
O País 
O Egito é uma república presidencialista localizada no Nor-
te da África, e tem como capital a cidade do Cairo. Possui 
1.001.450 km² e uma população de 1.001.450 habitantes, a 
qual vive em sua grande maioria (95%) às margens do Rio 
Nilo. A principal religião praticada é o islamismo e a  língua 
oficial é o egípcio, mas inglês e francês são entendidos pela 
maioria da população com acesso à educação. As princi-
pais indústrias são a têxtil, de turismo, farmacêuticos, quí-
micos e processamento de alimentos, sendo o PIB do país 
de 1.199 trilhões de dólares. Faz parte  da FAO, BIRD, OMI, 
OSCE, ONU, Conselho de Segurança da ONU 
(temporariamente), UNESCO, ACNUR, OMC, dentre ou-
tras Organizações Internacionais.  

O País e o UNICEF 

O UNICEF atua no Egito em áreas como pesquisa, políticas 
sociais, proteção infantil, saúde, nutrição, educação, de-
senvolvimento juvenil, higiene, saneamento, HIV/AIDS e 
emergência. Também deseja promover melhor entendi-
mento sobre os direitos infantis, conscientização sobre a 
situação das crianças no país e promover ações para que 
haja um comprometimento para que os direitos da criança 
sejam concretizados no país.    

Egito e o Recrutamento de Crianças 

As leis do Egito obrigam o alistamento aos 18 anos de ida-
de e permite que aos 16 anos  este seja voluntário. Contu-
do, afirma que o recrutamento voluntário é inteiramente 
baseado na vontade do indivíduo e que este deve ter o 
consentimento dos pais ou guardiões legais e é informado 
de seus deveres. Em 2007 assinou o Protocolo Facultativo 
sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança sobre o 
envolvimento do uso de crianças em conflitos armados.  
Além disso, tornou-se também signatário dos Protocolos 
Adicionais I e II da Convenção de Genebra de 1949, Con-
venção da Organização Internacional do Trabalho 138 e 
182, Carta Africana dos Direitos do Bem-Estar da Criança e 
o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. A 

Coalizão para Deter o Uso de Crianças-Soldados é uma or-
ganização independente sobre direitos humanos que traba-
lha em conjunto com ONGs para atingir objetivos determi-
nados. No caso do Egito, demonstrou preocupação com 
relação à possibilidade do emprego de menores de 18 anos 
nas forças armadas; da falta de legislação criminalizando o 
uso e recrutamento de crianças em grupos armados; do 
risco de abuso aos direitos humanos, através uso de refugia-
dos, migrantes e crianças procurando asilo em hostilidades 
e de assistência inadequada de ex-crianças soldado em bus-
ca de asilo no país;  de deter e processar crianças pelos tri-
bunais militares e da exportação de armas pequenas para 
países onde há conhecimento de crianças  participando de 
conflitos. Além disso, apesar de o estabelecimento de gru-
pos armados ser criminalizado pelas leis nacionais, a Coali-
zão demonstra preocupação na falta de criminalização ex-
plícita  do recrutamento de menores de 18 anos por grupos 
armados não estatais.  
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