إرشـــــــــــــادات
إلــى
املتــــبــــــــــــــرعني
جائحة تفشي فريوس كورونا املستجد )(COVID-19

مقدمة:
يتمتع الشعب القطري بتقاليد راسخة من الكرم والعطاء اخلريي اليت يستمدها من قيمه العربية واإلسالمية
األصيلة ،وحرصاً من هيئة تنظيم األعمال اخلريية على تعزيز قيم التضامن والتآزر داخل اجملتمع يف ظل
األوضاع غري املسبوقة النامجة عن تفشي جائحة وباء كورونا املستجد؛ فإنَّ اهليئة حترص على أن يستمر
املتربعون يف االستجابة بسخاء لدعم األشخاص املتضررين من جائحة ( (COVID-19بهدف جمابهة اآلثار
احلالية واملستقبلية اليت سيخلفها هذا الوباء،
ستشكل اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة اخلريية جزءً أساسيًا من استجابتنا اجلماعية ملكافحة هذا الوباء ،لذلك
تشجع هيئة تنظيم األعمال اخلريية مجهور املتربعني على التربع اآلمن للجمعيات واملؤسسات اخلاصة اخلريية
املسجلة داخل دولة قطر حتى نضمن وصول التربعات إىل مقصدها النهائي ويتمكن احملتاجون من احلصول
على املساعدة.
تشجع اهليئة كل من يرغب يف التربع اآلمن على اتباع اإلرشادات التالية:
 تأكد من أنك تتربع ملنظمة غري هادفة للربح مسجلة وفقا ألحكام القانون ،وملعرفة ذلك حتث اهليئةبشكل خاص املتربعني على الدخول إىل موقعها اإللكرتوني واالطالع على سجل املنظمات غري
اهلادفة للربح ملعرفة أمساء اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة اخلريية املسجلة طبقاً للقوانني املطبقة
بدولة قطر.
 تأكد من أنك تتربع ملنظمة غري هادفة للربح تباشر األعمال اخلريية واإلنسانية مصرح هلا جبمع وتلقيالتربعات مبقتضى ترخيص صادر عن اهليئة لغرض حمدد ولفرتة حمددة.
 حتقق مما إذا كان حمصل التربعات خمولًا جبمع األموال ويعمل نيابةً عن مجعية أو مؤسسة خاصةخريية مسجلة وفقا ألحكام القانون وحامالً لتصريح جبمع التربعات صادر عن اهليئة لغرض حمدد
ولفرتة حمددة.
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 حتقق من أنَّ صناديق مجع التربعات املوجودة باألماكن العامة يوضع عليها ملصق يف مكان بارز وظاهريتضمن اسم اجلمعية أو املؤسسة اخلاصة اخلريية مبيناً فيه تاريخ بدء وانتهاء مدة التصريح جبمع
التربعات صادر عن هيئة تنظيم األعمال اخلريية.
 ُت َنِّب ُه اهليئة املتربعني إىل مراعاة احلذر بشأن اإلعالنات الصادرة عن األفراد ممن قد يستغلون الظروفاحلالية املقرتنة بتفشي جائحة فريوس كورونا املستجد ويروجون الدعاءات خريية زائفة تهدف إىل
مجع التربعات عرب إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل االجتماعي أو منصات التمويل
اجلماعي إذ أنها قد تقرتن مبخاطر التمويل غري املشروع.
 حتث اهليئة املتربعني على توخي احلذر من رسائل الربيد اإللكرتوني غري املرغوب فيها اليت ترد منجهات جمهولة تطلب تقديم التربعات عرب روابط إلكرتونية مزيفة ،حيث يتعني التأكد دائماً من
عنوان املرسل أو عنوان املوقع الذي وقع توجيهك إليه إلجراء التربع وذلك من خالل كتابة عنوان
املوقع دائمًا على متصفح البحث للتحقق من صحة الطلب ـ جتنب النقر على الروابط املضمنة برسائل
الربيد اإللكرتوني جمهولة املصدر ـ ال تفتح أي مرفقات يف هذه الرسائل اإللكرتونية املشكوك فيها
ألنها قد تكون تنطوي على برامج ضارة ،جيب عليك جتاهل طلبات مجع التربعات اليت ترد عرب
الرسائل إلكرتونية جمهولة املصدر وعدم تقديم معلوماتك الشخصية أو املالية ألنها قد تكون رسائل
خمادعة تهدف إىل التصيُّد االحتيالي وهي من عمليات االحتيال شائعة.
 عند حتققك من مباشرة مجع تربعات بطريقة غري مرخصة تولَّى االتصال على الفور بهيئة تنظيماألعمال اخلريية عرب الرقم الساخن  16010أو اإلبالغ عن املخالفة عرب املوقع اإللكرتوني للهيئة
بالركن املخصص لتلقي الشكاوى www.raca.gov.qa

4-3

 توفر اهليئة آلية لتلقي الشكاوى بشأن املخالفات املرتبطة بالعمل اخلريي واإلنساني وتتخذ اإلجراءاتالعملية الالزمة للتحقق من الشكاوى يف غضون آجال معقولة يف كنف احرتام سرية البيانات
الشخصية ملقدم الشكوى متى مت ُطلب ذلك.
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