
O País 
 
O Iraque ou República do Iraque é um país situado no 
Oriente Médio, cuja capital é Bagdá. Ele faz fronteira com 
Irã, Síria, Turquia, Arábia Saudita, entre outros. Após 
pertencer ao domínio britânico, tornou-se independente 
em 1932. Possui uma população de aproximadamente 
36,42 milhões de habitantes, seu PIB é de 168,6 bilhões, e 
sua economia está voltada principalmente para o comércio 
de petróleo. O país reprime com frequência minorias 
sunitas do país, que é majoritariamente muçulmano e xiita. 
O Iraque é uma república parlamentarista que segue a 
Shari'a (lei islâmica), e faz parte das Nações Unidas (ONU), 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e vários 
outros. 
 
O CDH e o Estado 
 
O Iraque se tornou um país marcado por grandes violações 
dos direitos humanos, especialmente após o grupo 
extremista Estado Islâmico dominar algumas regiões e 
iniciar a prática de execuções sumárias; torturas; agressões 
sexuais e escravidão  de mulheres e meninas; casamentos 
forçados; destruição de bens religiosos; assassinatos e 
sequestros de membros de minorias religiosas e étnicas, 
entre outras atrocidades. Além disso, as forças de 
segurança do próprio governo cometem atrocidades, 
reprimem manifestantes e abusam do poder, 
especialmente contra as minorias sunitas. 

 

 

 

 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
As crianças iraquianas estão gravemente expostas à perigo 
de morte, ferimentos constantes, violência sexual, rapto e 
recrutamento por grupos armados. O Estado permite a 
prática da cincuncisão feminina. Além disso, os números de 
trabalho infantil são extremamente altos no país, 
constituindo uma das maiores taxas do mundo. Os abusos 
sexuais são também frequentes, agravados pelas ações de 
grupos terroristas no país, como o Estado Islâmico, que 
sequestra meninas iraquianas para serem vendidas como 
escravas sexuais. O casamento infantil também é bastante 
recorrente no país, no qual também é inviabilizado o acesso 
feminino à educação. 
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