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   É um país árabe que ocupa a extremidade sudoeste da Península da Arábia. A Unificação do
Iêmen ocorreu em 1990, quando os territórios da República Democrática Popular do Iêmen
(Iêmen do Sul) e da República Árabe do Iêmen (Iêmen do Norte) foram unificados, formando a
República do Iêmen. Este episódio marca o fim da Guerra Fria no mundo árabe, enquanto na
Europa ocorria gradualmente a queda do Bloco do Leste.

Panorama histórico de Direitos Humanos no Iêmen

    A constituição da nova República do Iêmen foi criada em 1990 e ratificada em maio de 1991,
dessa forma, também firma o comprometimento do Iêmen para que aconteça as eleições livres
em um sistema multipartidário, o direito à propriedade privada, respeito aos direitos humanos
fundamentais e a igualdade perante a lei. Diante disso, o país passava por reformas significativas
no seu governo e na estrutura do Estado, com isso, a participação da população iemenita foi
importante para a ratificação dessa nova constituição que garantia o máximo possível os seus
direitos e deveres como pessoas moradoras do Iêmen.

Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

     Na perspectiva do país, que passou recentemente por uma unificação e por uma formulação de
uma constituição em conjunto com a população em 1991, os direitos humanos são fundamentais
para o desenvolvimento de um país. Para o Iêmen, a visão ocidental não condiz com seus
princípios, argumentando que os direitos humanos precisam ser compreendidos diante o cenário
cultural do país e assim não podendo interferir em quaisquer lugares por conta disso. Desse
modo, o Iêmen destaca a necessidade de compreender a diversidade e a riqueza cultural da Ásia e
do Pacífico, sendo contrário aos ideais defendidos pelo Ocidente referente à criação da ACNUDH,
alegando a ocidentalização dessa.
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