
O País  

A República Árabe da Síria está localizada no sudoeste asiá-
tico, e faz fronteira com o Líbano, o Mar Mediterrâneo, a 
Jordânia, Israel, Iraque e Turquia. Sua populacã̧o é estimada 
em cerca de 18,5 milhões de habitantes, sendo a maioria 
muçulmanos sunitas. Mesmo após sua independência da 
França em 1946, a situação política do país sempre foi instá-
vel e com o histórico de disputas e golpes de Estado. A Re-
pública Árabe da Síria possui grandes reservas de petróleo e 
gás natural, além de um forte setor agrícola, com a produ-
ção de azeitona, frutas, legumes, verduras e algodão. A in-
dústria, no entanto, é pouco desenvolvida. O país faz parte 
de algumas organizações internacionais como a ONU, o FMI 
e o Banco Mundial.  

Armas de Destruição em Massa 

A República Árabe da Síria tem um histórico de pesquisa e 
utilização de armas de destruição em massa. O governo sírio 
utilizou de armas químicas contra os rebeldes durante sua 
guerra civil, chamando atenção do ambiente internacional, 
que condenou amplamente a utilização de tais armas. Não 
há comprovação sobre o desenvolvimento de armas biológi-
cas pelo país, apesar de haver informações sobre possíveis 
pesquisas acerca do assunto. Apesar de ser signatário do 
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), o 
país é suspeito de tentar desenvolver tal tecnologia. Uma 
visita da Agência Internacional de Energia Atômica, em 
2008, indicou um possível desenvolvimento de tecnologia 
nuclear, como a presença de urânio. 

Política Internacional 

A situação política do país, tanto internamente quanto in-
ternacionalmente se tornou delicada com a guerra civil ins-
taurada em 2011, quando manifestações tomaram  as ruas 
do país com o objetivo de tirar o então ditador do poder. A 
forte repressão do governo sírio com a população chamou 
atenção de todo o ambiente internacional, que condenou 
fortemente os episódios. Tal conflito também favoreceu o 
grupo terrorista Estado Islâmico em tomar posse de  

diversas cidades do país, dominando várias regiões. O go-
verno sírio praticou várias ofensivas contra o grupo, com o 
objetivo de retomar o controle de algumas cidades e enfra-
quecer os terroristas. O conflito abalou a economia do país, 
já que o grupo terrorista tomou posse de vários estações de 
extração de petróleo, além de destruir cidades e, conse-
quentemente, a vida normal do país.  
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