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A República da Coreia ou Coreia do Sul é uma república 
presidencial localizada na Ásia Oriental. Esse país possui 
uma área de 99.720 km e como o território é bastante mon-
tanhoso a população vive em conglomerados  nos locais 
onde há planícies. Os coreanos são atualmente cerca de 
51,181,299 habitantes que possuem como língua oficial o 
coreano e o Inglês - mais falado nas escolas-, além disso 
nesse país grande parte dos indivíduos não são devotos a 
nenhuma religião, sendo que apenas 43,1% da população 
afirmaram ter alguma ligação religiosa.  A atual capital é 
Seul, mas acredita-se que uma nova capital esteja se desen-
volvendo e está é Sejong que localiza-se à 120 km da atual. 
O atual Chefe de Estado é o Presidente Moon Jae-in que 
está no poder desde 2017 quando o presidente anterior 
sofreu um impeachment, e o Chefe de Governo é o Primei-
ro Ministro Lee Nak-yon que também está no poder desde 
2017.  
A Coreia do Sul participa de inúmeras Organizações Inter-
nacionais, das quais podemos citar: Associação de Nações 
do Sudeste Asiático (ASEAN); Grupo de Ação Financeira 
Internacional (FATF); Organização Internacional do Traba-
lho (ILO); Organização das Nações Unidas (UN); Organiza-
ção Mundial da Saúde (WHO).    
  

República da Coreia e o UNICEF    
 
O UNICEF está na Coreia do Sul desde 1994, quando foi 
lançado o Comitê Coreano para a UNICEF. Esse Comitê 
advém de medidas que foram instituídas pelo UNICEF du-
rante a Guerra da Coreia em 1950. Nesse período progra-
mas emergênciais para amparar as crianças e mulheres 
foram criados e esses perduraram por 43 anos, quando fi-
nalmente se transformaram em um Comitê para o UNICEF. 
Desde então a organização vem trabalhando, principal-
mente, em projetos de saúde, nutrição, higiene, entre ou-
tros. O UNICEF também atua como um intermediário entre 
a Coreia do Sul e do Norte na questão de envio de dinheiro 
da parte do Sul para o Norte.  

República da Coreia e o Recrutamento de Crianças   
 
A Coreia do Sul, de acordo com o ultimo relatório realizado 
pela Organização não Governamental Child Soldiers Interna-
tional não apresenta uso de crianças pelas forças armadas. 
Em 2015 o representante desse país participou de um deba-
te no Conselho das Nações Unidas no qual ele declarou que 
eram necessárias medidas urgentes para cessar a utilização 
de crianças em conflitos, sendo necessário uma união dos 
Estados e das leis desses que proíbem essas praticas. Além 
disso, ele afirmou também que almeja soluções pacificas 
para esse problema e solicitou que os parceiros diplomáti-
cos procurem também ações que não desrespeitem os Di-
reitos Humanos.  
 


