
O País 
O Nepal ou Republica Democrática Federal do Nepal locali-
zado no centro-sul da Ásia, entre a China e a Índia, próximo 
à cordilheira do Himalaia. Sua capital é Catmandu e tem 
como estimativa 27,5 milhões de habitantes. Essa popula-
ção tem duas crenças predominantes: o hinduísmo e o bu-
dismo. Eles culturalmente estão ligados a duas línguas, a 
principal o Nepali e uma secundária Maithali. Economica-
mente o Nepal é um dos países menos desenvolvidos do 
mundo, e um quarto de sua população vive abaixo da linha 
da pobreza. O Nepal tem participação em grandes organi-
zações como o FMI, OMC, Banco Mundial e ONU. 

 

O País e o UNICEF 

O Nepal foi alvo de grande preocupação e mobilização de 
esforços por parte do UNICEF, a organização se preocupou 
durante anos com o tráfico de crianças e com o trabalho 
infantil gerando ainda mais preocupação. A crise humanitá-
ria ocorrida no Nepal em 2015 causada pelos terremotos e 
que devastou a vida de mais de 1 milhão de crianças teve 
uma ativa participação nessa preocupação. O caótico movi-
mento foi associado a instabilidade de controle infantil. O 
UNICEF Nepal participou ativamente ajudando na distribui-
ção de suprimentos vitais e auxilio de primeiros socorros 
além de imunização contra o sarampo, proporcionam sane-
amento básico e participaram de acordos com o país em 
2015 para liberação de crianças soldado. 

 

 

 

 

 

 

 

Nepal e o Recrutamento de Crianças  
O recrutamento de crianças soldado já foi uma realidade 
que perdurou por muitos anos no Nepal, causado primordi-
almente pela guerra civil que permaneceu por 10 anos no 
país. Essa realidade foi sendo convertida após anos de acor-
dos e tratos entre ONU e UNICEF com o próprio Estado.  

Com o passar dos anos as intervenções da ONU melhora-
ram o padrão de vida dessas crianças, em 2006 a ONU em 
parceria com o governo libertou 3000 crianças dos campos 
maoístas.   
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