
O País  

O Estado do Catar se localiza em uma península no Golfo 
Pérsico, com fronteira com a Arábia Saudita e os Emirados 
Árabes Unidos e com território de aproximadamente 11 586 
km².  Possui alguns recursos naturais como o petróleo e o 
gás natural, fazendo com que sua economia seja baseada, 
principalmente em extração mineral e indústria petroquími-
ca.  O país está sob um regime monárquico, sendo o atual 
rei empossado pelo pai em 2013. A religião é predominan-
temente islâmica com 81, 9%, seguida pelo cristianismo 
com 11,2%. Outro dado importante de se mencionar é a 
composição populacional do país que, em média, é forma-
da por  75% imigrantes, desses, se destacam árabes, india-
nos e paquistaneses. Algumas organizações nas quais o 
Catar  está presente são: FAO (Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimento) e UNIDO (Organização 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial).  

O CDH e o Estado  

No que se refere aos Direitos Humanos no Catar, estão rela-
cionados à restrição de liberdade de imprensa e expressão, 
à incapacidade dos cidadãos escolherem seus representan-
tes livremente e, de tempo em tempo, restrição à liberdade 
de outras religiões a serem praticadas, limitação institucio-
nal, constitucional e cultural quanto à participação da mu-
lher na sociedade, além do tráfico de pessoas e do trabalho 
infantil. Vale mencionar que, mesmo sendo proibido por lei 
quaisquer tipo de violência e tortura, foram relatados casos 
envolvendo as forças nacionais, ainda não comprovados. 
No quesito da liberdade de expressão é notório ressaltar 
que prevê a liberdade de expressão e imprensa de acordo 
com a lei mas, houveram limitações impostas pelo governo.  
Outro ponto diz respeito á situação da mulher no país. Exis-
tem leis que criminalizam e penalizam o estupro porém, 
não existem leis que criminalizam a violência doméstica. 

 

  

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

As crianças no país possuem registro de nascimento assim 
que nascem, visto ser o imediatismo uma ação governa-
mental. Sua cidadania é derivada do pai, sendo que as mães 
não podem registrá-los e , consequentemente, torná-los 
cidadãos no país.  Pela Lei do Qatar a idade mínima para se 
casar é 18 anos para meninos e, 16 para meninas. Casamen-
tos de jovens abaixo da idade não são permitidos exceto 
em conformidade com normas religiosas e culturais.  
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