
O país 
 
O país é localizado no Oriente Médio, e faz fronteira com o 
Mar da Arábia, o Golfo de Aden e o Mar Vermelho. Fica 
entre Omã e Arábia Saudita, tem uma área de 527.968 km e 
sua capital é Saná. Grande parte da população está 
localizada nas montanhas de Asir, na região ocidental do 
país. Tem uma população de aproximadamente 28.036.829 
habitantes em que a maioria deles são árabes, e existem 
também afro-árabes, sul asiáticos e europeus.O Iêmen tem 
como língua oficial o árabe e sua religião é 
predominantemente islâmica.  
 
O país está com um governo em transição e tem como 
chefe de Estado o Presidente Abd Rabuh Mansur, desde 
2012. Iêmen faz parte de várias Organizações, entre elas a 
ONU, desde 1947, como também a FAO, FMI, UNESCO, 
Interpol, entre outras.  
 
O país e o UNICEF  
 
UNICEF se instalou no país a partir de 1970 devido as neces-
sidades urgentes das crianças - em um país considerado um 
dos mais pobres do Oriente Médio. Em 1991 o Iêmen ratifi-
cou a Convenção dos Direitos das Crianças e desde então o 
país tem tentado progredir em relação aos direitos infantis.  
Em março de 2015 o conflito armado no país teve uma pio-
ra e acabou se tornando uma guerra que expôs toda a sua 
população a diversos momentos de riscos. Como resultado, 
mais de 10 mil crianças presenciam, desde então, medo, 
dor e privação. Diante disso, as crianças no país estão sen-
do cada vez mais afetadas de uma forma cruel, como o re-
crutamento.  
 
O país e o Recrutamento de Crianças 
 
O governo do Iêmen assinou o Plano de Ação para acabar e 
prevenir o recrutamento de crianças em 2014, porém, o 
conflito armado no país tem se intensificado muito e isso 
gera graves consequências acabam para as crianças. Diante 

disso as crianças do país tem enfrentado uma situação mui-
to delicada. 
Em 2015, houve uma verificação da ONU em relação a um 
grande aumento das violações contra crianças, como o re-
crutamento feito pelos grupos armados e milícias, com 
mais de 760 casos comprovados. 
De acordo com os relatórios da ONU, em 2015 houve mais 
de 2.000 crianças recrutadas; mais de 100 ataques em esco-
las e hospitais, sendo que na maioria dos casos houve uma 
destruição quase total das escolas e das instalações de saú-
de. E Isso levou a milhares de mortes de médicos, professo-
res e a privação de direitos de milhares de crianças.  
 
Ainda hoje o país documenta graves violações contra crian-
ças.  
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