


عمل اإلقليمية حول الدور املتغير لإلحصاءات الرسمية في دولة قطرورشة ال

تجربة قطر الخيرية: اإلطار العام، والتحديات واملتطلبات: توثيق املساعدات املقدمة من طرف منظمات املجتمع املدني



ق.رمليار 1.5حوالي 

: حجم املوارد

دولة موزعة على سبعة 70حوالي 
افية أقاليم جغر

:االنتشار الجغرافي

1992

:تاريخ النشأة
:املستفيدون 

تنوع الفئات وتزايد أعداد 
املستفيدين

:تنوع الخدمات

قطاعات إنمائية 8

قطاعات إنسانية6

:عدد الشركاء 

شريك2500

(حكومي، غير حكومي، خاص)

:  التنوع الثقافي
موظف1200

جنسية60من 

:متوسط اإلنفاق

مليون دوالر امريكي 400

: تحديات االمتثال
عية تنوع البيئات التشري

والضوابط الرقابية 
واملعايير األخالقية



مةاملستداالتنميةأهدافخطةانطالقمنذ
بإطار العملبدءوكذلك2016سنة2030
سنةنهايةغايةوإلى2030سندايعمل

ماكالخيريةقطر مساعداتإجماليبلغ،2021
:يلي

اهداف التنمية املستدامة 

دوالر 1,100,000,000
لدعم مشاريع إنمائية

.دولة67في 

دوالر337,000,000
لدعم مشاريع إنسانية

دولة73في 



2021-2016املساعدات اإلنمائية لقطر الخيرية 

عدد 
املستفيدين 

(ق.ر)اإلجمالي  2021 2020 2019 2018 2017 2016 / مجاالت املساعدة 
السنوات

990,542 1,036,751,485

147,741,685 146,422,202 152,701,908 206,957,484 139,732,400 243,195,806 التعليم والثقافة 

70,294 125,768,163

20,889,362 21,210,049 18,962,693 24,549,616 23,039,840 17,116,603 التمكين االقتصادي

4,361,603 441,189,145
87,884,109 88,612,500 74,543,722 94,608,706 58,047,392 37,492,716 املياه واإلصحاح

1,507,303 195,560,765
28,926,438 30,145,683 40,528,783 56,864,926 18,500,183 20,594,752 الصحة والتغذية 

2,018,473 355,177,942
64,130,802 68,435,198 68,238,727 78,227,409 42,880,993 33,264,813 االمن الغذائي 

48,114 539,619,942

44,031,338 69,236,801 73,292,122 141,459,896 99,112,411 112,487,374 السكن االجتماعي 

1,210,226 2,461,505,504

717,490,320 665,551,314 517,725,954 525,900,368 275,614,742 243,195,806 رعاية الطفولة 
واألسرة

10,206,555 5,155,572,946 1,111,094,054 1,089,613,746 945,993,909 1,128,568,405 705,651,430 707,849,966
اإلجمالي



2021-2016املساعدات اإلنسانية لقطر الخيرية 

عدد 
املستفيدين

(ق.ر)اإلجمالي  2021 2020 2019 2018 2017 2016 / مجاالت املساعدة 
السنوات

495,136 237,510,349

45,636,435 39,441,216 68,015,271 60,230,853 16,292,681 7,893,893 املأوى واملواد غير 
الغذائية

6,009,393 388,469,511

54,989,406 107,202,713 81,136,906 74,773,873 35,975,716 34,390,897 الغذاء والتغذية

707,076 50,275,924
5,962,361 12,658,328 6,194,074 17,004,725 6,613,409 املياه واإلصحاح 1,843,027

140,844 361,411,340

31,785,588 78,380,510 135,391,051 82,312,229 10,894, 641 33,541,962 سبل العيش

1,693,211 286,804,766

54,233,386 116,248,894 32,820,787 46,249,837 32,814,477 4,437,385 الصحة أثناء الطوارئ 

138,065 96,803,599
20,057,222 22,301,326 4,174,860 29,295,971 16,218,606 4,755,614 التعليم أثناء الطوارئ 

9,183,724 1,421,275,489

212,664,399 376,232,987 327,732,949 309,867,487 142,624,099 86,862,777 اإلجمالي



2022حتى 2016املساعدات اإلنمائية واإلنسانية لقطر الخيرية من العام 
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( إنساني/إنمائي)خارطة الدول التي تعمل فيها قطر الخيرية 



 ملؤشر التنمية البشرية  لسنة 
ً
(دولة191من اصل )2022التصنيف وفقا

Human Development Index (HDI)

190 تشاد

189 النيجر

186 مالي

184 بوركينا فاسو

183 اليمن

175 إثيوبيا

174 غامبيا

172 السودان

171 جيبوتي

158 موريتانيا

156 جزر القمر

152 كينيا

133 غانا

تدخالت إنمائية

 لتصنيف مؤشر التنمية البشرية
ً
أمثلة لبعض الدول األكثر حاجة التي تعمل فيها قطر الخيرية وفقا



تدخالت إنسانية 

2022عرضة لخطر كارثة إنسانية في العامر لجنة اإلنقاذ الدولية للبلدان األكثالتي تعمل فيها قطر الخيرية وفقا لتصنيف أمثلة لبعض الدول  األكثر عرضة لكارثة إنسانية

التصنيف وفقا لتقرير اللجنة الدولية لإلنقاذ 
International Rescue Committee Emergency Watchlist 2022

1 أفغانستان

2 إثيوبيا

3 اليمن

4 نيجيريا

7 ميانمار

8 الصومال

9 سوريا

10 السودان



آليات التوثيق 

اآلليات الدولية اآلليات الوطنية اآلليات الذاتية

التقرير السنوي العام لقطر الخيرية▪
التقرير السنوي حسب كل بلد▪

لة دو )التقارير املطلوبة من الهيات الرقابية ▪
(قطر، الدول املستضيفة

ية التقارير الخاصة املطلوبة من هيئات حكوم▪
(قطر، الدول املستضيفة)أخرى 

 Financialخدمة التتبع املالي : في حالة املساعدات اإلنسانية▪
Tracking Service

نظام تتبع املساعدات : في حالة املساعدات اإلنمائية▪
Creditor Reporting System 



آليات التوثيق الذاتية
:التقرير السنوي العام

:استعراض إلنجازات قطر بشكل عام خالل سنة يشمل
مساعدات الجمعية حسب املجاالت وحسب الدول ✓
الجهات الشريكة✓
إيرادات الجمعية حسب مصادرها✓
إنفاق الجمعية حسب املجاالت والبنود✓
تقرير مدقق الحسابات الخارجي✓

:التقرير السنوي الخاص بكل مكتب ميداني
:استعراض إلنجازات قطر في البلد خالل سنة يشمل

ي مساعدات الجمعية حسب املجاالت وحسب املناطق ف✓
الدولة املعنية

الجهات الشريكة في الدولة✓
إنفاق الجمعية حسب املجاالت✓
تقرير مدقق الحسابات الخارجي✓



الوطنيةآليات التوثيق 

(دولة قطر، الدول املستضيفة)التقارير املطلوبة من الهيئات الرقابية ✓

(دولة قطر، الدول املستضيفة)التقارير الخاصة املطلوبة من هيئات حكومية اخرى ✓

الدوليةآليات التوثيق 

Financial Tracking Serviceخدمة التتبع املالي : في حالة املساعدات اإلنسانية✓
FTS template available online

picture of funding flows

نظام تتبع املساعدات : في حالة املساعدات اإلنمائية✓
Creditor Reporting System 

Creditor Reporting System (CRS) (oecd.org)

https://fts.unocha.org/sites/default/files/2022-03/FTS%20Standard%20Reporting%20Template%20%282022%29.xlsx
https://fts.unocha.org/global-funding/overview/2016
https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=CRS1


التقرير العالمي حول النزوح الداخلي 

سليط بتملعنيالتقرير الوحيد على مستوى العالم ا✓
الضوء على ظاهرة النزوح الداخلي

 بشأن رص✓
ً
د يعد أهم تقرير عاملي يصدر سنويا

النزوح الداخلي

20تم إصدار النسخة العربية منه ألول مرة منذ ✓
 في 

ً
م2019عاما



FTS نموذج لتوثيق مساعدات قطر الخيرية عبر خدمة



2015قطر الخيرية كأول منظمة غير حكومية من حيث املساعدات اإلنسانية للشعب السوري خالل سنة 



اقع تجربة قطر الخيرية تحديات توثيق املساعدات من و

oتعدد األنظمة اإلحصائية نتيجة التوسع الجغرافي لعمل قطر الخيرية.

oالحتياجاتها واستخداماتها الخاصة 
ً
:تعدد الجهات التي تطلب التقارير وفقا

oهيئات رقابية
oوزارات، أجهزة تخطيط وإحصاء، هيئات منتخب: جهات حكومية

oالكلفة اإلضافية املترتبة على نظام إلدارة املعلومات قادرة على االستجابة الحتياجات الجميع.

oبار هذه عدم وجود جهات مانحة تمول حصول منظمات املجتمع املدني على أنظمة متطورة إلدارة البيانات باعت
.املنظمات وحدات إحصائية تنتج بيانات مهمة



التوصيات 

o تطوير إطار عملFramework ضا في يثمن  دور قطاع املجتمع املدني في الناتج القومي الخام وأي
.ر العالماملساعدات الدولية باعتبار الدور املحوري واملتنامي الذي يضطلع به هذا القطاع عب

oيتوحيد املتطلبات اإلحصائية وأنواع التقارير املطلوبة من منظمات املجتمع املدن.

oتطوير نظام إلدارة البيانات خاص بمنظمات املجتمع املدني بحكم خصوصياتها.

oتطوير حزمة تدريبية متخصصة في إدارة البيانات لدى منظمات املجتمع املدني.



 
ً
شكرا


