
O País 
A Arábia Saudita é uma monarquia absolutista, localizada 
no Oriente Médio, ao Norte do Iêmen, na fronteira com o 
Golfo Pérsico e com o Mar Vermelho. Com capital em Ri-
yadh, possui 2.149.690 km². Sua população é de 28.571.770 
de habitantes e o PIB de 1.789 trilhões de dólares. É com-
posta por 13 províncias e tem como língua oficial o árabe . A 
religião da Arábia Saudita é majoritariamente muçulmana. 
O atual rei e primeiro ministro é o Salaman bin Abd al-Aziz 
Al Saud . Faz parte do Fundo Árabe para o Desenvolvimen-
to Econômico e Social, Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação  (FAO), G20, BIRD, FMI, 
ONU (desde 1945), Organização das Nações Unidas para a 
Educação (UNESCO) e outras organizações internacionais.  

 

O País e o UNICEF 

O UNICEF atua no país em áreas ligadas ao bem estar da 
criança, juventude e da família, educação, segurança ali-
mentar, nutrição, saúde e questões de gênero.  Além disso, 
a Arábia Saudita, em apoio ao UNICEF e à Organização 
Mundial de Saúde, se comprometeu com apoio financeiro 
para ajudar a Iniciativa Global da Erradicação da Pólio.  

 

Arábia Saudita e o Recrutamento de Crianças 

O Governo árabe reportou às Nações Unidas que o Estado 
proíbe o alistamento de pessoas com menos de 18 anos de 
idade em suas Forças Armadas.  Contudo, a legislação não 
deixa clara a posição do Estado sobre a idade mínima em 
recrutamento voluntário. Além disso, leis domésticas proí-
bem a formação de grupos armados, salvo às forças arma-
das, proibindo a participação de crianças e adultos nos mes-
mos. Além disso, as crianças e adultos também são proibi-
dos de participarem de conflitos armados dentro e fora do 
país. Não houve relatos de presença de menores de idade 
em grupos armados braços da al-Qaeda. A Arábia Saudita 
também aprovou os Princípios e Diretrizes de Paris sobre 

Crianças Associadas com Conflitos Armados ou Grupos Ar-
mados em 2007 , o qual versa que  crianças associadas com 
grupos ou forças armadas não devem ser processadas, puni-
das ou ameaçadas singularmente pela sua participação des-
tes. O país assinou e ratificou a Convenção Sobre os Direitos 
da Criança em 1996 e ratificou o Protocolo Facultativo so-
bre o Uso de Crianças em Conflitos Armados em 2011. Ade-
mais, foi responsável por comandar uma coalisão para res-
taurar a legitimidade no Iêmen, visto que este país violava 
gravemente os direitos da criança. Libertou, então,  52 cri-
anças que tinham relação com conflitos armados. Contudo, 
durante tal coalisão também foi reportado  que a Arábia 
Saudita mutilou ou matou mais de 200 crianças durante 
seus ataques.   
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