
O país 
 
A Somália fica localizada na África Oriental, na fronteira 
com o Golfo de Aden e no Oceano Índico, a leste da Etiópia. 
Tem uma área de 637.657 km e uma população de 
11.031,386 habitantes. O país tem como língua oficial os 
idiomas somali, árabe, italiano e inglês; e a religião oficial é 
o islamismo (muçulmando sunita). A capital da Somália é 
Mogadishu e o o governo é República Parlamentar Federal. 
O sistema legal é uma mistura do direito civil, lei islâmica e 
direito consuetudinário (que vem dos costumes). O atual 
presidente é o Mohamed Abdullah. 
O país faz parte da ONU, como também do FMI, UNESCO, 
FAO, UNCTAD, entre outras. 
 
O país e o UNICEF  
 
O trabalho do UNICEF na Somália teve início em 1972, 
quando foi desenvolvido uma rede de parceria com mais de 
100 ONGs nacionais e internacionais, como também orga-
nizações comunitárias. Tais parcerias ofereciam programas 
para operações de emergências, abordagens para recupe-
ração e desenvolvimento do país, educação, saúde, nutri-
ção e proteção infantil, entre outros.  
Os programas do UNICEF são implementados e monitora-
dos por mais de 190 funcionários, que ficam em Mogadís-
cio, Baidoa, Hargesia e Garowe. 
 
O país e o recrutamento de crianças  
 
O governo da Somália assinou o Plano de Ação junto com 
as Nações Unidas no dia 06 de julho de 2012 para prevenir o 
recrutamento e o uso de crianças soldado no país. Em agos-
to desse mesmo ano foi assinado um segundo Plano de 
Ação para acabar com os assassinatos e mutilações de cri-
anças pelo Exército Nacional Somali. 
De todo modo, a situação sobre o assunto na Somália con-
tinua crítico. Em 2015,  a ONU recebeu relatórios de viola-
ções generalizadas e também que houve um aumento de 

quase 50% dos casos de graves violações contra crianças 
comparado com o ano anterior.  
A insurgência liderada pelo grupo Al Shabaab resultou em 
centenas de mortes de crianças, como também mutilações, 
sequestros e recrutamento em massa das mesmas. 
De acordo com dados da ONU liberado em 2016, 1.915 cri-
anças foram recrutadas; 386 crianças foram detidas pelo 
grupo Al Shabaab; 1.121 crianças foram mortas ou mutila-
das e 604 foram separadas dos grupos armados.  
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