
O País 

Localizada no Oriente Médio entre o Iraque e o Paquistão, a 
República Islâmica do Irã tem aproximadamente 81 milhões 
de habitantes. Sua população é distribuída entre o Norte, o 
nordeste e o oeste do país devido as áreas áridas. Sua eco-
nomia é baseada na prestação de serviços, seguido do setor 
industrial.  

Culturalmente a etnia iraniana é majoritariamente persa, 
assim como sua linguagem, que também tem divisões em 
dialetos turcos, giaki, luri, árabe entre outros. Sua religião é 
em sua grande maioria muçulmana, divididos em sunitas e 
xiitas (que abrange a sua maioria). 

O Irã tem participação ativa dentro das relações internacio-
nais, fazendo parte do Banco Mundial, FMI (Fundo Monetá-
rio Internacional), ONU, OPEP (Organizações dos Países 
Exportadores de Petróleo). 

O País e a UNICEF 

A República islâmica tem participação ativa com a UNICEF 
e recentemente conseguiu realizar vários objetivos de de-
senvolvimento sustentável. Ao UNICEF Irã foi solicitado 
concentrar sua assistência em assegurar que a transição 
econômica antecipada contribua efetivamente para o bem 
estar das crianças do país. Recentemente o país fez parceri-
as a fim de implementar a medicina através da prevenção 
da HIV passado de mãe para filho, e na educação tentando 
contextualizar e incorporar a educação para habitantes a 
nível nacional. 

Irã e o Recrutamento de Crianças  

O Irã não aderiu aos Princípios de Paris, onde o recrutamen-
to infantil foi colocado como ilegal dentro das pautas, po-
rém, o mesmo ratificou convenções como: Convenção In-
ternacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação Racial (1992); Protocolo Facultativo à Conven-
ção sobre os Direitos da Criança relativo ao envolvimento 
de Crianças em Conflitos Armados (2000); Protocolo Facul-
tativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à 

Venda de Crianças, Prostituição e Pornografia Infantis
(2000). 

Mesmo com a ratificação de tais convenções, o Irã  ainda é 
um dos países mais acusados de recrutamento. Recente-
mente o país  recrutou crianças do Afeganistão para partici-
par dos conflitos sírios. E desde 2013 o Irã vem treinando  
centenas de crianças, alguns deles imigrantes sem docu-
mentação . 

Durante esse tempo o número de crianças que foram recru-
tadas e mortas nesses conflitos armados aumentou consi-
deravelmente, chamando a atenção da mídia e das organi-
zações internacionais para tal acontecimento, realçando a 
necessidade de haver alguma medida que acabe com tal 
fato.  
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