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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

O Reino da Arábia Saudita é um país situado no Oriente Médio, na 
fronteira com o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, ao norte do Iêmen. 
Sua capital é Riyadh. É o berço do Islã e abriga os dois santuários mais 
sagrados do Islã na Meca e em Medina. O país é o décimo terceiro 
maior do mundo em área total, possuindo uma população étnica de 
Árabes e Afro-Asiáticos. Tem uma população com cerca 
de 28.160.273 de habitantes e um PIB, per capita, de US $ 54.100. Sua 
economia é voltada para o petróleo com grande controle do governo 
sobre as maiores atividades econômicas. Este possui cerca de 16% do 
petróleo mundial e é um dos maiores exportadores deste bem, além 
de ter um papel de liderança na OPEC (Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo). Atualmente o país é um dos novos 
integrantes do Conselho de Direitos Humanos (CDH) da Organização 
das Nações Unidas (ONU), mas participa, também de outras 
organizações internacionais como a Organização Mundial do 
Comércio (OMC), Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e 
o Desenvolvimento (UNCTAD), Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) e Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

A Mutilação Genital Feminina 

Surgiram rumores de que na região sul da Arábia Saudita, fronteira 
com o Iêmen, era realizada a prática da mutilação genital feminina 
(MGF). No entanto, não existem dados confiáveis e, relatórios sobre a 
sua prevalência, são inconsistentes em termos de onde é praticado, 
por quem e por quê. A maioria dos relatórios não somam mais do que 
evidências anedóticas, ou são movidos por interesses e, portanto, não 
são confiáveis.  Há a prática da MGF por parte de alguns trabalhadores 
estrangeiros da África Oriental e do Vale do Nilo. Nem sempre é claro 
se o procedimento ocorreu na Arábia Saudita ou nos países de origem 
dos trabalhadores. Não existe lei que proíba especificamente a 

MGF no país.  
 

Direitos Humanos 

A Arábia Saudita tem sua Lei Fundamental do Governo, 
emitida por decreto real, como marco constitucional, 
baseando-se no Alcorão e na vida e tradição do Profeta 
Muhammad para estabelecer as normas vigentes no país. 
Os principais problemas de direitos humanos relatados 
incluem a falta de capacidade e meios legais para escolher 
o seu governo; restrições aos direitos universais, tais 
como liberdade de expressão, incluindo na internet, bem 
como as liberdades de assembleia, associação, 
movimento e religião; discriminação de gênero e a 
ausência de direitos iguais que afetam a maioria dos 
aspectos da vida das mulheres; violência contra as 
mulheres; tráfico de pessoas; discriminação baseada no 
sexo, religião, seita, raça e etnia desvinculados do 
Alcorão. A mutilação genital feminina (MGF), considerada 
como uma das formas de violação dos direitos humanos 
pela ONU, não é uma prática comum no país, existindo 
uma interpretação no sharia, conjunto de leis islâmicas 
que são baseadas no Alcorão, que proíbe a prática, mas 
não chega a se tornar uma lei específica. 

 



 

 


