
O País 

Localizado na Ásia Central, entre o Irã e o Cazaquistão a 
República do Turcomenistão tem aproximadamente 5,5 
milhões de habitantes de etnias turca, russa e uzbeques, 
sendo eles moradores dos arredores de sua capital Asgaba-
te.  

Culturalmente o Turcomenistão utiliza do idioma turcoma-
no, mas também se escuta um pouco do russo em algumas 
regiões. Sua população é de maioria muçulmana, porém, 
também há a presença de ortodoxos orientais.  

Economicamente o país divide parte da sua população tra-

balhando no setor de serviços porém o setor industrial ain-

da é muito grande no país produzindo gás natural, óleo e 

produtos derivados do petróleo. As organizações internaci-

onais que o país faz parte se resumem na participação da 

ONU, FMI, Banco Mundial e CEI.  

O País e o UNICEF 

A participação do país com o UNICEF começou em março 

de 1992. Em detrimento do desenvolvimento, o país vem 

passando nos últimos anos problemas severos com a des-

nutrição infantil, porém em uma das parcerias mais recen-

tes com o UNICEF  e o programa mundial de alimentos essa 

causa vem sendo melhorada  na tentativa de diminuir dras-

ticamente essa realidade, várias doações e auxílios foram 

dados em prol dessa mudança.  

 

 

 

 

 

 

Turcomenistão e o Recrutamento de Crianças 

A idade mínima de recrutamento no país é de 18 anos, po-
rém a partir dos 17 é possível se alistar nas escolas militares 
e a partir dos 20 existe o recrutamento voluntário.  

O país assinou o Protocolo Facultativo à Convenção sobre 
os Direitos da Criança sobre o Envolvimento de Crianças em 
Conflitos Armados em 2005, porém, não ratificou o artigo 
da conferência de Paris que torna ilegal o recrutamento 
infantil, e recentemente foram relatados treinamentos de 
jovens soldados em suas fronteiras por parte do Estado Islâ-
mico.  Porém, não há relatos da prática dentro de seu terri-
tório. 
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