
Ao longo deste relatório, os resultados da pesquisa estão 
agrupados da seguinte maneira:
 • Países P5 e Suíça:4 Os cinco países membros permanentes do 

Conselho de Segurança da ONU (China, Estados Unidos, França, 
Reino Unido e Rússia) e Suíça

 • Países afetados por conflitos armados: Afeganistão, Colômbia, 
Iêmen, Iraque, Israel, Nigéria, Palestina, Síria, Sudão do Sul e Ucrânia

VOZES DA GUERRA
PAÍSES ONDE AS PESSOAS FORAM ENTREVISTADAS

SUDÃO DO SUL
Desde a sua independência, em 
julho de 2011, o Sudão do Sul 
está devastado pelo conflito 
e pela instabilidade política. 
O CICV ajuda as comunidades 
afetadas pelo conflito, reúne 
famílias separadas pela violência 
e visita lugares de detenção.

SUÍÇA
A Suíça é o berço do CICV e das 
Convenções de Genebra, além 
de sediar diversos organismos 
internacionais. A sede o CICV 
está em Genebra.

UCRÂNIA
O leste da Ucrânia vem sendo 
afetado por hostilidades nos 
últimos dois anos. O conflito 
continua impactando nas vidas 
da população civil.

REINO UNIDO
O Reino unido é membro 
permanente do Conselho de 
Segurança da ONU e membro 
da OTAN. O CICV conta com uma 
missão em Londres desde 2003.

RÚSSIA
A Rússia é membro permanente 
do Conselho de Segurança da 
ONU. O CICV conta com uma 
delegação regional em Moscou 
desde 1992.

SÍRIA
(SÍRIOS NO LÍBANO)3

O conflito na Síria e a 
subsequente crise migratória 
chegou ao Líbano. Estima-se 
que o número de sírios que 
vivem nesse país atualmente 
seja de 1,5 milhão. O CICV assiste 
os sírios e as comunidades que 
os acolhem em todo o país.

ISRAEL
Israel está envolvido em um 
conflito com a Palestina desde 
a sua criação, em 1948. O CICV 
está presente no país desde 
1967; as equipes em Jerusalém 
e Tel Aviv se concentram na 
proteção dos civis e no bem-
estar das pessoas detidas em 
prisões israelenses e palestinas.

NIGÉRIA
Milhões de pessoas na Nigéria 
estão afetadas pelo conflito 
na região do Lago Chade, 
confrontos étnicos e violência 
urbana. As equipes do CICV 
protegem e assistem as pessoas 
afetadas pela violência, em 
particular, no nordeste do país.

PALESTINA
O conflito de longa data com 
Israel continua afetando o dia a 
dia dos palestinos. O trabalho do 
CICV nos territórios ocupados 
se concentra na proteção dos 
civis que vivem sob a ocupação 
e no bem-estar das pessoas 
detidas em prisões israelenses e 
palestinas.

ESTADOS UNIDOS
Os Estados Unidos são membro 
permanente do Conselho de 
Segurança da ONU e membro 
da OTAN. O CICV conta com 
uma delegação regional em 
Washington desde 1995.

FRANÇA
A França é membro permanente 
do Conselho de Segurança da 
ONU e parte da OTAN.2 O CICV 
conta com um escritório em 
Paris desde 1996.

IÊMEN
O Iêmen sofre com a violência e 
a instabilidade política há mais 
de 50 anos. O ressurgimento 
da violência armada, desde 
março de 2015, custou a vida 
de milhares de civis e deslocou 
milhões de pessoas. O CICV está 
presente no Iêmen desde 1962.

IRAQUE
Durante décadas, o Iraque 
vem sendo afetado por ciclos 
de enfrentamentos, crises de 
refugiados e violência étnica. O 
CICV trabalha no país de 1980, 
concentrando-se no bem-estar 
das pessoas detidas, nas pessoas 
desaparecidas e no apoio aos 
civis afetados pela violência.

AFEGANISTÃO
O Afeganistão sofre há décadas 
com o conflito e a instabilidade. 
Durante mais de 30 anos, o 
CICV apoia as comunidades e os 
estabelecimentos de assistência 
à saúde, administrando centros 
de reabilitação física, visitando 
pessoas detidas e ajudando-as a 
manterem contato com as suas 
famílias.

CHINA
A China é um dos cinco 
membros permanentes do 
Conselho de Segurança da 
ONU1. A delegação regional do 
CICV no leste asiático está em 
Pequim desde 2005.

COLÔMBIA
Após mais de cinco décadas de 
conflito armado, a Colômbia 
ainda enfrenta o grande desafio 
de atender as necessidades 
de uma população assustada 
pela violência. O CICV trabalha 
nas comunidades afetadas por 
conflitos há mais de 40 anos.

1 Conselho de Segurança: O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um dos seis principais órgãos das Nações Unidas e é o responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais.
2 OTAN: Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança de países da América do Norte e da Europa comprometidos com cumprir as metas do Tratado do Atlântico Norte.
3 Devido a considerações operacionais, a pesquisa não foi realizada na Síria; as vozes sírias foram incluídas com base em uma enquete realizada no Líbano.
4 Estejam envolvidos ou não em conflitos armados.

As fronteiras, nomes e designações usados neste documento não implicam um endosso oficial, nem expressam uma opinião política por parte do CICV e sem prejuízo às reivindicações de soberania 
sobre os territórios mencionados.


