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 A República Centro Africana está localizada na África Cen-
tral e possui uma área de 622.984 km2. Esse país possui um 
número excessivo de mortes devido a AIDS, sendo assim a 
estimativa populacional leva em conta esse efeito. Atual-
mente a população é de 5,625,118 habitantes. Essa região 
apresenta também uma menor expectativa de vida, uma 
maior mortalidade infantil e pequenas taxas de crescimen-
to populacional. A maior parte da população fala a língua 
francesa devido ao processo de colonização, além disso a 
religião predominante é a das crenças indígenas seguida do 
protestantismo. A forma de governo é a República Presi-
dencial no qual o Chefe de Estado é o Presidente Faustin-
Archange Touadéra desde 2016  e  o Chefe de Governo é o 
Primeiro Ministro Simplice Sarandji também desde 2016. A 
capital é Bangui e também é um dos locais mais povoados 
da República Centro Africana.    
Esse país participa de aproximadamente 40 Organizações 
Internacionais, as quais podemos citar: Organização das 
Nações Unidas (UN); Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO); Organização Internacio-
nal de Migração (IOM); Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO).   
  

República Centro Africana e o UNICEF   
 
Na República Centro Africana o UNICEF possui parceiros 
em toda a região. Essa parceria tem o propósito de alcançar 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um 
conjunto de metas globais para acabar com a pobreza e 
garantir melhores condições de vida para todos os indiví-
duos. Na África Central, o UNICEF identificou oito áreas 
que merecem uma maior atenção e um maior nível de in-
vestimento, essas são: Imunização; Desnutrição; Educação; 
Aprendizagem de qualidade; Violência e Exploração; Casa-
mento infantil; Registro de nascimento; Saneamento.  

República Centro Africana e o Recrutamento de Crianças  
  
De acordo com a Organização não Governamental Child 
Soldiers International, na República Centro Africana cerca de 
10 mil crianças foram recrutadas por grupos armados que 
estavam envolvidos nos últimos conflitos que perduraram 
de 2012 até 2015.  Os principais grupos armados que recru-
tavam crianças, de até 8 anos, eram a coalizão muçulmana 
Séléka e milícias cristãs chamadas Anti-Balaka, esse grupos 
utilizavam as crianças como escudos humanos, guardas, 
carregadores, mensageiros, espiões, etc.   
O recrutamento de crianças como soldados afetou drastica-
mente todo o país por um longo período de tempo, já que, 
mesmo antes do término do conflito, quase todos os grupos 
armados eram reconhecidos por terem utilizado as crianças 
ilegalmente. Além disso, alguns desses grupos tinham firma-
do um compromisso com a Organização das Nações Unidas 
que não foi cumprido.  


