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   O Reino da Arábia Saudita é um país localizado no Oriente Médio, sendo considerado por
tamanho de território o maior país árabe na Ásia. Sua população é estimada em 16 milhões de
cidadãos nativos, 9 milhões de expatriados estrangeiros e 2 milhões de imigrantes ilegais
registrados. A lei do país, que possui um regime monárquico teocrático, é fundamentada na
Sharia, lei islâmica que baseia a sociedade saudita, que por sua vez possui uma cultura
extremamente conservadora e religiosa. Não há uma Constituição, como em países ocidentais. 

Panorama histórico dos Direitos Humanos na Arábia Saudita

     A Arábia Saudita não reconhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento
essencial que garante a liberdade dos povos e o direito à democracia, assim, havendo uma posição
extremamente desvantajosa às mulheres dentro da sociedade saudita, a discriminação religiosa e
a falta de liberdade religiosa. O sistema saudita aplica penas de morte ou de castigo físico como
amputação de membros e açoitamento para crimes como blasfêmia, feitiçaria e
homossexualidade. Além disso, a Xaria não assume a igualdade de indivíduos, assim as regras e
leis civis são aplicadas de formas distintas entre homens e mulheres, muçulmanos e não
muçulmanos e até mesmo entre diferentes classes sociais.

      Entretanto, o governo saudita diz sobre o caráter islâmico especial da Arábia Saudita e declara
que isso justifica uma ordem social e política diferente do restante do mundo, enfatizando as
divergências culturais. O Índice de Desenvolvimento Humano do país é considerado alto, por ser
uma potência regional e um grande exportador de petróleo, e o governo proporciona serviços de
saúde e educação gratuitos para a população.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%A1rabe
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/democracia.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_da_mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Discrimina%C3%A7%C3%A3o_religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_religiosa
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Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

     A Arábia Saudita não faz parte e não apoia as convenções de direitos humanos promovidas
pela ONU. Além disso, o país é uma forte opositora à Declaração Universal, possuindo uma
cultura extremamente conservadora e religiosa. O país reconhece que é necessário sempre ter
em mente as particularidades nacionais e regionais de forma a englobar diferentes histórias,
culturas e religiões. Assim, o seu posicionamento era de forte oposição à criação da ACNUDH,
tendo em vista que julgavam a ocidentalização do Alto Comissariado, alegando que este serviria
para atender apenas os interesses dos países ocidentais. 


