
O país 
 
O Sudão do Sul fica localizado na África Centro-Oriental; 
sul do Sudão, a norte de Uganda e Quênia, e a oeste da 
Etiópia. Sua capital é Juba e tem uma extensão de 644.329 
km e uma população de 13.026.129 habitantes. O país tem 
como idiomas oficiais o inglês, árabe e línguas regionais 
como Dinka, Nuer, Bari, Zande e Shilluk. As religiões do 
país incluem o animismo e o cristianismo.  
O país tem como tipo de governo uma República 
Presidencial e um dos países mais novos, pois, sua 
indenpendência do Sudão foi em 2011. 
Sudão do Sul faz parte da ONU, FAO, UNCTAD, UNESCO, 
entre outras organizações.  
 
O país e o UNICEF  
 
O UNICEF oferece assistência humanitária e de desenvolvi-
mento no país, como também busca maneiras de ajudar 
crianças envolvidas com o conflito armado no país. Desde o 
início do conflito no país em 2013, mais de 19.000 crianças 
se associaram a forças e grupos armados. Sendo assim, o 
UNICEF tenta criar condições para que as famílias não se 
separem, auxilia no sofrimento psicossocial das crianças 
envolvidas e etc.  
Em fevereiro de 2018 mais de 300 crianças foram libertas 
de grupos armados, em Yambio, com ajuda do UNICEF. Foi 
considerado a maior liberação em 3 anos. Dentre essas cri-
anças, mais de 80 eram meninas. 
 
O país e o recrutamento de crianças  
 
O governo do Sudão do Sul assinou o Plano de Ação para 
prevenir o recrutamento e uso de crianças pelo Exército 
Popular de Libertação do Sudão (EPLS) em março de 2012. 
O Plano foi assinado novamente em junho de 2014 com um 
adicional de acabar com todas as graves violações contra 
crianças. Em outubro de 2014 lançaram a campanha 
"Crianças, Não Soldados" no país.  

O Movimento Popular de Libertação do Sudão - Oposição 
(MPLS-O) assinou tal documento junto com as Nações Uni-
das em dezembro de 2015 para prevenir o recrutamento e 
uso de crianças nos conflitos armados.  
Mesmo com a assinatura do Plano de Ação as crianças do 
Sudão do Sul ainda sofrem graves consequências do confli-
to armado. O governo e a oposição não conseguiram fazer 
muitos progressos quanto ao tema para proteger as crian-
ças e o recrutamento e uso das crianças continua a ser um 
grave problema no país e é sempre divulgado pelas Nações 
Unidas. Existem relatos que crianças que já foram libertas 
com a ajuda da ONU já foram recrutadas novamente.  
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