
O país 
 
A Síria é uma república presidencialista, contudo regida por 
um regime autoritário. Está localizada no Oriente Médio, 
entre a Turquia e o Líbano, e sua língua oficial é o árabe. 
Possui 185.180km² e a capital é a cidade de Damasco. 80% 
da população do país, a qual tem cerca de 18 milhões de 
habitantes, pratica a religião muçulmana.  O PIB da Síria é 
de 50.28 bilhões de dólares (2015), contudo a guerra civil, 
que ocorre desde 2011 no país, deteriorou mais de 70% da 
economia. O atual presidente é Bashar-Al-Assad. Faz parte  
do Fundo Árabe para o Desenvolvimento Econômico e So-
cial (AFESD), da Organização das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação  (FAO),  BIRD,  OIT, Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ONU (desde 
1945), da UNESCO, dentre outras Organizações Internacio-
nais.  

O País e o UNICEF 

Desde 2011, a Síria vem estado em conflito, sendo este  
considerado uma das maiores crises humanitárias no mun-
do e marcado diariamente por graves violações dos direitos 
humanos. Por consequência, há um grande número de re-
fugiados sírios indo para os países vizinhos como  Líbano, 
Turquia, Egito e Jordânia. Assim, o UNICEF atua no país 
para minimizar o impacto do conflito nas crianças, proven-
do bens e  serviços essenciais para as famílias. As ações são 
realizadas em questões de urgência como saúde, nutrição, 
imunização, saneamento e educação e proteção infantil. A 
organização também atua nos países vizinhos para dar as-
sistência aos refugiados sírios e às comunidades onde eles 
se estabeleceram.  

Síria e o Recrutamento de Crianças                                             

A participação de crianças em conflitos armados na Síria é 
encontrada no Estado Islâmico do Iraque e do Levante 
(ISIS, sigla em inglês) e a Al-Qaida.  As crianças que cres-
cem em regiões comandadas pelo ISIS são expostas à uma 
realidade de violência, torturas e mortes que, inclusive, 
algumas delas fazem parte.                                                                          

Ao recrutar as crianças, o ISIS as prepara para participar de 
tanto operações militantes quanto não militantes. Apesar 
disso, de acordo com as leis domésticas, o recrutamento 
obrigatório é para homens com idade mínima de 18 anos. 
Ademais, foi ratificado em 1993 a Convenção sobre os Di-
reitos da Criança e em 2003 o Protocolo Facultativo à Con-
venção dos Direitos da Criança sobre o Envolvimento de 
Crianças nos Conflitos Armados. Este protocolo estabelece 
uma idade mínima de 18 anos para o recrutamento ou par-
ticipação em conflitos.  Em 2014 foi reportado que as crian-
ças são estimuladas à participarem do conflito na Síria e são 
oferecidos a elas presentes e um salário que chega a 400 
dólares por mês. Além disso, estas crianças são menores de 
idade e chegam a ter até 7 anos. Já em 2015 a UNICEF rela-
tou que mais  da metade das crianças soldado sírias tinham 
menos de 15 anos. Em contrapartida, para o direito costu-
meiro recrutar crianças menores de 15 anos é um crime de 
guerra. Já em 2017, percebe-se que o número de crianças 
participando em conflitos armados aumentou: 815 casos 
verificados e atribuídos á grupos armados (20% destes ti-
nham crianças menores de 15 anos), 29 casos associados às 
forças do governo (5 destes treinados, armados e utilizados 
em combate).   
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