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O Iraque é um país localizado no Oriente Médio que possui 
438.317 km² e a sua capital é Baghdad. A maior parte da 
população desse país é árabe e muçulmana. Desde 2014 o 
Iraque tem se envolvido em uma campanha militar contra o 
Estado Islâmico para recuperar territórios perdidos, além 
disso em 2017 as forças iranianas completaram operações 
para expulsar o ISIS de suas áreas urbanas. Em dezembro 
de 2017 Abadi declarou a vitória contra o ISIS, ademais polí-
ticos iraquianos estão se preparando para realizar eleições 
legislativas nacionais novamente. O PIB dessa país teve um 
declínio muito acentuado no ano de 2017. Esse país apre-
senta diversos grupos terroristas, esses podem ser do seu 
próprio território ou estrangeiros.   
Esse país participa de varias organizações internacionais 
dentre as quais podemos citar: Organização das Nações 
Unidas (ONU), Organização das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura (FAO), Organização para a Proibi-
ção de Armas Químicas (OPCW), Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO).  
  
Iraque e a UNICEF   
   
O UNICEF no Iraque possui um programa chamado Plano 
de Ação, este tem um período de quatro anos (2016-2019) e 
tem o intuito de melhorar a situação das crianças iraquia-
nas. Esse programa foi preparado e esta sendo realizado 
com consulta do Governo Iraquiano e membros da socieda-
de civil. O objetivo principal desse programa é apoiar o go-
verno nos níveis nacional, regional e subnacional para forta-
lecer os sistemas básicos de serviço social para alcançar as 
crianças e mulheres mais vulneráveis, especialmente aque-
las afetadas por conflitos e deslocamentos. O UNICEF espe-
ra que as ações humanitárias contribuam para uma parte 
significativa do apoio a esse grupo no Iraque, e afirma que  
continuará a fornecer educação, nutrição e proteção à cri-
anças.   
  

Iraque  e o Recrutamento de Crianças   

 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas relataram que 
o Iraque possui um recrutamento de crianças recorrente e 
majoritariamente esse recrutamento é realizado pelo ISIL 
(Estado Islâmico do Iraque e do Levante). Dados coletados 
mostraram que de 37 crianças recrutadas, 19 são pelo ISIL, 6 
pelo Partido dos Trabalhadores Curdos e 12 por grupos das 
forças de mobilização popular. Em média, 23 crianças da 
região do Curdistão no Iraque foram detidas sob supostas 
associações com grupos armados e a violações da Lei Anti-
terrorismo.   
Nesse país, o assassinato e a mutilação de crianças continu-
am sendo uma das violações mais relatadas. As Nações Uni-
das já relataram 268 incidentes que resultaram em 809 
mortes de crianças, aproximadamente. Além disso a ONU 
também vem recebendo relatos de violência sexual contra 
essas crianças e de rapto, contudo esses casos específicos 
ainda apresentam dificuldades de serem verificados.  


