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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

A República do Iraque é um país localizado no Oriente Médio, que faz 
fronteira com o Irã, Jordânia, Kuwait, Arábia Saudita, Síria e Turquia.  
Sua capital é Bagdá e sua língua oficial é o árabe e o curdo. Tem uma 
área total de 438,317 km² e uma população de mais de 38 milhões de 
pessoas que são majoritariamente muçulmanas. O país alcançou sua 
independência como um reino em 1932 e hoje vive numa república 
federal parlamentar. A economia predominantemente estatal do 
Iraque é dominada pelo setor petrolífero, que fornece mais de 90% da 
receita do governo e 80% da receita cambial. O PIB do país é de 
494,453 bilhões de dólares e o IDH é de 0,649, que é considerado um 
nível mediano. O desemprego continua a ser um problema em todo o 
país, apesar de um setor público inchado. O Iraque participa de 
algumas organizações internacionais como a Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEC), Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). 

A Mutilação Genital Feminina 

No país, a prática da mutilação genital feminina está concentrada em 
algumas regiões do norte. Nestas áreas entre 51-80% das mulheres 
de 15-49 anos passaram pelo procedimento. Apesar disso, um estudo 
apontou que todos os grupos muçulmanos apresentaram a prática da 
MGF no Iraque, independentemente de sua localização. O tipo de 
procedimento mais comumente encontrada no Iraque foi o tipo 1 e 
60% da prática é feita em meninas entre 4 e 7 anos de idade. Em 2007 
uma legislação condenando a mutilação genital feminina foi enviada 
para o Parlamento Regional, mas não passou. A Lei de Violência 
Familiar, que entrou em vigor em 2011 no Curdistão Iraquiano, proíbe 
a MGF, mas as ONGs relataram que a prática persistiu, 
particularmente nas áreas rurais. A UNAMI informou que três 
mulheres foram presas e acusadas de MGF no ano de 2016. Em 
coordenação com o Alto Conselho de Assuntos da Mulher do KRG, o 
Ministério do Planejamento do KRG e a UNICEF, a Heartland Alliance 
International realizou uma pesquisa sobre MGF com 5.990 mães de 
meninas de 4 a 14 anos que vivem no Curdistão iraquiano em 2015 e 
2016. Entre as mães 44,8% relataram sofrer FGM se comparado com 
10,7% de suas filhas, com taxas mais elevadas de FGM em Erbil e 
Sulaimaniyah.  

 

Direitos Humanos  

A organização terrorista Da'esh cometeu a esmagadora 
maioria dos graves abusos contra os direitos humanos, 
incluindo ataques contra: civis (particularmente xiitas, 
mas também sunitas que se opuseram a Da'esh); 
membros de outras minorias religiosas e étnicas; 
mulheres e crianças. No entanto existem outros sérios 
problemas de direitos humanos. Entre eles: condições 
cruéis e potencialmente fatais nas instalações de 
detenção e prisão; detenção arbitrária e prisão preventiva 
prolongada, por vezes incomunicável; negação de 
julgamento público justo; aplicação ineficaz de 
procedimentos e recursos judiciais civis; crianças-
soldados; limites à liberdade de expressão, incluindo 
liberdade de imprensa; violência contra e assédio de 
jornalistas; censura indevida; limites das liberdades de 
reunião e de associação pacíficas; limites à liberdade 
religiosa devido à violência de grupos extremistas; 
restrições à livre circulação; abuso de refugiados; a 
discriminação e os abusos sociais das mulheres e das 
minorias étnicas, religiosas e raciais, incluindo a exclusão 
das funções decisórias; tráfico de pessoas; discriminação 
e violência contra lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros 
e intersexuais (LGBTI). 

 

 

 



 

 


