
O País 
 
O Reino da Arábia Saudita, popularmente chamado de Ará- 
bia Saudita, conta com um território de 2,150 km² e uma 
população de 26 milhões de pessoas aproximadamente. É 
um país que se situa na Ásia, especificamente no Oriente 
Médio e tem destaque na produção de petróleo mundial. 
Seu PIB em 2015 foi de 646 bilhões, e o IDH foi de 0,84. 
Muito conhecida também por seu regime de monarquia 
absoluta, considerado ditatorial. Na economia se destaca 
por ser integrante de organizações internacionais como a 
OPEP e a ONU. O governo baseia sua legitimidade em sua 
interpretação da sharia (lei islâmica) e na Lei Básica de 
1992, que especifica que os governantes do país serão des-
cendentes masculinos do fundador, o rei Abdulaziz bin Ab-
dulrahman Al Saud. 
 
O CDH e o Estado 
 
O país é conservador, pois A Lei Básica estabelece o siste-
ma de governança, os direitos dos cidadãos e os poderes e 
deveres do governo, e estabelece que o Alcorão e a Sunna 
(as tradições do Profeta Muhammad) servem como consti-
tuição do país, e infringe diversas recomendações dos Direi-
tos Humanos das Nações Unidas. Os mais importantes pro-
blemas de direitos humanos relatados incluem a falta de  
meios legais para escolher o governo; restrições aos direi-
tos universais, como a liberdade de expressão, inclusive na 
internet, e as liberdades de reunião, associação, movimen-
to e religião; e discriminação generalizada de gênero e falta 
de direitos iguais que afetaram a maioria dos aspectos da 
vida das mulheres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
Há a lei de nacionalidade discrimina as mulheres, que não 
podem transmitir diretamente a cidadania aos seus filhos, 
particularmente se o pai da criança não é cidadão. A 
interpretação do país da sharia proíbe as mulheres de se 
casarem com não-muçulmanos, mas os homens podem 
casar-se com cristãos e judeus. A lei não especifica uma 
idade mínima para o casamento, embora as diretrizes do 
Ministério da Justiça referissem os pedidos de casamento 
aos tribunais da sharia para determinar a validade de um 
casamento quando a noiva tinha menos de 16 anos. Em 
2016, um tribunal ordenou a anulação de um casamento 
entre uma menina que tinha menos de 15 anos e um 
homem de 84 anos. De acordo com alguns líderes religiosos 
seniores, meninas até com 10 anos podem se casar. As 
famílias às vezes organizavam tais casamentos para 
resolver dívidas familiares sem o consentimento da criança.  

Dossiê 
 

Reino da  

Arábia Saudita 

POR CDH 2017 INFORMAÇÕES 


