
O País 
 
Os Emirados Árabes Unidos são um país árabe localizado 
no Golfo Pérsico. São uma federação de sete emirados se-
miautónomos com uma população residente de aproxima-
damente 9,2 milhões de pessoas. O PIB em 2015 foi de 
370,3 bilhões, e o IDH em 2014 foi de 0,84. Estão situados 
no sudeste da Península Arábica e fazem fronteira com 
Omã e com a Arábia Saudita. Os sete emirados são Abu 
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras al-
Khaimah e Fujairah. A capital é Abu Dhabi. A cidade tam-
bém é o centro de atividades políticas, industriais e cultu-
rais. Os Emirados Árabes Unidos têm a sexta maior reserva 
de petróleo do mundo e possuem uma das mais desenvolvi-
das economias do Oriente Médio. Está ligado à ONU, Orga-
nização Mundial do Comércio,  e Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo, entre outras organizações inter-
nacionais. 
 
CDH e o Estado 
 
A questão dos direitos humanos nos Emirados Árabes é 
preocupante. Ainda há casos de tortura, mesmo sendo con-
siderada como crime, e discriminação de mulheres, inclusi-
ve em leis, além de pena de morte. O governo proíbe pri-
sões arbitrárias, mas mesmo assim existem relatos dessa 
prática. O Estado permite ainda prisões por tempo indeter-
minado, em locais sem boas condições sanitárias. Os es-
trangeiros, muitas vezes, são vítimas de prisões arbitrárias 
dentro do território. Além disso, direitos trabalhistas são 
negados a não nacionais. Apesar de se comprometer, em 
2013, no Conselho de Direitos Humanos a mudar suas atitu-
des, não houve ainda nenhuma atitude eficaz para mudar 
esta realidade. 

 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
O código penal permite que os homens usem meios físicos, 
incluindo a violência, a seu critério, contra as mulheres e os 
membros da família menores. A lei proíbe o abuso de crian-
ças e o governo tomou medidas para aumentar a consciên-
cia do problema. A educação é obrigatória até o nono ano; 
No entanto, a lei não foi aplicada, e algumas crianças não 
compareceram à escola, especialmente crianças de não-
cidadãos. As crianças não-cidadãos podem se matricular 
em escolas públicas apenas se obtiveram mais de 90% nos 
exames de admissão, que as autoridades administravam 
apenas em árabe. O governo forneceu educação primária 
gratuita somente aos cidadãos. As escolas públicas não são 
coeducativas após o jardim de infância. Estudos islâmicos 
são obrigatórios em todas as escolas públicas e em escolas 
privadas que servem estudantes muçulmanos. A idade legal 
do casamento para homens e mulheres é 18 anos.  
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