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 O País  
 
O Sudão é um país que encontra-se no nordeste da África e 
possui 1.861.484 km². Boa parte da população, cerca de 
70%,  é de etnia árabe sudanês. Atualmente a população 
encontra-se com um total de 37.345.935 habitantes, além 
disso esse país possui duas línguas oficiais, sendo elas o 
Árabe e o Inglês. Um fator a ser ressaltado é o nível de po-
breza ao qual a população do Sudão convive, sendo que um 
quinto da população esta abaixo da linha internacional de 
pobreza, possuindo menos de 2 dólares por dia para sobre-
viver. O governo do Sudão é uma República Presidencial e a 
sua capital é Khartoum. Esse país é divido em 18 estados 
que são governados pelo Chefe de Estado Presidente Umar 
Hassan Ahmad al-Bashir sendo este também o Chefe de 
Governo.   
Esse país participa de diversas Organizações Internacionais, 
das quais podemos citar: Organização das Nações Unidas 
(UN); Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento (IBRD); Organização Internacional do Trabalho 
(ILO); União Postal Universal (UPU).  
  

Sudão e o UNICEF   
 
 O UNICEF Sudão possui cinco pilares que são: a saúde; a 
nutrição; a água, o saneamento e a higiene; a educação 
básica; a proteção infantil. Esses cinco pilares são desenvol-
vidos no Sudão com o intuito de diminuir a proliferação de 
doenças às mulheres e crianças assim como melhorar a 
condição de vida dessas. Além disso o UNICEF Sudão pro-
mete cumprir com os artigos previstos na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças (CRC), sendo 
que esta foi ratificada em 1990 pelo Governo do Sudão.   
 

Sudão e o Recrutamento de Crianças   
 
Segundo o relatório realizado no ano de 2008 pela Organi-
zação não Governamental Child Soldiers International, o 
Sudão é um dos países que mais apresenta recrutamento de 
crianças. O relatório afirmava que milhares de crianças fo-
ram recrutadas e usadas pelas forças armadas, por milícias e 
por forças opositoras ao governo. As Forças Armadas do 
Sudão (SAF) em uma declaração negaram utilizar crianças 
armadas, contudo algumas autoridades militares afirmaram 
que as SAF realocava essas crianças para outros grupos. Há 
ainda relatos de que boa parte do exercito da SAF era com-
posto por menores de 18 anos. Esses dados apresentados se 
tornam ainda mais alarmantes atualmente já que essa prati-
ca não foi erradicada nesse país.  
   

   
 


