
O País 
Israel é uma democracia parlamentar localizada no Oriente 
Médio, entre Egito e o Líbano. Possui uma área de 
20.770km² e sua população é de 8.299.706 habitantes. O 
PIB é de 315.6 bilhões de dólares e a língua oficial do país é 
o hebraico. A capital de Israel é Jerusalém e a religião majo-
ritária é o judaísmo. O atual chefe de Estado é o presidente 
Reuven Rivlin e o chefe de governo é o primeiro ministro 
Binyamin Netanyanhu. Faz parte da Organização das Na-
ções Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO),  do Ban-
co Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), 
BIRD, FMI, OMI, Organização para Segurança e Coopera-
ção na Europa (OSCE), ONU (desde 1949), ACNUR, Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO)  e outras Organizações Internacionais.  

O País e o UNICEF 

O Fundo das Nações Unidas em Israel (UNICEF Israel) se 
baseia na Convenção Sobre os Direitos da Criança para au-
mentar a conscientização sobre as crianças e advogar seus 
direitos através da educação, do ativismo e da mobilização 
de recursos. A cooperação do UNICEF com Israel iniciou em 
1948 através de ajuda humanitária enviando alimento, co-
bertores vacinas e equipamentos médicos para crianças e 
mães. Entre os anos de 1948 a 1965 o UNICEF concedeu 
mais de 1.5 milhões de dólares para o país, os quais foram 
utilizados para comprar alimentos para crianças órfãs que 
sobreviveram ao Holocausto e para crianças refugiadas. 
Além disso, com o dinheiro  Israel também comprou vaci-
nas, reduzindo a mortalidade infantil. Atualmente o UNI-
CEF Israel capta recursos de duas formas: 2/3 é de doações 
diretas do país e 1/3 por Comitês Nacionais. Em 2013 Israel 
aderiu ao Conselho Executivo da UNICEF e levantou she-
kels para a organização da organização e na assistência à 
países de terceiro mundo 

Israel e o Recrutamento de Crianças  

De acordo com as leis israelenses, todos os cidadãos  com 
18 anos de idade devem prestar serviço militar obrigatório. 

Já o recrutamento voluntário é possível a partir dos 17 anos 
de idade, sendo que o Estado afirma que apenas com 18 
anos é possível servir  na linha de frente do exército. A edu-
cação no país tem um viés militar: as forças armadas do país  
são diretamente responsáveis por administrar as escolas. 
Muito antes de atingirem a maioridade as crianças são edu-
cadas por professores-soldado fardados e o pré recruta-
mento ocorre com crianças de 15 e 16 anos, mas há a possi-
bilidade de participar voluntariamente de cursos extra curri-
culares para treinamento militar com  14 anos.  De acordo 
com as Nações Unidas, os relatórios de Israel não reportam 
menores de 18 anos sendo usados ou recrutados em com-
bates nas forças armadas, contudo, diversas notícias mos-
tram o contrário. Um oficial das Forças Armadas da  palesti-
na afirmou que  40%  dos palestinos que colaboravam com 
as forças de Israel eram crianças. A Assembleia Geral da 
ONU afirma que  é uma violação difícil de ser documentada, 
especialmente na Faixa de Gaza. O Estado de Israel ratificou 
a Convenção Sobre os Direitos das Crianças em 1991 e o 
Protocolo Facultativo sobre os Direitos da Criança em Con-
flitos Armados em 2005.  
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