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مقدمه

از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام 
یژه ای به  وافر قرار داشـــته اســـت. دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام و
که پیشـــوایان اســـالم ناب همگی از جمله  گونه ای  یج وقف در بین مســـلمین دارد، به  ترو
واقفیـــن و متولیـــان موقوفـــات بوده انـــد. در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و 
کلیدی فرهنگی، اقتصادی و  یرســـاخت های  مهمترین بســـتر تعالی نهاد دین و یکی از ز
اجتماعی اداره جوامع اســـالمی بوده اســـت. با توجه به اهداف بلند انقالب اســـالمی در 
راســـتای ایجاد جامعه اســـالمی ایرانـــی و تمدن بین الملل اســـالمی، احیـــاء نهاد وقف و 
کید مکرر مقام  که مورد تا یات اساسی ای است  ر شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضرو

معظم رهبری قرار دارد.
در این راســـتا ســـازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با 
کشورها، مقدمات آشنایی و بهره گیری از  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
ظرفیت ها و توانمندی های ســـایر ملل، و توســـعه ارتباطات بین المللی در حوزه وقف، به 
یژه ارتباطات با کشورها و ملت های مسلمان را فراهم نماید. لذا از سال گذشته معاونت  و
ژه پژوهشی »شناخت  توســـعه مدیریت و پشتیبانی ســـازمان اقدام به تعریف و راهبری پرو
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی« 
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف 
یـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد  ز ســـال جاری توســـط جنـــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری، و



یاســـت جمهوری و  ری ر اســـالمی، جناب آقای دکتر ســـتاری، معاون محترم علم و فناو
یاســـت محترم ســـازمان  حجـــت االســـالم و المســـلمین محمـــدی، نماینده ولی فقیه و ر

گردید. اوقاف و امورخیریه رونمایی 
ژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم می دانم از زحمات  اجرای این پرو
یژه مدیـــرکل دفتر نوســـازی و تحـــول اداری، جناب آقای دکتـــر غالمعلی  همـــه آن هـــا به و
که نقش  کارشناســـان این دفتر، آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی  رحیمی و 
که  کارفرمایـــی ایـــن مطالعات را برعهده داشـــتند، و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری 
ژه را برعهده داشـــت، و همکاران ایشـــان آقـــای علیرضا رحیمی و  مدیریت اجرای این پرو

خانم نفیسه میرزاخانی تشکر و قدردانی نمایم.
یغ جناب آقای حسین آب نیکی__  همچنین مراتب ســـپاس خود را از زحمات بی در
ژه را بر عهده  کـــه نظارت براین پـــرو یاســـت ســـازمان اوقاف و امور خیریه__  ر عالی ر مشـــاو

کیفی آن تالش نمود اعالم می دارم. گرفت و در جهت ارتقاء 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه 
کشورها در این حوزه،  به منظور آشنایی با بیشینه، روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی 
نگاشت نهادی مجموعه های فعال در بخش وقف )شامل معرفی نهادها و روابط ما بین 
آن هـــا( و برنامه هـــای آتـــی این کشـــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از 
کشـــورهای مورد مطالعه، در دستور  تجربیات ناموفق، با لحاظ اقتضائات منحصربه فرد 

گردید. گرفت و عملیاتی  کار قرار 
ژه در قالب چهـــار فاز ذیل  بـــه منظـــور تحقق اهداف مدنظر، شـــرح خدمـــات این پـــرو

گردید: طراحی و اجرا 
ین طرح و چارچوب اولیه	  فاز صفر: تدو
کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایی ســازی 	  ــاز اول: تعییــن شــاخص های انتخــاب  ف

کشورها
گزارش مطالعات انجام شده مرتبط	  ری، تحلیل و جمع بندی  گردآو فاز دوم: 
کشورهای مدنظر	  ری و تجزیه وتحلیل اطالعات هر یک از  فاز سوم: جمع آو
کلی مطالعه	  فاز چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری 

ژه و جزئیات هر یک از  ین چهارچوب کالن، تفصیلی و محدوده پـــرو فـــاز صفر بـــه تدو
مراحـــل و فعالیت هـــا اختصـــاص یافـــت. در فـــاز اول شـــاخص هایی جهـــت انتخـــاب 
کشـــورهای مدنظر  گردید و مبتنی بر این شـــاخص ها،  کشـــورهای هدف مطالعه، تعیین 
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کشورهای  که  جهت مطالعه، مشخص شدند. این شاخص ها به گونه ای انتخاب شدند 
کشورهای موفق در حوزه  کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه،  همسایه، 
یـــه در دنیا و نیز کشـــورهای مشـــابه جمهوری اســـالمی ایـــران از جهت  وقـــف و امـــور خیر

گیرند. وضعیت فرهنگی، اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار 
ری  ری، تحلیل و جمع بندی مطالعات انجام شده« به جمع آو فاز دوم با عنوان »گردآو
و تحلیل مطالعات موجود در کشـــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
کشـــورها اختصاص یافت. هدف این فاز بهره بـــرداری از اطالعات و پژوهش های مرتبط 

گرفتن مطالعات پیشین  بود.   کشور و همچنین پرهیز از نادیده  انجام شده موجود در 
ری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه  فـــاز ســـوم نیز بـــه ترتیب بـــه جمـــع آو
کشورهای منتخب از منابع مکتوب، اینترنتی و سایر منابع در دسترس، و تجزیه وتحلیل 
اطالعات و جمع بندی مطالب اختصاص یافت. در نهایت طی فاز چهارم جمع بندی و 

گردید. کلی مطالعه انجام و ارائه  کشورها و نتیجه گیری  نتایج حاصل از مطالعه همه 
کشـــور  گرفتند شـــامل پانزده  ژه هدف مطالعه قرار  که در این پرو کشـــورهایی  مجموعه 
که با توجه به شاخص های مدنظر سازمان،  اســـالمی و پانزده کشور غیر اسالمی می باشد 
یژگی های اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،  همچون همسایگی و و
یـــت و فعالیت های درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،  برخـــورداری از نظـــام مدیر
وجـــود ارتباطـــات بخـــش وقف و امـــور خیریه بین جمهوری اســـالمی ایران و کشـــور مورد 

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
بـــاال در  کشـــور اســـترالیا اســـت. رتبـــه  کشـــورهای غیـــر اســـالمی منتخـــب  یکـــی از 
یـــه، برخورداری از نظـــام مدیریت  رتبه بندی هـــای معتبـــر دنیـــا در حوزه وقـــف و امور خیر
یافته، شفافیت در ارائه اطالعات موسســـات خیریه و وجود نهادهای تسهیل گر  ســـاختار
ئل انتخاب اســـترالیا به عنـــوان یکی از  متعـــدد در حـــوزه وقف و امـــور خیریه از جملـــه دال

کشورهای هدف مطالعه می باشد.
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
کشـــور اســـترالیا می باشـــد و در آن وضعیت جغرافیایی، سیاســـی، اجتماعی، فرهنگی و 
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کشـــور استرالیا، مفهوم وقف و امور خیریه، روند توسعه و وضعیت موجود بخش  یخی  تار
وقف و امور خیریه، نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توسعه ای این 

کشور استرالیا طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است. بخش در 
کـــه تـــا کنون در کشـــور هیچ مطالعه ای در زمینه وقف و امور خیریه در کشـــور  از آن رو 
گزارش تنها از اطالعات منتشـــر شـــده توسط  اســـترالیا انجام نشـــده اســـت، در تهیه این 

کشور استرالیا استفاده شده است. نهادهای مختلف 
کمیسیون خیریه ها و سازمان های  گزارش سایت  مهم ترین منبع مورد استفاده در این 
کـــه از طریق اطالعات  غیرانتفاعی اســـترالیا به نشـــانی www.acnc.gov.au بوده اســـت 
موجود در این ســـایت انواع ســـازمان های غیرانتفاعی، نحوه تأسیس و اداره آن ها، قوانین 

کم بر آن ها و سایر نهادهای فعال در این حوزه شناسایی شدند. حا
همچنین سایت اداره مالیات استرالیا به نشانی https://www.ato.gov.au/ دارای 
اطالعـــات مفیـــدی در خصوص امتیـــازات مالیاتی، شـــرایط معافیت از مالیـــات و انوع 

ساختارهای قانونی سازمان های غیرانتفاعی است.
http:// به نشـــانی )Council on Foundations( به عالوه، از ســـایت شـــورای بنیادها
کـــم بـــر بخش  کـــه یـــک مرجـــع اطالعاتـــی معتبـــر در زمینـــه قوانیـــن حا  /www.cof.org
کشـــورهای مختلف اســـت، جهت شناســـایی مفاهیم قانونـــی و قوانین  غیرانتفاعـــی در 

کشور استرالیا استفاده شد. موجود در زمینه وقف و امور خیریه در 
ز  گـــزارش از مراجع معتبر و به رو ین این  که در تدو در مجمـــوع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گردد.  انشـــاء اهلل بـــا نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقـــت باالیی برخوردار 

گردد. تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های تکمیلی مثمرثمر واقع 
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاه های 

ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.

 مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه 
و ناظر پروژه
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کشور استرالیا- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
کشـــور،  به منظـــور آشـــنایی و مطالعـــه روندهـــای اجتماعی و فرهنگـــی مربوط به یک 
که  گـــزارش همان طور  ری اســـت؛ در ایـــن  کشـــور ضـــرو کلی آن  یژگی هـــای  آشـــنایی بـــا و
کمک های خیریه و وقف و ســـازوکارهای  گردید، به بررســـی روند تغییر  پیش ازاین اشـــاره 
مربـــوط بـــه آن پرداخته می شـــود. مطالعات گســـترده ای در زمینه مؤلفه هـــای تأثیرگذار در 
که از آن  کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت  کمک های خیریه و وقف در  زمینه 

میان می توان به مذهب، سن افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
یژگی های بارز کشور استرالیا پرداخته می شود  به همین جهت در این فصل به بررسی و
کـــه در چهـــار بخش اطالعـــات جغرافیایی، اطالعـــات اقتصادی، اطالعات سیاســـی و 

اجتماعی می باشد.

اطالعات جغرافیایی- 1-1
کشوری اســـت توســـعه یافته در نیمکره جنوبی. این  کشـــور مشترک المنافع اســـترالیا1 
ر دنیا است. استرالیا  کشـــور پهناو کیلومترمربع وسعت، ششمین  کشـــور با 7٬686٬850 
کبیـــر  یکـــی از قلمروهـــای مشـــترک المنافع بریتانیـــا اســـت و در ســـال 1901 از بریتانیـــای 
کشور  که در آن مجلس  کانبرا2 است، شهری  استقالل یافته است. پایتخت استرالیا شهر 
ر عضو مجموعه  کشور پهناو کل قرار دارد. استرالیا ازنظر مساحت دومین  و خانه فرماندار 
اتحادیه کشورهای مشترک المنافع است. سیدنی و ملبورن دو شهر بزرگ استرالیا هستند. 

1. Commonwealth of Australia
2. Canberra
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ر آن را از شرق، اقیانوس آرام، از  کی با کشـــور دیگری نیســـت و دو این کشـــور دارای مرز خا
یا و خلیج  جنوب اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب اقیانوس هند و از شمال چندین در
که  در برگرفته اســـت. اســـترالیا همچنین ســـرزمین اصلِی قاره اقیانوســـیه به شمار می آید 

کوچک ترین قاره دنیاست.
استرالیا ســـرزمینی تقریبًا هموار است. ناحیه غربی آن را فالت غربی استرالیا و شرق 
کوه های جداکننده تشـــکیل می دهد و بین این دو، سرزمین پست و همواری  آن را رشـــته 
که بیشـــتر آن خشـــک وخالی از ســـکنه اســـت. بلندترین نقطه اســـترالیا قله ای  قرارگرفتـــه 
که  که 2228 متر ارتفاع دارد و پست ترین نقطه آن 15- متر است  در کوهستان برفی است 
که بیش از 2700  یاچه ِایر قرار دارد. بلندترین رودخانه اســـترالیا رود دارلینگ اســـت  در در
کیلومتـــر طـــول دارد. این رود با پیوســـتن به رود مورای کـــه دومین رود بزرگ استرالیاســـت 
که همچون  یزد. اســـترالیا  یا به اقیانوس منجمد جنوبی می ر یکتور درنهایـــت در جنوب و
کهنه ترین خشکی جهان به  جزیره ای بزرگ در اقیانوس آرام واقع شده، ازنظر زمین شناسی 
شمار می آید. استرالیا اقیانوس آرام جنوبی را از اقیانوس هند جدا می کند. طول سرزمین 
کیلومتر  کیلومتر و پهنای آن از شـــرق به غرب 3٬782  اصلی از شـــمال تا جنوب 3٬135 
گونه  کشور استرالیا با داشتن 755  که تمامًا آبی است.  کیلومتر مرز دارد  است و 25٬760 

یست بوم است.]1[ کشور در دنیا ازلحاظ ز متنوع ترین 
استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین یا قلمرو1 تشکیل شده است که اختیاراتشان کمتر 
یلز  یلـــز  2یا و از ایالت هاســـت. ایالت هـــا و قلمروهای اســـترالیا عبارت اند از: نیو ســـاوت و
یا6، اســـترالیای  یکتور کوئینزلنـــد3، اســـترالیای جنوبی4، جزیـــره تاســـمانی5، و جنوبـــی، 

غربی7، قلمرو سرزمین شمالی8، سرزمین پایتخت استرالیا9.

1. territory
2. New South Wales(NSW)
3. Queensland(QLD)
4. South Australia
5. Tasmania
6. Victoria
7. Western Australia
8. Northern Territory
9. Australian Capital Territory
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کشوری استرالیا شکل  1-1( تقسیمات 

اطالعات اقتصادی- 1-3
رزی است. به گزارش   استرالیا کشوری توسعه یافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاو
اکونومیســـت در ســـال 2015، در میان بهترین شـــهرهای جهان به لحاظ کیفیت زندگی، 
گرفتند.  ملبـــورن در جایگاه اول، آدالید پنجم، ســـیدنی هفتم و پرت در جایـــگاه نهم قرار 
استرالیا دارای معادن فراوانی است و محصوالت اصلی آن نیشکر، پنبه، غالت و گوشت 
اســـت. مهم تریـــن شـــرکای بازرگانـــی اســـترالیا چین،  ژاپن و کـــره جنوبـــی در آســـیا و نیز 
کشـــور در ســـال 2013، با  گزارش بانک جهانی، این  ایاالت متحده آمریکا هســـتند. بنا بر 
یال(  تولیـــد ناخالص داخلی 1به میزان 1.56 تریلیـــون دالر آمریکا)معادل 47هزار تریلیون ر
گزارش  برنامه توسعه سازمان ملل  در رده دوازدهم جهان قرار داشـــته اســـت و نیز بر اساس 
کشور توسعه یافته دنیا  متحد، استرالیا ازنظر شاخص توسعه انسانی در سال 2010 دومین 
گزارش  به حســـاب می آید. درآمد سرانه ناخالص داخلی اســـترالیا در سال 2013 بر اساس 

بانک جهانی، 42,450 دالر)معادل 128 میلیون تومان( بوده است. ]3,2[
1. Gross domestic production(GDP)
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کشور استرالیا از سال 1960 تا 2013  شکل  1-2( نمودار رشد تولید ناخالص داخلی 

چنانچه در شکل 1-2 مشاهده می شود، تولید ناخالص داخلی استرالیا از سال 1960 
کزیمم مقدار خود  روند رو به رشد قابل توجهی داشته است تا جایی که در سال 2013 به ما
در طی دهه های گذشته رسیده است. جمعیت استرالیا نیز از سال 1960 با رشد صعودی 
که  یه ســـال 2016، 23.783.500 نفر تخمین زده شده  همراه بوده)شـــکل 1-4( و در 1 ژانو

گذشته 1.15% رشد داشته است. نسبت به سال 

شکل  1-3( نمودار رشد تولید ناخالص داخلی استرالیا به ازای سرانه جمعیت از سال 1960 تا 2013
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کشور استرالیا از سال 1960 تا 2013 شکل  1-4( نمودار رشد جمعیت 

اطالعات سیاسی اجتماعی- 1-1
که دارای حکومت  کشورهای مشـــترک المنافع،  کشوری اســـت از مجموعه  اســـترالیا 
کبیر یعنی ملکه الیزابت دوم  ترین مقام سلطنتی بریتانیای  پادشاهی مشروطه است و باال
کل استرالیا  کشور فرماندار  کشـــور نیز به حساب می آید. جانشـــین ملکه در این  ملکه این 
کشـــور را تعیین می کند. هرچند  که وی نیز به نوبه خـــود فرمانداران ایالت های این  اســـت 
کل بـــر طبق قانون اساســـی، از اختیـــارات فراوانی برخوردار اســـت امـــا در عمل  فرمانـــدار 
یر است که طی یک فرایند دموکراتیک انتخاب  ز شخص اجرایی اول در استرالیا نخست و

می شود و دولت را تشکیل می دهد.
که  در اســـترالیا، مـــردم ابتـــدا نماینـــدگان مجلس را انتخـــاب می کنند. رئیـــس حزبی 
یر مسئول  ز بیشـــترین نفرات انتخاب شـــده را در مجلس داشـــته باشـــد به عنوان نخست و
یرشـــاخه تشـــکیل می شـــود:  کابینـــه دولـــت می شـــود. دولـــت اســـترالیا از ســـه ز تشـــکیل 

قانون گذاری، اجرایی و قضایی.
پارلمـــان اســـترالیا از دو مجلـــس تشکیل شـــده اســـت. مجلس ســـنا)مجلس علیا( و 
مجلس نمایندگان)مجلس ســـفال(. دادگاه عالی اســـترالیا نیز قـــدرت واالی قضایی را در 

کشور در اختیار دارد. این 
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اطالعات فرهنگی _ مذهبی- 1-5
پاییان به اســـترالیا، مردمان بومی این سرزمین از آیین دیرینه و بدوی  رود ارو تا پیش از و
یده اند. مسیحیت  زه برخی از این بومیان به مسیحیت گرو خود پیروی می کردند، ولی امرو
گون  ردنـــد و با آغـــاز مهاجرت بـــه این ســـرزمین فرقه هـــای گونا پاییـــان بـــه اســـترالیا آو را ارو
مســـیحیت، در آنجا به فعالیت پرداختند. در ســـده بیســـتم، با مهاجرت شـــمار اندکی از 
رمیانـــه، آیین ها و ادیـــان بودایی،  آســـیایی ها از چین، آســـیای جنوب شـــرقی، هند و خاو
اســـالم، یهـــودی و بهائی بـــه آن راه یافتند. در اســـترالیا دین از حکومت جـــدا بوده و طبق 
یژه دینی خود را آزادانه پیگیری  قانون، دین و مذهب آزاد بوده و هر کس می تواند آئینهای و
کند. در سال 2011، در حدود 61.1% استرالیایی ها خود را مسیحی معرفی کرده اند که از این 
میان 25.3% کاتولیک و 17.1% انگلیکان1 بوده اند و در حدود 22.3% نیز پیرو هیچ آئینی 
نبوده اند. 9.4% هیچ پاســـخ واضحی نداده اند و از باقیمانده جمعیت 2.5% بودائیست، 

2.2% اسالم، 1.3% هندوئیست و 0.5% یهودیت را مذهب خود اعالم نموده اند.

 1. شاخه ای از مسیحیت با مرجعیت کلیسای انگلیس



| فصل دوم |

  مفهوم وقف و امور خیریه 
کشور استرالیا در 





کشور استرالیا - 1 مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
رود به  کشـــور اســـترالیا بیان شـــد. پیـــش از و کلی درباره  در فصل گذشـــته، اطالعاتی 
بررســـی ســـاختار وقـــف و امور خیریه در اســـترالیا، الزم اســـت مفاهیم اولیـــه در این حوزه 
گردد. در این فصل ابتدا به تعریف مفاهیـــم بنیادین همچون موقوفه، فعالیت  مشـــخص 
بشردوستانه، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه پرداخته شده است. سپس انواع خیریه ها 

بر اساس نوع فعالیتشان دسته بندی شده اند.

وقف1- 1-1
که به یک ســـازمان  به منظور  موقوفـــه درواقـــع پول نقد یا هر نـــوع دارایی دیگری اســـت 
نگه داری یا ســـرمایه گذاری اموال برای ایجاد درآمد، اهـــدا می گردد. وقف غالبًا یک هدیه 
که در قالب یک صندوق مالی به منظور تولید سود)درآمد( برای ذینفعان تأسیس  اســـت 
که   به صورت دائمی ســـرمایه گذاری می شـــود، بـــدان معنی 

ً
می گردد. این ســـرمایه معموال

هیچ محدودۀ زمانی برای آن وجود ندارد. در وقف تنها درآمد حاصل از ســـرمایه گذاری به 
مصرف می رســـد نه اصل سرمایه. بنابراین، موقوفه سرمایه گذاری می شود و درآمد سالیانه 
یع می گردد. موقوفه می تواند در  آن برای اموری که موردنظر شـــخص واقف بوده اســـت، توز
کند.]4[  گردد و یا شخص واقف در زمان حیات خود آن را اهدا  وصیت نامه شخص قید 

1. Endowment
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فعالیت بشردوستانه- 1-3
کاال و خدمات، قدرت و  یافته زمان، اطالعات،  یزی شده و ســـاختار بخشـــش برنامه ر
نفوذ، و همچنین پول به منظور ارتقای ســـالمت انســـانی و جامعه، فعالیت بشردوســـتانه 
تلقی می شـــود. شـــاید در ظاهر فعالیت بشردوســـتانه و فعالیت خیریه یـــک مفهوم به نظر 

برسند اما در اصل تفاوت هایی دارند.
کمک رســـانی ظاهر  رت  یت و ضرو اولین تفاوت فعالیت بشردوســـتانه و خیریه در فور
می شود. اما در اصل تفاوت این دو مفهوم در چشم انداز آن هاست. فعالیت بشردوستانه 
غالبًا درازمدت تر، اســـتراتژیک تر و بزرگ تر از خیریه اســـت و چشـــم انداز بهتری نســـبت به 
آینده مشـــکالت موجـــود در جامعه دارد. به عبارت دیگر، فعالیت بشردوســـتانه دیربازده تر 
 
ً
کندتر به ثمر می نشـــیند. درحالی که فعالیت های خیریه معموال اســـت و نتایج آن بســـیار 
ری تر هستند. برای مثال وقتی فردی 1 دالر یا 1000 دالر  کوتاه مدت تر و برای کمک های ضرو
کمک به منظور برطرف نمودن نیاز فعلی شخص  کمک می کند، این  کسی  در خیابان به 
کارهایی  اســـت و مربوط به 5 ســـال آینده نیســـت. بنیادهای بشردوســـتانه قادر به انجام 
کـــه در تـــوان خیریه هـــا نیســـت. در اصل یک بنیـــاد بشردوســـتانه باید بـــه طریق  هســـتند 

یزی نماید. ]5[ استراتژیک برای حل یک مشکل یا رنج در جامعه برنامه ر
دیگر تفاوت فعالیت بشردوســـتانه با خیریه در این اســـت که در فعالیت بشردوســـتانه 
شخص لزومًا با افراد نیازمند ارتباط ندارد )گاهی نیز ممکن است داشته باشد( درحالی که 
 ارتبـــاط نزدیکـــی بـــا اشـــخاص نیازمند دارنـــد. درواقـــع فعالیت 

ً
یـــه افـــراد معمـــوال در خیر

کارنگی1 صدها  بشردوســـتانه ســـازمانی تر از فعالیت خیریه اســـت. به عنوان نمونه انـــدرو 
که فعالیتی بشردوستانه تلقی می شود.  کتابخانه با درآمد حاصل از صنعت فوالد ساخت 
کلیسا به صورت ماهانه یا ساالنه فعالیت خیریه  کمک یک شخص داوطلب در یک  اما 

محسوب می شود. ]6[

سازمان های غیرانتفاعی- 1-1
که هیـــچ منفعت یا ســـودی،  فعالیـــت ســـازمان های غیرانتفاعـــی به گونـــه ای اســـت 
مســـتقیم یا غیرمســـتقیم، برای اشـــخاص عضو ســـازمان نداشته باشـــد. این بدان معنی 

1. Andrew Carnegie



کشور استرالیا  /  31 فصل دوم  مفهوم وقف و امور خیریه در 

که ســـازمان های غیرانتفاعی هیچ ســـودی تولید نمی کنند، بلکه سود حاصل از  نیســـت 
فعالیت های این ســـازمان ها باید در جهت نیل به اهداف تعیین شـــده ســـازمان باشـــد و 

گردد. یع  نباید میان صاحبان، اعضا و یا اشخاصی خاص توز
کسر تمام بدهی ها، اموال  گردد، پس از  که یک سازمان غیرانتفاعی منحل  در مواردی 
باقی مانده به ســـازمان دیگری که اهداف آن مشـــابه با اهداف سازمان منحل شده باشد، 

منتقل می گردد.

انواع سازمان های غیرانتفاعی - 1-1-1
بســـته به نوع ســـازمان های غیرانتفاعی، امتیازات مختلفی وجود دارد. ســـازمان های 

کلی تقسیم می گردند: غیرانتفاعی به دودسته 
خیریهها	 
سایرسازمانهایغیرانتفاعی	 

در اســـترالیا ســـازمان های غیرانتفاعی به یکی از این ســـه صورت تأسیس می گردند: 
شـــرکت های بـــا مســـئولیت محـــدود بـــه ضمانـــت1،  تراســـت ها و انجمن هـــای رســـمی 
یر نظر تنهـــا یـــک دادگاه ایالتی   ســـازمان هایی کـــه تمایل دارنـــد ز

ً
)ثبت شـــده(2. معمـــوال

فعالیت کنند، در قالب انجمن های رســـمی ثبت می شـــوند. ســـازمان های غیرانتفاعی 
دیگری که به دنبال فعالیت در سراســـر استرالیا هســـتند، غالبًا به صورت تراست یا یک 

شرکت ثبت می شوند.
برخـــی از ایـــن ســـازمان ها نیز در هنـــگام ثبت از ســـاختار قانونـــی "تعاونی"3 اســـتفاده 
کنترل کننده سازمان هستند. که اعضای آن مالک و  می کنند. تعاونی به معنی آن است 
که خیریه محســـوب نمی شـــوند،  به عنـــوان مثالـــی از انـــواع ســـازمان های غیرانتفاعی 
رزشـــی و تفریحی، سازمان های خدمات اجتماعی، انجمن های  می توان به کلوپ های و

تخصصی و تجاری، و انجمن های فرهنگی و اجتماعی، اشاره نمود.]7[

1. companies limited by guarantee
2. incorporated associations
3. Cooperative
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خیریه ها- 1-1-1
که هدفـــی خیرخواهانـــه دارد.  یـــه یک ســـازمان غیرانتفاعـــی عام المنفعه اســـت  خیر
اهـــداف خیرخواهانـــه شـــامل این مـــوارد می شـــوند: زدودن فقـــر، ارتقای آمـــوزش، ارتقای 
که  کودکان، و دیگر اهداف  مذهب، ارتقای ســـالمت، فراهم نمودن خدمـــات مراقبت از 

منفعت آن به جامعه برسد.
که شـــامل معافیت از  یافت می کنند  ترین درجه امتیـــاز ات مالیاتی را در خیریه هـــا باال

مالیات بر درآمد، تخفیف یا معافیت از مالیات بر حاشیه سود و ارزش افزوده، می شود.
کلی تقسیم می شوند: خیریه ها خود به چند دسته 

موسســـه های خیریه عمومی1: هدف اصلی این مؤسســـات زدودن فقر، بیماری، رنج و 	 
معلولیـــت اســـت و این خدمـــات را به طور مســـتقیم به مـــردم نیازمند ارائـــه می دهند. 
به عنوان مثـــال از مؤسســـات خدمـــات حمایـــت از معلـــوالن، خانه هـــای نگـــه داری از 
سالمندان و اقامتگاه هایی با اجاره پایین برای افراد آسیب دیده یا معلول، می توان نام 

برد.
خیریه های ارتقادهنده ســـالمت2: فعالیت اصلی این نوع خیریه ها پیشگیری و کنترل 	 

بـــارۀ بیماری ها،  گاهـــی عمومـــی در بیماری هـــای انســـانی اســـت کـــه شـــامل ارتقـــای آ
تحقیقات برای درمان و معالجه بیماری ها، و یا تهیه تجهیزات موردنیاز برای کمک به 
بیماران. به عنوان مثالی از این نوع خیریه ها می توان به سازمان های تحقیقات پزشکی 

اشاره نمود.
سایر خیریه ها.	 

دو نوع اول نسبت به سایر انواع خیریه  ها مشمول امتیازات مالیاتی گسترده تری هستند.
]7[

تراستی3 - 1-5
شرکت های تراستی، طیف وسیعی از خدمات مدیریت سرمایه شامل ارائه طرح برای 

1. Public Benevolent Institutions (PBIs)
2. Health Promotion Charities(HPCs)
3. Trustee company
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که توانایـــی اداره اموال خود را  یـــت دارایی های افرادی  ک اموات، مدیر ک، اداره امال امـــال
یر نظر قانون  ردند. این شـــرکت ها ز ندارنـــد، و اداره بنیادها و امانات خیریه، را فراهم می آو
کل 11 شرکت تراستی خصوصی  ک/ قلمرو شـــخصی به انجام وظیفه می پردازند. در  امال
در استرالیا وجود دارد که با تعداد شرکت های تراستی دولتی ایالتی برابر است. در استرالیا 

یادی از بنیادها و امانات خیریه را اداره می کند. شرکت های تراستی تعداد ز

بنیاد - 1-2
یع  ری و توز کـــه به منظـــور جمـــع آو گرنـــت میکینگ1 ســـاختاری قانونی اســـت  بنیـــاد 
کمک های مالی تأسیس می گردد. بنیادها درواقع نوعی تراست خیریه هستند که می توان 
آن هـــا را بـــه ســـه نـــوع دســـته بندی نمـــود: 1- صندوق هـــای عمومـــی2، 2- صندوق های 

ری4]8[  خصوصی3، 3- صندوق های شرایط ضرو

صندوق های اعانه عمومی- 1-2-1
که وظیفه ســـرمایه گذاری از محل  صندوق های اعانه عمومی نوعی تراســـت هســـتند 
یع درآمد حاصل از آن میان خیریه های  یافتی از عموم مردم و توز سرمایه ها و دارایی های در
یع کمک های مالی می پردازند و به صورت  واجد شرایط را دارند. این صندوق ها تنها به توز
مســـتقیم خدمات خیریه ارائه نمی دهند. این صندوق ها ملزم هســـتند حداقل 4% از کل 

یع نمایند. ارزش سرمایه خود یا 8.800 دالر در هرسال مالی را توز

صندوق های اعانه خصوصی- 1-2-1
گروه های  صندوق هـــای اعانه خصوصی نوعی تراســـت خصوصی برای اشـــخاص یا 
که درآمد حاصل از سرمایه گذاری اموال شخصی خود را میان خیریه ها  خانوادگی هستند 
یـــه نمی پردازند و ملزم  یـــع می نمایند. ایـــن صندوق ها نیز مانند نوع قبلـــی به اداره خیر توز
یع نمایند.  کل ارزش سرمایه خود یا 11.000 دالر در هرسال مالی را توز هستند حداقل 5% از 

1. Grant making foundations
2. Public Funds
3. Private Funds
4. Necessitous Circumstances Fund
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صندوق های شرایط ضروری- 1-2-3
یداد های  ری ماننـــد رو کمـــک بـــه افـــراد در شـــرایط ضـــرو ایـــن صندوق هـــا به منظـــور 
فاجعه انگیز همچون آتش سوزی در جنگل و یا ادارۀ امور خانواده  بیماران مبتالبه سرطان 
یر  کردن نیســـتند، تأســـیس می شـــوند. مثالی از ایـــن کمک ها به قرار ز کار  که دیگر قادر به 

است:
ری کمک های همگانی پس از یک آتش ســـوزی در جنگل 	  صندوقـــی که برای جمـــع آو

ری شـــده برای خرید غذا، لباس و مســـکن دادن  راه اندازی می شـــود و پول های جمع آو
قربانیان در متل های محلی استفاده می شود.

تأســـیس یک صندوق برای یک فرد که در حین بازی فوتبال معلول شـــده اســـت و هیچ 	 
درآمد یا حمایت مالی از جانب بیمه دریافت نمی کند. کمک های جمع آوری شده به این 

شخص در پرداخت هزینه های پزشکی کمک می کند.]8[

بنیادهای اجتماعی- 1-2-1
که در یک ناحیه  بنیادهـــای اجتماعی در اصل نوعی صندوق اعانه عمومی هســـتند 
جغرافیایی خاص فعالیت می کنند و طی زمان مجموعه ای از کمک های اهدایی توسط 
ری می کنند تا در ســـطوح محلی اســـتفاده شـــوند. بنیادهای اجتماعی  خیرین را جمع آو
درواقع وسیله ای برای خیرین محلی است که می خواهند دارایی یا ارثیه آن ها پس از مرگ 
گیـــرد. این بنیادها از طریق ســـود  به صـــورت یـــک موقوفـــه دائمی در خدمـــت جامعه قرار 
حاصـــل از ســـرمایه گذاری امـــوال وقف شـــده، به حل مشـــکالت منطقه ای یا اســـتفاده از 
ظرفیت هـــای موجود در منطقه می پردازند. وظیفه آن هـــا ایجاد صندوق های مالی دائمی 
که به خیریه های محلی یا سازمان های اجتماعی کمک هزینه پرداخت می کنند.  اســـت 
گیران و افراد خاصی برای  که تصمیم  این صندوق ها مانند یک حساب پس انداز هستند 
یع ســـود حاصلـــه تصمیم گیـــری می نماینـــد. در اســـترالیا درمجمـــوع 57 بنیاد  نحـــوه توز
اجتماعی وجود دارد که 36 عدد آن مستقل هستند و توسط افراد داوطلب اداره می شوند، 
2 عدد توســـط تراســـتی های دولتی به صورت حرفه ای اداره می شـــود و 19 عدد به صورت 

یرمجموعه ای از دیگر بنیادها یا تراستی ها فعالیت می کنند. ]9[  ز
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نیات خیریه در استرالیا- 1-2
گنجانده می شود]10[: فعالیت سازمان های خیریه در استرالیا در 12 موضوع ذیل 

ارتقای سالمت- 1-2-1
بهبـــود ســـالمت شـــامل پیشـــگیری و درمـــان بیمـــاری، درد و آســـیب های انســـانی 

می شود)البته تنها محدود به این موارد نیست(.
نمونه هایی از امور خیریه انجام شده باهدف پیشرفت سالمت:

کمک به انجمن ها و بنیادهای خیریه جهت حمایت از بیماران خاص	 
خدمات بیمارستانی، آمبوالنس و خدمات پرستاری	 
تنظیم خانواده و خدمات حمایتی	 
اهدای اجساد جهت تحقیقات پزشکی	 
افزایـــش اطالعات عمومی دربارۀ بیماری ها، تحقیـــق و پژوهش جهت ارتقای درمان یا 	 

تهیه تجهیزات برای درمان بیماران

ارتقای آموزش- 1-2-1
یر می شود)البته محدود به این موارد نیست(: ارتقای آموزش شامل موارد ز

آموزش رسمی	 
آموزش های حرفه ای	 
تحقیقات قابل دسترسی عموم جهت افزایش سطح دانش بشری	 
کمتر، باهدف ارتقای مهارت های اصلی زندگی	  اعمال آموزش های رسمی 
کمک هزینه های تحصیلی	  تهیه جوایز و 

زمینـــه  در  فعـــال  خیریه هـــای  از  کمـــک   یافت کننـــده  در گروه هـــای  از  نمونه هایـــی 
ارتقای آموزش:

کودکســـتان ها، پیش دبســـتانی ها، مـــدارس غیردولتـــی، دانشـــگاه ها و هنرســـتان های 	 
صنعتی

نیروی انسانی برای آموزش های مربوط به مسئله سالمت و زایمان	 
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یخی، مؤسســـات تحقیقاتی، راهنماهـــا و پیش آهنگ های 	  ســـازمان های آموزشـــی تار
گروه ها

سازمان های ارائه دهنده بورسیه های تحصیلی و جوایز	 

پیشرفت رفاه عمومی و اجتماعی- 1-2-3
که توســـط ســـازمان های خیریه مطرح شـــده  این مســـئله یکی از اهداف جدید اســـت 
کاهـــش نیازهـــای  برگیرنـــده اهـــداف پیشـــین خیریه)کاهـــش فقـــر و  اســـت.همچنین در

یر است. سالمندان( نیز می باشد. این اهداف شامل موارد ز

از بین بردن فقر، آسیب های روانی و شرایط نامساعد افراد و خانواده ها- 1-2-3-1
نمونه هایی از فعالیت های خیریه در زمینه از بین بردن فقر و آسیب های اجتماعی:

تهیه مسکن برای افراد بی خانمان	 
کمک  بین المللی	  برنامه های 
خدماتی برای مهاجران	 
محل هایی برای اطعام فقرا	 
خدمات استخدامی و آموزشی برای بیکاران	 

کودکان و نوجوانان- 1-2-3-1 مراقبت، حمایت و حفاظت از 
یر  کودکان و نوجوانان می توان موارد ز ازجمله فعالیت هـــای خیریه در زمینه مراقبت از 

را ذکر نمود:
کودکان	  مراقبت از 
حمایت از جوانان در معرض خطر	 

مراقبت و حمایت از سالمندان- 1-2-3-3
یر را انجام  گروه ها و مؤسســـات خیریه در زمینه مراقبت از ســـالمندان، فعالیت های ز

می دهند:
کمک های مسکونی و غیرمسکونی	  مراقبت ها و 
ردن محیط های اســـتراحت 	  زی و فراهم آو انجمن هـــای آلزایمر، خدمات بیمـــاران آرترو
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سالمندان
انجمن هایـــی جهت تهیه غذا، نگهداری از ســـالمندان در منازل و کمک کردن در امر 	 

خرید
رزشی و تفریحی موردنیاز سالمندان	  سازمان های ارائه دهنده خدمات اجتماعی، و

خانه های سالمندان

مراقبت و حمایت از معلولین- 1-2-3-1
یر است: نمونه هایی از حمایت سازمان های خیریه از معلولین به صورت ز

کمک های مسکونی و غیرمسکونی	  مراقبت ها و 
کتابخانه های خط بریل برای نابینایان	 
اشتغال معلولین	 
انجمن های ارائه دهنده خدمات سگ های راهنما	 
گروه های حمایتی برای افراد با ناتوانی های خاص	 

کمک به بازسازی، تعمیر و ایمن سازی اموال تخریب شده توسط بالیای طبیعی- 1-2-3-5
ازجمله اقدامات ســـازمان های خیریه برای افراد آسیب دیده از بالیای طبیعی، فراهم 
که توســـط توفان، آتش سوزی یا  کردن بودجه برای ســـاخت ســـاختمان ها و اموالی اســـت 

سایر بالیا تخریب شده اند.

ارتقای مذهب- 1-2-1
پیشـــرفت امور مذهبی توســـط ســـازمان های خیریه، تبلیغ عقاید، اصول، دیدگاه ها و 
هنجارهای اســـتاندارد را شامل می شود. نمونه هایی از فعالیت خیریه های مذهبی به قرار 

یر است: ز
گردهمایی های مذهبی	 
تربیت نیروی انسانی جهت آموزش های مذهبی	 
تأمین بودجه برای تأسیس و حفاظت از ساختمان های مذهبی	 
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ارتقای سطح فرهنگی- 1-2-5
کشـــور  رش فرهنگ و حفاظت از میراث های فرهنگی  یج و پرو این برنامه به منظور ترو
اســـترالیا انجام می پذیرد. ازجمله حوزه های تحت حمایت موسســـه های خیریه باهدف 

ارتقای سطح فرهنگی به قرار ذیل است:
رسوم استرالیا	  یج دهنده فرهنگ بومی و آداب و سازمان های ترو
یبا و جوامع موسیقی	  جوامع هنرهای ز
موسسه های خیریه تئاتر و اپرا	 
کتابخانه ها	  موزه ها و 
سازمان ها و شرکت های حمایت کننده فعالیت های فرهنگی	 

گروه های مختلف استرالیا- 1-2-2 ترویج آشتی و احترام متقابل بین 
یب  باوجوداینکـــه ایـــن هدف جدید ســـازمان های خیریه هنوز به عنـــوان مقررات تصو

برداشته باشد: یر را در که موارد ز نشده اما پیشنهادشده است 
کاهش اختالفات قومی، دینی و عقیدتی	  یج مساوات و  ترو
یج برابری و تنوع	  از بین بردن تبعیض ها و ترو
یج عدالت و دیگر اشکال حل اختالفات و برقراری آشتی	  ترو
که دچار اختالف و درگیری هستند.	  گروه هایی  میانجی گری و برقراری آشتی بین 

ترویج و دفاع از حقوق بشر- 1-2-2
مفهوم "حقوق بشـــر" تعریف شـــده در قانون سازمان های خیریه اســـترالیا همان مفهوم 

تعریف شده در هفت قرارداد بین المللی منعقدشده دربارۀ حقوق بشر است:
کلیه اشکال تبعیض نژادی	  قرارداد بین المللی مبنی بر حذف 
قرارداد بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی	 
قرارداد بین المللی حقوق سیاسی و مدنی	 
قرارداد حذف تمامی اشکال تبعیضات جنسیتی علیه زنان	 
قرارداد در مقابله با شکنجه و سایر رفتارها و تنبیه های ضد انسانی	 
کودکان	  قرارداد حقوق 
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قرارداد حقوق افراد با ناتوانی های جسمی	 
یر است: یج و حفظ حقوق بشر شامل موارد ز ترو

نظارت بر سوءاستفاده از حقوق بشر	 
تالش برای جبران خسارات قربانیان ناشی از سوءاستفاده از حقوق بشر	 
تحقیق دربارۀ مسائل حقوق بشر	 
آموزش های عمومی پیرامون حقوق بشر	 
تهیه توصیه های تکنیکی پیرامون حقوق بشر به دولت ها و سایر نهادها	 
گاهی های عمومی دربارۀ حقوق بشر	  باال بردن سطح آ

کشور و مردم استرالیا- 1-2-2 ارتقای امنیت 
کشـــور و  که در راســـتای حفظ امنیت  نمونـــه ای  از فعالیت های ســـازمان های خیریه 

یر می باشد: مردم فعالیت می کنند به قرار ز
تهیه خانه های امن	 
یج و حمایت از طرح "سازمان دیده بان محله"	  ترو
ری نیروی دفاع استرالیا	  ارتقای بهره و
پژوهش در نهادهای بایگانی دفاع و امنیت ملی که پیشـــینه نیروهای مســـلح را ثبت و 	 

کرده اند. ضبط 
توجه به رفاه آسیب دیدگان نیروهای مسلح شامل بازماندگان مجروحین و کشته شدگان	 
آماده کردن نیروهای داوطلب اضطراری یا کمک های ایمنی مانند انجمن های نجات 	 

سیار

حمایت از حیوانات- 1-2-9
یر را ذکر نمود: ازجمله فعالیت های سازمان های خیریه در این زمینه، می توان موارد ز

انجمن های حفاظـــت از حیوانات، پناهگاه های حیوانات، ســـازمان های حفاظت از 	 
گونه های درخطر و بیمارستان های حیوانات

نهادهای علمی مطالعه رفتار حیوانات	 
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حفاظت از محیط زیست و طبیعت- -1-2-1
یست طبیعی موارد ذیل را شامل می شود: حفاظت از محیط ز

یست	  حفظ، نگهداری، مراقبت و آموزش نهادهای مربوط به محیط ز
گیاهی و جانوران بومی	  حفاظت از پوشش 
نجات و مراقبت از حیوانات ملی	 
یستگاه ها	  حفاظت و احیای ز

که تحت حمایت ســـازمان های خیریه در حفاظت از  گروه هایی  نمونـــه ای از نهادها و 
یست قرار می گیرند: محیط ز

نهادها و انجمن های حفظ منابع طبیعی	 
گیاه شناسی	  نهادهای مؤسس باغ های 
گروه های محافظ زمین	 
یست	  گروه های آموزشی محیط ز
سازمان های منابع طبیعی	 

که برای عموم مردم سودمند است و ممکن است با عنوان - 1-2-11  هرگونه هدف دیگر 
مشابه موارد ذکرشده در زیرگروه های فوق بیان شود.

یـــه جهـــت دیگـــر اهـــداف بیان شـــده توســـط  ایـــن هـــدف شـــامل فعالیت هـــای خیر
سازمان های خیریه است. 

کشیدن هر موضوع تبیین شده توسط - 1-2-11  پیشرفت مباحثات عمومی)به چالش 
کشورهای مشترک المنافع( قوانین و سیاست دولت و یا تجربه های 

زمانی که هدف ســـازمان خیریه برجســـته کردن یک تغییر اســـت، لزومًا آن تغییر باید در 
جهـــت پیشـــرفت اهداف یازده گانه ذکرشـــده باشـــد. همچنین در صورتـــی  آن تغییر مغایر 
یـــه تلقی می شـــود که حداقـــل با یک یا چند هـــدف در تضاد باشـــد. به عنوان  اهـــداف خیر
یت مباحثات عمومی می شـــود، می توان به  نمونـــه ای از فعالیت های خیریه که باعث تقو
نهادهای تحقیقاتی حقوق بشر که در اصالح قوانین به دولت کمک می کنند، اشاره نمود.



| فصل سوم |

 روند توسعه و وضعیت موجود 
کشور استرالیا وقف و امور خیریه در 





کشور استرالیا- 3 روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 3-1
یخی توســـعه بنیادهای خیریه در اســـترالیا شرح داده شده و  در این فصل ابتدا روند تار
ســـپس وضعیت موجود موضوعات مختلف در زمینه امـــور خیریه از قبیل فعالیت های 

کمک های مالی و غیره بررسی شده است. عمده خیریه، تعداد مؤسسات، حجم 

روند تاریخی توسعه بنیادهای خیریه در استرالیا- 3-1
که در سال  قدیمی ترین بنیاد بشردوســـتانه در اســـترالیا موسســـه وایت بنولنت1 است 
گردید. پس  ازآن، اولین بنیاد خیریه خصوصی در استرالیا، بنیاد  1881 در آدالید تأسیس 

یا2، در سال 1983 توسط هیئت  امنا بانک ای.ان.زد3 تأسیس شد.  یکتور و
اولین بنیاد خیریه عمومی، بنیاد تاســـمانیا4، در ســـال 1995 و بنیاد ملبورن5 در سال 
1997 تأسیس شده اند. در سال 2000، بنیاد روستایی و بازسازی محالت باهدف توسعه 
کمک های مالی، به مطالعات امکان سنجی  گشت و با اعطای  بنیاد انجمن ها تأسیس 
کمک نمود. این بودجه ها از دپارتمان  ژه ها در روستاها و محالت استرالیا  و راه اندازی پرو
حمل ونقـــل و خدمـــات منطقه ای دولت اســـترالیا و همچنین از صندوق ســـیدنی مایر6، 

بانک ای.ان.زد و بنیاد پرت7 تأمین شدند.
1. Wyatt Benevolent
2. Victorian
3. ANZ Bank Trustees
4. Tasmanian Community Foundation
5. Melbourne Community Foundation
6. Sidney Myer
7. Pratt
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بـــاره تمرکز دولـــت بر توســـعه خدمات در  ایـــن ابتـــکار عمل در پاســـخ بـــه نگرانی ها در
کاهش خدمات در مناطق روســـتایی انجام شـــد. همچنین در ســـال  شـــهرهای بـــزرگ و 
2000، ســـازمان بشردوســـتی اســـترالیا، حمایت و پشـــتیبانی از بنیادها را یکـــی از اهداف 
اصلی خود قرار داد. عالوه بر این بودجه کمکی از ســـوی بنیاد چارلز اســـتوارت1 تهیه شد. 
رشـــد بســـیار ســـریعی شـــکل گرفت و در مـــارس 2008 تعـــداد بنیادهای تأسیس شـــده در 
که در حوزه های مختلف فعالیت می کردند، به 30 عدد رســـید. در ســـال 2008  اســـترالیا 
که سه منطقه دولت محلی  بنیاد انجمن خیریه ای در مناطق خارج از شـــهر تأسیس شد 
ملبـــورن را تحت پوشـــش قرار مـــی داد. اولین فعالیـــت این بنیاد، خدمات اشـــتغال برای 

یان ناامید بود. کارجو
در همین ســـال، بنیادی برای نهادهای روستایی و مناطق تازه تأسیس، با استفاده از 
کرد. در سال اول،  بودجه دولتی، برنامه حمایتی از بنیاد های اجتماعی روســـتایی را آغاز 
کارمندان پاره وقت پرداخت می شود. در  ز در هفته  بودجه پشـــتیبانی برای اشتغال یک رو
که بنیاد حمایتی به آن داده بود تولید نماید.  سال دوم، نهاد باید 50 درصد از بودجه ای را 
در سال سوم بازگشت سرمایه باید به 100 درصد برسد. بدین ترتیب بنیاد همواره در تالش 
برای بازگرداندن سرمایه می باشد و می تواند در این راستا توانایی های خود را نیز ارتقا دهد.
یا برنامه رقابت ســـرمایه گذاری مالی را آغاز نمود و اعالم  یکتور در ســـال 2009، دولت و
نمود که دوازده بودجه کمکی به بنیادهای اجتماعی اختصاص خواهد داد تا آنان بتوانند 
توانایی های خود را در فعالیت های موردنظر دولت، نشان دهند. هر بودجه صد هزار دالر 
بوده و چنانچه در طول یک سال آن بنیاد اجتماعی بتواند 100 هزار دالر دیگر آن را افزایش 
دهـــد، دولـــت نیـــز 200 هـــزار دالر بودجه اضافه بـــه آن نهـــاد تخصیص خواهـــد داد. درآمد 
به دســـت آمده از مجمـــوع بودجـــه 400 هزار دالری، بـــرای طرح های توســـعه ای مهم هزینه 
کنون هفت بودجه 100 هزار دالری پرداخت شده است و چهار بنیاد توانسته اند  می شود. تا

یافت نمایند. 200 هزار دالر اضافه را نیز در
کنـــون بنیادهای خیریه را می توان در تمام ایالت ها و ناحیه های اســـترالیا به غیراز  هم ا
کم جمعیت  و بی ثبات بوده و  سرزمین های شـــمالی یافت. سرزمین های شمالی بســـیار 

1. Cahrles Stewart Mott
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سن متوسط جمعیت جوان است. ]41[

کشور استرالیا1- 3-3 وضعیت موجود وقف و امور خیریه در 
آمارهـــا نشـــان می دهد، میـــزان کمک هـــای خیرخواهانه در اســـترالیا در حـــال افزایش 
کسر مالیاتی  کمک های مشمول  که مقدار متوسط  کی از آن است  اســـت. آمار موجود حا
پرداخت شده توسط مالیات دهندگان استرالیایی در سال 2010-2011 در حدود 461/47 
که این مقدار 2 برابر دهه گذشته و بسیار بیشتر  دالر)به ازای هر مالیات دهنده( بوده است 

ره است. از نرخ تورم در این دو
کار در سال 2010-2011 به طور قابل توجهی پیشرفت  کمک در محیط های  برنامه های 
کارمند جدید در این برنامه عضو شده اند و موجب شده  داشـــته است و در حدود 50.000 
کار به 33 میلیون دالر برســـد که 43% نســـبت به ســـال  اســـت میزان بخشـــش در محیط 

گذشته رشد داشته است.
کمیســـیون خیریه هـــا و ســـازمان های غیرانتفاعی  گزارش ســـاالنه  کلیدی  یافته هـــای 

یر است]42[: استرالیا در سال 2014 به قرار ز
تخمین زده شده است که حدود 600.000 سازمان غیرانتفاعی در استرالیا وجود دارد که 
کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعی اســـترالیا ثبت نام  تنهـــا 54.000 عـــدد در 

کرده اند.
که بیش از 900  خیریه ها سهم قابل توجهی در اشتغال زایی در استرالیا دارند به گونه ای 
کار هســـتند و ســـهم آن در تولید  هزار نفر)حدود 8 % شـــاغالن( در این بخش مشـــغول به 
کـــه در حـــدود80% از این درآمد  ناخالـــص داخلـــی اســـترالیا بالغ بر 103میلیارد دالر اســـت 
متعلق به 5% از خیریه ها اســـت)خیریه های بزرگ(. در ســـال 2014 خیریه های اســـترالیا 

کرده اند. حدود 95 میلیارد دالر جهت اهداف خیرخواهانه خود هزینه 
کارکنان خود فعالیت می کنند و  44% خیریه ها در اســـترالیا بدون پرداخت حقوق بـــه 

80% خیریه ها نیروی داوطلب جذب می کنند.

 1. در زمینۀ مســـاجد و اماکن مذهبی، علی رغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت، به دلیل محدودیت های دسترسی منابع و 
همچنین عدم انتشـــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مورد مطالعـــه، مطالبی یافت نگردیـــد و تکمیل اطالعات موجود نیـــاز   به انجام 

تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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خیریه های اســـترالیا به طور متوســـط 33 سال ســـابقه و در حدود 6% خیریه ها بیش از 
100 سال سابقه فعالیت دارند.

بـــه لحـــاظ حجم درآمد مالی، ســـهم خیریه های فعـــال در زمینه آمـــوزش و تحقیقات 
36%، سالمت 29% و توسعه و تهیه مسکن 8% بوده است.

شکل  3-1( سهم فعالیت خیریه های استرالیا در بخش های مختلف در سال 2014]42[ 

شکل  3-2( منابع درآمدی خیریه های استرالیا در سال 2014 ]42[ 
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کارمنـــدان حقوق بگیر  ســـهم قابل توجهـــی از خیریه هـــا در اســـترالیا بـــدون اســـتخدام 
کـــه بدون  فعالیـــت می کننـــد. در شـــکل 3-2 درصـــدی از خیریه هـــا فعـــال در هـــر حوزه 
کارمنـــدان حقوق بگیـــر فعالیـــت می کنند، نشـــان داده شـــده اســـت. 86/8 % بنیادهای 
کارمنـــدان حقوق بگیر  بشردوســـتانه و59/5 % خیریه هـــای بین المللـــی بدون اســـتخدام 

فعالیت می کنند.

کارمندان حقوق بگیر]42[  شکل  3-3( درصدی از خیریه های بدون 

کارمند هستند و هم داوطلب.  به طور تقریبی نیمی از خیریه های اســـترالیا هم دارای 
کمیســـیون  کـــه در ســـال 2014 اطالعـــات خـــود را در اختیار  یـــه  از مجمـــوع 35.214 خیر
کارمند و یک  خیریه هـــا و ســـازمان های غیرانتفاعـــی قراردادند، حدود 47% حداقل یـــک 
داوطلب، 35% دارای داوطلب اما بدون کارمند، 8% فاقد داوطلب و باقی خیریه ها بدون 

کارمند و یا داوطلبی فعالیت می کردند. هیچ 
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کارمند در سال 2013و 2014]42[  شکل  3-4( نسبت خیریه های دارای داوطلب و 

کثـــر خیریه هـــای فعال در اســـترالیا بـــه لحاظ ســـاختار قانونـــی به صـــورت نهاد های  ا
رسمی)ثبت شده( هستند. در شکل 3-5 نسبت ساختار قانونی خیریه های استرالیا در 

سال 2014 نشان داده شده است.

شکل  3-5( ساختار قانونی خیریه ها در استرالیا در سال 2014]42[ 

کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعی استرالیا مؤسسات خیریه را بر اساس 
کرده است. مؤسسات  گروه کوچک، متوســـط و بزرگ دســـته بندی  درآمد ســـاالنه در ســـه 
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خیریه کوچک درآمدی کمتر از 250 هزار دالر در ســـال، مؤسســـات متوسط درآمدی بیش 
کمتـــر از یک میلیـــون دالر در ســـال و مؤسســـات بزرگ درآمـــدی بیش از  از 250 هـــزار دالر و 
کوچک بیشترین  یک میلیون دالر در ســـال دارا هســـتند. در سال 2014 مؤسســـات خیریه 

سهم)64%( را در میان مؤسسات خیریه در استرالیا داشتند.

شکل  3-6( اندازۀ مؤسسات خیریه در استرالیا در سال 2013 و 2014]42[ 

آمارها نشان می دهد، در سال های اخیر به طور میانگین در هرسال حدود 100 صندوق 
خیریه خصوصی و دولتی در استرالیا ایجاد می شود.

شکل  3-7( روند رشد صندوق های خیریه از سال 2000 تا 2013

کوچکمتوسطبزرگ
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در ماه های ابتدایی تأســـیس کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی استرالیا، 
کردند. نمونه هایی از این مؤسســـات توســـط تیم تحقیقاتی  یـــه ثبت نام  1000 موسســـه خیر
مـــورد آنالیـــز قرارگرفتـــه و با 250 ســـازمان ثبت شـــده قبلی مقایســـه شـــدند تا بدین وســـیله 
یر خالصه ای از  چگونگی رشـــد بخش عام المنفعه در اســـترالیا مشـــخص شـــود. نتایج ز

یافته های این تحلیل است:]43[
رش بوده است.)با میزان 445 مورد از 	  پرو بیشـــترین مؤسسات مربوط به بخش آموزش و

1000 موسسه(
تقریبـــًا نیمـــی)48%( از مؤسســـات خیریه تنهـــا یکی از اهـــداف خیرخواهانـــه را دنبال 	 

کردند.
بـــر می گیرند.	  یـــه را در کـــودکان عمده تریـــن بخش موردحمایت توســـط مؤسســـات خیر

.)%52(
فعالیت های خیریه در حفظ منافع زنان، میزان 33% را به خود اختصاص داده است.	 
گروه را تحت پوشـــش قراردادند و 41% مؤسســـات بین 2 تا 5 	  28% مؤسســـات تنها یک 

گروه افراد را موردحمایت قراردادند.

کار   شکل  3-8( ده فعالیت عمده 1000خیریه تازه تأسیس در ماه های اولیه آغاز به 
کمیسیون خیریه های استرالیا ]43[
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کار  گروه عمده ذینفع از فعالیت خیرخواهانه 1000خیریه تازه تأسیس در ماه های اولیه آغاز به  شکل  3-9( ده 
کمیسیون خیریه های استرالیا ]43[

کشورهای دیگر، دانشـــگاه ها یکی از مهم ترین موقوفات  در اســـترالیا مانند بسیاری از 
هســـتند و دارایی های وقفی منابع مالی قابل توجهی برای دانشگاه ها محسوب می شوند. 
رده شده است.]44[  در جدول3-1 میزان درآمد حاصل از وقف دانشگاه های استرالیا آو

جدول  3-1( لیست دانشگاه های دارای موقوفه در استرالیا و میزان درآمد حاصل از آن در یک سال123456

میزان درآمد نام دانشگاه میزان درآمد نام دانشگاه

$850 million)2013( کرتین1 دانشگاه  $1.88 billion)2013( دانشگاه سیدنی

$819 million)2013( گریفیث دانشگاه  $1.86 billion)2013( دانشگاه ملبورن

$809 million)2013( دانشگاه دیکین2 $1.67 billion)2013( کوئینزلند دانشگاه 

$745 million)2013( کواری3 دانشگاه مک  $1.61 billion)2013( دانشگاه موناش4

1. Curtin University 
2. Deakin University
3. Macquarie University
4. Monash University
5. La Trobe University
6. RMIT University
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میزان درآمد نام دانشگاه میزان درآمد نام دانشگاه

$669 million)2013( دانشگاه صنعتی سیدنی $1.54 billion)2013( یلز دانشگاه نیوساوت و

$650 million)2013( دانشگاه سیدنی غربی $1.1 billion)2014( دانشگاه  ملی استرالیا

$665 million)2014( دانشگاه ال تراب5 $1.012 billion)2013( دانشگاه  آر.ام.آی.تی6

$614 million)2013( دانشگاه نیوکسل $985 million)2013( دانشگاه استرالیای غربی

$605 million)2013( دانشگاه استرالیای جنوبی $889 million)2013( دانشگاه صنعتی کوئینزلند

$548 million)2013( دانشگاه تاسمانیا $888 million)2013( دانشگاه آدالید

رتبه بندی مؤسسات خیریه در استرالیا- 3-1
ر تحقیقاتی اســـت، در استرالیا هرســـاله 40 خیریه برتر  مؤسســـه ای.ام.آر1 که یک مشـــاو
ری، محیط کار، مدیریت، رهبری و مدیریت مالی، رتبه بندی  استرالیا را بر اساس میزان نوآو

می نماید. به عنوان بخشی از مطالعه از 2217 استرالیایی نظرسنجی شده است. 
این رتبه بندی نشـــان می دهد، خیریه های جهانی فعال در اســـترالیا مانند اکســـفام2 و 
یونیسف3 رتبه پایین تری نسبت به خیریه های بومی استرالیا دارند. این نظرسنجی نشان 
می دهد مردم استرالیا هنوز به سازمان های غیرانتفاعی به عنوان یک صدای مورد اعتماد 

جامعه نگاه می کنند. 
گزارش  شـــاخص اعتبار )خوش نامی( خیریه4، هرســـاله توسط ای.ام.آر ســـنجیده و 
می شـــود. این شـــاخص تنهـــا بر اســـاس نظـــر مصرف کنندگان )مـــردم( تعیین می شـــود و 
گزارش شـــده توســـط خود خیریه ها نقشـــی در آن ندارد. این موسســـه هم چنین  اطالعات 

گزارش می نماید.  کشورها را نیز  شاخص اعتبار)محبوبیت( شرکت ها، شهرها و 
یژه 20 مؤسسه اول( در زمینه ارائه خدمات پزشکی و سالمت  کثر مؤسسات برتر )به و ا
یال استرالیا به ارائه خدمات  فعال هستند. اولین مؤسسه بانام خدمات پزشکی پروازی رو

1. AMR
2. Oxfam
3. UNICEF
4. Charity Reputation Index
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که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد. ]32[ رژانسی می پردازد  پزشکی سیار و او

جدول 3-2( لیست 40 خیریه برتر استرالیا در سال 2013

رتبهسازمانرتبهسازمان

Royal Flying Doctor Service1Diabetes Australia21

McGrath Foundation2Wesley Mission22

St John Ambulance3Cerebral Palsy Alliance23

Guide Dogs4Multiple Sclerosis Society24

National Breast Cancer Foundation5Worldwide Fund for Nature25

The Fred Hollows Foundation6UNICEF Australia26

Starlight Childrens Foundation7Vision Australia27

Beyond Blue8Compassion Australia28

RSPCA9World Vision Australia29

The Salvation Army10Amnesty International Australia30

National Heart Foundation of Australia11The Wilderness Society31

Camp Quality12ChildFund Australia32

Cancer Council13Barnardos Australia33

Autism Spectrum Australia14Oxfam Australia34

Lifeline Australia15Mission Australia35

St Vincent de Paul Society16Australian Conservation Foundation36

Surf Life Saving Foundation17CARE Australia37

Leukaemia Foundation of Australia18Save the Children Australia38
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هسازمان رتبهسازمانرتٮݭݭݓ

Australian Red Cross Society19BoysTown39

The Smith Family20Greenpeace Australia Pacific40

کشورها- 3-5 کشور استرالیا در امور خیریه با دیگر  مقایسه وضعیت 
کشـــور اســـترالیا رتبه پنجم را در میان  بر اســـاس آمار بنیاد امور خیریه1 در ســـال 2014 

کشورهای جهان به لحاظ میزان بخشندگی را به خود اختصاص داده است]46[.
که توسط بنیاد امور خیریه با  گزارش سالیانه است  شـــاخص بخشندگی در دنیا 2یک 
گالوپ، منتشر می شود و  ری شده توسط شـــرکت تحقیقاتی  اســـتفاده از داده های جمع آو
کشـــور دنیا ازنظر میزان ّخِیر بودن مردم می پردازد. در این تحقیق  به رتبه بندی بیش از 140 
یع می گردید. افراد منتخب در  گروه های نمونه توز کشور میان  حدود 1000 پرسشنامه در هر 
که تمامی مناطق )حتی مناطق روســـتایی( و  نمونـــه آماری به گونه ای انتخاب می شـــوند 
کشـــورهای بزرگ تر مانند چین و روســـیه تعداد  طبقه های اجتماعی را شـــامل شـــوند. در 

پرسشنامه ها به 2000 عدد افزایش یافت.
این پرسشنامه شامل سه سؤال اصلی است:

گذشته پولی به سازمان های خیریه اهدا نموده اند؟	  آیا در ماه 
آیا فعالیت داوطلبانه ای در مؤسسات خیریه انجام می دهند؟	 
کمک می کنند؟	  کار خیر  که نیازمندان را نمی شناسند برای انجام  آیا به افرادی 

کمـــک به خارجیـــان، کمک مالی بـــه خیریه ها و   این شـــاخص بر اســـاس ســـه معیار 
کشور استرالیا به ترتیب امتیاز  که  کار داوطلبانه تعریف شده است  اختصاص زمان برای 

کرده است ]46[. کسب  66، 72 و 40 درصد را 
مرکز پیشـــرفت جهانی در انســـتیتو هادسون برای اولین بار به معرفی و بررسی شاخص 
کشـــوردنیا )81% جمعیت جهان( در تمام قاره ها  کمک های بشردوســـتانه 64  ســـهولت 
پرداخته اســـت و میزان توانایی آن ها در ایجاد محیطی برای فعالیت های بشردوســـتانه را 

مورد مطالعه قرار داده است.

1. Charities Aid Foundation (CAF)
2. World Giving Index
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کشـــورها رتبـــه بندی  بر اســـاس ســـه شـــاخص میزان ســـهولت فعالیت بشردوســـتانه 
شده است:

1( سهولت ثبت نام و فعالیت سازمان های جامعه مدنی، 
کسری، معافیت و امتیازهای مالیاتی،  2( سیاست های مالیاتی برای 

کاال از مرزها یافت پول نقد و  3( سهولت ارسال و در
که عـــدد 1 معرف  کشـــورها امتیـــازی بین 1 تـــا 5 اختصاص می دهد  این شـــاخص به 
که مانع فعالیت های بشردوســـتانه می شـــود و عـــدد 5 مختص به فضای  فضایی اســـت 

حامی فعالیت های بشردوستانه است.
کلی  که در شـــکل 3-10 مشاهده می شود، ، رتبه کشور استرالیا در شاخص  همانطور 
ســـهولت بخشـــندگی 4.2، سهولت ثبت نام و فعالیت ســـازمان های جامعه مدنی 4.9، 
کســـری، معافیت و امتیازهای مالیاتی4 و سهولت ارسال و  سیاســـت های مالیاتی برای 

کاال از مرزها 3.8 است]47[. یافت پول نقد و  در

کشور استرالیا از نظر شاخص سهولت بخشندگی شکل 3-10( امتیاز 
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مقدمه- 1-1
کشـــورهای  یکـــی از موضوعات مهم برای شـــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع ازآن جهت  مختلف شـــناخت ســـاختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف و بررسی و  که با شناخت انواع باز مورد اهمیت اســـت 
ردهای هـــر یک از این  که انجـــام می دهند، می توان از دســـتاو تحلیـــل نـــوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  باز
کنشـــگران فعال در حـــوزه وقف وامـــور خیریه، به   در ایـــن فصـــل پـــس از معرفی انـــواع 
کشـــور  که در وقف و امور خیریه  یگران مختلف با توجه به نقشـــی  شناســـایی و تحلیل باز
یگران به  استرالیا ایفا می کنند، پرداخته شده است. سپس نگاشت نهادی تمامی این باز
یگران و مجموعه  همراه نوع ارتباطات آن  ترسیم شـــده اســـت و پس ازآن، هر یک از این باز
یت، چشم انداز، ساختار و ... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد. فعالیت ها، اهداف، مأمور

کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه- 1-1 انواع 
رودی ها)منابع( و یا  که می تواند بر و گروه و یا ســـازمانی  کنشـــگر، عبارت است از فرد، 
بروندادهـــای یـــک سیســـتم تأثیر بگـــذارد، یـــا از خروجی هـــا و بروندادهـــای آن)خدمات، 
گزارش کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  محصـــوالت، پیامدهـــا و...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:
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سیاست گذار- 1-1-1
کـــه باید توســـط دولت،  یـــک سیاســـت گذار نهـــاد تعیین کننـــدۀ برنامه هایـــی اســـت 

کسب وکارها و غیره دنبال شود. 
که  به واسطه آن دولت به منظور  سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است 
ارائـــه پیامد)تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشـــم انداز سیاســـی خـــود را به برنامه و 
عمل تبدیل می کند. لذا سیاســـت گذاری، کارکرد اصلی هر دولت می باشـــد. به طور کل، 
سیاست می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاست های غیر مداخله ای، 

کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. یق تغییرات داوطلبانه)مانند  تنظیم، تشو
نهادهای سیاست گذار استرالیا در حوزه وقف و امور خیریه به قرار ذیل هستند:

پارلماناســـترالیا: پارلمان اســـترالیا که قوه مقننه این کشـــور محســـوب می شود مسئول 	 
زارت خانه های مرتبط با وقف و امور خیریه  بررسی لوایح پیشنهادی از جانب دولت و و
زارت خدمات اجتماعی و تبدیل ایـــن لوایح به قوانین  زارت خزانـــه داری و و همچـــون و

مصوب است.
زارت به همراه کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های 	  وزارتخزانـــهداریاســـترالیا: ایـــن و

غیرانتفاعی اســـترالیا دو مباشر مشترک هستند که به دولت در مورد سیاست های مؤثر 
ره می دهند. و تنظیم گر بخش غیرانتفاعی مشاو

و 	  بودجـــه  تأمیـــن  مســـئول  مـــوارد  برخـــی  در  زارت  و ایـــن  اســـترالیا:  بهداشـــت وزارت
سیاســـت گذاری برای آن دسته از سازمان های غیرانتفاعی است که فعالیتی مرتبط با 

حوزه سالمت دارند.
زارت مسئول سیاست گذاری های اجتماعی و اجرای 	  وزارتخدماتاجتماعی: این و

کمک می کند. که به ایجاد جامعه ای قوی و متعادل  سیاست ها و برنامه هایی است 

تنظیم گر- 1-1-1
کـــه به واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم گر بنا به دالیـــل  شـــرکت ها و مـــردم را تنظیم می کنـــد. 

آمده اند ازجمله:
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تعییـــن حقـــوق و مســـئولیت های هر یـــک از موجودیت هـــای جامعه به منظـــور تحقق 	 
اهداف توسعه پایدار

تنظیم استانداردهای صنعتی	 
ری مالیات ها و دیگر درآمدها و...	  جمع آو

کارکردهای تنظیم گر، بررسی انواع روش های تنظیمی مفید خواهد  به منظور درک بهتر 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: بود. به صورت 

فرمان و کنترل1: تنظیم دستور و کنترل نوعًا وضع/ تحمیل  استانداردهای حمایت شده 	 
توســـط مصوبات قانونی اســـت، هرگاه اســـتانداردها ســـازگار نباشـــند. بنابراین، قانون 
به عنوان منع یا اجبار فعالیت های معینی به کار می رود. استانداردها می تواند از طریق 
که به واســـطه فرآیند تنظیـــم برای تعریف  قانون گـــذاری یا تنظیم کنندگانی تنظیم شـــود 

قانون مشروعیت دارند.  
یکرد 	  یکـــرد می تواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی3 رو خـــود- تنظیمی2: این رو

دســـتور و کنتـــرل تلقـــی شـــود. در این بـــاره، اغلـــب انجمن هـــای تجاری یا کســـب وکار 
تشکیل شـــده کـــه قوانین عملکرد را ایجـــاد، کنترل و اجرا می کننـــد. به عنوان یک قانون، 
خودتنظیمـــی اغلب به عنوان یک روش کســـب وکار دیده می شـــود که اقـــدام انحصاری 
یکرد شـــامل ســـطح  به منظـــور جلوگیری از مداخله دولت انجام می دهد. مزایای این رو
بـــاالی تعهد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده می باشـــد. به عالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل بـــوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از  یکرد منعطف تر از رو رو
یکرد غیـــر دموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یک رو ســـو
بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی دیده شـــود که با اهداف 
مختلـــف قوانین را تنظیم می کنند. در کمترین ســـطح، خودتنظیمی همواره در معرض 
چالش های منتج شده از عالقه های بیرونی کسانی قرار دارد که فکر می کنند استانداردها 

و قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشده است.       

1. command and control
2. self-regulation
3. do-it-yourself
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یه ای 	  یق، سیاســـت، قانون، مکانیسم قیمت، یا رو یق1: یک تشـــو تنظیم مبتنی بر تشـــو
که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های  است 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک سو، می توان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد  ســـعی دارد به منظور کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
کنـــد. برای  از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیـــات و کمک هـــای مالی محـــدود یا متوقف 
گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازه گیری، تعیین  یکرد،  به کارگیری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیـــم مبتنـــی بر  جریمه هـــا می باشـــد. یکـــی از انـــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت  عملکردPBR(2( است که تشو
و بهبود در کیفیت خدمات می باشد. به عالوه،  PBRبیشتر به استانداردهای عملکرد 
خارجی متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس اســـت. مزایای 
کاهش هزینه های نگهداری و  که به بهبود در بهره برداری شـــرکت ها،  PBR این اســـت 
یق به صورت  عملیـــات و بهبـــود در پایایی سیســـتم کمک می کنـــد. طرح تنبیه و تشـــو
مکانیکی عمل می کند. بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی، در مقابل امکان 
یکـــرد، انعطاف پذیری در  تســـخیر در فرآینـــد تنظیـــم را کاهش می دهد. به عـــالوه این رو
تصمیم گیـــری شـــرکت را فراهم می کنـــد که آیا از قانـــون تبعیت کند یا جریمـــه بپردازد. 
اگرچـــه به عنـــوان یکی از معایب ایـــن روش، می توان بـــه ایجاد قوانین بســـیار پیچیده و 
کـــه واقعیت های بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت. از مفروضات  نامنعطـــف اشـــاره کرد 
یکرد، عقالنیت اقتصادی اســـت که لزومًا در همه موارد یافت نمی شـــود. اصلی این رو

یکرد مشـــکل اســـت. به عنوان مثال،  همچنین، گاهی اوقات پیش بینی تأثیر این نوع رو
کـــه قوانین به طـــور صحیح  گـــر  رفتـــار "بـــد"، ماننـــد آلودگـــی، می توانـــد پـــاداش بگیرد ا

تنظیم نشده باشند.

1. incentive-based regulation
2. Performance-based regulation 
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کشور استرالیا به قرار ذیل هستند: نهادهای تنظیم گر وقف و امور خیریه در 
کمیسیون اصلی ترین نهاد نظارتی و 	  کمیسیونخیریههاوسازمانهایغیرانتفاعی: این 

کـــه مســـئولیت ثبـــت، نظـــارت و کنترل  یـــه در اســـترالیا اســـت  تنظیم گـــر در امـــور خیر
سازمان های خیریه را در سطح ملی در استرالیا دارا می باشد.

اســـترالیا: خیریه هـــای ثبت شـــده در قالـــب 	  کمیســـیونســـرمایهگذاریواوراقبهـــادار
شـــرکت های بـــا مســـئولیت محـــدود در بســـیاری از مـــوارد ملزم بـــه ارائه گـــزارش به این 

کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی هستند. کمیسیون به جای 
ادارهمالیاتاســـترالیا: ســـازمان های غیرانتفاعی برحسب نوع فعالیت خود می توانند از 	 

طیف وســـیعی از امتیازات مالیاتی بهره مند شـــوند. مســـئولیت تصمیم گیری در مورد 
یافت امتیـــازات مالیاتی مختلف بر عهـــده اداره مالیات  صالحیـــت خیریه ها برای در

است.
دادگاهها: مسئولیت انحالل، الزام قانونی به انجام یا عدم انجام یک عمل، رسیدگی به 	 

یـــت اعضای انجمن بر  اختالفـــات میان اعضای یک انجمن و رســـیدگی به لغو عضو
عهده دادگاه های ایالتی و یا در موارد خاص دادگاه  عالی است.

که 	  کنندگاناســـترالیا: انجمن های رســـمی و خیریه هایی  کمیســـیونرقابتومصـــرف
یافـــت موقوفـــه، هدایا و ارثیـــه بپردازنـــد، باید از  ری کمک و در می خواهنـــد بـــه جمـــع آو

یافت نمایند. کنندگان استرالیا مجوز در کمیسیون رقابت و مصرف 
زارت مســـئولیت نظارت بر عملکرد سازمان های 	  وزارتآموزشوپرورشاســـترالیا: این و

غیرانتفاعی آموزشی را بر عهده دارد.
زارت مسئول نظارت بر سازمان های غیرانتفاعی است 	  وزارتبهداشـــتاسترالیا: این و

که در حوزه سالمت فعال هستند.
کز 	  وزارتخدمـــاتاجتماعـــی: ایـــن نهـــاد وظیفه نظـــارت و گاهـــا اعطای مجوز بـــه مرا

خدمات اجتماعی را بر عهده دارد.
دفترثبتشـــرکتهایبومی: شـــرکت های ثبت شـــده تحت عنوان شـــرکت های بومی 	 

تحت نظارت دفتر ثبت شرکت های بومی فعالیت می کنند.
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تسهیل گر- 1-1-3
 توســـط دولت ســـرمایه گذاری 

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شـــوند  و هدف آن توســـعه و بهبود بازار خدمات می باشـــد. تسهیل گر، تأمین کنندگان 
خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتی جدید، ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد 
یابی خارجـــی تأثیر  کارکرد هـــای دیگـــر تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایـــت می کنـــد. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر می باشد. 
که به طورمعمول توسط سازمان های توسعه گرا انجام شده  کارکردی است  عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های دولتی باشد. عالوه بر  و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن دیتابیســـی از مجموعه خیریه ها و یا  موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آو
کارکردهای  ره ای بـــرای مؤسســـات خیریه نیـــز می توانـــد به عنـــوان  انجـــام خدمات مشـــاو

گرفت. تسهیل کنندگان در نظر 
کشور استرالیا به قرار ذیل هستند: نهادهای تسهیل گر در حوزه وقف و امور خیریه در 

کوئینزلند 	  که در دانشـــگاه صنعتی  مرکزمطالعاتبشردوســـتانهوغیرانتفاعی: این مرکز 
قرار دارد، به تحقیق، آموزش و خدمات مرتبط با امور بشردوستانه و مجامع غیرانتفاعی 

می پردازد.
یلز واقع است و با همکاری 	  مرکزتأثیراتاجتماعی: این مرکز که در دانشگاه نیو ساوت و

سه دانشگاه دیگر استرالیا به مطالعه میزان اثرگذاری فعالیت های اجتماعی می پردازد.
ســـایتگووالیونتیـــر: این ســـایت یک وســـیله برای تســـهیل فعالیت هـــای داوطلبانه در 	 

استرالیا است.
یاست که 	  یکتور تراستیهایایالتی: این تراستی یک شرکت ثبت شده با مالکیت دولت و

یژه افرادی که به دلیل معلولیت،  در انجام امور قانونی و مدیریت مالی به شهروندان به و
بیمـــاری روانـــی و یـــا دیگر شـــرایط خاصـــی توانایـــی انجام ایـــن کارهـــا را ندارند، کمک 

می نماید.
که توسط چند بنیاد اجتماعی تأسیس شد، 	  انجمنبشردوســـتانهاسترالیا: این انجمن 

که بـــه آن ها در  یک ســـازمان شـــاخص بـــرای بنیادهـــای اجتماعی در اســـترالیا اســـت 
کمک می کند.  تأسیس، رشد و نیل به اهدافشان 
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انطباقسازمانهایغیرانتفاعی: این مرکز یک منبع آنالین اطالعات 	  مرکزپشـــتیبانیاز
ر را  یا است و در اصل نقش یک راهنما و مشاو یکتور برای سازمان های غیرانتفاعی در و

برای سازمان های غیرانتفاعی بازی می کند. 
ســـایتپروبونو: یک دایرکتوری جامع برای سازمان های غیرانتفاعی است که خدمات 	 

یدادها، فرصت های شـــغلی، جســـتجو خیریه ها، معرفی  مختلفـــی ازجمله اخبـــار، رو
حامیان مالی، فعالیت های داوطلبانه و غیره، ارائه می دهد.

ارائه دهنده خدمات - 1-1-1
تأمین کننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسساتی 
یـــه فعالیت می کنند.  کـــه در زمینه آمـــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیر هســـتند 
ری کمک های مردمی و صرف این کمک ها  ضمنًا مؤسسات خیریه ای که وظیفه جمع آو

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند ]45[.
در این مطالعه چند بنیاد و خیریه شاخص در استرالیا با موضوعات فعالیت متفاوت 

که اسامی آن ها به قرار ذیل است: گرفتند  مورد بررسی قرار 
بنیادتحقیقاتســـرطاناســـترالیا: این بنیاد یک بنیاد خیریه است که به وسیله اعطای 	 

کمک مالی به مؤسســـات شاخص تحقیقات سرطان، به کشف راه های جدید درمان  
کمک می نماید. سرطان، 

خدماتپزشـــکیپروازیرویالاســـترالیا: این ســـازمان یـــک از بزرگ تریـــن و جامع ترین 	 
ســـازمان های ایرومدیـــکال در دنیا اســـت کـــه از جدیدتریـــن تکنولوژی هـــای ارتباطی، 
پزشـــکی و هوانـــوردی بـــرای ارائه خدمات ســـالمت به صورت 24 ســـاعته در سرتاســـر 

استرالیا، استفاده می نماید.
گاهی، حمایـــت و درمان 	  یـــه ارتقاء آ اســـترالیا: هدف این خیر خیریـــهســـرطانهاینادر

بیماران مبتالبه سرطان های نادر است.
ســـازماندرختانبرایزندگی: این ســـازمان درواقع تجمعی از افرادی اســـت که برای باز 	 

گیاهی موجود تالش می کنند. یش درختان جنوب استرالیا و حفظ پوشش  رو
خیریهطعمبهشـــت: این خیریه درواقع یک مزرعه در نزدیکی ســـواحل جنوبی استرالیا 	 
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رزی  ره به نوجوانـــان در زمینـــه فعالیت های کشـــاو اســـت که بـــرای کارآمـــوزی و مشـــاو
فعالیت می کند.

صنـــدوقموقوفـــهعلـــموصنعت: این صنـــدوق به منظـــور کمک به صنعت اســـترالیا 	 
یر هســـتند حمایت مالی  که واجد شـــرایط ز ژه های تحقیقاتی  گردیده و از پرو تأســـیس 

می کند.
یت 	  کلیســـایلیکز: این اجتمـــاع در خالل برنامه های تفریح و ســـرگرمی به تقو اجتماع

ایمان و مسیحیت در افراد می پردازد.
مرکـــزاســـامیامامحســـین: ایـــن مرکز یـــک ســـازمان غیرانتفاعـــی در قالب شـــرکت با 	 

مســـئولیت محـــدود به ضمانت اســـت که هدف اصلی آن رشـــد جامعه مســـلمانان از 
طریق آموزش تعالیم اسالمی است.

یـــه، پارلمان اســـترالیا و نهاد  در اســـترالیا نهـــاد قانون گـــذار در حـــوزه وقف و امـــور خیر
که در رأس آن دولت قرار دارد. فرمانداری های ایالتی  زارت خزانه داری است  کمیتی و حا
در بسیاری موارد بر نحوه اداره خیریه ها تأثیرگذار هستند. بسته به نوع فعالیت سازمان های 
زارت آموزش  و  زارت بهداشـــت، و کمیتی مانند و خیریه ممکن اســـت دیگر نهاد های حا
که موضوع  یـــد  گیر غیـــره نیز درگیر شـــوند. برای مثال ســـازمان های غیرانتفاعـــی را در نظر 
فعالیت آن ها نگه داری از ســـالمندان است. این حوزه به لحاظ سطح مقررات و ضوابط 
که مسئولیت تأمین بودجه این بخش را بر عهده دارد، بسیار  تعیین شـــده از جانب دولت 
زارت خدمات  پیچیده اســـت. ناظـــر و تنظیم گر اصلی در حوزه نگه داری از ســـالمندان و
زارتخانـــه دارای یک بخش مجزا بـــرای نگه داری از ســـالمندان  اجتماعـــی1 اســـت. ایـــن و
اســـت. برخی سالمندان تنها نیاز به پرســـتاری در خانه های خوددارند و برخی دیگر الزامًا 
باید در خانه های سالمندان نگه داری شـــوند. مسئولیت تشخیص وضعیت سالمندان 
یابی مراقبت از سالمندان2 است. وظیفه نظارت بر  درباره نحوه نگه داری بر عهده تیم ارز
که  کیفیت مراقبت از ســـالمندان3 است  کیفیت نگه داری از ســـالمندان بر عهده آژانس 
زارت بهداشـــت قـــرار دارد. درصورتی که یک مرکـــز ارائه دهنده خدمات  یرمجموعـــه و در ز
1. Commonwealth Department of Social Services
2. Aged Care Assessment Team(ACAT)
3. Australian Aged Care Quality Agency
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نگـــه داری از ســـالمندان اســـتانداردهای الزم را در کیفیـــت خدمات خـــود رعایت نکند، 
کـــرد. در حدود 70% بودجه  زارت خدمـــات اجتماعی اســـترالیا با آن مرکز برخورد خواهد  و
کهنه  زارت امور  یادی از باقیمانده آن از طریق و این بخش توسط دولت استرالیا و بخش ز
سربازان1 تأمین می شود. عالوه بر بودجه دولتی، افراد تحت مراقبت یا خانواده هایشان نیز 
هزینه ای برای خدمات ارائه شـــده می پردازند. هرگونه شـــکایتی درباره خدمات مراقبت از 

زارت بهداشت رسیدگی می شود.]11[  سالمندان توسط و

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشـــین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همانطور 
کشـــور اســـترالیا فعالیت می نماینـــد؛ در این بخش، در حوزه  حوزه وقف و امور خیریه در 
رده شده است  وقف و امور خیریه، در ابتدا نگاشت نهادی مربوط به آن در شکل 4-1 آو
یـــه در موضوعات  گر و مؤسســـات خیر و ســـپس نهادهای سیاســـت گذار، ناظر، تســـهیل 

مختلف در حوزه وقف و امور خیریه شناسایی  و تحلیل شده اند.

1. Department of Veteran’s Affairs
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شکل  4-1( نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه

وزارت خزانه داری1 استرالیا- 1-3-1
زارت خزانه داری اســـترالیا که در سال 1902 در ملبورن تأسیس گردید، وظیفه توسعه  و

1. Department of the Treasury
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سیاســـت های اقتصادی و تأمین بودجه دولت فدرال را بر عهده دارد و فعالیت های آن 
بر رشد سیستم مالیات استرالیا، زمین، درآمد مالیاتی و سیاست های اقتصادی متمرکز 
زارتخانه از چهار گروه تشکیل شده است: مالیات1، اقتصاد کالن2، درآمد3  اســـت. این و

و بازار4. ]12[
زارت خزانه داری به همراه کمیســـیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی استرالیا دو  و
مباشر مشترک هستند که به دولت دربارۀ سیاست های مؤثر و تنظیم گر بخش غیرانتفاعی 
ره می دهند و متعهد شده اند که با همکاری یکدیگر بهترین پیشنهادها برای حفظ،  مشاو
پشتیبانی و ارتقای اعتماد عمومی به بخش غیرانتفاعی را ارائه دهند. کمیسیون خیریه ها 
ین سیاســـت ها مشارکت دارد و  و ســـازمان های غیرانتفاعی اســـترالیا حتی االمکان در تدو
یر این کمیسیون و خزانه داری بر روی سیاست پیشنهادی به توافق  ز قبل از ابالغ دســـتور و
می رسند. به عالوه، کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی به صورت تنگاتنگ در 

یل به پارلمان برای قانون گذاری دخیل است. ]13[ ین لوایح مربوطه قبل از تحو تدو

وزارت بهداشت استرالیا- 1-3-1
زارت بهداشـــت اســـترالیا مســـئول رســـیدگی و نظارت بر عملکرد سیســـتم سالمت  و
یی و  شـــامل پشـــتیبانی از دسترســـی همه جانبـــه و اقتصادی بـــه خدمات پزشـــکی، دارو
رزشی  کمک به حفظ سالمت مردم از طریق ارتقای سالمت، تمرین های و بیمارستانی، 
و دیگـــر فعالیت هـــای پیشـــگیری کننده از بیماری ها اســـت. موضوعات مرتبـــط با حوزه 

زارت بهداشت استرالیا به قرار ذیل است: مسئولیت و
سالمت همگانی شامل حفظ سالمت و تحقیقات پزشکی	 
ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری	 
مراقبت های بهداشتی اولیه	 
سیاست گذاری و اختصاص بودجه به بیمارستان ها	 
ایجاد شبکه سالمت ملی	 

1. Fiscal
2. Macroeconomic
3. Revenue
4. Markets
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رزش و سرگرمی	  و
داروخانه ها	 
ری  ژنتیک	  تنظیم فناو
یابی و هشدار درباره غلظت مواد شیمیایی	  ارز
مراقبت از سالمندان	 
و غیره.	 

زارتخانه در برخی موارد مسئول تأمین بودجه، نظارت و سیاست گذاری برای آن  این و
که فعالیتی مرتبط با حوزه سالمت دارند.]14[ دسته از سازمان های غیرانتفاعی است 

وزارت آموزش وپرورش استرالیا- 1-3-3
زارتخانه مســـئول سیاســـت های ملی استرالیا برای دسترســـی اقتصادی و آسان  این و
کودکان، آموزش های پیش از مدرســـه، آموزش در  مردم اســـترالیا به خدمات نگه داری از 
کادمیک و بین المللی  مدارس، آموزش پس از مدرسه، تحصیالت تکمیلی، تحقیقات آ

زارتخانه شامل موارد ذیل است: است. حوزه وظایف این و
برنامه ها و سیاست های آموزشی مدارس	 
برنامه های تغییر  نظام آموزشی	 
امور و برنامه های جوانان	 
سیاست ها و برنامه های آموزش و مراقبت از خردساالن	 
برنامه ها و سیاست های تحصیالت تکمیلی	 

کودکان1 وجود  زارتخانـــه یک بخش به نام مرجع کیفیت نگـــه داری و آموزش  در ایـــن و
که در این زمینه فعالیـــت می کنند باید مجوز فعالیت  که ســـازمان های غیرانتفاعی  دارد 

یافت نمایند.]15[  خود را از این بخش در

وزارت خدمات اجتماعی2- 1-3-1
و  سیاســـت ها  اجـــرای  و  اجتماعـــی  سیاســـت گذاری های  مســـئول  زارتخانـــه  و ایـــن 
کمک می کنـــد. وظایف این  کـــه به ایجاد جامعـــه ای قوی و متعـــادل  برنامه هایی اســـت 

1. Australian Children’s Education and Care Quality Authority(ACECQA)
2. Department of Social Services
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یر دسته بندی نمود: زارتخانه را می توان به صورت ز و
سیاست های حمایتی از خانواده های دارای فرزند، سالمند و معلول 	 
حمایت مالی از دانش آموزان	 
خدمات برای سالمندان	 
خدمات حمایت اجتماعی	 
سالمت روانی جامعه	 
کودکان	  حمایت از 
مسکن دادن بی خانمان ها	 
روابط خانوادگی	 

کسب  یکی از زمینه های فوق فعالیت می کنند، برای  که در سازمان های غیرانتفاعی 
برخی مجوزها باید به این سازمان مراجعه نمایند.]16[

کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی استرالیا- 1-3-5
یـــه در اســـترالیا نهادی موســـوم به  اصلی تریـــن نهـــاد نظارتـــی و تنظیم گـــر در امـــور خیر
کـــه مســـئولیت اداره  کمیســـیون خیریه هـــا و ســـازمان های غیرانتفاعـــی اســـترالیا1 اســـت 
سازمان های خیریه را در سطح ملی در استرالیا دارا می باشد. تا پیش از سال 2012، اداره 
مالیات مســـئولیت تعیین وضعیت و ثبت نام خیریه ها را بر عهده داشـــت و از آن سال به 
کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی استرالیا، این مسئولیت به  بعد با تأسیس 

این سازمان سپرده شد.
کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعی اســـترالیا  یـــک تصمیم گیرنده قانونی 
مســـتقل اســـت اما همچنان در قبال طریقه مصـــرف اعتبارات و انجام مســـئولیت ها به 
گزارشـــی به معاون خزانه داری  کمیســـیون ساالنه  دولت و پارلمان پاســـخگو می ماند. این 
کشور می دهد که بعدًا در پارلمان ارائه می شود. این گزارش شامل عملکرد کلی کمیسیون 
یر  ز پیش تعیین شـــده اســـت. و گذشـــته و میزان حرکت آن به ســـمت اهداف از در ســـال 
خزانـــه داری اســـترالیا در رأس این کمیســـیون قـــرار دارد. اهداف اصلی این کمیســـیون به 

شرح ذیل است]17[:

1. Australian Charities and Not-for-profits Commission(ACNC)
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یی و شفاف سازی	  حفظ و افزایش اعتماد عمومی از طریق افزایش پاسخگو
رانـــه و بدون منافع 	  پشـــتیبانی و حفـــظ یک بخش قوی، پرجنب وجوش، مســـتقل، نوآو

شخصی
ری بر روی این بخش	  کاهش تعهدات قانونی غیرضرو

کل به نام های معاونـــت خدمات خیریه و معاونت  کمیســـیون دارای دو معاونت  این 
ره،  خدمـــات عمومی اســـت.  معاونت خدمـــات خیریه وظیفه ثبت نام، خدمات مشـــاو

خدمات تجاری و آموزشی را بر عهده دارد.

کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی استرالیا شکل4-2( چارت سازمانی 

کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی استرالیا- 1-3-5-1 فعالیت های 
یر،  کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعی اســـترالیا از طریق انجام وظایف ز

نقش تنظیم گر مؤسسات خیریه را ایفا می نماید:
ثبت نام خیریه ها	 
ری اطالعات درباره خیریه ها 	  جمع آو
کاهـــش تشـــریفات اداری بـــرای خیریه ها به وســـیله همکاری بـــا دیگر ســـازمان ها برای 	 

ری و یا تکراری کاهش الزامات اداری غیرضرو
ره	  ارائه راهنمایی، آموزش و مشاو
نظارت	 
یـــه، از طریق 	  گاهـــی و درک عمـــوم مـــردم از فعالیت های ســـازمان های خیر کمـــک به آ

ره و حمایت های دیگر اطالعات، راهنمایی، مشاو
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دارا بودن یک ســـامانه رایگان و قابل جســـتجو برای دسترسی ســـریع مردم به اطالعات 	 
مؤسسات خیریه

گزارش های مربوط به سازمان های خیریه در 	  همکاری با سازمان های دولتی برای تهیه 
که بتوان آن را بارها مورد استفاده قرار داد.]17[ چارچوب معین از پیش تعیین شده 

شکل  4-3( فلوچارت چگونگی استفاده از اطالعات خیریه ها

نحوه نظارت بر خیریه ها- 1-3-5-1
یـــت این کمیســـیون بـــرای کمک بـــه خیریه ها بـــرای رعایت مقـــررات الزم،  اولیـــن اولو
یافت این  یـــه بـــا در هدایـــت، آمـــوزش و حمایـــت از آن هـــا اســـت. درصورتی کـــه یک خیر
کمیســـیون از قدرت  راهنمایی ها و آموزش ها همچنان در رعایت مقررات موفق نباشـــد، 
رسمی خود استفاده می نماید. کمیسیون از طریق گزارش های ساالنه خیریه ها، شکایات 
بـــاره تخلـــف خیریه هـــا از مقـــررات و  مردمـــی و ارجاعـــات دیگـــر ســـازمان های دولتـــی در
استانداردهای الزم مطلع می شود. تمامی شکایات و نگرانی هایی که در پایگاه کمیسیون 
گردد و  یابی می شـــوند تا از معتبر بـــودن آن ها اطمینـــان حاصل  ثبت می شـــوند، ابتـــدا ارز

یر را انجام می دهد]18[: کمیسیون اقدامات ز درصورتی که اعتبار شکایت تأیید شد، 
بـــاره اقدامات بعدی 	  تذکـــر به خیریه ای که مقررات را رعایت نکرده اســـت و هشـــدار در

کمیسیون
هدایت خیریه برای انجام دادن یا ندادن برخی اقدامات	 
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ایجاد توافق با خیریه برای رعایت مقررات الزم، این توافق می تواند به وســـیله رأی دادگاه 	 
گردد الزامی 

کار	  درخواست از دادگاه برای مجبور ساختن یک خیریه به انجام یا توقف یک 
کمیته	  تعلیق یا برکناری یک شخص مسئول مانند یک عضو 
رد صالحیت یک شـــخص مســـئول که قباًل به مدت 12 ماه از ســـمت خود تعلیق و یا 	 

برکنار شـــده است. در این مدت شخص اجازه پذیرفتن هیچ گونه مسئولیتی در خیریه 
را ندارد

در شـــرایط خاص، لغو ثبت نام یک خیریه به منظور محروم شدن آن خیریه از امتیازات 	 
دولتی و معافیت های مالیاتی

گزارش های خود مطلبی را نادرســـت 	  اعمـــال جریمه های اداری درصورتی که خیریه در 
کرده باشد و قصد فریفتن سازمان های دیگر را داشته باشد بیان 

کمیسیون از انطباق با قوانین- 1-3-5-3 نحوه ارزیابی 
یـــت خیریه هـــا اســـتانداردهای مدیریتـــی را رعایت  کثر کمیســـیون فـــرض می نمایـــد ا
که به طورجـــدی اســـتاندارهای موردنیـــاز را نقض  می کننـــد و تنهـــا بـــر روی خیریه هایـــی 

یر است: می نمایند، تمرکز می کند. نمونه هایی از نقض قوانین شامل موارد ز
صرف پول برای اهداف غیر خیرخواهانه	 
عدم شفافیت در تضاد منافع	 
سهل انگاری جدی نسبت به امور مالی	 

استانداردهای الزم برای مدیریت خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی- 1-3-5-1
کمیســـیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی برای اداره خیریه ها تعدادی استاندارد  
کـــه تمامی خیریه ها ملـــزم به رعایت آن  جهـــت ثبت نام و ادامه  کرده اســـت  کلـــی تعریف 
فعالیت خود هستند. خیریه های مذهبی از رعایت این استانداردهای مدیریتی مستثنی 
گزارشـــی بـــه کمیســـیون خیریه هـــا و ســـازمان های  هســـتند و نیـــازی بـــه ارائـــه هیچ گونـــه 
غیرانتفاعی ندارند، اما درصورتی که از آن ها خواســـته شـــود باید استانداردهای خاصی را 
رعایـــت نماینـــد. اســـتانداردهای مدیریتی به خیریه هـــا در حفظ اعتمـــاد عمومی و ادامه 
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کلی  فعالیت هـــای خیرخواهانـــه خود کمک می کند. این اســـتاندا ردها به صـــورت قواعد 
تنظیـــم شـــدند و مقررات دقیق نیســـتند، درنتیجه هـــر خیریه می توانـــد از روش خود برای 

رعایت استانداردها استفاده نماید.
اســـتاندارد1( اهداف و فلســـفه تأســـیس: خیریه ها باید در مســـیر اهداف خیرخواهانه 
کنند. همچنین باید اطالعاتی درباره  خود حرکت نمایند و باید قادر باشند این را اثبات 

اهداف خود در اختیار عموم بگذارند.
که دارای عضو هســـتند  اســـتاندارد2( مســـئولیت پذیری در قبـــال اعضا: خیریه هایی 
کافی برای ابراز نگرانی  گام های منطقی در جهت مسئولیت پذیری بردارند و فرصت  باید 

اعضا درباره مدیریت خیریه را فراهم نمایند.
استاندارد3( انطباق با قوانین استرالیا: خیریه ها نباید مرتکب جرمی جدی و یا نقض 

گردند.  یک قانون از قوانین استرالیا 
اســـتاندارد4( شایسته بودن افراد مســـئول در خیریه: فرد مسئول نباید از سوی سازمان 

گذشته رد صالحیت شده باشد. دولتی خاصی در 
اســـتاندارد5( وظایـــف افـــراد مســـئول: خیریه ها بایـــد گام هایی در جهـــت اطمینان از 

انجام وظایف افراد مسئول بردارند.]19[ 

دادگاه ها- 1-3-2
دادگاه های ایالتی در سطح هر ایالت و با توجه به قانون و مقررات دولت ایالتی مربوطه 
و دولت فدرال ، به دعواهای ایاالت خود رسیدگی می نمایند. هر ایالت دارای یک دادگاه 

عالی است.
افزون بر این ها بسیاری از ایالت های استرالیا دارای دادگاه های شهرستان و بخش نیز 
که  هســـتند. همچنین  دادگاه های ایالتی از ســـوی پارلمان دولت فدرال اختیار یافته اند 
در برخی  از امور فدرال از جمله مالیات و امور جنایی فدرال__ مانند قاچاق مواد مخدر __ 
ترین دادگاه د رهر ایالت و نیز  سر زمین شمالی ، دادگاه عالی آن  به رسیدگی بپردازند . باال

می باشد. هر دادگاه عالی ایالتی دارای یک رئیس و چند قاضی است. 
دادگاه های شهرســـتان و بخش در بیشتر ایالت ها به اکثر جرایم مهم جنایی رسیدگی 
یاست یک قاضی تشکیل می شوند، ولی رأی نهایی دادگاه را  می کنند. این دادگاه ها به ر
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هیات منصفه صادر می کند. همچنین دادگاه های مزبور به امور حقوقی و مالی تا سقف 
یر نظر یک  که ز معینی رســـیدگی می کنند.  موضوعات عادی در »دادگاه های رســـیدگی« 
دادیار هستند؛ مورد حل و فصل قرار می گیرند و هیات منصفه در در صورت نبود و دادیار  
کوچک رسیدگی می کنند.  شخصا را صادر می کند. این دادگاه به امور جنایی و حقوقی 
یـــژه ای مانند دادگاه برای رســـیدگی به امور محیط  برخـــی از ایالت هـــا دارای دادگاه های و

کار نیز هستند.  یست وشهر سازی و قوانین  ز
در حـــوزه وقـــف و امـــور خیریه، دادگاه های اســـترالیا بـــه نوعی نهاد نظارتی محســـوب 
کمیســـیون خیریه ها و  کـــه نهادهـــای نظارتـــی دیگـــر از جملـــه  کـــه در مـــواردی  می شـــوند 
ســـازمان های غیرانتفاعی تخلفی در عملکرد یک خیریه مشـــاهده نماینـــد، برای تذکر یا 
یـــه جهت رعایت  یـــه دادگاه ها وارد عمل می شـــوند و ایجـــاد توافق با خیر انحـــالل آن خیر
مقررات الزم به وســـیله رأی دادگاه الزامی می شـــود. به عالوه، دادگاه می تواند یک خیریه را 

کار مجبور نماید. به انجام یا توقف یک 
ز اختالف میان اعضای یک انجمن آنان می توانند برای حل اختالف  در صـــورت برو
کنند. فرآیند حل اختالف توســـط دادگاه معموال فرآیندی وقت گیر  خود به دادگاه مراجعه 

رود در مسائل داخلی انجمن ها ندارند. و پرهزینه است و دادگاه ها غالبا تمایلی به و
یت یک عضـــو از اعضای خود را به  که یک انجمن عضو در برخـــی مواقع، الزم اســـت 
دالیـــل مختلف از قبیل انجام عمـــل مجرمانه، عدم تبعیت از مقررات و ضوابط انجمن و 
خدشـــه دار نمـــودن اعتبـــار انجمن، باطـــل نماید. اخراج عضـــو به عنوان آخریـــن راه حل 
گرفته می شـــود.  کارآمد نباشـــد، در نظر  ممکـــن زمانی که هیچ یـــک از راهکارهای موجود 
فرآیند اخراج یک عضو انجمن باید به دقت در مقررات انجمن مشخص شود و در هنگام 
گردد. دادگاه می تواند در صورت رعایت نشدن  یت اعضا طبق همان روند عمل  لغو عضو

یت را باطل نماید. فرآیندهای مقرر شده دستور لغو عضو

اداره مالیات استرالیا1- 1-3-2
کمیســـیون خیریه هـــا و ســـازمان های غیرانتفاعی  خیریه هـــا عـــالوه بر رعایت مقررات 
اســـترالیا بایـــد از ضوابط برخی ســـازمان های دیگر نیز پیروی نماینـــد. خیریه ها با توجه به 

1. Australian Taxation Office(ATO)
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یـــر ممکن اســـت نســـبت به ســـازمان های دیگـــر تعهد یـــا منفعتی داشـــته  موضوعـــات ز
باشند]20[:

ســـاختار قانونی)برای مثال، به عنوان یک انجمن ثبت شده)رسمی( و یا شرکت های با 	 
مسئولیت محدود به ضمانت(

ری خیابانی یا بخت آزمایی(	  نحوه جذب سرمایه) برای مثال، جمع آو
حـــوزه فعالیت)بـــرای مثـــال، یک بخش خـــاص مانند نگـــه داری از ســـالمندان، تهیه 	 

سرپناه، نگه داری از کودکان، آموزش و گزارش به دولت برای درخواست کمک هزینه(
یافت می شود.	  که از سوی دولت در کسر و یا امتیازات مالیاتی دیگر  معافیت، 

یر خزانه داری اســـترالیا در رأس آن قرار دارد، مســـئولیت  ز که و اداره مالیـــات اســـترالیا 
کاال، و دیگر اقســـام مالیات در  ری مالیات بر درآمد، مالیات بر خدمات و  قانونـــی جمع آو
اســـترالیا و همچنین اداره بخش بازنشســـتگی را بر عهده دارد. این اداره دارای سه بخش 

است: 1( انطباق؛ 2( مردم، سیستم ها و خدمات؛ 3(قانون، طراحی و اجرا.
 ســـازمان های غیرانتفاعـــی برحســـب نوع فعالیت خـــود می توانند از طیف وســـیعی از 
بـــارۀ صالحیت خیریه ها  امتیـــازات مالیاتی بهره مند شـــوند. مســـئولیت تصمیم گیری در
یافـــت امتیـــازات مالیاتـــی مختلـــف بـــر عهـــده اداره مالیات اســـت. بـــرای مثال  بـــرای در
تری نسبت به انواع دیگر برخوردار  خیریه های ارائه دهنده خدمات سالمت از امتیازات باال
هستند. خیریه ها می توانند برای استفاده از این امتیازات به این سازمان مراجعه نمایند. 

فرمانداری های ایالتی- 1-3-2
برخـــی مســـئوالن فرمانداری هـــای محلی ممکن اســـت امتیازاتی بـــرای خیریه ها قائل 
شوند. انجمن های ثبت شده)رسمی( که در انتهای نام خود پسوند Inc. دارند، نسبت به 

گزارش های ساالنه دارند.]20[ فرمانداری ایالتی تعهداتی همچون ارائه 

1-3-9 -1)ASIC(کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا
که یک سازمان دولتی مســـتقل است نقش تنظیم گر شرکت ها، بازار و  این کمیســـیون 
خدمات مالی در استرالیا را بر عهده دارد.  اکثر خیریه ها در قالب شرکت های با مسئولیت 
محدود به ضمانت فعالیت می کنند. این نوع خیریه ها، و یا شـــرکت های خارجی تحت 

1. Australian Securities and Investments Commission(ASIC)
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راق بهادار اســـترالیا هســـتند. خیریه های  کمیســـیون ســـرمایه گذاری و او کنترل)نظارت( 
گزارش یا اطالع دادن به  این  ثبت شده به صورت شرکت، در بسیاری از موارد ملزم به ارائه 

کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی هستند.]20[ کمیسیون به جای 
راق بهادار استرالیا:  کمیسیون سرمایه گذاری و او برخی از فعالیت های 

ثبت شرکت ها و مدیریت طرح های سرمایه گذاری 	 
گواهینامه های خدمات مالی و اعتباری استرالیا 	  اعطای 
ثبت حسابرسان و...	 
گواهینامه ها و...	  ارائه اطالعات قابل دسترس درباره شرکت ها، خدمات مالی، 
تنظیم قوانینی به منظور اطمینان از تمامیت بازار های مالی	 
جلوگیری از معامالت مالی نادرست	 
آغاز پیگرد قانونی مجرمان مالی	 
حمایت از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان	 

دفتر ثبت شرکت های بومی1- -1-3-1
شـــرکت های ثبت شـــده تحـــت عنوان شـــرکت های بومـــی2 تحت نظـــارت دفتر ثبت 
شـــرکت های بومی فعالیت می کنند. این نوع شـــرکت ها نوع خاصی از شرکت ها هستند 

کنترل می شوند. ]20[ که توسط جمعیت بومیان استرالیا و جزایر تورس 
که مســـئولیت جذب ســـرمایه)کمک های نقدی( را بـــر عهده می گیرند،  خیریه هایی 
گواهی نامه جذب ســـرمایه از یک تنظیم گر  یافت  ملزم به رعایت برخی ضوابط همچون در
که از طریـــق فعالیت هایـــی همچون  محلـــی یا ایالتـــی هســـتند. هم چنین خیریه هایـــی 
مســـابقات و بخت آزمایـــی3 بـــه جذب ســـرمایه می پردازنـــد، دارای تعهـــدات و وظایفی از 

جانب یک ناظر محلی یا ایالتی در حوزه مسابقات و بازی ها هستند.]20[

کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا4- 1-3-11
یـــت رقابت و  کـــه وظیفـــه آن تقو ایـــن کمیســـیون یک مســـئول قانونی مســـتقل اســـت 
یت و  کمیســـیون تقو یرســـاخت های ملـــی اســـترالیا بـــرای تجـــارت اســـت. نقـــش ایـــن  ز
1. Office of the Registrar of Indigenous Corporations(ORIC)
2. Aboriginal and Torres Strait Islander corporations
3. lotteries or raffles
4. The Australian Competition and Consumer Commission(ACCC)
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هموارســـازی راه رقابت در بازار و صنعت اســـترالیا، برای ارتقای بازده اقتصادی و ســـطح 
کمیســـیون وظیفـــه دارد از هر آنچـــه به ضرر  رفـــاه مـــردم اســـترالیا اســـت. هم چنیـــن ایـــن 

مصرف کنندگان یا ضد رقابت باشد، جلوگیری نماید.]22[
یافت  کمـــک و در ری  کـــه می خواهند بـــه جمع آو انجمن هـــای رســـمی و خیریه هایی 
کنندگان استرالیا مجوز  کمیسیون رقابت و مصرف  موقوفه، هدایا و ارثیه بپردازند، باید از 
ری اعانه  یافـــت مجوز به جمـــع آو که در صـــورت عدم در یافـــت نماینـــد. خیریه هایـــی  در

می پردازند، مجرم محسوب می شوند.

مرکز مطالعات بشردوستانه و غیرانتفاعی1- 1-3-11
کوئینزلند2 قـــرار دارد، باهدف تحقیـــق، آموزش و  که در دانشـــگاه صنعتـــی  ایـــن مرکز 
خدمات مرتبط با امور بشردوســـتانه و مجامع غیرانتفاعی تأسیس شـــده اســـت. این مرکز 
کادمیک غیرانتفاعی در نیم کره جنوبی است. برخی از  کز آ اولین عضو رســـمی شورای مرا

اهداف این مرکز به قرار ذیل است]23[:
آموزش و یادگیری به منظور ارتقای ظرفیت بخش غیرانتفاعی و بشردوستانه	 
تحقیق به منظور ارتقای دانش مرتبط با امور بشردوستانه	 
ری های مناسب 	  بهره گیری از فناو
درگیر نمودن انجمن ها به منظور افزایش اعتبار بین المللی مرکز	 

مرکز تأثیرات اجتماعی3- 1-3-13
یلز4 واقع اســـت و با سه دانشـــگاه دیگر استرالیا  که در دانشـــگاه نیو ســـاوت و این مرکز 
همـــکاری می نماید، به مطالعه میزان اثرگذاری فعالیت های اجتماعی می پردازد. هدف 
رانه برای حل چالش های بزرگ اجتماعی است. تحقیقات  این مرکز یافتن راه حل های نوآو
این مرکز بر چرایی و چگونگی و یافتن شرایط الزم برای حصول تغییرات اجتماعی، تمرکز 
دارد. ایـــن مرکز به منظـــور ایجاد جامعه ای قوی، بر روی رابطه میان ســـازمان ها و تغییرات 

اجتماعی تحقیق می نماید. ]24[

1. The Australian Centre for Philanthropy and Nonprofit Studies(ACPNS)
2. Queensland University of Technology
3. The Centre for Social Impact
4. New South Wales



کشور استرالیا   80  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

گووالیونتیر1- 1-3-11 سایت 
این ســـایت یک وسیله برای تسهیل فعالیت های داوطلبانه در استرالیا است. بیش از 
6 میلیون استرالیایی هرساله با انجام فعالیت خیرخواهانه بر جامعه اثرگذار هستند. مردم 
با اهداف مختلف در فعالیت های داوطلبانه شـــرکت می کنند. برخی برای یادگیری یک 

مهارت جدید و برخی دیگر برای آشنایی با افراد جدید یا کسب یک تجربه جدید. ]25[

گو والیونتیر شکل  4-4( تصویری از امکانات سایت 

قابلیت های این سایت:
اعالم فرصت های مختلف با موضوعات متفاوت در سرتاســـر اســـترالیا برای فعالیت 	 

داوطلبانه و جذب داوطلب
هر داوطلب با جســـتجوی پیشرفته در این ســـایت می تواند فعالیت موردعالقه خود در 	 

کند و به آن بپیوندد. محل و زمان دلخواه خود را پیدا 
این ســـایت فرصت ها را بر اســـاس گروه های ســـنی مختلف) برای مثال دانش آموزان، 	 

کرده است. کارمندان و...( نیز طبقه بندی  کودکان، 

1. govolunteer
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گو والیونتیر شکل  4-5( امکانات جستجوی فرصت  ها برای شرکت در فعالیت های داوطلبانه در سایت 

تراستی های ایالتی1- 1-3-15
که در  یاست  یکتور تراســـتی های ایالتی نام یک شرکت ثبت شـــده با مالکیت دولت و
که بـــه دلیل معلولیت،  یژه افرادی  یـــت مالی به شـــهروندان به و انجـــام امـــور قانونی و مدیر
کارها را ندارند، کمک می نماید.  بیماری روانی و یا دیگر شرایط خاصی توانایی انجام این 

خدمات این شرکت شامل موارد ذیل است:
تنظیم و اجرای وصیت نامه	 
قبول وکالت	 

1. statetrustees
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خدمات تراستی	 
اداره مالی اموال شخصی	 
کمـــک به افراد برای تأســـیس یک تراســـتی شـــخصی و رعایت الزامـــات اداره مالیات و 	 

کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی
کمک می نماید: یر به افراد در تأسیس یک تراست  این شرکت از طرق ز

کمک و مشـــورت به افراد در انتخاب بهترین نوع تراســـتی برای دست یافتن به اهداف 	 
موردنظر شخص

کمک به افراد برای تنظیم تراست در وصیت نامه	 
چنانچه فردی بخواهد که این شرکت را به عنوان تراستی خود انتخاب کند، شرکت به 	 

که فرد می خواهد در تراست خود  کمک می کند تا با تنظیم یک سند تمامی مواردی  او 
داشته باشد، رعایت شود.]26[

انجمن بشردوستانه استرالیا1- 1-3-12
که در ســـال 2007 توســـط چند بنیاد اجتماعی تأسیس شد، یک سازمان  این انجمن 
شـــاخص برای بنیادهای اجتماعی در اســـترالیا است که به آن ها در تأسیس، رشد و نیل 

یر است: کمک می کند. اهداف این انجمن به شرح ز به اهدافشان 
ظرفیت ســـازی بـــرای بنیادهای اجتماعـــی از طریق ایجاد شـــبکه ها، ابزارهـــا و منابع، 	 

کمک. ره و  ارتباطات، مشاو
ارتقای فهم اجتماعی درباره بنیادها و توسعه بخش بشردوستانه.	 
دفاع از تحول ســـاختار و قوانین مالیاتی به منظور شفاف ســـازی مســـیر حرکت به سوی 	 

بنیاد های اجتماعی قوی تر.
ایفای نقش به عنوان یک نقطه مرکزی برای تماس ها، اطالعات و ارتباطات بنیادهای 	 

اجتماعی در استرالیا و خارج از آن.
کمک به شناسایی و ایجاد یک فضای عملکرد بهینه برای رشد بنیادهای اجتماعی.	 

یت هـــا و اهداف این انجمن تا ســـال 2020را بیان می کند. یر چشـــم انداز، اولو جدول ز
]27[

1. Australian Community Philanthropy(ACP)
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جدول  4-1( چشم انداز، اولویت و اهداف انجمن بشردوستانه استرالیا

اهداف -1-1 اولویتها چشم انداز

کمیت دولت های محلی به یک بنیاد  60% نواحی تحت حا
اجتماعی دسترسی داشته باشند. حمایت و 

توسعه 
بنیادهای 
اجتماعی

تبدیل انجمن 
بشردوستانه به 

یک بخش فعال 
که حامی  یا  و پو

و مشوق 
انجمن های 
محلی است.

دو برابر شدن تعداد بنیادهای اجتماعی در استرالیا

یا برای ارتقای حرفه ای  انجمن بشردوستانه استرالیا یک برنامه پو
کارمندان و مدیران بنیادهای خیریه ارائه دهد.

گاهی جامعه افزایش آ
پرطرفدار شدن انجمن بشردوستانه استرالیا از سوی رسانه ها برای ارتباط و ارتقا

بیان نظرات خود

تبدیل شدن انجمن بشردوستانه استرالیا به یک مرجع برای 
تشکیل، اداره و توسعه بنیادهای اجتماعی

تبدیل شدن انجمن بشردوستانه استرالیا به رهبر معتبر برای دانش و تجربه
بنیادهای اجتماعی

یت اثرگذاری انجمن بشردوستانه استرالیا تقو

تبدیل شدن به یک پاسخگوی فعال درباره سؤال های 
یی به  سیاست گذاری و دارا بودن سهم قابل توجهی در پاسخگو
کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی استرالیا سؤاالت 

ارتباط 
عمومی و 
سیاست

که فرصت به اشتراک گذاری تجربیات  برگزاری برنامه هایی 
کارمندان و مدیران بنیادهای اجتماعی در سطح ملی و 

رد. بین المللی را فراهم آو

ژه های  پرو
مشترک

مرکز پشتیبانی از انطباق سازمان های غیرانتفاعی1- 1-3-12
یا است  یکتور این مرکز یک منبع آنالین اطالعات برای سازمان های غیرانتفاعی در و
ر را برای سازمان های غیرانتفاعی بازی می کند. هدف  و در اصل نقش یک راهنما و مشاو
ری است. خدمات این سایت  این مرکز، کمک به کاهش بار کاری ناظران و افزایش بهره و

1. Not for Profit Compliance Support Centre
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یر است: شامل موارد ز
گاهی از قوانین	  افزایش آ
یـــی در زمـــان جســـتجو بـــرای ســـازمان های غیرانتفاعـــی در یافتـــن ضوابـــط و 	  صرفه جو

اطالعات مرتبط با زمینه فعالیت آن ها
افزایش استفاده از ابزار های نظارتی موجود 	 
افزایش درک سازمان های غیرانتفاعی از مزایای رعایت قوانین	 

یر نظر اداره  کـــه ز یا1  یکتور این ســـایت توســـط مرکز توســـعه خدمات اجتماعی دولت و
بهداشت و خدمات انسانی استرالیا2 قرار دارد، راه اندازی شده است. بخش غیرانتفاعی 
در استرالیا بسیار متنوع است و شامل گستره وسیعی از سازمان ها می شود. این سازمان ها 
از ارائه دهندگان خدمات اجتماعی مانند سالمت، مسکن، مراقبت از سالمندان و دیگر 
خدمات رفاه اجتماعی، تشکیل شـــده اســـت. عالوه بر ارائه این گونه خدمات اجتماعی، 
رزش، تفریح و ســـرگرمی، فرهنگ،  گســـتره فعالیـــت ســـازمان های غیرانتفاعـــی شـــامل و

یست محیطی، وکالت، انجمن ها و اتحادیه های تخصصی می شود. تحقیقات ز
یر است: بخش های اصلی این سایت به قرار ز

آغاز یک سازمان غیرانتفاعی	 
مدیریت سازمان	 
مدیریت افراد	 
مدیریت منابع مالی	 
جذب سرمایه	 
یداد	  برگزاری یک رو

هم چنین این ســـایت بر اساس حوزه فعالیت سازمان های غیرانتفاعی اطالعات الزم 
را فراهم نموده است.]28[ 

1. Victorian Government's Centre for Community Services System Development
2. Department of Health & Human Services(DHHS)
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شکل  4-6( امکانات سایت مرکز پشتیبانی از انطباق سازمان های غیرانتفاعی

سایت پروبونو- 1-3-12
یداد های  در استرالیا چندین مجله و پایگاه اینترنتی وجود دارد که به انتشار اخبار و رو
که نقش  خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعـــی می پردازد. مهم ترین مجالت و ســـایت ها 
بونو2 و  یجی برای خیریه ها بازی می نمایند می توان به مجله بخش _ ســـوم1، ســـایت پرو ترو
کمیسیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعی  جامعه ما3 اشـــاره نمود. به عالوه ســـایت 
اســـترالیا دارای یـــک پایـــگاه داده4 اســـت که امکان جســـتجو برحســـب نـــام، ناحیه، نوع 

1. third-sector
2. probono
3. Our Community
4. Data base
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رد. کشورهای حوزه فعالیت خیریه ها را فراهم می آو گروه ذینفعان و  فعالیت، 

کمیسیون خیریه ها   شکل  4-7( امکان جستجو پیشرفته در خیریه ها در سایت 
و سازمان های غیرانتفاعی استرالیا]29[ 

که خدمات  بونو یک دایرکتوری جامع برای سازمان های غیرانتفاعی است  سایت پرو
یدادها، فرصت های شـــغلی، جســـتجوی خیریه ها، معرفی  مختلفـــی ازجمله اخبـــار، رو

حامیان مالی، فعالیت های داوطلبانه و غیره، ارائه می دهد.
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شکل  4-8( امکانات سایت پروبونو

یدادهای مختلـــف داخلی و  بـــارۀ رو یکـــی از خدمـــات این ســـایت اطالع رســـانی در
ز های  بین المللی از قبیل کنفرانس ها، سمینارها، اعطای جوایز، کارگاه های آموزشی، رو

یژه و غیره است. و
در این سایت شرکت ها و مؤسسات مختلف ارائه دهنده خدمات و منابع مالی موردنیاز 
ســـازمان های غیرانتفاعـــی، و همچنیـــن فرصت هـــای شـــغلی مختلـــف در ســـازمان های 
غیرانتفاعی برحسب زمینه کاری و موقعیت مکانی طبقه بندی و معرفی شده است. ]30[
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شکل  4-9( اطالع رسانی رویدادها و امکان جستجو برای رویدادهای خاص در سایت پروبونو 

معرفی چندین سازمان خیریه شاخص در استرالیا- 1-1

بنیاد تحقیقات سرطان استرالیا1 - 1-1-1
در میان مردان استرالیایی از هر 3 نفر یک نفر و در میان زنان از هر 4 نفر یک نفر تا قبل 
از سن 75 سالگی به سرطان مبتال می شود. هرساله بیش از 123 هزار مورد جدید سرطان 
در اســـترالیا تشـــخیص داده می شـــود و هرقدر جمعیت استرالیا مســـن تر می شود سرطان 
شـــایع تر می گردد. سرطان یکی از شـــایع ترین علل مرگ ومیر در اســـترالیا است به طوری که 
هرســـاله 45700 نفر بر اثر ســـرطان می میرند. در ســـه دهه اخیر در اثر پیشـــرفت روش های 
درمانـــی، نرخ بهبود از این بیماری 20% افزایش یافته اســـت، اما ایـــن آمار برای تمامی انواع 

سرطان یکسان نیست.
که به وسیله اعطای کمک  بنیاد تحقیقات ســـرطان اســـترالیا یک بنیاد خیریه اســـت 
کشف راه های جدید درمان  سرطان،  مالی به مؤسســـات شاخص تحقیقات سرطان، به 
کمـــک می نماید. هدف این خیریه ســـرعت بخشـــیدن به اکتشـــافات جدیـــد درباره این 
کنون 120/9  گردیـــد و تا بیمـــاری مزمن اســـت. این بنیاد خیریه در ســـال 1984 تأســـیس 

کرده است. کمک هزینه اعطا  میلیون دالر به مؤسسات تحقیقات سرطان 

1. Australian Cancer Research Foundation
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کمیته مشـــورتی تحقیقات پزشـــکی، برای اختصاص  ایـــن بنیاد خیریه از طریق یک 
کمیته از برجسته ترین دانشمندان  کز تحقیقاتی تصمیم می گیرد. این  کمک به بهترین مرا
یابی درخواست ها برای اعطای  در زمینه ســـرطان در اســـترالیا تشکیل شده اســـت و به ارز
کمک مالی، بر اساس پتانسیل آن ها در پیشرفت راه های درمان، تشخیص و جلوگیری از 
کمیته پس از بررســـی همه درخواســـت ها، بـــه هیئت مدیره  ایـــن بیماری می پـــردازد. این 
ژه  کدامین پرو کمـــک به  که اعطای  تراســـتی های وابســـته به این بنیاد راهنمایی می دهد 
کمیته  یت در  بیشترین تأثیرگذاری را در پیشگیری و درمان سرطان خواهد داشت. عضو
مشـــورتی تحقیقات پزشـــکی این بنیـــاد، باید با اجازه شـــورای ملی تحقیقات پزشـــکی و 

سالمت  باشد.]32[
کز تحقیقاتی: کمک مالی به مرا روند تصمیم گیری برای اعطای 

کمیته مشورتی	  یابی فرم های درخواست توسط دانشمندان عضو  ارز
بازدید از محل مرکز تحقیقات و تجهیزات آن	 
مصاحبه با چند نماینده معرفی شده توسط مرکز	 

شکل  4-10( امکانات سایت بنیاد تحقیقات سرطان استرالیا 
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تمایز این بنیاد با سایر بنیادها- 1-1-1-1
ری هایی  کمک های مالی اعطاشده توسط این بنیاد برای خرید تجهیزات مدرن و فناو
که به روند اکتشـــاف ســـرعت می بخشـــند، اســـتفاده می شـــوند. این بنیاد تنها به برترین 
مؤسســـات تحقیقاتی در ســـطح استرالیا برای تمامی انواع ســـرطان، کمک می کند. در 7 
ســـال اخیر، تمامی هزینه های این بنیاد توســـط درآمد های حاصل از سرمایه گذاری بنیاد 

تأمین شده است.
کمک های مردمی  یـــر برای جـــذب  بنیـــاد تحقیقات ســـرطان اســـترالیا از روش های ز

استفاده می کند:
که فردی از اعضای خانواده یا دوستشان را ازدست داده اند، می توانند با اهدای 	  افرادی 

یک هدیه به این بنیاد یاد و خاطره آنان را زنده نگه دارند.
کمک ماهانه	  ثبت نام افراد برای پرداخت 
اختصاص یک ارث در وصیت نامه برای بنیاد تحقیقات سرطان	 
بخشـــش در محـــل کار، به معنـــی اهدای کمک نقدی توســـط کارمندان پیش از کســـر 	 

که بالفاصله سود مالیاتی را برای آن ها به همراه دارد. مالیات از حقوقشان 

خدمات پزشکی پروازی رویال استرالیا1 - 1-1-1
که  این ســـازمان یک از بزرگ ترین و جامع ترین ســـازمان های ایرومدیکال در دنیا است 
از جدیدترین تکنولوژی های ارتباطی، پزشـــکی و هوانوردی برای ارائه خدمات ســـالمت 
به صورت 24 ســـاعته در سرتاسر استرالیا، اســـتفاده می نماید. اصلی ترین منبع مالی این 

کمک های مردمی است.]33[ سازمان 

شکل  4-11( تصویری از سایت خدمات پزشکی پروازی رویال استرالیا

1. The Royal Flying Doctor Service of Australia(RFDS)
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برخی از خدمات این سازمان شامل موارد ذیل است:
رافتاده	  کنان مناطق دو خدمات پزشکی به روستائیان و سا
ره تلفنی	  مشاو
کلینیک های پرستاری1	  پزشکان متخصص پروازی و 
خدمات دندانپزشکی سیار	 
انتقال بیمار	 

که در قالب  این ســـازمان شـــامل 7 مؤسســـه مســـتقل در ایالت های مختلف اســـت 
کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های  خیریه فعالیت می کنند. هرکدام از این 7 خیریه در 

کمیسیون فعالیت می نمایند. غیرانتفاعی استرالیا ثبت نام نموده و تحت نظارت این 

خیریه سرطان های نادر استرالیا2- 1-1-3
گاهـــی، حمایت و درمان بیماران مبتالبه ســـرطان های نادر  هـــدف این خیریه ارتقای آ
اســـت. هرسال 42000 نفر به سرطان های نادر مبتال می شوند و 24000 نفر بر اثر آن می میرند. 

]34[

شکل  4-12( تصویری از سایت خیریه سرطان های نادر استرالیا

1. fly-in fly-out GP and Nurse clinics
2. RARE CANCERS AUSTRALIA
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یر است: خدمات این خیریه به قرار ز
ایجـــاد انجمـــن بیماران: مبتال شـــدن به یک ســـرطان نادر موجـــب انزوا و افســـردگی در 	 

گاهی بیشـــتر از بیماری خود و  بیمـــاران می شـــود. ایجاد این انجمن بـــه بیماران امکان آ
که تجربه مشابه داشتند، می دهد. هم چنین ارتباط با سایر افرادی را 

برنامه های حمایت از بیماران: این خیریه توســـط شناســـایی نیاز بیماران و چالش های 	 
پیـــش روی آنـــان، و تســـهیل کمک رســـانی از طریـــق داوطلبـــان و یا ســـازمان های دیگر، 

بردی و واقعی از بیماران را تضمین می نماید. حمایت کار
کمپین آنالین، این امکان را برای دوستان 	  کمک مالی: این خیریه با ایجاد یک  جذب 

رد تا بتوانند با پرداخت نقدی هزینه های درمان به آن  و اطرافیـــان یک بیمار فراهم می آو
بیمـــار کمـــک کنند. این پول به طور مســـتقیم از طریـــق خیریه بـــرای هزینه های درمان 

بیمار موردنظر پرداخت می شود.
درمـــان و تحقیق: این خیریه عالوه بر کمک به بیمـــاران در پرداخت هزینه های درمان، 	 

کشف راه های  کمک های پرداخت شده را صرف تحقیقات پزشـــکی برای  بخشـــی از 
جدیـــد درمان می نمایـــد. برخی از روش های جدیـــد درمان نیاز به تغییـــر در برنامه های 

که این خیریه  این مسئله را دنبال می کند. موجود پرداخت هزینه های دولتی دارد 
کلیـــدی در نجات 	  تشـــخیص زودهنگام بیماری: تشـــخیص زودهنـــگام یک موضوع 

گاهی عمومی و تخصصی برای  بیماران مبتالبه ســـرطان اســـت. این خیریه به ارتقای آ
تشخیص زودهنگام عالیم بیماری می پردازد.

سازمان درختان برای زندگی- 1-1-1
یش  که برای بـــاز رو ســـازمان درختـــان بـــرای زندگـــی درواقع تجمعـــی از افرادی اســـت 
گیاهی موجـــود تالش می کنند. این ســـازمان  درختـــان جنوب اســـترالیا و حفظ پوشـــش 
که شامل 3000 داوطلب می شود. منابع مالی این سازمان از طریق  حدود 10.000 عضو دارد 

کمک های مردمی و یا جذب حامی مالی تأمین می نماید.]35[ 
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شکل  4-13( تصویری از سایت سازمان درختان برای زندگی

فعالیت های سازمان شامل موارد ذیل می شود:
گیاهان باقیمانده	  شناسایی، مراقبت و نگه داری از 
گیاهان بومی	  گیاهان جایگزین  کاشت و مراقبت از 
ری  بـــذر، ذخیره ســـازی و اســـتفاده برای 	  یســـتی از طریـــق جمع آو محافظـــت از تنـــوع ز

ژه های درخت کاری پرو
ظرفیت سازی در جامعه از طریق جذب، آموزش و مدیریت داوطلبان	 
برنامه هـــای آموزش رســـمی و غیررســـمی و درگیر نمـــودن جامعه به منظـــور افزایش درک 	 

گیاهان بومی، مراقبت از بوته ها و مدیریت پایدار زمین  عمومی از ارزش 
مشارکت تجاری و علمی با دیگر سازمان های دولتی و خصوصی	 

خیریه طعم بهشت- 1-1-5
که در  خیریه طعم بهشت درواقع یک مزرعه در نزدیکی سواحل جنوبی استرالیا است 
ره به نوجوانان بین 13 تا 20 سال  کارآموزی و مشاو سال 1999 توسط یک زوج محلی برای 



کشور استرالیا   94  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

رش دام و  رش میوه های ارگانیـــک، پرو تأســـیس شـــد. فعالیت های این مزرعه شـــامل پرو
گیاهـــی درخطر انقراض اســـت.  گونه هـــای  رش حیوانـــات یا  کاشـــت نهال و پـــرو طیـــور، 
هم چنین این خیریه در تعامل نزدیک با جوانان اســـت و به آنان در مســـیر رشد و یادگیری 
کنـــار یادگیری مهارت های  کمک می کنـــد. جوانان در این مزرعه در  مهارت هـــای زندگی 
گیرند و شـــخصیت  کارهای خـــود را بر عهده  رزی، می آموزنـــد چگونه مســـئولیت  کشـــاو
کمک های مردمی  انعطاف پذیرتری داشته باشند. منابع مالی این خیریه اغلب از طریق 
و حمایت حامیان مالی تأمین می گردد. چهار حامی مالی برجسته این خیریه شامل یک 
رش دام و طیور، یک شرکت تولیدکننده غذای  شرکت حسابرسی مالیاتی، یک مزرعه پرو

حیوانات خانگی و یک شرکت باتری سازی هستند.
یر است: برنامه های این خیریه به قرار ز

کـــودکان و خردســـاالن معلـــول یـــا دارای مشـــکالت حرکتی و 	  کاردرمانـــی بـــرای  برنامـــه 
خانواده هایشان

برنامه حمایت از معلوالن	 

شکل  4-14( سایت خیریه طعم بهشت
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برنامه حمایت از بیماران روانی	 
رود یا بازگشت 	  رزی برای جوانانی که قصد و برنامه  آموزش و کســـب مهارت های کشاو

کار را دارند به محیط 
یست	  کالس های محیط ز گسترش روابط با مدارس ابتدایی و برگزاری 
رزی در دبیرستان های محلی	  کشاو کالس های  گسترش روابط با 
کوتاه مدت	  تأسیس اقامتگاه برای استراحت 

به عنوان مثالی از برنامه های آموزشـــی- درمانی این خیریه می توان به درمان به وســـیله 
کنترل خشم در  حیوانات1 اشاره نمود. تعامل با حیوانات موجب افزایش حس همدردی، 
هنگام نـــزاع، افزایش مهارت هـــای اجتماعی، افزایش اعتمادبه نفـــس، عزت نفس و غیره 
می گردد. تمام حیوانات نگه داری شـــده در این مزرعه حیوانات نجیب و اهلی هســـتند و 

جوانان فرصت مراقبت از آنان را در این مزرعه می یابند.]36[
که این مزرعه در آن قرار دارد، دارای نرخ بیکاری باالیی است. از سوی دیگر  منطقه ای 
یاد اســـت.  کارفرمایان بالقوه باشـــند ز که می توانند  تعداد افراد دارای ملک و زمین زراعی 
ایـــن مزرعـــه با تربیت نیـــروی متخصص می تواند ســـهمی در کاهش نرخ بیکاری داشـــته 

یر است: که جوانان در این مزرعه یاد می گیرند شامل موارد ز باشد. مهارت هایی 
معرفی مزرعه	 
کلی موتور)ماشین(	  مبانی 
کوچک	  تعمیر و نگه داری ماشین های 
تعمیر و نگه داری ماشین های بزرگ	 
حصارکشی	 
رش حیوانات	  پرو
رش درخت	  کاشت و پرو
آبیاری	 

1. Assisted Animal Therapy
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مدیریت مراتع	 
ساخت وساز 	 

صندوق موقوفه علم و صنعت1 - 1-1-2
کمک به صنعت اســـترالیا  صنـــدوق موقوفه علـــم و صنعت در ســـال 1926 به منظور 
ژه هـــای علمـــی- صنعتی  که بـــه پرو کنـــون بیش از 85 ســـال اســـت  گردیـــد و ا تأســـیس 
یژه از  یافت یک جایزه و کمک هزینه اعطا می کند. این صندوق در ســـال 2009 موفق به در

گردید. سوی سازمان تحقیقات علمی و صنعتی2 
یـــر هســـتند حمایت مالی   که واجد شـــرایط ز ژه هـــای تحقیقاتـــی  ایـــن صنـــدوق از پرو

می کند]37[:
بردی باشـــد 	  کمک هـــای مالـــی باید بـــرای فعالیـــت در زمینه هـــای علـــوم طبیعی و کار

بردی و عملی از آن دانش شود. کار چنانچه منجر به استفاده 
ژه باید در راســـتای منافع ملـــی بوده و همچنین به منظور کمک به صنعت کشـــور، 	  پـــرو

کمک کننده در دستیابی به اهداف ملی استرالیا باشد. پیشبرد منافع جامعه و 
ژه باید تضمین کننده اهداف استراتژیک صندوق مالی باشد.	  پرو

اهداف استراتژیک- 1-1-2-1
ازجمله اهداف اســـتراتژیک این صندوق، ســـرمایه گذاری در تحقیقات علمی است 

کشور را در برداشته باشد. ازجمله: یت های ملی پیش روی  که مسائل و اولو
تحقیقات بنیادین در زمینه الگوهای جدید برای اســـتفاده از منابع پایدار، در حفاظت 	 

یست و سالمت جامعه باشد. از محیط ز
که منجر به راه حل های سریع برای چالش های ملی شود.	  کتیکی  تحقیقات تا
که به منظـــور یافتن 	  ژه هـــا مربوط به پژوهش های مشـــترک بین ســـازمان هایی باشـــد  پرو

گرد هم آمده اند. راه حل برای چالش های ملی 
کمک هزینـــه تحصیلـــی برای ایجـــاد و حمایت پژوهشـــگران جوان جهـــت پرداختن به 	 

1. Science and Industry Endowment Fund
2. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization(CSIRO)
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چالش های ملی.
کلیدی برای توســـعه اقتصادی،  که علم یک عنصر  ایـــن صندوق با درک این مطلب 
کرده  کشـــور اســـت اقدام بـــه ســـرمایه گذاری در تحقیقاتی  صنعتـــی، محیطی و فرهنگی 

کمک می کند. کشور  که به رشد پایدار  است 

هدف اولیه صندوق موقوفه- 1-1-2-3
کمک های مالی  که  ازجملـــه اهداف اولیه صندوق موقوفه علم و صنعت این اســـت 

گرفته شود: یر در نظر  برای موارد ز
بـــردی جهت گســـترش دانش که 	  فعالیت هایـــی در زمینه هـــای علـــوم طبیعـــی و یا کار

بردهای آن علوم باشد. کار برگیرنده  در
فعالیت هایـــی در جهـــت منافـــع ملی به منظور کمـــک به صنعت کشـــور و یا کمک به 	 

کشور. اهداف ملی 
 ایـــن صندوق مالـــی، تحقیقات انجام شـــده توســـط نهادهای مختلف را پشـــتیبانی 
ری می پردازند. این صندوق همچنین واســـطه ای برای  که به تبـــادل دانش و نوآو می کنـــد 
ری هایی در جهت  که تحقیقات و نوآو کمک های مالی ســـرمایه گذاران به افرادی اســـت 

پیشبرد اهداف آن ها انجام می دهند. 
یر خالصه می شوند: اهداف خاص صندوق موقوفه علم و صنعت در حوزه های ز

کتر 	  بـــارۀ تحقیق بر روی یـــک کارا ژه های نوظهـــور که در تحقیقـــات نوظهـــور: شـــامل پرو
خاص است.

یافتـــن راه حل های 	  تحقیقـــات اســـتراتژیک: شـــامل پژوهـــش در روش هـــای علمـــی در
کشور. تهدیدات، چالش ها و یا فرصت های پیش روی 

کـــه باهـــدف ارائـــه 	  تحقیقـــات حمایتـــی: بـــرای برنامه هـــای تحقیقاتـــی طوالنی مـــدت 
کشور انجام می شود. ر  پیشرفت های علمی در مناطق سودآو

یرســـاخت تحقیقـــات شـــاخص و برجســـته: متشـــکل از ایجـــاد یـــا توســـعه امکانات 	  ز
کشور. قابل توجهی برای انجام تحقیقات در سراسر 

کمک هزینه ها و بورسیه های تحصیلی.	  یج علم: شامل اعطای  ترو
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شکل  4-15( سایت صندوق موقوفه علم و صنعت

اصول- 1-1-2-1
ژه های تحقیقاتی باید حداقل یکی از اهـــداف اولیه و یا اهداف  تمامـــی طرح هـــای پرو

یژه صندوق مالی را دارا باشد. و
قابلیـــت توســـعه در دانشـــگاه های ملـــی و بین المللـــی، ســـایر نهادهـــای تأمین کننـــده 	 

بودجه های تحقیقاتی و سایر مؤسسات متمرکز پژوهشی را داشته باشد.
طرح های مشترک)بین چند موسسه تحقیقاتی( ارجحیت بیشتری دارند.	 
کیفیت و همچنین مرتبط بودن طرح توسط متخصصان بررسی خواهد شد.	 
آزمون "ارزش افزوده" برای تمامی بودجه های تخصیص داده شـــده اعمال می شـــود.این 	 

کار افزوده تحقیقات موردحمایت مالی است. آزمون، تکنیکی متداول برای تعیین 
یژه صندوق مالی 	  که در راستای اهداف و بودجه به تحقیقاتی اختصاص داده می شود 

باشد.
کثر به میزان 1-2 میلیون دالر برای 3-5 سال و با توجه 	  بودجه تخصیص داده شده حدا

به مقدار موافقت شده نهاد پژوهشی خواهد بود.
ســـنجش مالـــی طرح ها)برای ســـطح 1 و 2( توســـط متخصص مالی صنـــدوق انجام 
می شود و توصیه نامه برای شورا و سپس صندوقدار تهیه می گردد. میزان نهایی تخصیص 

بودجه با توجه به تصمیم صندوقدار خواهد بود.
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ضوابط سنجش مالی- 1-1-2-5
ضوابط سنجش مالی برای طرح های تحقیقاتی:

بررسی اینکه آیا فعالیت موردنظر "پژوهش علمی" است یا خیر.	 
مطابق بودن طرح با اهداف استراتژیک صندوق موقوفه علم و صنعت.	 
کشور	  وضوح انجام پذیر بودن طرح و پتانسیل آن برای دستیابی به منافع ملی 
یت های صندوق موقوفه علم و صنعت	  سطح تطابق با اولو
یژه ذکرشده صندوق موقوفه علم و صنعت	  سطح تطابق با اهداف و
بررسی اصل "ارزش افزوده"	 
ری روش	  نوآو
گذشته محققان اصلی	  تخصص و سابقه عملکرد 
سطح همکاری با دیگر مؤسسات و در رشته های مختلف	 
احتمال ایجاد قابلیت رقابت بین المللی	 
درخواســـت مالی و ســـطح شـــرکت های ســـرمایه گذاری و ســـایر منابع مالـــی منطبق با 	 

دستورالعمل های صندوق موقوفه باشد.

حوزه های دارای اولویت- 1-1-2-2
که  هـــدف اســـتراتژیک صندوق موقوفـــه، ســـرمایه گذاری در تحقیقات علمی اســـت 
ژه های تحقیقاتی،  یت ملی را در بردارند. ســـرمایه گذاری این صنـــدوق در پرو مســـائل اولو
باید متمرکز بر چالش های قابل حل با تحقیقات علمی باشد. ازاین رو نتیجه کارگردانی های 
اقتصادی، صندوق های سرمایه گذاری را به سوی اهداف استراتژیک آن سوق می دهند. 
ژه هـــای تحقیقاتی حمایت شـــده توســـط صندوق هـــای موقوفه  که پرو هـــدف این اســـت 
که این سازمان ها در  بتوانند چالش های وسیع ملی را حل وفصل نمایند. ازجمله مواردی 

یر را نام برد: یت قرار می دهند می توان موارد ز اولو
گیاهان و حیوانات	  رش  پرو
منابع معدنی	 
انرژی	 



کشور استرالیا   100  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

تولیدات صنعتی	 
ساخت وساز	 
حمل ونقل	 
اطالعات و خدمات مخابراتی	 

کلیسای لیکز1- 1-1-2 اجتماع 
کلیســـای لیکز در سال 1969 تأســـیس شد و بعدها به صورت یک اجتماع درآمد. این 
گانه  گروه های ســـنی مختلـــف و هم چنین بـــرای زنان و مردان به طـــور جدا اجتمـــاع برای 
یت ایمان و  برنامه های آموزشـــی و تفریحی برگزار می نماید و در خالل ایـــن برنامه ها به تقو
مســـیحیت در افـــراد می پـــردازد. ازجمله فعالیت هـــای این اجتمـــاع می توان بـــه برگزاری 
کالس هـــای آموزشـــی، برگزاری جلســـات دعـــا و نیایش در شـــب های خاصـــی از هفته، 
حضور در مدارس، برگزاری جلسات بازی و تفریح برای کودکان، برگزاری جلسات بحث 

کمپ تفریحی و اجرای موسیقی، اشاره نمود.]38[ برای بزرگساالن، برگزاری 

کلیسای لیکز شکل  4-16( سایت اجتماع 

1. Lakes Church
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مرکز اسالمی امام حسین1- 1-1-2
مرکز اســـالمی امام حســـین یک ســـازمان غیرانتفاعی در قالب شـــرکت با مســـئولیت 
که در ســـال 1997 تأســـیس شـــد. هدف اصلی این مرکز رشد  محدود به ضمانت اســـت 
ری صدقات  جامعه مسلمانان از طریق تأمین نیازهای آموزشی، رفاهی و مذهبی، جمع آو
و زکات و هم چنین آموزش تعالیم اسالمی بر اساس تعالیم اهل بیت است. خدمات این 
مرکز اغلب به زبان انگلیسی ارائه می گردد تا همه جامعه)مسلمانان و غیرمسلمانان( قادر 
به اســـتفاده از آن باشند. این مرکز در حومه شـــهر سیدنی قرار دارد و دارای یک ساختمان 
ره و تجمع های مذهبی است. اهداف این مرکز  چندمنظوره برای عبادت، آموزش، مشاو

یر است: ]39[ شامل موارد ز
کمک به جامعه مسلمانان در سایه رفع نیازهای فرهنگی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی	 
ایجـــاد و ارتقـــای روح بـــرادری و اتحـــاد میان اعضـــای جامعه، حل وفصـــل اختالفات، 	 

شرکت در فعالیت های میان ادیان مختلف به منظور درک ادیان دیگر در جامعه
ارائه کمک های مالی و داوطلبانه به افراد نیازمند در داخل و خارج از استرالیا فارغ از مرز 	 

جغرافیایی، نژاد و مذهب
همکاری با دیگر انجمن ها یا مؤسسات خیریه به منظور تسهیل دستیابی به اهداف طرفین	 
ارتقای اصل چند فرهنگی	 

 	

شکل  4-17( سایت  مرکز اسالمی امام حسین

1. IMAM HUSAIN ISLAMIC CENTRE
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ره به زبان های فارســـی، انگلیسی، اردو و  ره امام حســـین قادر به ارائه مشاو مرکز مشـــاو
یر است: عربی در زمینه های ز

ازدواج	 
غم و اندوه	 
مسائل خانوادگی	 
کودکان	  مسائل جوانان و 
درک اسالم	 
اختالفات	 



| فصل پنجم |

 قوانین و برنامه های توسعه وقف 
کشور استرالیا و امور خیریه در 





کشور استرالیا- 5 قوانین و برنامه های توسعه وقف وامور خیریه در 

مقدمه- 5-1
پس از بررسی ساختار نظام وقف و امور خیریه کشور استرالیا در فصل گذشته، در این 
کشور استرالیا و برنامه استراتژیک توسعه این  کم بر وقف و امور خیریه در  فصل قوانین حا

بخش به طور مختصر توضیح داده شده است.
کشـــور اســـترالیا کمیســـیون خیریه ها و  که مهم ترین نهاد متولی امور خیریه در  از آن رو 
یت های استراتژیک این نهاد به عنوان برنامه  سازمان های غیرانتفاعی استرالیا است، اولو

کشور استرالیا در این فصل شرح داده شده است. توسعه امورخیریه در 

قوانین- 5-1
کم بر بخش غیرانتفاعی در اســـترالیا در ســـه ســـطح فدرال، ایالتی و محلی  قوانین حا
کم بر جذب ســـرمایه هستند و هر  وجود دارند. به عالوه، اغلب قوانین ایالتی یا محلی حا

کل ایالتی مسئول نظارت بر تراست های خیریه است. یک از دادستانی های 
قانون کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعی سال 2012، شـــرایطی را که یک 
کم  نهاد غیرانتفاعی می تواند به عنوان خیریه ثبت شود معرفی می کند و استانداردهای حا
و الزامات گزارش دهی که ســـازمان های ثبت شـــده باید رعایت نمایند، را تعریف می کند. 

قانون خیریه های سال 2013 استاندارد های جدیدی برای ثبت خیریه ها تعریف نمود. 
یابی درآمدهای مالیاتی سال های  قانون سیستم جدید مالیات سال 1999 و قوانین ارز
یافت هدایا و کمک های  1936 و 1997 نیز حاوی استانداردهای مالیاتی در خصوص در

مالی توسط خیریه ها است.



کشور استرالیا   106  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کشور استرالیا- 5-3 برنامه توسعه وقف و امور خیریه در 
کشـــور اســـترالیا کمیســـیون خیریه ها و  که مهم ترین نهاد متولی امور خیریه در  از آن رو 
یت های استراتژیک این نهاد به عنوان برنامه  سازمان های غیرانتفاعی استرالیا است، اولو

توسعه وقف و امورخیریه در استرالیا معرفی شده است.
یت های اســـتراتژیک کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعی اســـترالیا از  اولو

سال 2015 تا 2018به قرار ذیل است:
ارتقا و حفظ اعتماد عمومی به خیریه ها	 
حمایت از خیریه ها به منظور پایدار و سالم ماندن	 
گری برای خیریه ها	  تسهیل 
توسعه یک سازمان مستقل و شفاف	 

یر را تعیین نموده  یت های اســـتراتژیک خود، اهداف ز کمیســـیون برای نیل به اولو این 
است]40[:

جدول5-1( اهداف و نتایج اولویت اول )ارتقا و حفظ اعتماد عمومی به خیریه ها(

نتایجاهداف استراتژیک

ایجاد یک سامانه ثبت نام با اطالعات دقیق، 
قابل دسترس و مفید

__  خیریه ها ضوابط مربوط به ارائه گزارش تحت قوانین 
کمیسیون را رعایت می نمایند.

که  __   ســـامانه ثبت خیریه ها تنها شـــامل خیریه هایی 
حق ثبت نام را دارند، می شود.

__  این سامانه اطالعات کامل و صحیحی از خیریه ها 
یافت می نماید. در

__  این سامانه به عنوان یک مرجع به عموم مردم کمک 
می نماید تا به اطالعات خیریه ها دسترســـی داشته 

باشند.
ری شده، برای دولت، محققین و  __  داده های جمع آو

خیریه ها قابل استفاده است.
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نتایجاهداف استراتژیک

ارتقاء پورتال عمومی خیریه به منظور تسهیل 
زرسانی اطالعات توسط خیریه ها به رو

خیریه ها می توانند با کمترین زحمت و بیشترین دقت، 
تمام الزامات مربوط به ارائه گزارش را اجرا نمایند.

نظارت فعال و شفاف به منظور مدیریت 
یسک و حفظ اعتماد ر

گاه می شـــوند و تنها  خیریه ها به راحتی از روند ثبت نام آ
خیریه هایی که واجد شرایط هستند، ثبت نام می کنند.

کمیسیون  تضمین شناخته شدن این 
به عنوان ناظر ملی خیریه ها و یک منبع 

اطالعاتی قابل اعتماد

کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی استرالیا 
به عنوان یک ناظر ملی بر خیریه ها شناخته می شود.

جدول5-2( اهداف و نتایج اولویت دوم )حمایت از خیریه ها به منظور پایدار و سالم ماندن(

نتایجاهداف استراتژیک

ره به منظور  ردن خدمات آموزشی و مشاو فراهم آو
اطمینان از آنکه خیریه ها به درستی وظایف خود و 

یافته اند.  مقررات الزم را در

ره، آموزش و راهنمایی  خدمات مشاو
کمیسیون نیازهای خیریه ها را در زمان 

رده می سازد. مناسب برآو

گزارش داده های خیریه به منظور تعیین روند  تحلیل و 
و سهم این بخش در جامعه استرالیا.

داده های مربوط به سهم خیریه ها در جامعه 
در دسترس دولت، خیریه ها، مردم و 

صندوق های مالی اعتباری قرار می گیرد.

یک به منظور تسهیل تراکنش ها تسهیل استفاده از خدمات آنالین کمیسیون توسعه خدمات تکنولوژ

گری برای خیریه ها( جدول 5-3( اهداف و نتایج اولویت سوم )تسهیل 

نتایجاهداف استراتژیک

سرعت بخشیدن به روند ایجاد پاسپورت خیریه در 
کاهش تشریفات اداری ادارات دولتی به منظور 

استفاده اداره های دولتی از اطالعات 
موجود در پاسپورت به منظور جلوگیری از 

تکرار روندهای اداری

عقد قرارداد با هر ایالت و منطقه برای هماهنگی قوانین 
و مقررات

هماهنگ شدن قوانین و الزامات در تمام 
ایالت ها
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نتایجاهداف استراتژیک

وضع استانداردهای حسابداری مخصوص به منظور 
ساده سازی نظارت

کلیدی  کمیسیون با سهام داران  مشورت 
درباره استاندارهای حسابداری

ایفای نقش رهبری در وضع مقررات خیریه در سطح 
ملی و بین المللی

حضورACNC در مجامع تنظیم گر، چاپ 
مقاله و سخنرانی های عمومی

جدول5-4( اهداف و نتایج اولویت چهارم )توسعه یک سازمان مستقل و شفاف(

نتایجاهداف استراتژیک

کار با ظرفیت باال ایجاد و حفظ نیرو 
کمیسیون برنامه ای برای استخدام و جذب 

کار با ظرفیت باال دارد. نیروهای 

رده  ری اطالعات به منظور برآو ارتقای سیستم فناو
کردن نیاز مشتریان داخلی
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جمع بندی- 2

کشوری اســـت توســـعه یافته در نیمکره جنوبی. این  کشـــور مشترک المنافع اســـترالیا1 
ر دنیا است. استرالیا  کشـــور پهناو کیلومترمربع وسعت، ششمین  کشـــور با 7٬686٬850 
یکی از قلمروهای مشترک المنافع بریتانیا است و در سال 1901 از بریتانیای کبیر استقالل 

 یافته است.
اســـترالیا از شـــش ایالت و دو ســـرزمین یا قلمرو2 تشکیل شـــده اســـت که اختیاراتشان 

کمتر از ایالت هاست. 
رزی است. به گزارش  استرالیا کشوری توسعه یافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاو
اکونومیســـت در ســـال 2015، در میان بهترین شـــهرهای جهان به لحاظ کیفیت زندگی، 

گرفتند. ملبورن در جایگاه اول، آدالید پنجم، سیدنی هفتم و پرت در جایگاه نهم قرار 
گزارش بانک جهانی، این کشـــور در ســـال 2013، با تولیـــد ناخالص داخلی 3به  بنـــا بر 
یال( در رده دوازدهم جهان قرار  میـــزان 1.56 تریلیون دالر آمریکا)معادل 47هـــزار تریلیون ر
گزارش برنامه توســـعه ســـازمان ملل متحد، اســـترالیا ازنظر  داشـــته اســـت و نیز بر اســـاس 
کشور توسعه یافته دنیا به حساب می آید. در  شاخص توســـعه انسانی در سال 2010 دومین 
ســـال 2011، در حـــدود 61.1% اســـترالیایی ها خود را مســـیحی معرفی کرده انـــد و در حدود 

22.3% نیز پیرو هیچ آئینی نبوده اند.

1. Commonwealth of Australia
2. territory
3. Gross domestic production (GDP)
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که دارای حکومت  کشورهای مشـــترک المنافع،  کشوری اســـت از مجموعه  اســـترالیا 
کبیر یعنی ملکه الیزابت دوم  ترین مقام سلطنتی بریتانیای  پادشاهی مشروطه است و باال
کل استرالیا  کشور فرماندار  کشـــور نیز به حساب می آید. جانشـــین ملکه در این  ملکه این 
کشـــور را تعیین می کند. هرچند  که وی نیز به نوبه خـــود فرمانداران ایالت های این  اســـت 
کل بـــر طبق قانون اساســـی، از اختیـــارات فراوانی برخوردار اســـت امـــا در عمل  فرمانـــدار 
یر است که طی یک فرایند دموکراتیک انتخاب  ز شخص اجرایی اول در استرالیا نخست و

می شود و دولت را تشکیل می دهد.
که  در اســـترالیا، مـــردم ابتـــدا نماینـــدگان مجلس را انتخـــاب می کنند. رئیـــس حزبی 
یر مسئول  ز بیشـــترین نفرات انتخاب شـــده را در مجلس داشـــته باشـــد به عنوان نخست و
یرشـــاخه تشـــکیل می شـــود:  کابینـــه دولـــت می شـــود. دولـــت اســـترالیا از ســـه ز تشـــکیل 

قانون گذاری، اجرایی و قضایی.
پارلمان اســـترالیا از دو مجلس تشکیل شـــده اســـت. مجلس ســـنا )مجلـــس علیا( و 
مجلس نمایندگان )مجلس ســـفال(. دادگاه عالی اســـترالیا نیز قدرت واالی قضایی را در 

کشور در اختیار دارد. این 
در فرهنگ استرالیا وقف بدین صورت تعریف می گردد: » وقف غالبًا یک هدیه است 
کـــه در قالـــب یک صنـــدوق مالـــی به منظور تولید ســـود )درآمـــد( برای ذینفعان تأســـیس 
که   به صورت دائمی ســـرمایه گذاری می شـــود، بـــدان معنی 

ً
می گردد. این ســـرمایه معموال

هیـــچ محدود زمانی برای آن وجود ندارد. در وقف تنها درآمد حاصل از ســـرمایه گذاری به 
مصرف می رسد و نه اصل سرمایه.«

در اســـترالیا ســـازمان های غیرانتفاعی به یکی از این ســـه صورت تأســـیس می گردند: 
شرکت های با مسئولیت محدود به ضمانت، تراست ها و انجمن های رسمی)ثبت شده(.

برخی از این سازمان ها نیز در هنگام ثبت از ساختار قانونی "تعاونی" استفاده می کنند. 
کنترل کننده سازمان هستند. که اعضای آن مالک و  تعاونی به معنی آن است 

که هدفی خیرخواهانه  در اســـترالیا خیریه یک سازمان غیرانتفاعی عام المنفعه است 
دارد. اهـــداف خیرخواهانه شـــامل این موارد می شـــوند: زدودن فقر، ارتقـــاء آموزش، ارتقاء 
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که  کودکان، و دیگر اهداف  مذهب، ارتقای ســـالمت، فراهم نمودن خدمـــات مراقبت از 
یافت می کنند  ترین درجه امتیاز ات مالیاتی را در منفعت آن به جامعه برسد. خیریه ها باال
که شـــامل معافیت از مالیات بر درآمد، تخفیف یا معافیت از مالیات بر حاشـــیه ســـود و 

ارزش افزوده، می شود.
شرکت های تراستی، طیف وسیعی از خدمات مدیریت سرمایه شامل ارائه طرح برای 
که توانایـــی اداره اموال خود را  یـــت دارایی های افرادی  ک اموات، مدیر ک، اداره امال امـــال
یر نظر قانون  ردند. این شـــرکت ها ز ندارنـــد، و اداره بنیادها و امانات خیریه، را فراهم می آو
کل 11 شـــرکت تراســـتی خصوصی در  ک شـــخصی بـــه انجام وظیفـــه می پردازنـــد. در  امال
که با تعداد شرکت های تراســـتی دولتی ایالتی برابر است. در استرالیا  اســـترالیا وجود دارد 

یادی از بنیادها و امانات خیریه را اداره می کند. شرکت های تراستی تعداد ز
آمارهـــا نشـــان می دهد، میـــزان کمک هـــای خیرخواهانه در اســـترالیا در حـــال افزایش 
کسر مالیاتی  کمک های مشمول  که مقدار متوسط  کی از آن است  اســـت. آمار موجود حا
پرداخته شده توسط مالیات دهندگان استرالیایی در سال 2010-2011 در حدود 461/47 
گذشـــته و بســـیار  که این مقدار 2 برابر دهه  دالر )بـــه ازای هـــر مالیات دهنده( بوده اســـت 
ره اســـت. تخمین زده شـــده اســـت که حدود 600.000 سازمان  بیشـــتر از نرخ تورم در این دو
کمیســـیون خیریه هـــا و  کـــه تنهـــا 54.000 عـــدد در  غیرانتفاعـــی در اســـترالیا وجـــود دارد 
کرده انـــد. خیریه هـــا ســـهم قابل توجهـــی در  ســـازمان های غیرانتفاعـــی اســـترالیا ثبت نـــام 
که بیش از 900 هزار نفر )حدود 8 % شاغالن( در  اشـــتغال زایی در استرالیا دارند به گونه ای 
ایـــن بخش مشـــغول بکار هســـتند و ســـهم آن در تولید ناخالـــص داخلی اســـترالیا بالغ  بر 
کشور استرالیا  103میلیارد دالر بوده اســـت. بر اســـاس آمار بنیاد امور خیریه در سال 2014 
کشـــورهای جهان به لحاظ میزان بخشـــندگی را به خود اختصاص  رتبه پنجم را در میان 

داده است.
یگران فعال در حوزه وقف و امور خیریه در کشـــور اســـترالیا در بخش سیاست گذار،  باز
زارت خدمات  زارت بهداشـــت و و زارت خزانه داری، و عبارت انـــد از: پارلمان اســـترالیا، و
اجتماعی است. مهم ترین نهادهای تنظیم گر در حوزه وقف و امور خیریه در کشور استرالیا 
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عبارتنـــد از: کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعـــی، دادگاه هـــا، اداره مالیات و 
کمیســـیون رقابت و مصرف کنندگان اســـترالیا. به عالوه تعدادی نهاد تســـهیلگر از جمله 
کز مطالعاتی و سایت های راهنما در این کشور به تسهیل وقف و امور خیریه می پردازند.  مرا
در ادامـــه توضیـــح مختصری در خصوص هـــر یک از نهادهای فعـــال در حوزه وقف و 

رده شده است. گرفته اند آو که در این مطالعه مورد بررسی قرار  امور خیریه 
پارلماناســـترالیا: پارلمان اســـترالیا که قوه مقننه این کشـــور محســـوب می شود مسئول 	 

زارت خانه های مرتبط با وقف و امور خیریه  بررسی لوایح پیشنهادی از جانب دولت و و
زارت خدمات اجتماعی و تبدیل ایـــن لوایح به قوانین  زارت خزانـــه داری و و همچـــون و

مصوب است.
زارت به همراه کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های 	  وزارتخزانـــهداریاســـترالیا: ایـــن و

غیرانتفاعی اســـترالیا دو مباشر مشترک هستند که به دولت در مورد سیاست های مؤثر 
ره می دهند. و تنظیم گر بخش غیرانتفاعی مشاو

زارت در برخی موارد مســـئول تأمیـــن بودجه، نظارت و 	  وزارتبهداشـــتاســـترالیا: این و
سیاســـت گذاری برای آن دسته از سازمان های غیرانتفاعی است که فعالیتی مرتبط با 

حوزه سالمت دارند.
زارت مسئول سیاست گذاری های اجتماعی و اجرای 	  وزارتخدماتاجتماعی: این و

که به ایجاد جامعه ای قوی و متعادل کمک می کند و  سیاســـت ها و برنامه هایی است 
از ســـوی دیگـــر، وظیفه نظـــارت و گاها اعطای مجـــوز به مراکز خدمـــات اجتماعی را بر 

عهده دارد.
کمیسیون اصلی ترین نهاد نظارتی و 	  کمیسیونخیریههاوسازمانهایغیرانتفاعی: این 

کـــه مســـئولیت ثبـــت، نظـــارت و کنترل  یـــه در اســـترالیا اســـت  تنظیم گـــر در امـــور خیر
سازمان های خیریه را در سطح ملی در استرالیا دارا می باشد.

اســـترالیا: خیریه هـــای ثبت شـــده در قالـــب 	  کمیســـیونســـرمایهگذاریواوراقبهـــادار
شـــرکت های بـــا مســـئولیت محـــدود در بســـیاری از مـــوارد ملزم بـــه ارائه گـــزارش به این 

کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی هستند. کمیسیون به جای 
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ادارهمالیاتاســـترالیا: سازمان های غیرانتفاعی برحســـب نوع فعالیت خود می توانند از 	 
طیف وســـیعی از امتیـــازات مالیاتی بهره مند شـــوند. مســـئولیت تصمیم گیری در مورد 
یافت امتیـــازات مالیاتی مختلف بر عهـــده اداره مالیات  صالحیـــت خیریه ها بـــرای در

است.
دادگاهها: مسئولیت انحالل، الزام قانونی به انجام یا عدم انجام یک عمل، رسیدگی به 	 

یـــت اعضای انجمن بر  اختالفـــات میان اعضای یک انجمن و رســـیدگی به لغو عضو
عهده دادگاه های ایالتی و یا در موارد خاص دادگاه  عالی است.

که 	  کنندگاناســـترالیا: انجمن های رســـمی و خیریه هایی  کمیســـیونرقابتومصـــرف
یافـــت موقوفـــه، هدایا و ارثیـــه بپردازنـــد، باید از  ری کمک و در می خواهنـــد بـــه جمـــع آو

یافت نمایند. کنندگان استرالیا مجوز در کمیسیون رقابت و مصرف 
زارت مســـئولیت نظارت بر عملکرد سازمان های 	  وزارتآموزشوپرورشاســـترالیا: این و

غیرانتفاعی آموزشی را بر عهده دارد.
دفترثبتشـــرکتهایبومی: شـــرکت های ثبت شـــده تحت عنوان شـــرکت های بومی 	 

تحت نظارت دفتر ثبت شرکت های بومی فعالیت می کنند.
کوئینزلند 	  که در دانشـــگاه صنعتی  مرکزمطالعاتبشردوســـتانهوغیرانتفاعی: این مرکز 

قرار دارد، به تحقیق، آموزش و خدمات مرتبط با امور بشردوستانه و مجامع غیرانتفاعی 
می پردازد.

یلز واقع است و با همکاری 	  مرکزتأثیراتاجتماعی: این مرکز که در دانشگاه نیو ساوت و
سه دانشگاه دیگر استرالیا به مطالعه میزان اثرگذاری فعالیت های اجتماعی می پردازد.

ســـایتگووالیونتیـــر: این ســـایت یک وســـیله برای تســـهیل فعالیت هـــای داوطلبانه در 	 
استرالیا است.

یاست که 	  یکتور تراستیهایایالتی: این تراستی یک شرکت ثبت شده با مالکیت دولت و
یژه افرادی که به دلیل معلولیت،  در انجام امور قانونی و مدیریت مالی به شهروندان به و
بیمـــاری روانـــی و یـــا دیگر شـــرایط خاصـــی توانایـــی انجام ایـــن کارهـــا را ندارند، کمک 

می نماید.
که توسط چند بنیاد اجتماعی تأسیس شد، 	  انجمنبشردوســـتانهاسترالیا: این انجمن 
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که بـــه آن ها در  یک ســـازمان شـــاخص بـــرای بنیادهـــای اجتماعی در اســـترالیا اســـت 
کمک می کند.  تأسیس، رشد و نیل به اهدافشان 

انطباقسازمانهایغیرانتفاعی: این مرکز یک منبع آنالین اطالعات 	  مرکزپشـــتیبانیاز
ر را  یا است و در اصل نقش یک راهنما و مشاو یکتور برای سازمان های غیرانتفاعی در و

برای سازمان های غیرانتفاعی بازی می کند. 
سایتپروبونو: یک دایرکتوری جامع برای سازمان های غیرانتفاعی است که خدمات 	 

یدادها، فرصت های شـــغلی، جســـتجو خیریه ها، معرفی  مختلفـــی ازجمله اخبـــار، رو
حامیان مالی، فعالیت های داوطلبانه و غیره، ارائه می دهد.

بنیادتحقیقاتســـرطاناســـترالیا: این بنیاد یک بنیاد خیریه است که به وسیله اعطای 	 
کمک مالی به مؤسســـات شاخص تحقیقات سرطان، به کشف راه های جدید درمان  

کمک می نماید. سرطان، 
خدماتپزشـــکیپروازیرویالاســـترالیا: این ســـازمان یـــک از بزرگ تریـــن و جامع ترین 	 

ســـازمان های ایرومدیـــکال در دنیا اســـت کـــه از جدیدتریـــن تکنولوژی هـــای ارتباطی، 
پزشـــکی و هوانـــوردی بـــرای ارائه خدمات ســـالمت به صورت 24 ســـاعته در سرتاســـر 

استرالیا، استفاده می نماید.
گاهی، حمایـــت و درمان 	  یـــه ارتقاء آ اســـترالیا: هدف این خیر خیریـــهســـرطانهاینادر

بیماران مبتالبه سرطان های نادر است.
ســـازماندرختانبرایزندگی: این ســـازمان درواقع تجمعی از افرادی اســـت که برای باز 	 

گیاهی موجود تالش می کنند. یش درختان جنوب استرالیا و حفظ پوشش  رو
خیریهطعمبهشـــت: این خیریه درواقع یک مزرعه در نزدیکی ســـواحل جنوبی استرالیا 	 

رزی  ره به نوجوانـــان در زمینـــه فعالیت های کشـــاو اســـت که بـــرای کارآمـــوزی و مشـــاو
فعالیت می کند.

صنـــدوقموقوفـــهعلـــموصنعت: ایـــن صندوق به منظـــور کمک به صنعت اســـترالیا 	 
یر هســـتند حمایت مالی  ژه های تحقیقاتی که واجد شـــرایط ز تأســـیس گردیده و از پرو

می کند.
یت 	  کلیســـایلیکز: این اجتمـــاع در خالل برنامه های تفریح و ســـرگرمی به تقو اجتماع
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ایمان و مسیحیت در افراد می پردازد.
مرکـــزاســـامیامامحســـین: ایـــن مرکز یـــک ســـازمان غیرانتفاعـــی در قالب شـــرکت با 	 

مســـئولیت محـــدود به ضمانت اســـت که هدف اصلی آن رشـــد جامعه مســـلمانان از 
طریق آموزش تعالیم اسالمی است.

گون و معرفی نقش هرکدام، نگاشت نهادی  گونا یگران در سطوح  پس از شناسایی باز
یگران و ارتباطات  که به درک بهتر جایگاه هر یک از باز مربوط به آنان ترسیم شـــده اســـت 

کمک می نماید. فی مابین آنان 
کم بر بخش غیرانتفاعی در اســـترالیا در ســـه ســـطح فدرال، ایالتی و محلی  قوانین حا
کم بر جذب ســـرمایه هستند و هر  وجود دارند. به عالوه، اغلب قوانین ایالتی یا محلی حا
کل ایالتـــی مســـئول نظارت بر تراســـت های خیریه اســـت. قانون  یـــک از دادســـتانی های 
یب شده  کمیســـیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی سال 2012، مهم ترین قانون تصو

کنون بوده است. در زمینه سازمان های خیریه تا 
کشـــور اســـترالیا کمیســـیون خیریه ها و  که مهم ترین نهاد متولی امور خیریه در  از آن رو 
یت های استراتژیک این نهاد به عنوان برنامه  سازمان های غیرانتفاعی استرالیا است، اولو

توسعه وقف و امورخیریه در استرالیا معرفی شده است.
یت های اســـتراتژیک کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعی اســـترالیا از  اولو

سال 2015 تا 2018به قرار ذیل است:
ارتقا و حفظ اعتماد عمومی به خیریه ها	 
حمایت از خیریه ها به منظور پایدار و سالم ماندن	 
گری برای خیریه ها	  تسهیل 
توسعه یک سازمان مستقل و شفاف	 
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Charities Act 2013

An Act to define charity and charitable purpose, 
and for related purposes

[Assented to 29 June 2013]

Preamble
 The Parliament of Australia recognises the unique nature and diversity of chari-
ties and the distinctive and important role that they play in Australia.
 Until now, the meaning of charity in Commonwealth law has largely been that of 
the common law, based on the preamble to the Statute of Charitable Uses 1601.
 Modern, comprehensive, statutory definitions of charity and charitable purpose, 
applying for the purposes of all Commonwealth law and ensuring continuity by 
utilising familiar concepts from the common law, will provide clarity and certain-
ty as to the meaning of those concepts in contemporary Australia.

The Parliament of Australia enacts:
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Part 1—Preliminary
1  Short title
 This Act may be cited as the Charities Act 2013.
2  Commencement
 This Act commences on 1 January 2014.
3  Definitions
 (1) In this Act:
advancing includes protecting, maintaining, supporting, researching and im-
proving.
disqualifying purpose has the meaning given by section 11.
entity has the meaning given by the Australian Charities and Notforprofits Com-
mission Act 2012.
government entity has the meaning given by section 4.
human rights has the meaning given by the Human Rights (Parliamentary Scru-
tiny) Act 2011.
Indigenous individual means an individual who is:
 (a) a member of the Aboriginal race of Australia; or
 (b)   a descendant of an Indigenous inhabitant of the Torres Strait Islands.
public benefit, in relation to a purpose, has the meaning given by section 6.
purpose of advancing culture has a meaning affected by section 16.
purpose of advancing health has a meaning affected by section 14.
purpose of advancing social or public welfare has a meaning affected by sec-
tion 15.
purpose of advancing the security or safety of Australia or the Australian pub-
lic has a meaning affected by section 17.
 (2) To avoid doubt, the definitions of terms in this section do not apply in any 
Act other than this Act.
4  Government entity
 (1) In this Act:
government entity means:
  (a)   a government entity (within the meaning of the A New Tax System 

(Australian Business Number) Act 1999); or
  (b) an entity:
    (i) established under a law by a State or a Territory; and
    (ii) of a kind prescribed under subsection (2); or
  (c)  a foreign government agency (within the meaning of the Income Tax 

Assessment Act 1997).
 (2)  For the purposes of paragraph (b) of the definition of government entity 

in subsection (1), the Minister may, by legislative instrument, prescribe a 
kind of entity.
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Example: The Minister may prescribe the State and Territory equivalents of the government entities 
covered by paragraph (c) of the definition of government entity in section 41 of the A New Tax 
System (Australian Business Number) Act 1999 (Executive and Statutory Agencies).

Part 2—Definition of charity
Division 1—Definition of charity
5  Definition of charity
In any Act:
charitable: an entity is charitable if the entity is a charity.
Example: A reference in an Act to a charitable trust is a reference to a trust that is a charity.
charity means an entity:
 (a) that is a notforprofit entity; and
 (b) all of the purposes of which are:
  (i)   charitable purposes (see Part 3) that are for the public benefit (see Di-

vision 2 of this Part); or
  (ii)   purposes that are incidental or ancillary to, and in furtherance or in 

aid of, purposes of the entity covered by subparagraph (i); and
Note 1: In determining the purposes of the entity, have regard to the entity’s governing rules, its 
activities and any other relevant matter.
Note 2: The requirement in subparagraph (b)(i) that a purpose be for the public benefit does not 
apply to certain entities (see section 10).
 (c)  none of the purposes of which are disqualifying purposes (see Divi-

sion 3); and
 (d) that is not an individual, a political party or a government entity.

Division 2—Purposes for the public benefit
6  Purposes for the public benefit
(1) A purpose that an entity has is for the public benefit if:
 (a) the achievement of the purpose would be of public benefit; and
 (b) the purpose is directed to a benefit that is available to the members of:
  (i)  the general public; or
  (ii)  a sufficient section of the general public.
Achievement of purpose would be of public benefit
(2)  For the purposes of paragraph (1)(a), have regard to all relevant matters, in-

cluding:
 (a)  benefits (whether tangible or intangible) (other than benefits that are not 

identifiable); and
 (b)  any possible, identifiable detriment from the achievement of the purpose 

to the members of:
  (i) the general public; or
  (ii) a section of the general public.
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Benefit is widely available
(3)  For the purposes of paragraph (1)(b), have regard to all relevant matters, in-

cluding:
 (a)  any possible, identifiable benefit from the purpose that is available to any 

of the following entities that are not charities, but is not available to the 
members of the general public, or a sufficient section of the general public:

  (i)   the founders, owners, members, trustees, employees, officers or agents 
of, or donors to, the entity mentioned in subsection (1);

  (ii)   the associates (within the meaning of section 318 of the Income Tax 
Assessment Act 1936) of the entities mentioned in subparagraph (i) of 
this paragraph; and

 (b)  the relationships between the entities to whose benefit the purpose is di-
rected.

(4)  For the purposes of subparagraph (1)(b)(ii), in determining whether the sec-
tion of the general public to whose benefit the purpose is directed is a suffi-
cient section, have regard to all relevant matters, including comparing:

 (a) the numerical size of that section of the general public; and
 (b)  the numerical size of the section of the general public to whom the pur-

pose is relevant.
7  Certain purposes presumed to be for the public benefit
In the absence of evidence to the contrary, a purpose that an entity has is pre-
sumed to satisfy the requirements of paragraphs 6(1)(a) and (b) (purposes for the 
public benefit), if the purpose is any of the following purposes:
 (a)    the purpose of preventing and relieving sickness, disease or human suffer-

ing;
 (b) the purpose of advancing education;
 (c)  the purpose of relieving the poverty, distress or disadvantage of individ-

uals or families;
 (d) the purpose of caring for and supporting:
  (i)  the aged; or
  (ii)  individuals with disabilities;
 (e) the purpose of advancing religion.
Note 1: The purposes mentioned in the definition of charitable purpose in subsection 12(1) in-
clude the purposes mentioned in paragraphs (a) to (e) of this section. For example, the purpose of 
advancing social or public welfare (mentioned in paragraph (c) of the definition) includes the pur-
pose of relieving the poverty, distress or disadvantage of individuals or families (see subsec-
tion 15(1)).
Note 2: If there is evidence to the contrary, the purpose is for the public benefit only if it meets the 
requirements of paragraphs 6(1)(a) and (b) or section 9 (entities that receive, hold or manage bene-
fits that relate to native title etc.). See also section 8.
8  Relief of necessitous circumstances
Disregard the requirement in paragraph 6(1)(b) that a purpose be directed to a 
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benefit that is available to the members of the general public, or of a sufficient 
section of the general public, if the purpose is the purpose of relieving the neces-
sitous circumstances of one or more individuals who are in Australia.
9   Purposes of entities that receive, hold or manage benefits that relate 

to native title etc.
(1) This section applies to a purpose that an entity has if:
 (a) the purpose is directed to the benefit of Indigenous individuals only; and
 (b)  the purpose is not for the public benefit under this Division (disregarding 

this section) only because of the relationships between the Indigenous 
individuals to whose benefit the purpose is directed.

(2)  The purpose is treated as being for the public benefit if the entity receives, 
holds or manages an amount, or noncash benefit (within the meaning of the 
Income Tax Assessment Act 1997), that relates to:

 (a) native title (within the meaning of the Native Title Act 1993); or
 (b)  traditional Indigenous rights of ownership, occupation, use or enjoyment 

of land.
10  When public benefit test does not apply
Open and nondiscriminatory selfhelp groups
(1)  Disregard the requirement in subparagraph (b)(i) of the definition of charity 

in section 5 that a purpose of an entity be for the public benefit, if:
 (a)  the entity is an association of individuals that has an open and nondis-

criminatory membership; and
 (b)  the entity is established for the purpose of assisting individuals affected 

by a particular disadvantage or discrimination, or by a need that is not 
being met; and

 (c)  the entity is made up of, and controlled by, individuals who are affected 
by the disadvantage, discrimination or need; and

 (d) all of the entity’s criteria for membership relate to its purpose; and
 (e)  the entity’s membership is open to any individual who satisfies the crite-

ria.
Closed or contemplative religious orders
(2)  Disregard the requirement in subparagraph (b)(i) of the definition of charity 

in section 5 that a purpose of an entity be for the public benefit, if the entity is 
a closed or contemplative religious order that regularly undertakes prayerful 
intervention at the request of members of the general public.
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Division 3—Disqualifying purpose
11  Disqualifying purpose
In this Act:
disqualifying purpose means:
 (a)  the purpose of engaging in, or promoting, activities that are unlawful or 

contrary to public policy; or
Example: Public policy includes the rule of law, the constitutional system of government of the 
Commonwealth, the safety of the general public and national security.
Note: Activities are not contrary to public policy merely because they are contrary to govern-
ment policy.
 (b)  the purpose of promoting or opposing a political party or a candidate for 

political office.
Example: Paragraph (b) does not apply to the purpose of distributing information, or advancing 
debate, about the policies of political parties or candidates for political office (such as by assessing, 
critiquing, comparing or ranking those policies).
Note: The purpose of promoting or opposing a change to any matter established by law, policy 
or practice in the Commonwealth, a State, a Territory or another country may be a charitable pur-
pose (see paragraph (l) of the definition of charitable purpose in subsection 12(1)).

Part 3—Definition of charitable purpose
Division 1—Definition of charitable purpose
12  Definition of charitable purpose
(1) In any Act:
charitable purpose means any of the following:
 (a) the purpose of advancing health;
 (b) the purpose of advancing education;
 (c) the purpose of advancing social or public welfare;
 (d) the purpose of advancing religion;
 (e) the purpose of advancing culture;
 (f)  the purpose of promoting reconciliation, mutual respect and tolerance 

between groups of individuals that are in Australia;
 (g) the purpose of promoting or protecting human rights;
 (h)  the purpose of advancing the security or safety of Australia or the Austra-

lian public;
 (i) the purpose of preventing or relieving the suffering of animals;
 (j) the purpose of advancing the natural environment;
 (k) any other purpose beneficial to the general public that may reasonably be 
regarded as analogous to, or within the spirit of, any of the purposes mentioned in 
paragraphs (a) to (j);
Note: In the case of a purpose that was a charitable purpose before the commencement of this 
Act and to which the other paragraphs of this definition do not apply, see item 7 of Schedule 2 to 
the Charities (Consequential Amendments and Transitional Provisions) Act 2013.
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(l)  the purpose of promoting or opposing a change to any matter established by 
law, policy or practice in the Commonwealth, a State, a Territory or another 
country, if:

 (i)  in the case of promoting a change—the change is in furtherance or in aid 
of one or more of the purposes mentioned in paragraphs (a) to (k); or

 (ii)  in the case of opposing a change—the change is in opposition to, or in 
hindrance of, one or more of the purposes mentioned in those paragraphs.

(2)  Paragraph (l) of the definition of charitable purpose in subsection (1) is the 
only paragraph of that definition that can apply to the purpose of promoting 
or opposing a change to any matter established by law, policy or practice in 
the Commonwealth, a State, a Territory or another country.

(3)  For the purposes of this section, it does not matter whether a purpose is direct-
ed to something in Australia or overseas.

13  Funds that contribute to charitylike government entities
(1) This section applies to a purpose that a fund (the contributing fund) has, if:
 (a) the purpose includes the purpose of providing money, property or benefits:
  (i)  to a government entity; or
  (ii)  for the establishment of a government entity; and
 (b) the government entity would be a charity were it not a government entity.
(2)  For the purpose of determining whether the purpose that the contributing 

fund has is a charitable purpose, treat the government entity as not being a 
government entity.

Division 2—Types of charitable purpose
14  Purpose of advancing health
Without limiting what constitutes the purpose of advancing health, the purpose of 
advancing health includes the purpose of preventing and relieving sickness, dis-
ease or human suffering.
15  Purpose of advancing social or public welfare
(1)  Without limiting what constitutes the purpose of advancing social or public 

welfare, the purpose of advancing social or public welfare includes the pur-
pose of relieving the poverty, distress or disadvantage of individuals or fami-
lies.

(2)  Without limiting what constitutes the purpose of advancing social or public 
welfare, the purpose of advancing social or public welfare includes the pur-
pose of caring for and supporting:

 (a) the aged; or
 (b) individuals with disabilities.
(3)  Without limiting what constitutes the purpose of advancing social or public 



کشور استرالیا   130  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

welfare, the purpose of advancing social or public welfare includes the pur-
pose of caring for, supporting and protecting children and young individuals 
(and, in particular, providing child care services).

(4)  Without limiting what constitutes the purpose of advancing social or public 
welfare, the purpose of advancing social or public welfare includes the pur-
pose of assisting the rebuilding, repairing or securing of assets after a disaster if:

 (a) the disaster developed rapidly and:
  (i)   resulted in the death, serious injury or other physical suffering of a 

large number of individuals; or
  (ii)   caused distress to a large number of individuals and resulted in wide-

spread damage to property or the natural environment; and
 (b)  the rebuilding, repairing or securing is in furtherance or in aid of the pur-

poses of one or more exempt entities (within the meaning of the Income 
Tax Assessment Act 1997); and

 (c)  the purpose of assisting is directed to providing benefits that are commer-
cial or private only to an incidental and ancillary extent, if at all; and

 (d) the assets are assets of entities that:
  (i)  are not government entities; or
  (ii)  would be charities were they not government entities.
16  Purpose of advancing culture
(1)  Without limiting what constitutes the purpose of advancing culture, the pur-

pose of advancing culture includes the purpose of promoting or fostering 
culture.

(2)  Without limiting what constitutes the purpose of advancing culture, the pur-
pose of advancing culture includes the purpose of caring for, preserving and 
protecting Australian heritage.

17  Purpose of advancing the security or safety of Australia or the Aus-
tralian public
Without limiting what constitutes the purpose of advancing the security or safety 
of Australia or the Australian public, the purpose of advancing the security or 
safety of Australia or the Australian public includes the purpose of promoting 
the efficiency of the Australian Defence Force.

Part 4—Miscellaneous
  
18  Cy pres and similar schemes
In determining the purposes of a trust, have regard to:
 (a) any scheme for the application of property cy pres that relates to the trust; or
 (b) any similar scheme that relates to the trust;
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whether under equity or any other law of a State or Territory that relates to char-
itable trusts.
Note: Trust law may, in certain circumstances, allow the purposes of a trust to be altered to re-
move purposes that are not charitable purposes.

[Minister’s second reading speech made in—
House of Representatives on 29 May 2013
Senate on 19 June 2013]
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