
O País 
A China está localizada na Ásia Oriental e possui uma ex-
tensão territorial de 9.596.960 km² e uma população de 
1.379.302.771 de habitantes. Tem como capital a cidade de 
Beijing, possui o mandarim como idioma principal e religião 
majoritariamente budista (18%). Possui um PIB de 23.12 
trilhões de dólares e é um Estado governado pelo Partido. 
O país faz parte da ACNUR, do Banco de Desenvolvimento 
da Ásia (ADB), da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico 
(APEC), BRICS, FAO, do Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD), ONU, UNESCO, entre 
outras Organizações Internacionais.   

 

O País e o UNICEF 

A China foi o primeiro país asiático a colaborar com o UNI-
CEF  em 1947, cuja primeira parceria promoveu serviços de 
ajuda emergencial para crianças. Atualmente elas colabo-
ram em projetos na área da melhoria da educação, preven-
ção de tráfico infantil, assistência à crianças afetadas pela 
HIV/AIDS, dentre outros. Portanto, a China é um país que 
faz inúmeros progressos na melhoria da vida de mulheres e 
crianças até os dias de hoje. 

 

China e o Recrutamento de Crianças  

De acordo com o governo chinês, a idade mínima para en-
trar nas Forças Armadas é de 17 anos, sendo que ao com-
pletar 18 anos é obrigatório o recrutamento de homens 
para serviço ativo. O país assinou, em 2001, e ratificou, em 
2008, o Protocolo Facultativo para a Convenção sobre os 
Direitos da Criança que versa a respeito do envolvimento 
do uso de crianças em conflitos armados. Além disso a le-
gislação chinesa  prevê que aqueles menores de 15 anos 
não podem se alistar voluntariamente em qualquer força 
armada. Contudo, há uma aparente contradição em sua 
declaração no Protocolo Opcional, pois  este também prevê 
que em caso de necessidade das Forças Armadas, homens 

ou mulheres com 17 anos incompletos até 31 de Dezembro  
de um ano em questão podem ser recrutados para serviço. 
Já em 2007, a China e 58 outros países fizeram parte do Pa-
ris Commitment cujo objetivo era promover a proteção de 
crianças  de recrutamentos ilegais , seja por forças ou gru-
pos armados e os Princípios de Paris que dá as diretrizes em 
matéria de crianças associadas às forças armadas ou grupos 
armados. Nesse mesmo documento, também foram reafir-
mados os princípios operacionais para proteger e dar assis-
tência à crianças soldado.  
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