
O País  Localizado em uma península no Golfo Pérsico, no sudoes-te da Ásia, o país é reconhecido oficialmente como um emi-rado do Oriente Médio e faz fronteira com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Possui um território de 1.437 km² com uma população estimada em 2,3 milhões de habi-tantes, sendo cerca de 75% da população composta por imigrantes. O país é um emirado absolutista e hereditário comandado pela Casa de Thani desde meados do século XIX, sendo a monarquia sua forma de governo. A economia do país teve um grande salto com a exploração petrolífera, sendo o petróleo e o gás natural as maiores fontes da cres-cente e atrativa economia do Catar. Devido a isto, o territó-rio é um dos membros da Organização dos  Países  Exporta-dores de Petróleo (OPEP), além de integrar a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Conselho de Cooperação do Golfo.  Demografia Religiosa  O Estado do Catar é um país árabe independente que pos-sui o Islamismo como a religião oficial do país e a Charia, lei islâmica, como fonte de legislação da monarquia do país. Um dos fatores que torna o Islamismo a religião predomi-nante do país é o fato da mesma estar no território do Catar desde o século VII, apresentando uma maioria de estima-dos 68% de mulçumanos no país. O Cristianismo represen-ta uma minoria de aproximadamente 13% da população do Catar. Há também outras minorias religiosas como o Budis-mo - cerca de 3% - e ateus com 1%. Apesar do Islamismo ser a religião oficial do Estado, é permitido o exercício de outras religiões no território.  Os Direitos Humanos e a Liberdade Religiosa  A liberdade religiosa no Catar existe apesar de ter uma reli-gião oficial, sendo tolerado a prática de religiões não-mulçumanas no território. Assim, doutrinas cristãs, budis-tas entre outras são exercidas e possuem espaço na região. 

Como exemplo, a educação religiosa no país é permitida, de acordo com as crenças de cada instituição lecionada, e o estado exerce uma supervisão sobre os conteúdos passa-dos. Entretanto, há uma perseguição clara contra os adep-tos ao Cristianismo na região, havendo relatos de persegui-ção aos mesmos. Apesar de existir liberdade ao culto religi-oso no país, a conversão do Islamismo para outra religião pode acarretar perseguições e até pena de morte. O direito à liberdade religiosa no Estado do Catar existe, porém é controlado pelo governo e o seu conservadorismo, havendo necessidades de efetividade ao direito religioso na região.  
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