
O país 
 
O país é localizado no Sudeste da Ásia, fronteira com o Mar 
de Andaman e a Baía de Bengala, entre Bangladesh e 
Tailândia. A capital do país é Nepiedó. Sua população, de 
aproximadamente 55.123.814 habitanttes, se concentra ao 
longo das áreas costeiras do rio Irrawaddy; a parte do 
extremo norte é despovoada. Tem como língua oficial o 
birmanês e 87,9% de seus habitantes são budistas, 
enquanto o restante se divide em cristãos e islâmicos na 
sua maioria.  
O governo do Mianmar é uma República Parlamentar e seu 
atual Chefe de Estado é o Presidente Htin Kyaw, desde 
março de 2016.  
 
Mianmar faz parte da ONU desde abril de 1948, e também 
faz parte de várias Organizações como a FAO, FMI, 
Interpol, UNESCO, entre outros.  
 
O país e o UNICEF  
 
O UNICEF tem trabalhado no país desde abril de 1950. Mes-
mo com as dificuldades enfrentadas devido as circunstân-
cias políticas e econômicas do país, UNICEF ajudou a iniciar 
programas de proteção às crianças contra varíola, lepra e 
bouba. 
UNICEF tem expandido seus programas para apoiar o de-
senvolvimento nas áreas rurais, como serviços de saúde, 
educação básica para crianças e para a comunidade, abas-
tecimento de água e saneamento básico. UNICEF também 
ajudou com que o país aderisse à Convenção sobre os Direi-
tos da Criança na década de 1990.  
 
O país e o Recrutamento de Crianças 
 
O governo do país assinou em 2012 o Plano de Ação que 
visa acabar e prevenir o recrutamento e uso de crianças 
como soldados e em 2014 foi adotado uma medida para 
acelerar a implementação de tal plano. De todo modo, as 
crianças no Mianmar tem sofrido várias violações relaciona-

dos a conflitos armados entre os diferentes grupos étnicos. 
Em outubro de 2015 foi assinado, pelo governo do país, um 
cessar-fogo incluindo 8 grupos armados.  
Em outubro de 2015, foi assinado pelo governo do país, um 
cessar-fogo incluindo 8 grupos armados. Após a implemen-
tação do Plano de Ação, 8.000 crianças já foram libertas. 
Em 2015 foi assinado o Protocolo Opcional à Convenção 
dos Direitos das Crianças no envolvimento em Conflitos 
Armados. O Ministério da Defesa tem tomado atitudes pa-
ra prevenir e acabar com o recrutamento e uso o de crian-
ças  
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