
الكتيب 
التعريفي



بدأت قطر الخيرية كمبادرة تطوعية مجتمعية عام 1984 تحت اسـم “لجنة قطر لمشـروع 

كافل اليتيم” بهدف رعاية األطفال ضحايا النزاعات والكوارث الطبيعية، ومن ثم 

توسـعت أنشطتها لتشمل مختلف الفئات الهشة والضعيفة وتحول اسمها إلى “قطر 

الخيرية” في عام 1992 كمنظمة غير حكومية دولية تعمل في مجال المساعدات 

التنموية واإلنسانية وفقا للقوانين المنظمة للقطاع غير الربحي في دولة قطر. 

أنشئت قطر الخيرية كتعبير مؤسسي إلرادة أهلية تستمد مقوماتها من القيم 

والمبادئ والموروث الثقافي والحضاري للمجتمع القطري من أجل عمل الخير والمشاركة 

في مجال التضامن الدولي بفعالية وكفاءة ، والتصدي ألهم التحديات اإلنسانية 

واإلنمائية التي تواجهها الشعوب الفقيرة والمحتاجة عبر العالم، حيث كان في 

مقدمة هذه األولويات مساعدة األطفال ضحايا األزمات والكوارث، قبل أن تتوسع 

مجاالت عمل قطر الخيرية لتشمل قطاعات إنسانية وتنموية متنوعة.

تخضع قطر الخيرية في عملها للقوانين والقواعد المنظمة للعمل الخيري في دولة 

قطر كالقانون رقم )15( لسنة 2014 بشأن تنظيم األعمال الخيرية، والقرار األميري رقم 

)43( لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم األعمال الخيرية.

النشأة والتأسيس

1984





تتطلع قطر الخيرية إلى عالم تتمتع فيه المجتمعات والشعوب بحقها في التنمية 

والعيش بكرامة وأمن وسالم، وتحصل فيه الفئات المستضعفة والمتأثرة باألزمات 

على حقوقها األساسية دون تمييز. 

قطر الخيرية منظمة غير حكومية دولية تقّدم برامج وخدمات إنسانية وتنموية 

وتحشد الدعم والموارد وتساهم في بناء شراكات فعالة لتوفير حياة كريمة 

للجميع، مستلهمة ذلك من قيمنا الحضارية والثقافية اإلسالمية. 

تعزيز التنمية االجتماعية في قطر. 	 

تحقيق الحياة الكريمة لألطفال المحتاجين وأسرهم. 	 

المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.  	 

التخفيف من معاناة النازحين والالجئين والمتضررين من األزمات اإلنسانية. 	 

تعزيز السالم والتماسك االجتماعي.  	 

الرؤية

الرسالة

األهداف
االستراتيجية





حياة كريمة
 للجميع 

القيم 
والمبادئ

مجاالت 
العمل 

إجمالي اإلنفاق
خالل األعوام 

عددالمستفيدين
الشعار خالل األعوام

الشفافية
 واالمتثال

اإلنجاز 
واإلبداع 

المسؤولية 
والمساءلة

التعليم 
والثقافة

الرعاية 
االجتماعية

األمن 
الغذائي

السالم والوئام 
االجتماعي

االستجابة اإلنسانية 
العاجلة )اإلغاثة(

الصحة 
والتغذية

اإليواء والسكن 
االجتماعي

المياه 
واإلصحاح

التمكين 
االقتصادي

االنتماء 
واالحترام

التعاون 
والتكامل

) 2018 - 2021 () 2018 - 2021 ( أكثر من

مليون شخصمليار دوالر  1,547





مجــاالت عمــل قطــر الخيريــة التنمويــة وتقاطعهــا مــع أهــداف 
 SDGs التنميــة المســتدامة

65

اإليواء
والسكن

االجتماعي

التمكين 
االقتصادي 

وسبل العيش

قطاعات عمل
قطر الخيرية
في المجال

التنموي



علــى صناعــة  تؤثــر  والتــي   الشــاملة  العالميــة  التوجهــات 
القــرار اإلنســاني والتنمــوي والتــي يتــم أخذهــا بعيــن االعتبــار 

ــة ــر الخيري ــالت قط ــم تدخ ــد تصمي عن

العدل بين الجنسين

التغيير المناخي

 األشخاص ذوو
اإلعاقة

توطين العمل الخيري

شراكات فاعلة 
ومناصرة



نعمل من خالل مكاتبنا الميدانية وشركائنا في 70 دولة حول العالم،

 تتوزع على 3 قارات: )آسيا ـ أفريقيا ـ أوروبا(

أين نعمل

المغرب

باكستان

قرغيزيا 

البوسنة

كوسوفا

النيبال

فلسطين غزة

بوركينافاسو

تونس

إثيوبيا

غانا

تشاد

األردن

النيجر

موريتانيا

جزر القمر

جيبوتي السنغال

إندونيسيا

تنزانيا

غامبيا

نيجيريا

مالي

السودان

فلسطين رام هللا

كينيا

تركيا

البانيا

ماليزيا

الصومال

بنغالديش

32 مكتبًا

32 مكتبًا

اليمن





العضويات والشراكات اإلقليمية والدولية

إدارة التواصل 
العالمي التابعة 

لألمم المتحدة 
)DGC(

منذ 1996

منذ 2017

منذ 1999

منذ 2019منذ 2019

منذ 2017منذ 2006

منذ 2018





وقعت قطر الخيرية 90 اتفاقية مع وكاالت األمم المتحدة
 وفيما يلي الجهات التي تم التوقيع معها:

المفوضية 
السامية لألمم 
المتحدة لشؤون 

الالجئين

منظمة األمم 
المتحدة للطفولة  

)اليونيسف(

منظمة األغذية 
والزراعة 

مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية  
)أوتشا(

وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين 

منظمة الصحة 
العالمية

برنامج األغذية 
العالمي 

المنظمة
 الدولية للهجرة

االتفاقيات والشراكات الدولية مع المنظمات األممية





 تقوم مع العديد من منظمات األمم المتحدة بتمويل وتنفيذ المشاريع اإلغاثية 	 

والتنموية عبر العالم بصورة مشتركة.

 	 . UNHCR تعد أكبر مانح للمفوضية السامية لشؤون الالجئين

تتمتع بشراكة استراتيجية مع مركز رصد النزوح الداخلي IDMC لإلسهام في إيجاد 	 

حلول مستدامة لتحديات النزوح في المنطقتين العربية واإلسالمية.  

تنفذ مبادرات إنسانية وتنموية في مناطق بعد النزاع مثل: دارفور، أفغانستان. 	 

تخصص مشاريع رياضية لتحقيق السالم: وقد تم إدارج مشروع الرياضة من أجل 	 

السالم لقطر الخيرية في دارفور في تقرير مكتب األمم المتحدة للجريمة والمخدرات 

وفي تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول الرياضة. 

الشراكة في الدبلوماسية اإلنسانية 

تعّد قطر الخيرية شريكا في الدبلوماسية اإلنسانية وتحقيق السالم عبر العالم على 

اعتبار أنها:





تطبق قطر الخيرية أعلى المعايير الدولية لتحقيق العناية الواجبة على مختلف الشركاء 

والمستفيدين، حيث اعتمدت مجموعة من السياسات واآلليات الدولية التي تحوكم 

العمل في القطاع الخيري، ولدى قطر الخيرية 60 سياسة و140 إجراء لدعم التوجيه اإلداري 

وتحقيق األهداف التنظيمية، ويشرف مجلس إدارة قطر الخيرية مباشرة على لجنة التدقيق 

واالمتثال والمخاطر.

وقد طورت قطر الخيرية نظام إدارة المخاطر GRC بالتعاون مع شركة Refinitiv الرائدة عالميا 

لتحديد وعزل المخاطر، كما طورت نظاما داخليا لتقييم مخاطر الدول ) 70 دولة (، 

 .) ISO 31000 in Risk Management ( كما اعتمدت

وتعتبر قطر الخيرية أول منظمة خيرية في الشرق األوسط تقوم بآلية الربط االلكتروني 

 Word“ مع النظام العالمي إلدارة المعلومات وقواعد البيانات الدولية المعروف باسم

Chech” وهو أحد أنظمة “ Thomson Reuters” الذي يقوم بالتدقيق اآللي على القوائم 

المحظورة، وذلك من أجل تقليل المخاطر، وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة، مما 

يعرز ريادة قطر الخيرية على المستوى الدولي. 

سياسة الحوكمة





يحظى المجتمع القطري والجاليات المقيمة باهتمام قطر الخيرية لذا فإنها تعمل من خالل 

إدارة التنمية المحلية على تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة تلبي احتياجاتهم، وتسهم 

في تحقيق التنمية في المجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية، 

انسجاما مع الرؤية الوطنية لدولة قطر  2030 ، وتحرص لتحقيق ذلك على الشراكات 

الفاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة والتعاون والدعم مع المبادرات التطوعية.  

ويتم تخصيص جزء من هذا االهتمام للرعاية االجتماعية من خالل المساعدات الداخلية 

لألسر ذات الدخل المحدود، وتسديد ديون الغارمين وتفريج كربهم، ومساندة المرضى، 

ودعم األرامل والمطلقات وذوي االحتياجات الخاصة والمسنين وغيرهم. فضال عن 

تخصيص مشاريع للعمال مثل: “لكم التحية” و”الحملة الشتوية” وإقامة الورش التوعوية 

والدورات التدريبية.  وتتنوع المشاريع المنفذة داخل قطر بين مشاريع موسمية مثل إفطار 

الصائم واألضاحي ومونة رمضان، ودائمة تسهم في تعزيز وبناء القدرات مثل: برنامج 

كتاب المستقبل، وبرنامج تعزيز القيم وبيوت الخير وغيرها . وتحرص قطر الخيرية على 

استيعاب المتطوعين وتوفير فرص لهم تتناسب مع ميولهم واختصاصاتهم، ولديها 

قاعدة بيانات تتضمن 8000 متطوع من جنسيات مختلفة، وتقوم باحتضان المبادرات 

الشبابية النوعية الواعدة وتدعمها، مثل:”تحدي المبادرات “ وتتيح المجال لها للمشاركة 

في مشاريعها والخدمات اإلنسانية واالجتماعية التي تقدمها، وقد كان للمتطوعين 

حضور بارز خصوصا في ظل جائحة كورونا عبر مبادرات: “متطوع ألجل قطر” و”مهمة 

اإلنقاذ” ومبادرة “لكم األجر” وغيرها، حيث قاموا بتوزيع الطرود الغذائية والوجبات والمواد 

التوعوية على العمال وأسر الجاليات.

التنمية المحلّية





 تحرص قطر الخيرية على اجتذاب الكوادر القطرية المؤهلة لتولي المسؤولية فيها 

واالستفادة من خبراتها المحلية والدولية، وتفتخر بأن الكفاءات القطرية لديها تحتل 

المناصب اإلدارية العليا والقيادات في الصف األول على مستوى القطاعات واإلدارات، 

إضافة لألقسام ، كما تتولى وضع السياسات والخطط االستراتيجية ومسؤولية إدارة 

العمل اإلنساني داخل دولة قطر وعبر العالم، ولها حضور بارز ومميز في الفعاليات 

واألنشطة الدولية واإلشراف على المشاريع اإلنسانية والتنموية النوعية ومتابعتها عن 

كثب من خالل مكاتبها الميدانية في الخارج. 

الكوادر اإلدارية القطرية 





الحصول على شهادات اآليزو التالية :	 

ISO 27001إدارة  أمن المعلومات *     ISO 9001 إدارة الجودة *

ISO 37301إدارة االمتثال *   ISO 31000إدارة المخاطر *

ISO 18295-1 إدارة خدمة العمالء *

 	 )Arab Best Award(”جائزة أفضل مؤسسة خيرية عربية ضمن جوائز “أفضل العرب

المغرب ـ  2018

جائزة صانع التغيير””Change Maker من مؤسسة Aid & Trade ـ المملكة المتحدة ـ 	 

  2018

شهادة التميز ودرع الشرف من قبل الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث )مؤسسة 	 

حكومية( بباكستان - 2018 

تصنيف قطر الخيرية ضمن أكبر منظمات غير حكومية داعمة للعمل اإلنساني في 	 

سوريا وفلسطين والصومال وفقا لتقرير التتبع المالي للمساعدات اإلغاثية الدولية، “ 

FTS” ، التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،  “أوتشا”  - 2019

جائزة التميز في مجال رعاية األيتام )كافل( ـ الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 	 

االجتماعية - 2020

شكر وتقدير رئيس الحكومة األردنية لإلسهامات الجليلة التي قدمتها قطر الخيرية 	 

لدعم جهود المملكة األردنية الهاشمية في مواجهة جائحة كورونا عام 2020 . 

إشادة منظمة األمم المتحدة للطفولة »يونيسف« بالشراكة مع قطر الخيرية في 	 

تنفيذ التدخالت اإلغاثية العاجلة في إقليم البنجاب الباكستاني وفقًا التفاقية 

التعاون والشراكة في حاالت الطوارئ المبرمة بينهماـ 2020

منح جائزة المسؤولية المجتمعية للدورة الثامنة 2021 ـ دار الشرق بقطر لقطر الخيرية 	 

عن القطاع اإلنساني، تقديرا لدورها في مواجهة جائحة كورونا. 

منح قطر الخيرية وسام الشرف وشهادة تكريم من جمهورية قرغيزيا ـ 2021 تقديرًا 	 

لجهودها في تعزيز التنمية في قرغيرستان.

الجوائز واإلنجازات :











	 Quality Management ISO 9001

	 Information Security Management ISO 27001

	 Risk Management ISO 31000

	 Compliance Management ISO 37301

	 Customer Service Management ISO 18295-1

	   The award for Arab Best Charity at the Arab Best Awards held in Morocco – 2018

	  Change Maker Award from Aid & Trade Foundation - United Kingdom – 2018

	  Certificate of Excellence and Shield of Honor from the National Disaster 

Management Authority )NDMA( - Pakistan – 2018

	  Qatar Charity was listed among the largest NGOs supporting humanitarian work in 

Syria, Palestine and Somalia, according to UN OCHA Financial Tracking Service )FTS(

	  Excellence Award in the field of orphan care )Kafel( - Regional Network for Social 

Responsibility – 2020

	  The Jordanian Prime Minister thanked Qatar Charity for supporting Jordan’s efforts 

in combating the COVID-19 pandemic in 2020.

	  UNICEF praised the partnership with Qatar Charity in delivering relief aid in 

Pakistan’s Punjab province under the 2020 cooperation and partnership agreement.

	  Qatar Charity received the 2021 Social Responsibility Award for the Humanitarian 

Work Sector at the 8th Social Responsibility Conference and Awards organized by 

Dar Al Sharq.

	  Qatar Charity received the Medal of Honor and a certificate of honor from the 

Kyrgyz Republic in 2021 in recognition of its efforts in promoting development in 

Kyrgyzstan.

Awards and Achievements





Qatar Charity is keen to hire qualified Qatari cadres to benefit from their valuable

experience. We are proud that Qatari cadres occupy senior administrative positions

and play leading roles in strategic planning, implementing policies, and humanitarian 

interventions carried out in and outside Qatar. 

They have a prominent and distinguished presence in international events and 

activities, and supervise qualitative humanitarian and development projects through 

Qatar Charity’s field offices.

Qatari Cadres





Qatar Charity focuses its efforts on expatriate communities, therefore, it works through 
the Local Development Department to implement programs, projects, and
initiatives that meet their needs and contribute to the cultural, social, economic, health, 
and environmental developments, in line with the Qatar National Vision 2030.

In order to achieves such developments, Qatar Charity establishes effective partnerships 
with government agencies and the private sector, and cooperates with the volunteer 
initiatives. 

As part of its social welfare efforts locally, Qatar Charity delivers assistance to
low-income families, indebted individuals, patients, widows and divorced women,
people with special needs, and the elderly.

Qatar Charity implements various seasonal projects in Qatar, such as Iftar, Udhiyah, 
Ramadan food packages, in addition to the capacity-building programs like ‘Future’s 
Writers’, and ‘Khair Homes.  

Qatar Charity is keen to provide volunteering opportunities for the youth to utilize 
their diverse abilities and potentials. It has a database that includes 8000 volunteers of 
different nationalities. Moreover, it supports promising local youth initiatives, such as 
the ”Challenge of Initiatives“. 

The volunteers have significantly contributed to Qatar Charity’s mission, particularly 
throughout the coronavirus pandemic.  They have played an evident role in the success 
of many initiatives such as ‘Volunteer for Qatar’, ‘Rescue Mission“, and ‘You Deserve the 
Reward’. They delivered food parcels, meals, and awareness-raising materials to the 
workers and expatriate families.

Local Development





Qatar Charity applies the highest international standards to conduct due diligence. The organization has adopted a set of 

international policies and mechanisms that govern work in the charitable sector. It applies 60 policies and 140 procedures to 

support management directing, and achieve organizational goals. Additionally, Qatar Charity’s Board of Directors directly 

supervises the Audit, Compliance, and Risk Management Committee.

Qatar Charity has developed a Governance, Risk and Compliance (GRC) system in cooperation with Refinitiv, a global 

leader in identifying, anticipating and mitigating any risks.  It has also developed an internal system for assessing the risks of 

countries (70 countries). Additionally, Qatar Charity has adopted ISO 31000 on Risk Management.

Qatar Charity is the Middle East’s first INGO to establish an e-link with Thomson Reuters World-Check, which is 

characterized by the strictest standards of compliance. This contributes to minimizing risks, in addition to increasing 

the efficiency and accuracy of decisions. It also facilitates the process of verification of partners to achieve a high level of 

transparency and accountability. 

Governance Policies





Partnership in Humanitarian Diplomacy

	  Qatar Charity is a partner in humanitarian diplomacy and achieving peace across 

the world.

	  Qatar Charity is the biggest contributor to the United Nations High 

Commissioner for Refugees )UNHCR(.

	  Qatar Charity has a strategic partnership with the Internal Displacement 

Monitoring Center )IDMC( to find sustainable solutions to displacements in the 

Arab and Islamic regions. 

	  It has also implemented humanitarian and development initiatives in post-

conflict areas such as Darfur and Afghanistan.

	  Implementing sports projects for peace: Qatar Charity’s ‘Sports for Peace and 

Development in Darfur’ initiative was mentioned as a successful model in the 

technical manual of the United Nations Office on Drugs and Crime )UNODC( and 

in the United Nations Secretary-General’s report on sports.





Agreements and Partnerships with UN 
organizations
Qatar Charity has signed 90 agreements with United Nations 
agencies, including the following ones:





Memberships and regional and international partnerships

since 1996

since 2017 since 2019

since 2018

since 2006 since 2017

the United Nations 
Department of Global 
Communication )DGC(

since 2019

since 1999





We work in 70 countries through our field offices and regional partners across
Asia, Africa, and Europe.

Offices

Where We  Work

Turkey

Tunisia

Burkina Faso

Morocco

Sudan

Chad

Yemen

Mali

32

Pakistan 

Kyrgyzstan 

Bangladesh

Somalia

Palestine ramallah

Palestine gaza

Djibouti

Ghana 

Gambia Malaysia

Ethiopia

Jordan

Tanzania

Senegal

NigeriaIndonesia

Kosovo

Niger

Albania

Comoros

Kenya

Mauritania

Bosnia and
Herzegovina

Nepal 



Qatar Charity considers the following global trends 
while intending to implement its humanitarian and 
development activities

Climate Change

People with 
Disabilities

Localization

Partnerships 
and Advocacy

Gender Equality



The Areas of Qatar Charity’s Development work in line 
with the Sustainable Development Goals (SDG)





Areas of 
Work

Total Spending
 during

Number of 
Beneficiaries during

Collaboration 
and

 Integration

Responsibility
 and 

Accountability

Achievement 
and

 Creativity

Belonging 
and 

Respect

Transparency 
and 

Compliance

) 2018 - 2021 ( 

More than ) 2018 - 2021 (

 billion US dollars million people1.5 47

Principles 
and 

Values

Peace and 
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Tagline





Qatar Charity envisions a world in which all human beings have the right 

to live in peace and dignity, and vulnerable and crisis-hit people enjoy their 

fundamental rights without discrimination.

Qatar Charity is an international non-governmental organization that 

implements humanitarian and developmental programs, mobilizes support 

and resources, and builds effective partnerships to help people live in dignity, 

inspired by humanitarian values and Islamic culture.

	 Promote social development in Qatar

	 Provide a dignified life for children in need and their families

	 Contribute to achieving comprehensive and sustainable development

	 Alleviate the suffering of internally displaced persons )IDPs(, refugees and 

those affected by humanitarian crises

	 Promote peace and social cohesion

Vision

Message

Strategic Goals





Qatar Charity embarked on its humanitarian journey in1984 as a voluntary 
community initiative named ‘The Qatar Committee for Orphan Sponsor Project“ 
to support children affected by conflicts and natural disasters. Then, it expanded 
its areas of work to serve various marginalized and vulnerable sections. In 1992, 
the ‘Qatar Committee for Orphan Sponsor Project’ turned into Qatar Charity as 
an international humanitarian and development NGO that works under the laws 
regulating the non-profit sector in the State of Qatar.

Qatar Charity was established as an institutional expression of a civil will that 
derives its components from the values, principles and cultural and civilizational 
heritage of the Qatari community to do good and participate in the global solidarity 
and effectively and efficiently addressing the most pressing humanitarian and 
developmental challenges faced by the underprivileged and the needy worldwide. 
Extending a helping hand to crises and disaster-hit children remained as one of the 
top priorities of Qatar Charity, which then, expanded its areas of work to include 
various humanitarian and development sectors. 

Qatar Charity is subject to Qatar’s laws and rules governing charity work such as Law 
No. )15( of 2014 regulating charitable activities, and Emiri Decree No. )43( of 2014 on 
establishing the Regulatory Authority for Charitable Activities )RACA(.

Founding in
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