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 O País  

O Cazaquistão é um  país localizado na Ásia central, noroes-
te da China, que possui 2.724.900 km².  A sua capital é Asta-
na  e o governo é uma  república presidencial com 14 pro-
víncias. Esse país apresenta uma diversidade cultural, com  
aproximadamente sete grupos étnicos diferentes, além 
disso, pode-se observar também uma variedade de lingua-
gens; a religião presente, majoritariamente, é a mulçumana 
que abrande 70% da população.  O Cazaquistão possui uma 
baixa densidade demográfica, sua população possui uma 
idade média de 30.6 anos e a expectativa de vida ao nascer  
é de 71.1 anos.   
Cazaquistão participa de inúmeras organizações internacio-
nais, dentre as quais podemos citar:  Organização das Na-
ções Unidas (ONU), Conselho de Segurança das Nações 
Unidas , Organização Mundial da Saúde (WHO) e Organiza-
ção Marítima Internacional (IMO).  
   

Cazaquistão e O UNICEF    

O UNICEF  está presente no Cazaquistão desde 1992 quan-
do ele organizou a primeira missão para avaliar o estado 
das crianças e realizou o seu primeiro projeto,  o qual tinha 
por intuito imunizar as crianças contra o sarampo e a polio-
mielite. Atualmente, o UNICEF Cazaquistão trabalha com 
três pilares: equidade para todas as crianças, adolescentes 
e suas famílias ; ambiente sociável e amigável para as crian-
ças; parcerias para crianças. Além disso, ele coopera com 
diversos órgãos do Estado, afirmando que as parcerias e a 
união de esforços de todas as partes, no melhor interesse 
das crianças são essenciais para proteger e realizar os direi-
tos dessas.  

Cazaquistão e o Recrutamento de Crianças   
  
No Cazaquistão a idade de recrutamento obrigatório é de 
18 anos, e os jovens podem entrar na academia militar co-
mo estudantes aos 16 e se voluntariarem aos 19 anos. O 
relatório realizado pela “Crianças Soldados Internacionais” 
afirmou que esse país não apresentou relatos de menores 
de 18 anos nas forças armadas, contudo as crianças esta-
vam frequentando escolas militares a partir dos 11 anos de 
idade e os alunos do ensino secundário estavam recebendo 
treinamento com armas aos 16 ou 17 anos. Esses dados con-
tradizem as leis desse país, mas não se configuram como 
um recrutamento. Contudo, pode-se afirmar que essas 
ações podem ser prejudiciais para o desenvolvimento sau-
dável dessas crianças.  
 

  


