
O País 
O Canadá é um país situado ao norte da América do Norte, 
a sua capital é Ottawa,  e ele possui aproximadamente 
9.984. 670 km² sendo o segundo maior país do mundo.  A 
população desse país é majoritariamente composta por 
canadenses, contudo há uma grande diversificação étnica 
nesse país que possui cerca de onze grupos étnicos diferen-
tes. O país possui também duas línguas oficiais, sendo elas 
o inglês e o francês.  Tal país apresenta um bom desenvolvi-
mento humano, possuindo um dos melhores padrões de 
vida do mundo. Suas taxas de mortalidade são baixas e a 
sua expectativa de vida é longa.  
O Canadá possui uma economia diversificada e é membro 
de varias organizações internacionais, tais como:  G7, G20,  
Organização das Nações Unidas (ONU), Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC), dentre outras.   
 

 O Canadá e o UNICEF 

O Canadá apresenta um politica ativa a respeito da preser-
vação do bem-estar das crianças, não só do seu país. O 
UNICEF no Canadá possui um programa de advocacia in-
fantil no qual ela pretende, por meio do diálogo sobre polí-
ticas, mudar a atitude do público sobre as crianças, aumen-
tar a preferência dada às crianças na política e aumentar 
ações que influenciam o bem-estar das mesmas.  
Com o intuito de melhorar a situação das crianças, o UNI-
CEF  apresenta as questões e preocupações das crianças do 
Canadá e do mundo aos governos e outras instituições que 
desenvolvem politicas, leis e práticas. Ele também compar-
tilha abordagens inovadoras para promover o bem-estar 
das crianças com organizações, instituições da sociedade. 
Todas essas ações expostas acima fazem parte do discurso 
proferido por essa instituição de que nenhuma criança está 
longe demais de alcançar seus direitos.  
 
   

Canadá e o Recrutamento de Crianças  
  
O Canadá não  apresenta um recrutamento  de crianças 
soldados.  O primeiro Ministro do Canadá Justin Trudeau, 
no dia 12 de fevereiro de 2018—Dia Internacional Contra o 
Uso de Crianças Soldados–  expôs o posicionamento do país 
sobre o tema. Ele declara que a vida que as crianças solda-
dos levam são vidas que nenhuma criança deveria viver. 
Afirma que o Governo do Canadá está comprometido a aca-
bar com o recrutamento e uso de crianças como soldados, 
para que elas possam permanecer como crianças e não se 
transformem em armas de guerra.  
O país reafirmou, também neste dia, seu comprometimen-
to com o tema e que está disposto a trabalhar com as Na-
ções Unidas e outras organizações engajadas neste proble-
ma para acabar de vez com o recrutamento e uso das crian-
ças como soldados. Para promover seu objetivo de paz glo-
bal, segurança e proteção das crianças do mundo o país tem 
tomado atitudes que buscam esses objetivos, como o de-
senvolvimento da Doutrina de Crianças Soldado, em que foi 
imposta pelas Forças Armadas Canadenses.   
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