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1. RESUMO 

Em março de 2017, a guerra na Síria entrou em seu sexto ano, tornando-se a 

maior crise humanitária dos nossos tempos. A calamidade deste conflito armado e de 

larga escala se manifesta por meio de ataques indiscriminados, assassinatos, 

violações do direito internacional humanitário e deslocamento em massa de pessoas.  

Assim, em um país cujas dinâmicas vão além da guerra convencional e da simples 

disputa territorial, o direito internacional humanitário acaba sendo marginalizado, 

ocasionando uma maior necessidade de participação de organizações humanitárias 

no auxílio e proteção à população civil. A presente pesquisa busca, portanto, examinar 

o papel de organizações humanitárias não governamentais na resposta à crise 

humanitária síria, analisando como estas determinam e atendem as necessidades da 

população civil, quais são seus principais locais de atuação e como estas enfrentam 

problemas tais como restrições impostas pelo governo sírio e a atuação em áreas 

sitiadas. Para isso serão avaliados os trabalhos das seguintes organizações: Human 

Care Syria, Medicos Sem Fronteiras, Syria Relief e Save The Children. 

Palavras-chave: Síria, ONGs, crise humanitária, conflito. 

2. INTRODUÇÃO 

Com início em 15 de março de 2011, e ainda sem perspectiva aparente de 

melhoria, a guerra na Síria se tornou a maior crise humanitária da atualidade com o 

número de mortos excedendo 475 mil (OSDH, 2017). Aquilo que começou com uma 

manifestação em massa contra o regime de Bashar al-Assad, gradualmente evoluiu 

para uma guerra civil com implicações geopolíticas, demográficas e sociais não só 

para a Síria e o Oriente Médio, mas também para o resto do mundo. Como 

consequência, tornou-se difícil propor tentativas de solução devido à complexidade do 

quadro político e militar e do envolvimento de atores locais, assim como atores 

internacionais, que se enfrentam diretamente ou por meio de guerras por procuração.  

Tal realidade demonstra o potencial da Síria como objeto de estudo em relação 

a atuação de organizações humanitárias não governamentais, que visam preencher o 

vácuo deixado pelo regime central enfraquecido, auxiliando aqueles mais afetados por 

esse cenário: os civis. De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos 

(2017), dentre os mortos no conflito, cerca de 400 mil foram vítimas diretas da 

violência da guerra, enquanto os restantes 70 mil foram vítimas da falta de serviços 



básicos de saúde, escassez de comida e água limpa, ausência de saneamento básico 

e habitação adequada.  Assim, a presença de organizações humanitárias como a 

Human Care Syria, Medicos Sem Fronteiras, Syria Relief e Save The Children é 

extremamente significante. 

3. OBJETIVOS 

Estudar a questão Síria em seu aspecto humanitário com ênfase na atuação 

de organizações humanitárias não governamentais, averiguando quais são, qual o tipo 

de assistência oferecida, o impacto de tal atuação, bem como os obstáculos 

enfrentados pelas mesmas. 

4. METODOLOGIA 

Para a realização do presente trabalho, primeiramente, será realizado o estudo 

dos conceitos básicos, fundamentais à compreensão do tema, como o estudo sobre 

organizações humanitárias não governamentais, assim como o estudo sobre o conflito 

sírio. Juntamente, será efetuada uma análise a respeito do papel desempenhado 

pelas organizações humanitárias não governamentais, sendo utilizado para este fim o 

método documental e bibliográfico. 

5. DESENVOLVIMENTO 

“[...] a Síria é a maior crise humanitária e de refugiados do nosso tempo [...]” 

declarou o Alto Comissário da ONU para Refugiados, Fillipo Grandi (apud ONUBR, 

2016).  Aproximadamente 11 milhões de sírios fugiram de suas casas ou foram mortos 

desde o início do conflito em 2011, e com a guerra atualmente em seu sétimo ano, 

não existem perspectivas de paz no horizonte (MERCY CORPS, 2017). O aumento 

exponencial da violência, da destruição, da violação dos direitos humanos e da falta 

de acesso às necessidades básicas intensifica a ação de organizações humanitárias 

que tentam suprir as lacunas decorrentes do fracasso de ambos os lados, anti e pró-

governamentais, em respeitar o direito internacional humanitário. A capacidade de tais 

organizações em suprir as necessidades das vítimas, assim como os fatores que 

propiciam ou dificultam seu trabalho (apoio financeiro, escassez de informação, locais 

de difícil acesso e controle burocrático exercido pelos demais atores), devem ser 

explorados de maneira mais aprofundada no decorrer da pesquisa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Apesar de Rússia, Irã e Turquia terem chegado a um acordo quanto ao 

estabelecimento de “zonas de desescalada” (ou segurança) na Síria, grande parte dos 

civis ainda são prejudicados. Tal acordo se deu por meio da manutenção das 

hostilidades existentes, da mudança das linhas de frente levando à intensificação da 

violência em outras áreas e da restrição sobre o movimento de pessoas. Essas 

condições tornam desafiadora a atuação de organizações humanitárias, 

particularmente no norte da Síria, onde a Turquia impõe restrições de acesso às áreas 

fronteiriças (DEYOUNG; LAMOTHE, 2017). Um caso específico é o da cidade de 

Raqqa, o principal reduto do grupo Estado Islâmico (EI) no país, onde civis se 

encontram sitiados no meio do fogo cruzado a medida que a ofensiva por parte das 

Forças da Síria Democrática (FSD), com apoio da coalização liderada pelos Estados 

Unidos, se intensifica para retomar a cidade. Devido a natureza da situação e o difícil 

acesso ao território, as informações recebidas pelas organizações humanitárias são 

limitadas e muitas vezes passadas por aqueles que conseguiram escapar da cidade: 

o fornecimento de eletricidade é precário, o acesso a comida e água potável é 

extremamente limitado e os doentes e feridos passam dias ou semanas sem 

conseguir cuidados médicos necessários (REACH, 2017).  
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