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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام
معظم رهبری قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
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
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد

اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشـــت ،و همکاران ایشـــان آقـــای علیرضا رحیمی و
خانم نفیسه میرزاخانی تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهاییســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یک ــی از کش ــورهای غی ــر اس ــامی منتخـــب کشـــور اســـترالیا اســـت .رتبـــه بـــاال در
یه ــای معتب ــر دنی ــا در حوزه وقـــف و امور خیریـــه ،برخورداری از نظـــام مدیریت
رتبهبند 
س ــاختاریافته ،شفافیت در ارائه اطالعات موسســـات خیریه و وجود نهادهای تسهیلگر
متع ــدد در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه از جملـــه دال ئل انتخاب اســـترالیا بهعنـــوان یکی از
کشورهای هدف مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور اس ــترالیا میباش ــد و در آن وضعیت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعی ،فرهنگی و

راتفگشیپ 17 /

تاریخی کش ــور استرالیا ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توسعه و وضعیت موجود بخش
وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
بخش در کشور استرالیا طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
از آن رو ک ــه ت ــا کنون در کش ــور هیچ مطالعهای در زمینه وقف و امور خیریه در کشـــور
اس ــترالیا انجام نش ــده اس ــت ،در تهیه این گزارش تنها از اطالعات منتشـــر شـــده توسط
نهادهای مختلف کشور استرالیا استفاده شده است.
مهمترین منبع مورد استفاده در این گزارش سایت کمیسیون خیریهها و سازمانهای
غیرانتفاعی اس ــترالیا به نش ــانی  www.acnc.gov.auبوده اســـت کـــه از طریق اطالعات
موجود در این س ــایت انواع س ــازمانهای غیرانتفاعی ،نحوه تأسیس و اداره آنها ،قوانین
حاکم بر آنها و سایر نهادهای فعال در این حوزه شناسایی شدند.
همچنین سایت اداره مالیات استرالیا به نشانی  /https://www.ato.gov.auدارای
اطالع ــات مفی ــدی در خصوص امتی ــازات مالیاتی ،شـــرایط معافیت از مالیـــات و انوع
ساختارهای قانونی سازمانهای غیرانتفاعی است.
به عالوه ،از س ــایت ش ــورای بنیادها ( )Council on Foundationsبه نشـــانی http://
 /www.cof.orgک ــه ی ــک مرج ــع اطالعاتـــی معتبـــر در زمینـــه قوانیـــن حاکـــم بـــر بخش
غیرانتفاع ــی در کش ــورهای مختلف اســـت ،جهت شناســـایی مفاهیم قانونـــی و قوانین
موجود در زمینه وقف و امور خیریه در کشور استرالیا استفاده شد.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گ ــزارش از دق ــت باالیی برخوردار گردد .انشـــاءاهلل بـــا نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر واقع گردد.
در پایان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور استرالیا

1-1اطالعات کلی کشور استرالیا
1-111مقدمه
بهمنظ ــور آش ــنایی و مطالع ــه روندهـــای اجتماعی و فرهنگـــی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجامشـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
به همین جهت در این فصل به بررسی ویژگیهای بارز کشور استرالیا پرداخته میشود
ک ــه در چه ــار بخش اطالع ــات جغرافیایی ،اطالعـــات اقتصادی ،اطالعات سیاســـی و
اجتماعی میباشد.

1-111اطالعات جغرافیایی
کش ــور مشترکالمنافع اس ــترالیا 1کشوری اســـت توســـعهیافته در نیمکره جنوبی .این
کش ــور با  ۷٬۶۸۶٬۸۵۰کیلومترمربع وسعت ،ششمین کشـــور پهناور دنیا است .استرالیا
یک ــی از قلمروه ــای مش ــترکالمنافع بریتانیـــا اســـت و در ســـال  ۱۹۰۱از بریتانیـــای کبیـــر
استقاللیافته است .پایتخت استرالیا شهر کانبرا 2است ،شهری که در آن مجلس کشور
و خانه فرماندار کل قرار دارد .استرالیا ازنظر مساحت دومین کشور پهناور عضو مجموعه
اتحادیه کشورهای مشترکالمنافع است .سیدنی و ملبورن دو شهر بزرگ استرالیا هستند.
1. Commonwealth of Australia
2. Canberra
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این کش ــور دارای مرز خاکی با کش ــور دیگری نیســـت و دور آن را از شرق ،اقیانوس آرام ،از
جنوب اقیانوس منجمد جنوبی ،از غرب اقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج
اصلی قاره اقیانوســـیه به شمار میآید که
در برگرفته اس ــت .اس ــترالیا همچنین ســـرزمین
ِ
کوچکترین قاره دنیاست.
ً
استرالیا س ــرزمینی تقریبا هموار است .ناحیه غربی آن را فالت غربی استرالیا و شرق
آن را رش ــته کوههای جداکننده تش ــکیل میدهد و بین این دو ،سرزمین پست و همواری
قرارگرفت ــه که بیش ــتر آن خشـ ـکوخالی از ســـکنه اســـت .بلندترین نقطه اســـترالیا قلهای
در کوهستان برفی است که  ۲۲۲۸متر ارتفاع دارد و پستترین نقطه آن  -۱۵متر است که
در دریاچه ِایر قرار دارد .بلندترین رودخانه اســـترالیا رود دارلینگ اســـت که بیش از ۲۷۰۰
کیلومت ــر ط ــول دارد .این رود با پیوس ــتن به رود مورای کـــه دومین رود بزرگ استرالیاســـت
درنهای ــت در جنوب ویکتوریا به اقیانوس منجمد جنوبی میریزد .اســـترالیا که همچون
جزیرهای بزرگ در اقیانوس آرام واقعشده ،ازنظر زمینشناسی کهنهترین خشکی جهان به
شمار میآید .استرالیا اقیانوس آرام جنوبی را از اقیانوس هند جدا میکند .طول سرزمین
اصلی از ش ــمال تا جنوب  ۳٬۱۳۵کیلومتر و پهنای آن از شـــرق به غرب  ۳٬۷۸۲کیلومتر
ً
است و  ۲۵٬۷۶۰کیلومتر مرز دارد که تماما آبی است .کشور استرالیا با داشتن  ۷۵۵گونه
متنوعترین کشور در دنیا ازلحاظ زیستبوم است]1[.
استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین یا قلمرو 1تشکیلشده است که اختیاراتشان کمتر
از ایالتهاس ــت .ایال 
ته ــا و قلمروهای اســـترالیا عبارتاند از :نیو ســـاوت ویلـــز 2یا ویلز
جنو ب ــی ،کوئینزلن ــد ،3اس ــترالیای جنوبی ،4جزیـــره تاســـمانی ،5ویکتوریا ،6اســـترالیای
غربی ،7قلمرو سرزمین شمالی ،8سرزمین پایتخت استرالیا.9

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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شکل )1-1تقسیمات کشوری استرالیا

1-111اطالعات اقتصادی
استرالیا کشوری توسعهیافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزی است .به گزارش
اکونومیس ــت در س ــال  ،2015در میان بهترین شـــهرهای جهان به لحاظ کیفیت زندگی،
ملب ــورن در جایگاه اول ،آدالید پنجم ،ســـیدنی هفتم و پرت در جایـــگاه نهم قرار گرفتند.
استرالیا دارای معادن فراوانی است و محصوالت اصلی آن نیشکر ،پنبه ،غالت و گوشت
اس ــت .مهمتر ی ــن ش ــرکای بازرگان ــی اســـترالیا چین ،ژاپن و کـــره جنوبـــی در آســـیا و نیز
ایاالتمتحده آمریکا هس ــتند .بنا بر گزارش بانک جهانی ،این کشـــور در ســـال  ،۲۰13با
تولی ــد ناخالص داخلی 1به میزان  1.56تریلیـــون دالر آمریکا(معادل 47هزار تریلیون ریال)
در رده دوازدهم جهان قرار داش ــته اس ــت و نیز بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل
متحد ،استرالیا ازنظر شاخص توسعه انسانی در سال  ۲۰10دومین کشور توسعهیافته دنیا
بهحس ــاب میآید .درآمد سرانه ناخالص داخلی اســـترالیا در سال  2013بر اساس گزارش
بانک جهانی 42,450 ،دالر(معادل  128میلیون تومان) بوده است]3,2[ .
)1. Gross domestic production(GDP
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شکل )2-1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی کشور استرالیا از سال  1960تا 2013

چنانچه در شکل  2-1مشاهده میشود ،تولید ناخالص داخلی استرالیا از سال 1960
روند رو به رشد قابلتوجهی داشته است تا جایی که در سال  2013به ماکزیمم مقدار خود
در طی دهههای گذشته رسیده است .جمعیت استرالیا نیز از سال  1960با رشد صعودی
همراه بوده(ش ــکل  )4-1و در  1ژانویه ســـال  23.783.500 ،2016نفر تخمین زدهشده که
نسبت به سال گذشته  %1.15رشد داشته است.

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

1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
اس ــترالیا کشوری اس ــت از مجموعه کشورهای مشـــترکالمنافع ،که دارای حکومت
پادشاهی مشروطه است و باالترین مقام سلطنتی بریتانیای کبیر یعنی ملکه الیزابت دوم
ملکه این کش ــور نیز بهحساب میآید .جانشـــین ملکه در این کشور فرماندار کل استرالیا
اس ــت که وی نیز بهنوبه خ ــود فرمانداران ایالتهای این کشـــور را تعیین میکند .هرچند
فرمان ــدار کل ب ــر طبق قانون اساس ــی ،از اختیـــارات فراوانی برخوردار اســـت امـــا در عمل
شخص اجرایی اول در استرالیا نخستوزیر است که طی یک فرایند دموکراتیک انتخاب
میشود و دولت را تشکیل میدهد.
در اس ــترالیا ،م ــردم ابت ــدا نماین ــدگان مجلس را انتخـــاب میکنند .رئیـــس حزبی که
بش ــده را در مجلس داشـــته باشـــد بهعنوان نخستوزیر مسئول
بیش ــترین نفرات انتخا 
تش ــکیل کابین ــه دول ــت میش ــود .دول ــت اســـترالیا از ســـه زیرشـــاخه تشـــکیل میشـــود:
قانونگذاری ،اجرایی و قضایی.
پارلم ــان اس ــترالیا از دو مجل ــس تشکیلشـــده اســـت .مجلس ســـنا(مجلس علیا) و
مجلس نمایندگان(مجلس س ــفال) .دادگاه عالی اســـترالیا نیز قـــدرت واالی قضایی را در
این کشور در اختیار دارد.
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1-111اطالعات فرهنگی _ مذهبی
تا پیش از ورود اروپاییان به اس ــترالیا ،مردمان بومی این سرزمین از آیین دیرینه و بدوی
خود پیروی میکردند ،ولی امروزه برخی از این بومیان به مسیحیت گرویدهاند .مسیحیت
را اروپایی ــان ب ــه اس ــترالیا آوردن ــد و با آغـــاز مهاجرت بـــه این ســـرزمین فرقههـــای گوناگون
مس ــیحیت ،در آنجا به فعالیت پرداختند .در ســـده بیســـتم ،با مهاجرت شـــمار اندکی از
آس ــیاییها از چین ،آس ــیای جنوب شـــرقی ،هند و خاورمیانـــه ،آیینها و ادیـــان بودایی،
اس ــام ،یه ــودی و بهائی ب ــه آن راه یافتند .در اســـترالیا دین از حکومت جـــدا بوده و طبق
قانون ،دین و مذهب آزاد بوده و هر کس میتواند آئینهای ویژه دینی خود را آزادانه پیگیری
کند .در سال  ،۲۰۱۱در حدود  ٪۶۱.۱استرالیاییها خود را مسیحی معرفی کردهاند که از این
میان  ٪۲۵.۳کاتولیک و  ٪۱۷.۱انگلیکان 1بودهاند و در حدود  ٪۲۲.۳نیز پیرو هیچ آئینی
نبودهاند ٪۹.۴ .هیچ پاس ــخ واضحی نداده اند و از باقیمانده جمعیت  ٪۲.۵بودائیست،
 ٪۲.۲اسالم ٪۱.۳ ،هندوئیست و  ٪۰.۵یهودیت را مذهب خود اعالم نمودهاند.

 .1شاخهای از مسیحیت با مرجعیت کلیسای انگلیس

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه
در کشور استرالیا

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور استرالیا
2-222مقدمه
در فصل گذش ــته ،اطالعاتی کلی درباره کشـــور اســـترالیا بیان شـــد .پیـــش از ورود به
بررس ــی س ــاختار وق ــف و امور خیریه در اســـترالیا ،الزم اســـت مفاهیم اولیـــه در این حوزه
مش ــخص گردد .در این فصل ابتدا به تعریف مفاهیـــم بنیادین همچون موقوفه ،فعالیت
بشردوستانه ،سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه پرداختهشده است .سپس انواع خیریهها
بر اساس نوع فعالیتشان دستهبندیشدهاند.

2-222وقف

1

موقوف ــه درواق ــع پول نقد یا هر ن ــوع دارایی دیگری اســـت که به یک ســـازمان بهمنظور
ً
نگهداری یا س ــرمایهگذاری اموال برای ایجاد درآمد ،اهـــدا میگردد .وقف غالبا یک هدیه
اس ــت که در قالب یک صندوق مالی بهمنظور تولید سود(درآمد) برای ذینفعان تأسیس
ً
میگردد .این س ــرمایه معموال بهصورت دائمی ســـرمایهگذاری میشـــود ،بـــدان معنی که
هیچ محدودۀ زمانی برای آن وجود ندارد .در وقف تنها درآمد حاصل از ســـرمایهگذاری به
مصرف میرس ــد نه اصل سرمایه .بنابراین ،موقوفه سرمایهگذاری میشود و درآمد سالیانه
آن برای اموری که موردنظر ش ــخص واقف بوده اســـت ،توزیع میگردد .موقوفه میتواند در
وصیتنامه شخص قید گردد و یا شخص واقف در زمان حیات خود آن را اهدا کند]4[.
1. Endowment
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2-222فعالیت بشردوستانه
بخش ــش برنامهریزیشده و س ــاختاریافته زمان ،اطالعات ،کاال و خدمات ،قدرت و
نفوذ ،و همچنین پول بهمنظور ارتقای ســـامت انســـانی و جامعه ،فعالیت بشردوســـتانه
یش ــود .ش ــاید در ظاهر فعالیت بشردوســـتانه و فعالیت خیریه یـــک مفهوم به نظر
تلقی م 
برسند اما در اصل تفاوتهایی دارند.
اولین تفاوت فعالیت بشردوس ــتانه و خیریه در فوریت و ضرورت کمکرســـانی ظاهر
میشود .اما در اصل تفاوت این دو مفهوم در چشمانداز آنهاست .فعالیت بشردوستانه
ً
غالبا درازمدتتر ،اس ــتراتژیک تر و بزرگتر از خیریه اســـت و چشـــمانداز بهتری نســـبت به
آینده مش ــکالت موج ــود در جامعه دارد .بهعبارتدیگر ،فعالیت بشردوســـتانه دیربازدهتر
ً
اس ــت و نتایج آن بس ــیار کندتر به ثمر مینشـــیند .درحالیکه فعالیتهای خیریه معموال
کوتاهمدتتر و برای کمکهای ضرور یتر هستند .برای مثال وقتی فردی  1دالر یا  1000دالر
در خیابان به کسی کمک میکند ،این کمک بهمنظور برطرف نمودن نیاز فعلی شخص
اس ــت و مربوط به  5س ــال آینده نیس ــت .بنیادهای بشردوســـتانه قادر به انجام کارهایی
هس ــتند ک ــه در ت ــوان خیری هه ــا نیس ــت .در اصل یک بنیـــاد بشردوســـتانه باید بـــه طریق
استراتژیک برای حل یک مشکل یا رنج در جامعه برنامهریزی نماید]5[ .
دیگر تفاوت فعالیت بشردوس ــتانه با خیریه در این اســـت که در فعالیت بشردوســـتانه
ً
شخص لزوما با افراد نیازمند ارتباط ندارد (گاهی نیز ممکن است داشته باشد) درحالیکه
ً
در خیر ی ــه اف ــراد معم ــوال ارتب ــاط نزدیکـــی بـــا اشـــخاص نیازمند دارنـــد .درواقـــع فعالیت
بشردوس ــتانه س ــازمانیتر از فعالیت خیریه اســـت .بهعنوان نمونه انـــدرو کارنگی 1صدها
کتابخانه با درآمد حاصل از صنعت فوالد ساخت که فعالیتی بشردوستانه تلقی میشود.
اما کمک یک شخص داوطلب در یک کلیسا بهصورت ماهانه یا ساالنه فعالیت خیریه
محسوب میشود]6[ .

2-222سازمانهای غیرانتفاعی
فعالی ــت س ــازمانهای غیرانتفاع ــی بهگونـــهای اســـت که هیـــچ منفعت یا ســـودی،
مس ــتقیم یا غیرمس ــتقیم ،برای اش ــخاص عضو ســـازمان نداشته باشـــد .این بدان معنی
1. Andrew Carnegie
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نیس ــت که س ــازمانهای غیرانتفاعی هیچ ســـودی تولید نمیکنند ،بلکه سود حاصل از
فعالیتهای این س ــازمانها باید در جهت نیل به اهداف تعیینشـــده ســـازمان باشـــد و
نباید میان صاحبان ،اعضا و یا اشخاصی خاص توزیع گردد.
در مواردی که یک سازمان غیرانتفاعی منحل گردد ،پس از کسر تمام بدهیها ،اموال
باقیمانده به س ــازمان دیگری که اهداف آن مشـــابه با اهداف سازمان منحل شده باشد،
منتقل میگردد.
2-22222انواع سازمانهای غیرانتفاعی
بس ــته به نوع س ــازمانهای غیرانتفاعی ،امتیازات مختلفی وجود دارد .ســـازمانهای
غیرانتفاعی به دودسته کلی تقسیم میگردند:
•خیریهها
•سایر سازمانهای غیرانتفاعی
در اس ــترالیا س ــازمانهای غیرانتفاعی به یکی از این ســـه صورت تأسیس میگردند:
ش ــرکتهای ب ــا مس ــئولیت مح ــدود بـــه ضمانـــت ،1تراســـتها و انجمنهـــای رســـمی
ً
(ثبتش ــده) .2معم ــوال س ــازمانهایی کـــه تمایل دارنـــد زیر نظر تنهـــا یـــک دادگاه ایالتی
فعالیت کنند ،در قالب انجمنهای رســـمی ثبت میشـــوند .ســـازمانهای غیرانتفاعی
ً
دیگری که به دنبال فعالیت در سراس ــر استرالیا هســـتند ،غالبا بهصورت تراست یا یک
شرکت ثبت میشوند.
برخ ــی از ای ــن س ــازمانها نیز در هنـــگام ثبت از ســـاختار قانونـــی "تعاونی" 3اســـتفاده
میکنند .تعاونی به معنی آن است که اعضای آن مالک و کنترلکننده سازمان هستند.
بهعن ــوان مثال ــی از ان ــواع س ــازمانهای غیرانتفاعی که خیریه محســـوب نمیشـــوند،
میتوان به کلوپهای ورزش ــی و تفریحی ،سازمانهای خدمات اجتماعی ،انجمنهای
تخصصی و تجاری ،و انجمنهای فرهنگی و اجتماعی ،اشاره نمود]7[.
1. companies limited by guarantee
2. incorporated associations
3. Cooperative
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2-22222خیریهها
خیر ی ــه یک س ــازمان غیرانتفاع ــی عامالمنفعه اســـت که هدفـــی خیرخواهانـــه دارد.
اه ــداف خیرخواهان ــه ش ــامل این م ــوارد میشـــوند :زدودن فقـــر ،ارتقای آمـــوزش ،ارتقای
مذهب ،ارتقای س ــامت ،فراهم نمودن خدمـــات مراقبت از کودکان ،و دیگر اهداف که
منفعت آن به جامعه برسد.
خیریهه ــا باالترین درجه امتی ــازات مالیاتی را دریافت میکنند که شـــامل معافیت از
مالیات بر درآمد ،تخفیف یا معافیت از مالیات بر حاشیه سود و ارزشافزوده ،میشود.
خیریهها خود به چند دسته کلی تقسیم میشوند:
_موسسـ ـههای خیریه عمومی :1هدف اصلی این مؤسســـات زدودن فقر ،بیماری ،رنج و
معلولی ــت اس ــت و این خدم ــات را بهطور مســـتقیم به مـــردم نیازمند ارائـــه میدهند.
بهعنوانمث ــال از مؤسس ــات خدم ــات حمایـــت از معلـــوالن ،خانههـــای نگـــهداری از
سالمندان و اقامتگاههایی با اجاره پایین برای افراد آسیبدیده یا معلول ،میتوان نام
برد.
_خیریههای ارتقادهنده س ــامت :2فعالیت اصلی این نوع خیریهها پیشگیری و کنترل
یه ــای انس ــانی اس ــت ک ــه شـــامل ارتقـــای آ گاهـــی عمومـــی دربـــارۀ بیمار یها،
بیمار 
تحقیقات برای درمان و معالجه بیمار یها ،و یا تهیه تجهیزات موردنیاز برای کمک به
بیماران .بهعنوان مثالی از این نوع خیریهها میتوان به سازمانهای تحقیقات پزشکی
اشاره نمود.
_سایر خیریهها.
دو نوع اول نسبت به سایر انواع خیریهها مشمول امتیازات مالیاتی گستردهتری هستند.
[]7

2-222تراستی

3

شرکتهای 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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ام ــاک ،اداره امالک اموات ،مدیر ی ــت داراییهای افرادی که توانایـــی اداره اموال خود را
ندارن ــد ،و اداره بنیادها و امانات خیریه ،را فراهم میآوردند .این شـــرکتها زیر نظر قانون
امالک /قلمرو ش ــخصی به انجاموظیفه میپردازند .در کل  11شرکت تراستی خصوصی
در استرالیا وجود دارد که با تعداد شرکتهای تراستی دولتی ایالتی برابر است .در استرالیا
شرکتهای تراستی تعداد زیادی از بنیادها و امانات خیریه را اداره میکند.

2-222بنیاد
بنی ــاد گرن ــت میکینگ 1س ــاختاری قانونی اســـت کـــه بهمنظـــور جمـــعآوری و توزیع
کمکهای مالی تأسیس میگردد .بنیادها درواقع نوعی تراست خیریه هستند که میتوان
آنه ــا را ب ــه س ــه ن ــوع دس ــتهبندی نم ــود -1 :صندوقهـــای عمومـــی -2 ،2صندوقهای
خصوصی -3 ،3صندوقهای شرایط ضروری]8[4
2-22222صندوقهای اعانه عمومی
صندوقهای اعانه عمومی نوعی تراســـت هســـتند که وظیفه ســـرمایهگذاری از محل
سرمایهها و داراییهای دریافتی از عموم مردم و توزیع درآمد حاصل از آن میان خیریههای
واجد شرایط را دارند .این صندوقها تنها به توزیع کمکهای مالی میپردازند و بهصورت
مس ــتقیم خدمات خیریه ارائه نمیدهند .این صندوقها ملزم هســـتند حداقل  %4از کل
ارزش سرمایه خود یا  8.800دالر در هرسال مالی را توزیع نمایند.
2-22222صندوقهای اعانه خصوصی
قه ــای اعانه خصوصی نوعی تراســـت خصوصی برای اشـــخاص یا گروههای
صندو 
خانوادگی هستند که درآمد حاصل از سرمایهگذاری اموال شخصی خود را میان خیریهها
توزی ــع مینمایند .ای ــن صندوقها نیز مانند نوع قبلـــی به اداره خیریـــه نمیپردازند و ملزم
هستند حداقل  %5از کل ارزش سرمایه خود یا  11.000دالر در هرسال مالی را توزیع نمایند.
1. Grant making foundations
2. Public Funds
3. Private Funds
4. Necessitous Circumstances Fund
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2-22222صندوقهای شرایط ضروری
قه ــا بهمنظ ــور کم ــک بـــه افـــراد در شـــرایط ضـــروری ماننـــد رویدادهای
ای ــن صندو 
فاجعهانگیز همچون آتشسوزی در جنگل و یا ادارۀ امور خانواد ه بیماران مبتالبه سرطان
که دیگر قادر به کار کردن نیس ــتند ،تأســـیس میشـــوند .مثالی از ایـــن کمکها بهقرار زیر
است:
_صندوق ــی که برای جمـ ـعآوری کمکهای همگانی پس از یک آتشســـوزی در جنگل
راهاندازی میش ــود و پولهای جمعآور یشـــده برای خرید غذا ،لباس و مســـکن دادن
قربانیان در متلهای محلی استفاده میشود.
_تأس ــیس یک صندوق برای یک فرد که در حین بازی فوتبال معلول شـــده اســـت و هیچ
درآمد یا حمایت مالی از جانب بیمه دریافت نمیکند .کمکهای جمعآوریشده به این
شخص در پرداخت هزینههای پزشکی کمک میکند]8[.
2-22222بنیادهای اجتماعی
بنیاده ــای اجتماعی در اصل نوعی صندوق اعانه عمومی هســـتند که در یک ناحیه
جغرافیایی خاص فعالیت میکنند و طی زمان مجموعهای از کمکهای اهدایی توسط
خیرین را جمعآوری میکنند تا در س ــطوح محلی اســـتفاده شـــوند .بنیادهای اجتماعی
درواقع وسیلهای برای خیرین محلی است که میخواهند دارایی یا ارثیه آنها پس از مرگ
ب هص ــورت ی ــک موقوف ــه دائمی در خدمـــت جامعه قرار گیـــرد .این بنیادها از طریق ســـود
حاص ــل از س ــرمایهگذاری ام ــوال وقفشـــده ،به حل مشـــکالت منطقهای یا اســـتفاده از
ته ــای موجود در منطقه میپردازند .وظیفه آنهـــا ایجاد صندوقهای مالی دائمی
ظرفی 
اس ــت که به خیریههای محلی یا سازمانهای اجتماعی کمکهزینه پرداخت میکنند.
این صندوقها مانند یک حساب پسانداز هستند که تصمیم گیران و افراد خاصی برای
نح ــوه توزیع س ــود حاصل ــه تصمیمگی ــری مینماینـــد .در اســـترالیا درمجمـــوع  57بنیاد
اجتماعی وجود دارد که  36عدد آن مستقل هستند و توسط افراد داوطلب اداره میشوند،
 2عدد توس ــط تراس ــتیهای دولتی بهصورت حرفهای اداره میشـــود و  19عدد بهصورت
زیرمجموعهای از دیگر بنیادها یا تراستیها فعالیت میکنند]9[ .
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2-222نیات خیریه در استرالیا
فعالیت سازمانهای خیریه در استرالیا در  12موضوع ذیل گنجانده میشود[:]10
2-22222ارتقای سالمت
بهب ــود س ــامت ش ــامل پیش ــگیری و درمـــان بیمـــاری ،درد و آســـیبهای انســـانی
میشود(البته تنها محدود به این موارد نیست).
نمونههایی از امور خیریه انجامشده باهدف پیشرفت سالمت:
_کمک به انجمنها و بنیادهای خیریه جهت حمایت از بیماران خاص
_خدمات بیمارستانی ،آمبوالنس و خدمات پرستاری
_تنظیم خانواده و خدمات حمایتی
_اهدای اجساد جهت تحقیقات پزشکی
_افزای ــش اطالعات عمومی دربارۀ بیمار یها ،تحقیـــق و پژوهش جهت ارتقای درمان یا
تهیه تجهیزات برای درمان بیماران
2-22222ارتقای آموزش
ارتقای آموزش شامل موارد زیر میشود(البته محدود به این موارد نیست):
_آموزش رسمی
_آموزشهای حرفهای
_تحقیقات قابلدسترسی عموم جهت افزایش سطح دانش بشری
_اعمال آموزشهای رسمی کمتر ،باهدف ارتقای مهارتهای اصلی زندگی
_تهیه جوایز و کمکهزینههای تحصیلی
نمونههای ــی از گرو هه ــای دریافتکننـــده کمـــک از خیریههـــای فعـــال در زمینـــه
ارتقای آموزش:
_کودکس ــتانها ،پیشدبس ــتانیها ،مـــدارس غیردولتـــی ،دانشـــگاهها و هنرســـتانهای
صنعتی
_نیروی انسانی برای آموزشهای مربوط به مسئله سالمت و زایمان
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_س ــازمانهای آموزش ــی تاریخی ،مؤسســـات تحقیقاتی ،راهنماهـــا و پیشآهنگهای
گروهها
_سازمانهای ارائهدهنده بورسیههای تحصیلی و جوایز
2-22222پیشرفت رفاه عمومی و اجتماعی
این مس ــئله یکی از اهداف جدید اســـت که توســـط ســـازمانهای خیریه مطرحشـــده
اس ــت.همچنین دربرگیرن ــده اه ــداف پیشـــین خیریه(کاهـــش فقـــر و کاهـــش نیازهـــای
سالمندان) نیز میباشد .این اهداف شامل موارد زیر است.
2-2222222از بین بردن فقر ،آسیبهای روانی و شرایط نامساعد افراد و خانوادهها
نمونههایی از فعالیتهای خیریه در زمینه از بین بردن فقر و آسیبهای اجتماعی:
_تهیه مسکن برای افراد بیخانمان
ک بینالمللی
_برنامههای کم 
_خدماتی برای مهاجران
_محلهایی برای اطعام فقرا
_خدمات استخدامی و آموزشی برای بیکاران
2-2222222مراقبت ،حمایت و حفاظت از کودکان و نوجوانان
ازجمله فعالیته ــای خیریه در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان میتوان موارد زیر
را ذکر نمود:
_مراقبت از کودکان
_حمایت از جوانان در معرض خطر
2-2222222مراقبت و حمایت از سالمندان
گروهها و مؤسس ــات خیریه در زمینه مراقبت از ســـالمندان ،فعالیتهای زیر را انجام
میدهند:
_مراقبتها و کمکهای مسکونی و غیرمسکونی
نه ــای آلزایمر ،خدمات بیم ــاران آرتروزی و فراهم آوردن محیطهای اســـتراحت
_انجم 
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سالمندان
_انجمنهای ــی جهت تهیه غذا ،نگهداری از ســـالمندان در منازل و کمک کردن در امر
خرید
_سازمانهای ارائهدهنده خدمات اجتماعی ،ورزشی و تفریحی موردنیاز سالمندان
خانههای سالمندان
2-2222222مراقبت و حمایت از معلولین
نمونههایی از حمایت سازمانهای خیریه از معلولین بهصورت زیر است:
_مراقبتها و کمکهای مسکونی و غیرمسکونی
_کتابخانههای خط بریل برای نابینایان
_اشتغال معلولین
_انجمنهای ارائهدهنده خدمات سگهای راهنما
_گروههای حمایتی برای افراد با ناتوانیهای خاص
2-2222222کمک به بازسازی ،تعمیر و ایمنسازی اموال تخریبشده توسط بالیای طبیعی
ازجمله اقدامات س ــازمانهای خیریه برای افراد آسیبدیده از بالیای طبیعی ،فراهم
کردن بودجه برای س ــاخت س ــاختمانها و اموالی اســـت که توســـط توفان ،آتشسوزی یا
سایر بالیا تخریبشدهاند.
2-22222ارتقای مذهب
پیش ــرفت امور مذهبی توس ــط س ــازمانهای خیریه ،تبلیغ عقاید ،اصول ،دیدگاهها و
هنجارهای اس ــتاندارد را شامل میشود .نمونههایی از فعالیت خیریههای مذهبی بهقرار
زیر است:
_گردهماییهای مذهبی
_تربیت نیروی انسانی جهت آموزشهای مذهبی
_تأمین بودجه برای تأسیس و حفاظت از ساختمانهای مذهبی
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2-22222ارتقای سطح فرهنگی
این برنامه بهمنظور ترویج و پرورش فرهنگ و حفاظت از میراثهای فرهنگی کشـــور
اس ــترالیا انجام میپذیرد .ازجمله حوزههای تحت حمایت موسســـههای خیریه باهدف
ارتقای سطح فرهنگی بهقرار ذیل است:
_سازمانهای ترویجدهنده فرهنگ بومی و آدابورسوم استرالیا
_جوامع هنرهای زیبا و جوامع موسیقی
_موسسههای خیریه تئاتر و اپرا
_موزهها و کتابخانهها
_سازمانها و شرکتهای حمایتکننده فعالیتهای فرهنگی
2-22222ترویج آشتی و احترام متقابل بین گروههای مختلف استرالیا
باوجوداینک ــه ای ــن هدف جدید س ــازمانهای خیریه هنوز بهعنـــوان مقررات تصویب
نشده اما پیشنهادشده است که موارد زیر را دربرداشته باشد:
_ترویج مساوات و کاهش اختالفات قومی ،دینی و عقیدتی
_از بین بردن تبعیضها و ترویج برابری و تنوع
_ترویج عدالت و دیگر اشکال حل اختالفات و برقراری آشتی
_میانجیگری و برقراری آشتی بین گروههایی که دچار اختالف و درگیری هستند.
2-22222ترویج و دفاع از حقوق بشر
فش ــده در قانون سازمانهای خیریه اســـترالیا همان مفهوم
مفهوم "حقوق بش ــر" تعری 
تعریفشده در هفت قرارداد بینالمللی منعقدشده دربارۀ حقوق بشر است:
_قرارداد بینالمللی مبنی بر حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی
_قرارداد بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
_قرارداد بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی
_قرارداد حذف تمامی اشکال تبعیضات جنسیتی علیه زنان
_قرارداد در مقابله با شکنجه و سایر رفتارها و تنبیههای ضد انسانی
_قرارداد حقوق کودکان
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_قرارداد حقوق افراد با ناتوانیهای جسمی
ترویج و حفظ حقوق بشر شامل موارد زیر است:
_نظارت بر سوءاستفاده از حقوق بشر
_تالش برای جبران خسارات قربانیان ناشی از سوءاستفاده از حقوق بشر
_تحقیق دربارۀ مسائل حقوق بشر
_آموزشهای عمومی پیرامون حقوق بشر
_تهیه توصیههای تکنیکی پیرامون حقوق بشر به دولتها و سایر نهادها
_باال بردن سطح آ گاهیهای عمومی دربارۀ حقوق بشر
2-22222ارتقای امنیت کشور و مردم استرالیا
نمونـ ـهای از فعالیتهای س ــازمانهای خیریه که در راســـتای حفظ امنیت کشـــور و
مردم فعالیت میکنند بهقرار زیر میباشد:
_تهیه خانههای امن
_ترویج و حمایت از طرح "سازمان دیدهبان محله"
_ارتقای بهرهوری نیروی دفاع استرالیا
_پژوهش در نهادهای بایگانی دفاع و امنیت ملی که پیشـــینه نیروهای مســـلح را ثبت و
ضبط کردهاند.
_توجه به رفاه آسیب دیدگان نیروهای مسلح شامل بازماندگان مجروحین و کشتهشدگان
_آماده کردن نیروهای داوطلب اضطراری یا کمکهای ایمنی مانند انجمنهای نجات
سیار
2-22222حمایت از حیوانات
ازجمله فعالیتهای سازمانهای خیریه در این زمینه ،میتوان موارد زیر را ذکر نمود:
_انجمنهای حفاظ ــت از حیوانات ،پناهگاههای حیوانات ،ســـازمانهای حفاظت از
گونههای درخطر و بیمارستانهای حیوانات
_نهادهای علمی مطالعه رفتار حیوانات
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2-2-2222حفاظت از محیطزیست و طبیعت
حفاظت از محیطزیست طبیعی موارد ذیل را شامل میشود:
_حفظ ،نگهداری ،مراقبت و آموزش نهادهای مربوط به محیطزیست
_حفاظت از پوشش گیاهی و جانوران بومی
_نجات و مراقبت از حیوانات ملی
_حفاظت و احیای زیستگاهها
نمونـ ـهای از نهادها و گروههایی که تحت حمایت ســـازمانهای خیریه در حفاظت از
محیطزیست قرار میگیرند:
_نهادها و انجمنهای حفظ منابع طبیعی
_نهادهای مؤسس باغهای گیاهشناسی
_گروههای محافظ زمین
_گروههای آموزشی محیطزیست
_سازمانهای منابع طبیعی
2-2-2222هرگونه هدف دیگر که برای عموم مردم سودمند است و ممکن است با عنوان
مشابه موارد ذکرشده در زیرگروههای فوق بیان شود.
ته ــای خیریـــه جهـــت دیگـــر اهـــداف بیانشـــده توســـط
ای ــن ه ــدف ش ــامل فعالی 
سازمانهای خیریه است.
2-2-2222پیشرفت مباحثات عمومی(به چالش کشیدن هر موضوع تبیین شده توسط
قوانین و سیاست دولت و یا تجربههای کشورهای مشترکالمنافع)
ً
زمانی که هدف س ــازمان خیریه برجســـته کردن یک تغییر اســـت ،لزوما آن تغییر باید در
ی آن تغییر مغایر
جه ــت پیش ــرفت اهداف یازدهگانه ذکرشـــده باشـــد .همچنین در صورتـــ 
یش ــود که حداقـــل با یک یا چند هـــدف در تضاد باشـــد .بهعنوان
اه ــداف خیر ی ــه تلقی م 
نمونـ ـهای از فعالیتهای خیریه که باعث تقویت مباحثات عمومی میشـــود ،میتوان به
نهادهای تحقیقاتی حقوق بشر که در اصالح قوانین به دولت کمک میکنند ،اشاره نمود.
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روند توسعه و وضعیت موجود
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3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور استرالیا
3-333مقدمه
در این فصل ابتدا روند تاریخی توســـعه بنیادهای خیریه در اســـترالیا شرح دادهشده و
س ــپس وضعیت موجود موضوعات مختلف در زمینه امـــور خیریه از قبیل فعالیتهای
عمده خیریه ،تعداد مؤسسات ،حجم کمکهای مالی و غیره بررسی شده است.

3-333روند تاریخی توسعه بنیادهای خیریه در استرالیا
قدیمیترین بنیاد بشردوس ــتانه در اســـترالیا موسســـه وایت بنولنت 1است که در سال
 1881در آدالید تأسیس گردید .پسازآن ،اولین بنیاد خیریه خصوصی در استرالیا ،بنیاد
ویکتوریا ،2در سال  1983توسط هیئتامنا بانک ای.ان.زد 3تأسیس شد.
اولین بنیاد خیریه عمومی ،بنیاد تاســـمانیا ،4در ســـال  1995و بنیاد ملبورن 5در سال
 1997تأسیسشدهاند .در سال  ،2000بنیاد روستایی و بازسازی محالت باهدف توسعه
بنیاد انجمنها تأسیس گشت و با اعطای کمکهای مالی ،به مطالعات امکانسنجی
و راهاندازی پروژهها در روستاها و محالت استرالیا کمک نمود .این بودجهها از دپارتمان
حملونق ــل و خدم ــات منطقهای دولت اســـترالیا و همچنین از صندوق ســـیدنی مایر،6
بانک ای.ان.زد و بنیاد پرت 7تأمین 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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ای ــن ابت ــکار عمل در پاس ــخ ب ــه نگرانیها دربـــاره تمرکز دولـــت بر توســـعه خدمات در
ش ــهرهای ب ــزرگ و کاهش خدمات در مناطق روســـتایی انجام شـــد .همچنین در ســـال
 ،2000س ــازمان بشردوس ــتی اس ــترالیا ،حمایت و پشـــتیبانی از بنیادها را یکـــی از اهداف
اصلی خود قرار داد .عالوه بر این بودجه کمکی از ســـوی بنیاد چارلز اســـتوارت 1تهیه شد.
رش ــد بس ــیار س ــریعی ش ــکل گرفت و در مـــارس  2008تعـــداد بنیادهای تأسیسشـــده در
اس ــترالیا که در حوزههای مختلف فعالیت میکردند ،به  30عدد رســـید .در ســـال 2008
بنیاد انجمن خیریهای در مناطق خارج از شـــهر تأسیس شد که سه منطقه دولت محلی
ملب ــورن را تحت پوش ــش قرار مـ ـیداد .اولین فعالیـــت این بنیاد ،خدمات اشـــتغال برای
کارجویان ناامید بود.
در همین س ــال ،بنیادی برای نهادهای روستایی و مناطق تازه تأسیس ،با استفاده از
بودجه دولتی ،برنامه حمایتی از بنیادهای اجتماعی روســـتایی را آغاز کرد .در سال اول،
بودجه پش ــتیبانی برای اشتغال یک روز در هفته کارمندان پارهوقت پرداخت میشود .در
سال دوم ،نهاد باید  50درصد از بودجهای را که بنیاد حمایتی به آن داده بود تولید نماید.
در سال سوم بازگشت سرمایه باید به  100درصد برسد .بدین ترتیب بنیاد همواره در تالش
برای بازگرداندن سرمایه میباشد و میتواند در این راستا تواناییهای خود را نیز ارتقا دهد.
در س ــال  ،۲۰۰۹دولت ویکتوریا برنامه رقابت ســـرمایهگذاری مالی را آغاز نمود و اعالم
نمود که دوازده بودجه کمکی به بنیادهای اجتماعی اختصاص خواهد داد تا آنان بتوانند
تواناییهای خود را در فعالیتهای موردنظر دولت ،نشان دهند .هر بودجه صد هزار دالر
بوده و چنانچه در طول یک سال آن بنیاد اجتماعی بتواند  100هزار دالر دیگر آن را افزایش
ده ــد ،دول ــت نی ــز  200ه ــزار دالر بودجه اضافه بـــه آن نهـــاد تخصیص خواهـــد داد .درآمد
بهدسـ ـتآمده از مجم ــوع بودج ــه  400هزار دالری ،بـــرای طرحهای توســـعهای مهم هزینه
میشود .تاکنون هفت بودجه  100هزار دالری پرداختشده است و چهار بنیاد توانستهاند
 200هزار دالر اضافه را نیز دریافت نمایند.
هماکن ــون بنیادهای خیریه را میتوان در تمام ایالتها و ناحیههای اســـترالیا بهغیراز
سرزمینهای ش ــمالی یافت .سرزمینهای شمالی بســـیار کمجمعیت و بیثبات بوده و
1. Cahrles Stewart Mott
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سن متوسط جمعیت جوان است]41[ .

3-333وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور استرالیا

1

آماره ــا نش ــان میدهد ،می ــزان کمکهـــای خیرخواهانه در اســـترالیا در حـــال افزایش
اس ــت .آمار موجود حاکی از آن است که مقدار متوسط کمکهای مشمول کسر مالیاتی
پرداختشده توسط مالیاتدهندگان استرالیایی در سال  2011-2010در حدود 461/47
دالر(به ازای هر مالیاتدهنده) بوده است که این مقدار  2برابر دهه گذشته و بسیار بیشتر
از نرخ تورم در این دوره است.
برنامههای کمک در محیطهای کار در سال  2011-2010بهطور قابلتوجهی پیشرفت
داش ــته است و در حدود  50.000کارمند جدید در این برنامه عضو شدهاند و موجب شده
اس ــت میزان بخش ــش در محیط کار به  33میلیون دالر برســـد که  %43نســـبت به ســـال
گذشته رشد داشته است.
یافت هه ــای کلیدی گزارش س ــاالنه کمیســـیون خیریههـــا و ســـازمانهای غیرانتفاعی
استرالیا در سال  2014بهقرار زیر است[:]42
تخمین زدهشده است که حدود  600.000سازمان غیرانتفاعی در استرالیا وجود دارد که
تنه ــا  54.000ع ــدد در کمیس ــیون خیریهها و ســـازمانهای غیرانتفاعی اســـترالیا ثبتنام
کردهاند.
خیریهها سهم قابلتوجهی در اشتغالزایی در استرالیا دارند بهگونهای که بیش از 900
هزار نفر(حدود  % 8ش ــاغالن) در این بخش مشـــغول به کار هســـتند و ســـهم آن در تولید
ناخال ــص داخل ــی اس ــترالیا بالغبر 103میلیارد دالر اســـت کـــه در حـــدود %80از این درآمد
متعلق به  %5از خیریهها اس ــت(خیریههای بزرگ) .در ســـال  2014خیریههای اســـترالیا
حدود  95میلیارد دالر جهت اهداف خیرخواهانه خود هزینه کردهاند.
 %44خیریهها در اس ــترالیا بدون پرداخت حقوق بـــه کارکنان خود فعالیت میکنند و
 %80خیریهها نیروی داوطلب جذب میکنند.
 .1در زمینۀ مس ــاجد و اماکن مذهبی ،علی رغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیتهای دسترسی منابع و
همچنین عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کش ــور 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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خیریههای اس ــترالیا بهطور متوس ــط  33سال ســـابقه و در حدود  %6خیریهها بیش از
 100سال سابقه فعالیت دارند.
ب ــه لح ــاظ حجم درآمد مالی ،س ــهم خیریههای فعـــال در زمینه آمـــوزش و تحقیقات
 ،%36سالمت  %29و توسعه و تهیه مسکن  %8بوده است.

شکل )1-3سهم فعالیت خیریههای استرالیا در بخشهای مختلف در سال ]42[2014

شکل )2-3منابع درآمدی خیریههای استرالیا در سال ]42[ 2014
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س ــهم قابلتوجه ــی از خیری هه ــا در اســـترالیا بـــدون اســـتخدام کارمنـــدان حقوقبگیر
فعالی ــت میکنن ــد .در ش ــکل  2-3درصـــدی از خیریههـــا فعـــال در هـــر حوزه کـــه بدون
کارمن ــدان حقوقبگی ــر فعالی ــت میکنند ،نشـــان دادهشـــده اســـت % 86/8 .بنیادهای
بشردوس ــتانه و % 59/5خیریهه ــای بینالمللـــی بدون اســـتخدام کارمنـــدان حقوقبگیر
فعالیت میکنند.

شکل )3-3درصدی از خیریههای بدون کارمندان حقوقبگیر[]42

بهطور تقریبی نیمی از خیریههای اســـترالیا هم دارای کارمند هستند و هم داوطلب.
از مجم ــوع  35.214خیر ی ــه ک ــه در س ــال  2014اطالعـــات خـــود را در اختیار کمیســـیون
خیریهه ــا و س ــازمانهای غیرانتفاع ــی قراردادند ،حدود  %47حداقل یـــک کارمند و یک
داوطلب %35 ،دارای داوطلب اما بدون کارمند %8 ،فاقد داوطلب و باقی خیریهها بدون
هیچ کارمند و یا داوطلبی فعالیت میکردند.
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شکل )4-3نسبت خیریههای دارای داوطلب و کارمند در سال 2013و ]42[2014

اکث ــر خیریهه ــای فعال در اس ــترالیا بـــه لحاظ ســـاختار قانونـــی بهصـــورت نهادهای
رسمی(ثبتشده) هستند .در شکل  5-3نسبت ساختار قانونی خیریههای استرالیا در
سال  2014نشان دادهشده است.

شکل )5-3ساختار قانونی خیریهها در استرالیا در سال ]42[2014

کمیس ــیون خیریهها و س ــازمانهای غیرانتفاعی استرالیا مؤسسات خیریه را بر اساس
درآمد س ــاالنه در س ــه گروه کوچک ،متوســـط و بزرگ دســـتهبندی کرده است .مؤسسات
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خیریه کوچک درآمدی کمتر از  250هزار دالر در ســـال ،مؤسســـات متوسط درآمدی بیش
از  250ه ــزار دالر و کمت ــر از یکمیلی ــون دالر در ســـال و مؤسســـات بزرگ درآمـــدی بیش از
یکمیلیون دالر در س ــال دارا هس ــتند .در سال  2014مؤسســـات خیریه کوچک بیشترین
سهم( )%64را در میان مؤسسات خیریه در استرالیا داشتند.
بزرگ

متوسط کوچک

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

آمارها نشان میدهد ،در سالهای اخیر بهطور میانگین در هرسال حدود  100صندوق
خیریه خصوصی و دولتی در استرالیا ایجاد میشود.

شکل )7-3روند رشد صندوقهای خیریه از سال  2000تا 2013
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در ماههای ابتدایی تأس ــیس کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا،
 1000موسس ــه خیر ی ــه ثبتنام کردند .نمونههایی از این مؤسســـات توســـط تیم تحقیقاتی
م ــورد آنالی ــز قرارگرفت ــه و با  250س ــازمان ثبتشـــده قبلی مقایســـه شـــدند تا بدینوســـیله
چگونگی رش ــد بخش عامالمنفعه در اســـترالیا مشـــخص شـــود .نتایج زیر خالصهای از
یافتههای این تحلیل است]43[:
_بیش ــترین مؤسسات مربوط به بخش آموزشوپرورش بوده است(.با میزان  445مورد از
 1000موسسه)
ً
_تقریب ــا نیم ــی( )%48از مؤسس ــات خیریه تنهـــا یکی از اهـــداف خیرخواهانـــه را دنبال
کردند.
_ک ــودکان عمدهتر ی ــن بخش موردحمایت توســـط مؤسســـات خیریـــه را دربـــر میگیرند.
(.)%52
_فعالیتهای خیریه در حفظ منافع زنان ،میزان  %33را به خود اختصاص داده است.
_ %28مؤسس ــات تنها یک گروه را تحت پوشـــش قراردادند و  %41مؤسســـات بین  2تا 5
گروه افراد را موردحمایت قراردادند.

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

در اس ــترالیا مانند بسیاری از کشورهای دیگر ،دانشـــگاهها یکی از مهمترین موقوفات
هس ــتند و داراییهای وقفی منابع مالی قابلتوجهی برای دانشگاهها محسوب میشوند.
در جدول 1-3میزان درآمد حاصل از وقف دانشگاههای استرالیا آورده شده است]44[.
جدول )1-3لیست دانشگاههای دارای موقوفه در استرالیا و میزان درآمد حاصل از آن در یک سال

123456

نام دانشگاه

میزان درآمد

نام دانشگاه

دانشگاه سیدنی

)$1.88 billion(2013

دانشگاه کرتین

دانشگاه ملبورن

)$1.86 billion(2013

دانشگاه گریفیث

)$819 million(2013

دانشگاه کوئینزلند

)$1.67 billion(2013

2

دانشگاه دیکین

)$809 million(2013

)$1.61 billion(2013

دانشگاه مک کواری

دانشگاه موناش

4

میزان درآمد
1

)$850 million(2013

3

)$745 million(2013

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

میزان درآمد

دانشگاه نیوساوت ویلز

)$1.54 billion(2013

دانشگاه ملی استرالیا

)$1.1 billion(2014

دانشگاه سیدنی غربی

دانشگاه آر.ام.آی.تی

6

دانشگاه استرالیای غربی

میزان درآمد

نام دانشگاه

دانشگاه صنعتی سیدنی )$669 million(2013
)$650 million(2013

)$1.012 billion(2013

دانشگاه ال تراب

5

)$665 million(2014

)$985 million(2013

دانشگاه نیوکسل

)$614 million(2013

دانشگاه صنعتی کوئینزلند ) $889 million(2013دانشگاه استرالیایجنوبی )$605 million(2013

دانشگاه آدالید

)$888 million(2013

دانشگاه تاسمانیا

)$548 million(2013

3-333رتبهبندی مؤسسات خیریه در استرالیا
مؤسسـ ـهای.ام.آر 1که یک مش ــاور تحقیقاتی اســـت ،در استرالیا هرســـاله  40خیریه برتر
استرالیا را بر اساس میزان نوآوری ،محیط کار ،مدیریت ،رهبری و مدیریت مالی ،رتبهبندی
مینماید .بهعنوان بخشی از مطالعه از  2217استرالیایی نظرسنجی شده است.
این رتبهبندی نش ــان میدهد ،خیریههای جهانی فعال در اســـترالیا مانند اکســـفام 2و
یونیسف 3رتبه پایینتری نسبت به خیریههای بومی استرالیا دارند .این نظرسنجی نشان
میدهد مردم استرالیا هنوز به سازمانهای غیرانتفاعی بهعنوان یک صدای مورد اعتماد
جامعه نگاه میکنند.
ش ــاخص اعتبار (خوشنامی) خیریه ،4هرســـاله توسط ای.ام.آر ســـنجیده و گزارش
یش ــود .این ش ــاخص تنه ــا بر اس ــاس نظـــر مصرفکنندگان (مـــردم) تعیین میشـــود و
م 
اطالعات گزارشش ــده توس ــط خود خیریهها نقشـــی در آن ندارد .این موسســـه همچنین
شاخص اعتبار(محبوبیت) شرکتها ،شهرها و کشورها را نیز گزارش مینماید.
اکثر مؤسسات برتر (بهویژه  20مؤسسه اول) در زمینه ارائه خدمات پزشکی و سالمت
فعال هستند .اولین مؤسسه بانام خدمات پزشکی پروازی رویال استرالیا به ارائه خدمات
1. AMR
2. Oxfam
3. UNICEF
4. Charity Reputation Index
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]32[ .پردازد که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شدپزشکی سیار و اورژانسی می
2013  خیریه برتر استرالیا در سال40 ) لیست۲-۳ جدول

رتبه

سازمان

رتبه

سازمان

21

Diabetes Australia

1

Royal Flying Doctor Service

22

Wesley Mission

2

McGrath Foundation

23

Cerebral Palsy Alliance

3

St John Ambulance

24

Multiple Sclerosis Society

4

Guide Dogs

25

Worldwide Fund for Nature

5

National Breast Cancer Foundation

26

UNICEF Australia

6

The Fred Hollows Foundation

27

Vision Australia

7

Starlight Childrens Foundation

28

Compassion Australia

8

Beyond Blue

29

World Vision Australia

9

RSPCA

30

Amnesty International Australia

10

The Salvation Army

31

The Wilderness Society

11

National Heart Foundation of Australia

32

ChildFund Australia

12

Camp Quality

33

Barnardos Australia

13

Cancer Council

34

Oxfam Australia

14

Autism Spectrum Australia

35

Mission Australia

15

Lifeline Australia

36

Australian Conservation Foundation

16

St Vincent de Paul Society

37

CARE Australia

17

Surf Life Saving Foundation

38

Save the Children Australia

18

Leukaemia Foundation of Australia
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سازمان

رتٮه
ݭݓ

رتبه

سازمان

Australian Red Cross Society

19

BoysTown

39

The Smith Family

20

Greenpeace Australia Pacific

40

3-333مقایسه وضعیت کشور استرالیا در امور خیریه با دیگر کشورها
بر اس ــاس آمار بنیاد امور خیریه 1در ســـال  2014کشـــور اســـترالیا رتبه پنجم را در میان
کشورهای جهان به لحاظ میزان بخشندگی را به خود اختصاص داده است[.]46
ش ــاخص بخشندگی در دنیا 2یک گزارش سالیانه است که توسط بنیاد امور خیریه با
اس ــتفاده از دادههای جمعآور یشده توسط شـــرکت تحقیقاتی گالوپ ،منتشر میشود و
ّ
به رتبهبندی بیش از  140کش ــور دنیا ازنظر میزان خ ِیر بودن مردم میپردازد .در این تحقیق
حدود  1000پرسشنامه در هر کشور میان گروههای نمونه توزیع میگردید .افراد منتخب در
یشـــوند که تمامی مناطق (حتی مناطق روســـتایی) و
نمون ــه آماری بهگونهای انتخاب م 
طبقههای اجتماعی را ش ــامل ش ــوند .در کشـــورهای بزرگتر مانند چین و روســـیه تعداد
پرسشنامهها به  2000عدد افزایش یافت.
این پرسشنامه شامل سه سؤال اصلی است:
_آیا در ماه گذشته پولی به سازمانهای خیریه اهدا نمودهاند؟
_آیا فعالیت داوطلبانهای در مؤسسات خیریه انجام میدهند؟
_آیا به افرادی که نیازمندان را نمیشناسند برای انجام کار خیر کمک میکنند؟
این ش ــاخص بر اس ــاس س ــه معیار کمـــک به خارجیـــان ،کمک مالی بـــه خیریهها و
اختصاص زمان برای کار داوطلبانه تعریفشده است که کشور استرالیا به ترتیب امتیاز
 ۷۲ ،6۶و  ۴۰درصد را کسب کرده است [.]۴۶
مرکز پیش ــرفت جهانی در انس ــتیتو هادسون برای اولین بار به معرفی و بررسی شاخص
س ــهولت کمکهای بشردوس ــتانه  64کشـــوردنیا ( %81جمعیت جهان) در تمام قارهها
پرداخته اس ــت و میزان توانایی آنها در ایجاد محیطی برای فعالیتهای بشردوســـتانه را
مورد مطالعه قرار داده است.
)1. Charities Aid Foundation (CAF
2. World Giving Index
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بر اس ــاس س ــه ش ــاخص میزان س ــهولت فعالیت بشردوســـتانه کشـــورها رتبـــه بندی
شده است:
 )1سهولت ثبتنام و فعالیت سازمانهای جامعه مدنی،
 )2سیاستهای مالیاتی برای کسری ،معافیت و امتیازهای مالیاتی،
 )3سهولت ارسال و دریافت پول نقد و کاال از مرزها
این ش ــاخص به کش ــورها امتی ــازی بین  1تـــا  5اختصاص میدهد که عـــدد  1معرف
فضایی اس ــت که مانع فعالیتهای بشردوســـتانه میشـــود و عـــدد  5مختص به فضای
حامی فعالیتهای بشردوستانه است.
همانطور که در ش ــکل  ۱۰-۳مشاهده میشود ، ،رتبه کشور استرالیا در شاخص کلی
س ــهولت بخش ــندگی  ،4.2سهولت ثبت نام و فعالیت ســـازمانهای جامعه مدنی ،4.9
سیاسـ ـتهای مالیاتی برای کس ــری ،معافیت و امتیازهای مالیاتی 4و سهولت ارسال و
دریافت پول نقد و کاال از مرزها  3.8است[.]47

شکل  )10-3امتیاز کشور استرالیا از نظر شاخص سهولت بخشندگی

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور استرالیا

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور استرالیا
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع ازآنجهت
مورد اهمیت اس ــت که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و
تحلی ــل ن ــوع فعالیتهایی که انج ــام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هـــر یک از این
بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فص ــل پ ــس از معرفی ان ــواع کنشـــگران فعال در حـــوزه وقف وامـــور خیریه ،به
شناس ــایی و تحلیل بازیگران مختلف با توجه به نقشـــی که در وقف و امور خیریه کشـــور
استرالیا ایفا میکنند ،پرداخته شده است .سپس نگاشت نهادی تمامی این بازیگران به
ن ترسیمش ــده اســـت و پسازآن ،هر یک از این بازیگران و مجموعه
همراه نوع ارتباطات آ 
فعالیتها ،اهداف ،مأموریت ،چشمانداز ،ساختار و  ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت است از فرد ،گروه و یا ســـازمانی که میتواند بر ورودیها(منابع) و یا
برونداده ــای ی ــک سیس ــتم تأثیر بگ ــذارد ،یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن(خدمات،
محص ــوالت ،پیامده ــا و )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
ی ــک سیاسـ ـتگذار نه ــاد تعیینکننـــدۀ برنامههایـــی اســـت کـــه باید توســـط دولت،
کسبوکارها و غیره دنبال شود.
سیاستگذاری بهصورت فرآیندی تعریفشده است که بهواسطه آن دولت بهمنظور
ارائ ــه پیامد(تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشـــمانداز سیاســـی خـــود را به برنامه و
عمل تبدیل میکند .لذا سیاسـ ـتگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشـــد .بهطور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه(مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
نهادهای سیاستگذار استرالیا در حوزه وقف و امور خیریه به قرار ذیل هستند:
_پارلمان اس ــترالیا :پارلمان اس ــترالیا که قوه مقننه این کشـــور محســـوب میشود مسئول
بررسی لوایح پیشنهادی از جانب دولت و وزارتخانههای مرتبط با وقف و امور خیریه
همچ ــون وزارت خزانـ ـهداری و وزارت خدمات اجتماعی و تبدیل ایـــن لوایح به قوانین
مصوب است.
_وزارت خزانـ ـهداری اس ــترالیا :ای ــن وزارت به همراه کمیســـیون خیریهها و ســـازمانهای
غیرانتفاعی اس ــترالیا دو مباشر مشترک هستند که به دولت در مورد سیاستهای مؤثر
و تنظیمگر بخش غیرانتفاعی مشاوره میدهند.
_وزارت بهداش ــت اس ــترالیا :ای ــن وزارت در برخـــی مـــوارد مســـئول تأمیـــن بودجـــه و
سیاسـ ـتگذاری برای آن دسته از سازمانهای غیرانتفاعی است که فعالیتی مرتبط با
حوزه سالمت دارند.
_وزارت خدمات اجتماعی :این وزارت مسئول سیاستگذار یهای اجتماعی و اجرای
سیاستها و برنامههایی است که به ایجاد جامعهای قوی و متعادل کمک میکند.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت کـــه بهواســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند ازجمله:
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_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه بهمنظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و...
بهمنظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .بهصورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه اســـتانداردها ســـازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون
بهعنوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .استانداردها میتواند از طریق
نگ ــذاری یا تنظیمکنندگانی تنظیم شـــود که بهواســـطه فرآیند تنظیـــم برای تعریف
قانو 
قانون مشروعیت دارند.
_خ ــود -تنظیمی :2این رویک ــرد میتواند بهعنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 3رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلق ــی ش ــود .در این بـــاره ،اغلـــب انجمنهـــای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده ک ــه قوانین عملکرد را ایجـــاد ،کنترل و اجرا میکننـــد .بهعنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیم ــی اغلب بهعنوان یک روش کســـبوکار دیده میشـــود که اقـــدام انحصاری
بهمنظ ــور جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
ب ــاالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیمشـــده میباشـــد .بهعالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بـــوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند بهصورت یک رویکرد غیـــر دموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی دیده شـــود که با اهداف
مختل ــف قوانین را تنظیم میکنند .در کمترین ســـطح ،خودتنظیمی همواره در معرض
چالشهای منتج شده از عالقههای بیرونی کسانی قرار دارد که فکر میکنند استانداردها
و قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیمنشده است.
1. command and control
2. self-regulation
3. do-it-yourself
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_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :1یک تش ــویق ،سیاســـت ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها بهواسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکسو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
س ــعی دارد بهمنظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالی ــات و کمکهـــای مالی محـــدود یا متوقف کنـــد .برای
بهکارگیری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
جریم هه ــا میباش ــد .یک ــی از ان ــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــویق ،تنظیـــم مبتنـــی بر
عملکرد )PBR(2است که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت
و بهبود در کیفیت خدمات میباشد .بهعالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد
خارجی متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس اســـت .مزایای
 PBRاین اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شـــرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و
عملی ــات و بهب ــود در پایایی سیس ــتم کمک میکنـــد .طرح تنبیه و تشـــویق بهصورت
مکانیکی عمل میکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان
تس ــخیر در فرآین ــد تنظی ــم را کاهش میدهد .بهعـــاوه این رویکـــرد ،انعطافپذیری در
تصمیمگی ــری ش ــرکت را فراهم میکنـــد که آیا از قانـــون تبعیت کند یا جریمـــه بپردازد.
اگرچ ــه بهعن ــوان یکی از معایب ای ــن روش ،میتوان بـــه ایجاد قوانین بســـیار پیچیده و
نامنعط ــف اش ــاره کرد ک ــه واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت .از مفروضات
ً
اصلی این رویکرد ،عقالنیت اقتصادی اســـت که لزوما در همه موارد یافت نمیشـــود.
همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال،
رفت ــار "ب ــد" ،مانن ــد آلودگ ــی ،میتوانـــد پـــاداش بگیرد اگـــر کـــه قوانین بهطـــور صحیح
تنظیمنشده باشند.
1. incentive-based regulation
2. Performance-based regulation
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نهادهای تنظیمگر وقف و امور خیریه در کشور استرالیا به قرار ذیل هستند:
_کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی :این کمیسیون اصلیترین نهاد نظارتی و
مگ ــر در ام ــور خیر ی ــه در اس ــترالیا اســـت کـــه مســـئولیت ثبـــت ،نظـــارت و کنترل
تنظی 
سازمانهای خیریه را در سطح ملی در استرالیا دارا میباشد.
_کمیس ــیون س ــرمایهگذاری و اوراق بهـــادار اســـترالیا :خیریههـــای ثبتشـــده در قالـــب
ش ــرکتهای ب ــا مس ــئولیت مح ــدود در بســـیاری از مـــوارد ملزم بـــه ارائه گـــزارش به این
کمیسیون بهجای کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی هستند.
_اداره مالیات اس ــترالیا :س ــازمانهای غیرانتفاعی برحسب نوع فعالیت خود میتوانند از
طیف وس ــیعی از امتیازات مالیاتی بهرهمند شـــوند .مســـئولیت تصمیمگیری در مورد
صالحی ــت خیریهها برای دریافت امتیـــازات مالیاتی مختلف بر عهـــده اداره مالیات
است.
_دادگاهها :مسئولیت انحالل ،الزام قانونی به انجام یا عدم انجام یک عمل ،رسیدگی به
اختالف ــات میان اعضای یک انجمن و رســـیدگی به لغو عضویـــت اعضای انجمن بر
عهده دادگاههای ایالتی و یا در موارد خاص دادگاه عالی است.
_کمیس ــیون رقابت و مص ــرف کنندگان اســـترالیا :انجمنهای رســـمی و خیریههایی که
میخواهن ــد ب ــه جمـ ـعآوری کمک و دریافـــت موقوفـــه ،هدایا و ارثیـــه بپردازنـــد ،باید از
کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا مجوز دریافت نمایند.
_وزارت آموزش و پرورش اس ــترالیا :این وزارت مســـئولیت نظارت بر عملکرد سازمانهای
غیرانتفاعی آموزشی را بر عهده دارد.
_وزارت بهداش ــت استرالیا :این وزارت مسئول نظارت بر سازمانهای غیرانتفاعی است
که در حوزه سالمت فعال هستند.
_وزارت خدم ــات اجتماع ــی :ای ــن نهـــاد وظیفه نظـــارت و گاهـــا اعطای مجوز بـــه مراکز
خدمات اجتماعی را بر عهده دارد.
_دفتر ثبت ش ــرکتهای بومی :ش ــرکتهای ثبتشـــده تحت عنوان شـــرکتهای بومی
تحت نظارت دفتر ثبت شرکتهای بومی فعالیت میکنند.
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4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
یش ــوند و هدف آن توس ــعه و بهبود بازار خدمات میباشـــد .تسهیلگر ،تأمینکنندگان
م 
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتی جدید ،ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمای ــت میکن ــد .کارکر ده ــای دیگـــر تســـهیلگر شـــامل ارزیابی خارجـــی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجامشده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیســـی از مجموعه خیریهها و یا
انج ــام خدمات مش ــاورهای ب ــرای مؤسســـات خیریه نیـــز میتوانـــد بهعنـــوان کارکردهای
تسهیلکنندگان در نظر گرفت.
نهادهای تسهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه در کشور استرالیا به قرار ذیل هستند:
_مرکز مطالعات بشردوس ــتانه و غیرانتفاعی :این مرکز که در دانشـــگاه صنعتی کوئینزلند
قرار دارد ،به تحقیق ،آموزش و خدمات مرتبط با امور بشردوستانه و مجامع غیرانتفاعی
میپردازد.
_مرکز تأثیرات اجتماعی :این مرکز که در دانشگاه نیو ساوت ویلز واقع است و با همکاری
سه دانشگاه دیگر استرالیا به مطالعه میزان اثرگذاری فعالیتهای اجتماعی میپردازد.
_س ــایت گووالیونتی ــر :این س ــایت یک وســـیله برای تســـهیل فعالیتهـــای داوطلبانه در
استرالیا است.
_تراستیهای ایالتی :این تراستی یک شرکت ثبتشده با مالکیت دولت ویکتوریاست که
در انجام امور قانونی و مدیریت مالی به شهروندان بهویژه افرادی که به دلیل معلولیت،
بیم ــاری روان ــی و ی ــا دیگر ش ــرایط خاصـــی توانایـــی انجام ایـــن کارهـــا را ندارند ،کمک
مینماید.
_انجمن بشردوس ــتانه استرالیا :این انجمن که توسط چند بنیاد اجتماعی تأسیس شد،
یک س ــازمان ش ــاخص ب ــرای بنیادهـــای اجتماعی در اســـترالیا اســـت که بـــه آنها در
تأسیس ،رشد و نیل به اهدافشان کمک میکند.
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_مرکز پش ــتیبانی از انطباق سازمانهای غیرانتفاعی :این مرکز یک منبع آنالین اطالعات
برای سازمانهای غیرانتفاعی در ویکتوریا است و در اصل نقش یک راهنما و مشاور را
برای سازمانهای غیرانتفاعی بازی میکند.
_س ــایت پروبونو :یک دایرکتوری جامع برای سازمانهای غیرانتفاعی است که خدمات
مختلف ــی ازجمله اخب ــار ،رویدادها ،فرصتهای شـــغلی ،جســـتجو خیریهها ،معرفی
حامیان مالی ،فعالیتهای داوطلبانه و غیره ،ارائه میدهد.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز بهعنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند [.]45
در این مطالعه چند بنیاد و خیریه شاخص در استرالیا با موضوعات فعالیت متفاوت
مورد بررسی قرار گرفتند که اسامی آنها به قرار ذیل است:
_بنیاد تحقیقات س ــرطان اس ــترالیا :این بنیاد یک بنیاد خیریه است که بهوسیله اعطای
کمک مالی به مؤسس ــات شاخص تحقیقات سرطان ،به کشف راههای جدید درمان
سرطان ،کمک مینماید.
_خدمات پزش ــکی پروازی رویال اس ــترالیا :این ســـازمان یـــک از بزرگتریـــن و جامعترین
س ــازمانهای ایرومدی ــکال در دنیا اســـت کـــه از جدیدتریـــن تکنولوژ یهـــای ارتباطی،
پزش ــکی و هوان ــوردی ب ــرای ارائه خدمات ســـامت بهصورت  24ســـاعته در سرتاســـر
استرالیا ،استفاده مینماید.
_خیر ی ــه س ــرطانهای نادر اس ــترالیا :هدف این خیریـــه ارتقاء آ گاهی ،حمایـــت و درمان
بیماران مبتالبه سرطانهای نادر است.
_س ــازمان درختان برای زندگی :این ســـازمان درواقع تجمعی از افرادی اســـت که برای باز
رویش درختان جنوب استرالیا و حفظ پوشش گیاهی موجود تالش میکنند.
_خیریه طعم بهش ــت :این خیریه درواقع یک مزرعه در نزدیکی ســـواحل جنوبی استرالیا
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اس ــت که ب ــرای کارآم ــوزی و مش ــاوره به نوجوانـــان در زمینـــه فعالیتهای کشـــاورزی
فعالیت میکند.
_صن ــدوق موقوف ــه عل ــم و صنعت :این صنـــدوق بهمنظـــور کمک به صنعت اســـترالیا
تأس ــیس گردیده و از پروژههای تحقیقاتی که واجد شـــرایط زیر هســـتند حمایت مالی
میکند.
_اجتماع کلیس ــای لیکز  :این اجتم ــاع در خالل برنامههای تفریح و ســـرگرمی به تقویت
ایمان و مسیحیت در افراد میپردازد.
_مرک ــز اس ــامی امام حس ــین :ای ــن مرکز یـــک ســـازمان غیرانتفاعـــی در قالب شـــرکت با
مس ــئولیت مح ــدود به ضمانت اســـت که هدف اصلی آن رشـــد جامعه مســـلمانان از
طریق آموزش تعالیم اسالمی است.
در اس ــترالیا نه ــاد قانونگ ــذار در حـــوزه وقف و امـــور خیریـــه ،پارلمان اســـترالیا و نهاد
حاکمیتی وزارت خزانهداری است که در رأس آن دولت قرار دارد .فرماندار یهای ایالتی
در بسیاری موارد بر نحوه اداره خیریهها تأثیرگذار هستند .بسته به نوع فعالیت سازمانهای
خیریه ممکن اس ــت دیگر نهادهای حاکمیتی مانند وزارت بهداشـــت ،وزارت آموزش و
غی ــره نیز درگیر ش ــوند .برای مثال س ــازمانهای غیرانتفاعـــی را در نظر گیریـــد که موضوع
فعالیت آنها نگهداری از س ــالمندان است .این حوزه به لحاظ سطح مقررات و ضوابط
نش ــده از جانب دولت که مسئولیت تأمین بودجه این بخش را بر عهده دارد ،بسیار
تعیی 
پیچیده اس ــت .ناظ ــر و تنظیمگر اصلی در حوزه نگهداری از ســـالمندان وزارت خدمات
اجتماع ــی 1اس ــت .ای ــن وزارتخان ــه دارای یک بخش مجزا بـــرای نگهداری از ســـالمندان
ً
اس ــت .برخی سالمندان تنها نیاز به پرســـتاری در خانههای خوددارند و برخی دیگر الزاما
باید در خانههای سالمندان نگهداری شـــوند .مسئولیت تشخیص وضعیت سالمندان
درباره نحوه نگهداری بر عهده تیم ارزیابی مراقبت از سالمندان 2است .وظیفه نظارت بر
کیفیت نگهداری از س ــالمندان بر عهده آژانس کیفیت مراقبت از ســـالمندان 3است که
در زیرمجموع ــه وزارت بهداش ــت ق ــرار دارد .درصورتیکه یک مرکـــز ارائهدهنده خدمات
1. Commonwealth Department of Social Services
)2. Aged Care Assessment Team(ACAT
3. Australian Aged Care Quality Agency
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نگـ ـهداری از س ــالمندان اس ــتانداردهای الزم را در کیفیـــت خدمات خـــود رعایت نکند،
وزارت خدم ــات اجتماعی اس ــترالیا با آن مرکز برخورد خواهد کـــرد .در حدود  %70بودجه
این بخش توسط دولت استرالیا و بخش زیادی از باقیمانده آن از طریق وزارت امور کهنه
سربازان 1تأمین میشود .عالوه بر بودجه دولتی ،افراد تحت مراقبت یا خانوادههایشان نیز
هزینهای برای خدمات ارائ هش ــده میپردازند .هرگونه شـــکایتی درباره خدمات مراقبت از
سالمندان توسط وزارت بهداشت رسیدگی میشود]11[.

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
حوزه وقف و امور خیریه در کش ــور اس ــترالیا فعالیت مینماینـــد؛ در این بخش ،در حوزه
وقف و امور خیریه ،در ابتدا نگاشت نهادی مربوط به آن در شکل  1-4آورده شده است
و س ــپس نهادهای سیاسـ ـتگذار ،ناظر ،تســـهیل گر و مؤسســـات خیریـــه در موضوعات
مختلف در حوزه وقف و امور خیریه شناسایی و تحلیل شدهاند.

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

4-44444وزارت خزانهداری 1استرالیا
وزارت خزانهداری اس ــترالیا که در سال  1902در ملبورن تأسیس گردید ،وظیفه توسعه
1. Department of the Treasury
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سیاسـ ـتهای اقتصادی و تأمین بودجه دولت فدرال را بر عهده دارد و فعالیتهای آن
بر رشد سیستم مالیات استرالیا ،زمین ،درآمد مالیاتی و سیاستهای اقتصادی متمرکز
3
اس ــت .این وزارتخانه از چهار گروه تشکیلشده است :مالیات ،1اقتصاد کالن ،2درآمد
و بازار]12[ .4
وزارت خزانهداری به همراه کمیس ــیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا دو
مباشر مشترک هستند که به دولت دربارۀ سیاستهای مؤثر و تنظیمگر بخش غیرانتفاعی
مشاوره میدهند و متعهد شدهاند که با همکاری یکدیگر بهترین پیشنهادها برای حفظ،
پشتیبانی و ارتقای اعتماد عمومی به بخش غیرانتفاعی را ارائه دهند .کمیسیون خیریهها
و س ــازمانهای غیرانتفاعی اس ــترالیا حتیاالمکان در تدوین سیاســـتها مشارکت دارد و
قبل از ابالغ دس ــتور وزیر این کمیسیون و خزانهداری بر روی سیاست پیشنهادی به توافق
میرسند .بهعالوه ،کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی بهصورت تنگاتنگ در
تدوین لوایح مربوطه قبل از تحویل به پارلمان برای قانونگذاری دخیل است]13[ .
4-44444وزارت بهداشت استرالیا
وزارت بهداش ــت اس ــترالیا مس ــئول رســـیدگی و نظارت بر عملکرد سیســـتم سالمت
ش ــامل پش ــتیبانی از دسترس ــی همهجانبـــه و اقتصادی بـــه خدمات پزشـــکی ،دارویی و
بیمارستانی ،کمک به حفظ سالمت مردم از طریق ارتقای سالمت ،تمرینهای ورزشی
ته ــای پیش ــگیریکننده از بیمار یها اســـت .موضوعات مرتبـــط با حوزه
و دیگ ــر فعالی 
مسئولیت وزارت بهداشت استرالیا بهقرار ذیل است:
_سالمت همگانی شامل حفظ سالمت و تحقیقات پزشکی
_ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری
_مراقبتهای بهداشتی اولیه
_سیاستگذاری و اختصاص بودجه به بیمارستانها
_ایجاد شبکه سالمت ملی
1. Fiscal
2. Macroeconomic
3. Revenue
4. Markets
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_ورزش و سرگرمی
_داروخانهها
_تنظیم فناور ی ژنتیک
_ارزیابی و هشدار درباره غلظت مواد شیمیایی
_مراقبت از سالمندان
_و غیره.
این وزارتخانه در برخی موارد مسئول تأمین بودجه ،نظارت و سیاستگذاری برای آن
دسته از سازمانهای غیرانتفاعی است که فعالیتی مرتبط با حوزه سالمت دارند]14[.
4-44444وزارت آموزشوپرورش استرالیا
این وزارتخانه مس ــئول سیاسـ ـتهای ملی استرالیا برای دسترســـی اقتصادی و آسان
مردم اس ــترالیا به خدمات نگهداری از کودکان ،آموزشهای پیش از مدرســـه ،آموزش در
مدارس ،آموزش پس از مدرسه ،تحصیالت تکمیلی ،تحقیقات آ کادمیک و بینالمللی
است .حوزه وظایف این وزارتخانه شامل موارد ذیل است:
_برنامهها و سیاستهای آموزشی مدارس
_برنامههای تغییر نظام آموزشی
_امور و برنامههای جوانان
_سیاستها و برنامههای آموزش و مراقبت از خردساالن
_برنامهها و سیاستهای تحصیالت تکمیلی
در ای ــن وزارتخان ــه یک بخش به نام مرجع کیفیت نگـــهداری و آموزش کودکان 1وجود
دارد که س ــازمانهای غیرانتفاعی که در این زمینه فعالیـــت میکنند باید مجوز فعالیت
خود را از این بخش دریافت نمایند]15[.
4-44444وزارت خدمات اجتماعی
ای ــن وزارتخان ــه مس ــئول سیاسـ ـتگذار یهای اجتماعـــی و اجـــرای سیاســـتها و
برنامههایی اس ــت ک ــه به ایجاد جامعـــهای قوی و متعـــادل کمک میکنـــد .وظایف این
2

)1. Australian Children’s Education and Care Quality Authority(ACECQA
2. Department of Social Services
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وزارتخانه را میتوان بهصورت زیر دستهبندی نمود:
_سیاستهای حمایتی از خانوادههای دارای فرزند ،سالمند و معلول
_حمایت مالی از دانشآموزان
_خدمات برای سالمندان
_خدمات حمایت اجتماعی
_سالمت روانی جامعه
_حمایت از کودکان
_مسکن دادن بیخانمانها
_روابط خانوادگی
سازمانهای غیرانتفاعی که دریکی از زمینههای فوق فعالیت میکنند ،برای کسب
برخی مجوزها باید به این سازمان مراجعه نمایند]16[.
4-44444کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا
اصلیتر ی ــن نه ــاد نظارت ــی و تنظیمگـــر در امـــور خیریـــه در اســـترالیا نهادی موســـوم به
کمیس ــیون خیریهه ــا و س ــازمانهای غیرانتفاعـــی اســـترالیا 1اســـت کـــه مســـئولیت اداره
سازمانهای خیریه را در سطح ملی در استرالیا دارا میباشد .تا پیش از سال  ،2012اداره
مالیات مس ــئولیت تعیین وضعیت و ثبتنام خیریهها را بر عهده داشـــت و از آن سال به
بعد با تأسیس کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا ،این مسئولیت به
این سازمان سپرده شد.
کمیس ــیون خیریهها و س ــازمانهای غیرانتفاعی اســـترالیا یـــک تصمیمگیرنده قانونی
مس ــتقل اس ــت اما همچنان در قبال طریقه مصـــرف اعتبارات و انجام مســـئولیتها به
دولت و پارلمان پاس ــخگو میماند .این کمیســـیون ساالنه گزارشـــی به معاون خزانهداری
ً
کشور میدهد که بعدا در پارلمان ارائه میشود .این گزارش شامل عملکرد کلی کمیسیون
در س ــال گذش ــته و میزان حرکت آن به ســـمت اهداف ازپیشتعیینشـــده اســـت .وزیر
خزانـ ـهداری اس ــترالیا 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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_حفظ و افزایش اعتماد عمومی از طریق افزایش پاسخگویی و شفافسازی
_پش ــتیبانی و حف ــظ یک بخش قوی ،پرجنبوجوش ،مســـتقل ،نوآورانـــه و بدون منافع
شخصی
_کاهش تعهدات قانونی غیرضروری بر روی این بخش
این کمیس ــیون دارای دو معاونت کل به نامهای معاونـــت خدمات خیریه و معاونت
خدم ــات عمومی اس ــت .معاونت خدمـــات خیریه وظیفه ثبت نام ،خدمات مشـــاوره،
خدمات تجاری و آموزشی را بر عهده دارد.

شکل )2-4چارت سازمانی کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا

4-4444444فعالیتهای کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا
کمیس ــیون خیریهها و س ــازمانهای غیرانتفاعی اســـترالیا از طریق انجام وظایف زیر،
نقش تنظیمگر مؤسسات خیریه را ایفا مینماید:
_ثبتنام خیریهها
_جمعآوری اطالعات درباره خیریهها
_کاه ــش تش ــریفات اداری ب ــرای خیریهها بهوســـیله همکاری بـــا دیگر ســـازمانها برای
کاهش الزامات اداری غیرضروری و یا تکراری
_ارائه راهنمایی ،آموزش و مشاوره
_نظارت
_کم ــک به آ گاه ــی و درک عم ــوم م ــردم از فعالیتهای ســـازمانهای خیریـــه ،از طریق
اطالعات ،راهنمایی ،مشاوره و حمایتهای دیگر
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_دارا بودن یک س ــامانه رایگان و قابل جســـتجو برای دسترسی ســـریع مردم به اطالعات
مؤسسات خیریه
_همکاری با سازمانهای دولتی برای تهیه گزارشهای مربوط به سازمانهای خیریه در
چارچوب معین از پیش تعیینشده که بتوان آن را بارها مورد استفاده قرار داد]17[.

شکل )3-4فلوچارت چگونگی استفاده از اطالعات خیریهها

4-4444444نحوه نظارت بر خیریهها
اولی ــن اولو ی ــت این کمیس ــیون ب ــرای کمک بـــه خیریهها بـــرای رعایت مقـــررات الزم،
هدای ــت ،آم ــوزش و حمای ــت از آنه ــا اســـت .درصورتیکـــه یک خیریـــه بـــا دریافت این
راهنماییها و آموزشها همچنان در رعایت مقررات موفق نباشـــد ،کمیســـیون از قدرت
رسمی خود استفاده مینماید .کمیسیون از طریق گزارشهای ساالنه خیریهها ،شکایات
مردم ــی و ارجاع ــات دیگ ــر س ــازمانهای دولتـــی دربـــاره تخلـــف خیریههـــا از مقـــررات و
استانداردهای الزم مطلع میشود .تمامی شکایات و نگرانیهایی که در پایگاه کمیسیون
یش ــوند ،ابت ــدا ارزیابی میش ــوند تا از معتبر بـــودن آنها اطمینـــان حاصل گردد و
ثبت م 
درصورتیکه اعتبار شکایت تأیید شد ،کمیسیون اقدامات زیر را انجام میدهد[:]18
_تذک ــر به خیریهای که مقررات را رعایت نکرده اســـت و هشـــدار دربـــاره اقدامات بعدی
کمیسیون
_هدایت خیریه برای انجام دادن یا ندادن برخی اقدامات
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_ایجاد توافق با خیریه برای رعایت مقررات الزم ،این توافق میتواند بهوســـیله رأی دادگاه
الزامی گردد
_درخواست از دادگاه برای مجبور ساختن یک خیریه به انجام یا توقف یک کار
_تعلیق یا برکناری یک شخص مسئول مانند یک عضو کمیته
ً
_رد صالحیت یک ش ــخص مس ــئول که قبال به مدت  12ماه از ســـمت خود تعلیق و یا
برکنار ش ــده است .در این مدت شخص اجازه پذیرفتن هیچگونه مسئولیتی در خیریه
را ندارد
_در ش ــرایط خاص ،لغو ثبتنام یک خیریه بهمنظور محروم شدن آن خیریه از امتیازات
دولتی و معافیتهای مالیاتی
_اعم ــال جریمههای اداری درصورتیکه خیریه در گزارشهای خود مطلبی را نادرســـت
بیان کرده باشد و قصد فریفتن سازمانهای دیگر را داشته باشد
4-4444444نحوه ارزیابی کمیسیون از انطباق با قوانین
کمیس ــیون ف ــرض مینمای ــد اکثر ی ــت خیریههـــا اســـتانداردهای مدیریتـــی را رعایت
میکنن ــد و تنه ــا ب ــر روی خیریههای ــی که بهطورجـــدی اســـتاندارهای موردنیـــاز را نقض
مینمایند ،تمرکز میکند .نمونههایی از نقض قوانین شامل موارد زیر است:
_صرف پول برای اهداف غیر خیرخواهانه
_عدم شفافیت در تضاد منافع
_سهلانگاری جدی نسبت به امور مالی
4-4444444استانداردهای الزم برای مدیریت خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی
کمیس ــیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی برای اداره خیریهها تعدادی استاندار د
کل ــی تعریف کرده اس ــت ک ــه تمامی خیریهها ملـــزم به رعایت آن جهـــت ثبتنام و ادامه
فعالیت خود هستند .خیریههای مذهبی از رعایت این استانداردهای مدیریتی مستثنی
هس ــتند و نی ــازی ب ــه ارائ ــه هیچگون ــه گزارشـــی بـــه کمیســـیون خیریههـــا و ســـازمانهای
غیرانتفاعی ندارند ،اما درصورتیکه از آنها خواســـته شـــود باید استانداردهای خاصی را
رعای ــت نماین ــد .اس ــتانداردهای مدیریتی به خیریههـــا در حفظ اعتمـــاد عمومی و ادامه
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ته ــای خیرخواهان ــه خود کمک میکند .این اســـتانداردها بهصـــورت قواعد کلی
فعالی 
تنظی ــم ش ــدند و مقررات دقیق نیس ــتند ،درنتیجه هـــر خیریه میتوانـــد از روش خود برای
رعایت استانداردها استفاده نماید.
اس ــتاندارد  )1اهداف و فلس ــفه تأســـیس :خیریهها باید در مســـیر اهداف خیرخواهانه
خود حرکت نمایند و باید قادر باشند این را اثبات کنند .همچنین باید اطالعاتی درباره
اهداف خود در اختیار عموم بگذارند.
اس ــتاندارد  )2مس ــئولیتپذیری در قبـــال اعضا :خیریههایی که دارای عضو هســـتند
باید گامهای منطقی در جهت مسئولیتپذیری بردارند و فرصت کافی برای ابراز نگرانی
اعضا درباره مدیریت خیریه را فراهم نمایند.
استاندارد  )3انطباق با قوانین استرالیا :خیریهها نباید مرتکب جرمی جدی و یا نقض
یک قانون از قوانین استرالیا گردند.
اس ــتاندارد  )4شایسته بودن افراد مســـئول در خیریه :فرد مسئول نباید از سوی سازمان
دولتی خاصی در گذشته رد صالحیت شده باشد.
اس ــتاندارد  )5وظای ــف اف ــراد مس ــئول :خیریهها بایـــد گامهایی در جهـــت اطمینان از
انجام وظایف افراد مسئول بردارند]19[.
4-44444دادگاهها
دادگاههای ایالتی در سطح هر ایالت و با توجه به قانون و مقررات دولت ایالتی مربوطه
و دولت فدرال  ،به دعواهای ایاالت خود رسیدگی مینمایند .هر ایالت دارای یک دادگاه
عالی است.
افزون بر اینها بسیاری از ایالتهای استرالیا دارای دادگاههای شهرستان و بخش نیز
هس ــتند .همچنین دادگاههای ایالتی از ســـوی پارلمان دولت فدرال اختیار یافته اند که
در برخی از امور فدرال از جمله مالیات و امور جنایی فدرال__ مانند قاچاق مواد مخدر __
به رسیدگی بپردازند  .باالترین دادگاه د رهر ایالت و نیز سر زمین شمالی  ،دادگاه عالی آن
میباشد .هر دادگاه عالی ایالتی دارای یک رئیس و چند قاضی است.
دادگاههای شهرس ــتان و بخش در بیشتر ایالتها به اکثر جرایم مهم جنایی رسیدگی
میکنند .این دادگاهها به ریاست یک قاضی تشکیل میشوند ،ولی رأی نهایی دادگاه را
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هیات منصفه صادر میکند .همچنین دادگاههای مزبور به امور حقوقی و مالی تا سقف
معینی رس ــیدگی میکنند .موضوعات عادی در «دادگاههای رســـیدگی» که زیر نظر یک
دادیار هستند؛ مورد حل و فصل قرار میگیرند و هیات منصفه در در صورت نبود و دادیار
شخصا را صادر میکند .این دادگاه به امور جنایی و حقوقی کوچک رسیدگی میکنند.
برخ ــی از ایالته ــا دارای دادگاههای ویـــژهای مانند دادگاه برای رســـیدگی به امور محیط
زیست وشهر سازی و قوانین کار نیز هستند.
در ح ــوزه وق ــف و ام ــور خیریه ،دادگاههای اســـترالیا بـــه نوعی نهاد نظارتی محســـوب
میش ــوند ک ــه در م ــواردی ک ــه نهاده ــای نظارتـــی دیگـــر از جملـــه کمیســـیون خیریهها و
س ــازمانهای غیرانتفاعی تخلفی در عملکرد یک خیریه مشـــاهده نماینـــد ،برای تذکر یا
انح ــال آن خیر ی ــه دادگاهها وارد عمل میشـــوند و ایجـــاد توافق با خیریـــه جهت رعایت
مقررات الزم بهوس ــیله رأی دادگاه الزامی میشـــود .به عالوه ،دادگاه میتواند یک خیریه را
به انجام یا توقف یک کار مجبور نماید.
در ص ــورت بروز اختالف میان اعضای یک انجمن آنان میتوانند برای حل اختالف
خود به دادگاه مراجعه کنند .فرآیند حل اختالف توســـط دادگاه معموال فرآیندی وقتگیر
و پرهزینه است و دادگاهها غالبا تمایلی به ورود در مسائل داخلی انجمنها ندارند.
در برخ ــی مواقع ،الزم اس ــت که یک انجمن عضویت یک عضـــو از اعضای خود را به
دالی ــل مختلف از قبیل انجام عم ــل مجرمانه ،عدم تبعیت از مقررات و ضوابط انجمن و
خدش ــه دار نم ــودن اعتب ــار انجمن ،باطـــل نماید .اخراج عضـــو به عنوان آخریـــن راه حل
ممک ــن زمانیکه هیچ ی ــک از راهکارهای موجود کارآمد نباشـــد ،در نظر گرفته میشـــود.
فرآیند اخراج یک عضو انجمن باید به دقت در مقررات انجمن مشخص شود و در هنگام
لغو عضویت اعضا طبق همان روند عمل گردد .دادگاه میتواند در صورت رعایت نشدن
فرآیندهای مقرر شده دستور لغو عضویت را باطل نماید.
4-44444اداره مالیات استرالیا
خیری هه ــا ع ــاوه بر رعایت مقررات کمیســـیون خیریههـــا و ســـازمانهای غیرانتفاعی
اس ــترالیا بای ــد از ضوابط برخی س ــازمانهای دیگر نیز پیروی نماینـــد .خیریهها با توجه به
1

)1. Australian Taxation Office(ATO
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موضوع ــات ز ی ــر ممکن اس ــت نس ــبت به ســـازمانهای دیگـــر تعهد یـــا منفعتی داشـــته
باشند[:]20
_س ــاختار قانونی(برای مثال ،بهعنوان یک انجمن ثبتشده(رسمی) و یا شرکتهای با
مسئولیت محدود به ضمانت)
_نحوه جذب سرمایه( برای مثال ،جمعآوری خیابانی یا بختآزمایی)
_ح ــوزه فعالیت(ب ــرای مث ــال ،یک بخش خـــاص مانند نگـــهداری از ســـالمندان ،تهیه
سرپناه ،نگهداری از کودکان ،آموزش و گزارش به دولت برای درخواست کمکهزینه)
_معافیت ،کسر و یا امتیازات مالیاتی دیگر که از سوی دولت دریافت میشود.
اداره مالی ــات اس ــترالیا که وزیر خزانهداری اســـترالیا در رأس آن قرار دارد ،مســـئولیت
قانون ــی جمعآوری مالیات بر درآمد ،مالیات بر خدمات و کاال ،و دیگر اقســـام مالیات در
اس ــترالیا و همچنین اداره بخش بازنشســـتگی را بر عهده دارد .این اداره دارای سه بخش
است )1 :انطباق؛  )2مردم ،سیستمها و خدمات؛ )3قانون ،طراحی و اجرا.
س ــازمانهای غیرانتفاع ــی برحس ــب نوع فعالیت خـــود میتوانند از طیف وســـیعی از
امتی ــازات مالیاتی بهرهمند ش ــوند .مســـئولیت تصمیمگیری دربـــارۀ صالحیت خیریهها
ب ــرای دریاف ــت امتی ــازات مالیات ــی مختلـــف بـــر عهـــده اداره مالیات اســـت .بـــرای مثال
خیریههای ارائهدهنده خدمات سالمت از امتیازات باالتری نسبت به انواع دیگر برخوردار
هستند .خیریهها میتوانند برای استفاده از این امتیازات به این سازمان مراجعه نمایند.
4-44444فرماندار یهای ایالتی
یه ــای محلی ممکن اســـت امتیازاتی بـــرای خیریهها قائل
برخ ــی مس ــئوالن فرماندار 
شوند .انجمنهای ثبتشده(رسمی) که در انتهای نام خود پسوند  .Incدارند ،نسبت به
فرمانداری ایالتی تعهداتی همچون ارائه گزارشهای ساالنه دارند]20[.
4-44444کمیسیون سرمایهگذاری و اوراق بهادار استرالیا()ASIC
این کمیس ــیون که یک سازمان دولتی مســـتقل است نقش تنظیمگر شرکتها ،بازار و
خدمات مالی در استرالیا را بر عهده دارد .اکثر خیریهها در قالب شرکتهای با مسئولیت
محدود به ضمانت فعالیت میکنند .این نوع خیریهها ،و یا شـــرکتهای خارجی تحت
1

)1. Australian Securities and Investments Commission(ASIC
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کنترل(نظارت) کمیس ــیون س ــرمایهگذاری و اوراق بهادار اســـترالیا هســـتند .خیریههای
ثبتشده بهصورت شرکت ،در بسیاری از موارد ملزم به ارائه گزارش یا اطالع دادن به این
کمیسیون بهجای کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی هستند]20[.
برخی از فعالیتهای کمیسیون سرمایهگذاری و اوراق بهادار استرالیا:
_ثبت شرکتها و مدیریت طرحهای سرمایهگذاری
_اعطای گواهینامههای خدمات مالی و اعتباری استرالیا
_ثبت حسابرسان و...
_ارائه اطالعات قابلدسترس درباره شرکتها ،خدمات مالی ،گواهینامهها و...
_تنظیم قوانینی بهمنظور اطمینان از تمامیت بازارهای مالی
_جلوگیری از معامالت مالی نادرست
_آغاز پیگرد قانونی مجرمان مالی
_حمایت از سرمایهگذاران و مصرفکنندگان
4-4-4444دفتر ثبت شرکتهای بومی
ش ــرکتهای ثبتش ــده تح ــت عنوان شـــرکتهای بومـــی 2تحت نظـــارت دفتر ثبت
ش ــرکتهای بومی فعالیت میکنند .این نوع شـــرکتها نوع خاصی از شرکتها هستند
که توسط جمعیت بومیان استرالیا و جزایر تورس کنترل میشوند]20[ .
خیریههایی که مس ــئولیت جذب ســـرمایه(کمکهای نقدی) را بـــر عهده میگیرند،
ملزم به رعایت برخی ضوابط همچون دریافت گواهینامه جذب ســـرمایه از یک تنظیمگر
محل ــی یا ایالت ــی هس ــتند .همچنین خیریههایـــی که از طریـــق فعالیتهایـــی همچون
مس ــابقات و بختآزمای ــی 3ب ــه جذب ســـرمایه میپردازنـــد ،دارای تعهـــدات و وظایفی از
جانب یک ناظر محلی یا ایالتی در حوزه مسابقات و باز یها هستند]20[.
1

4-4-4444کمیسیون رقابت و مصرفکنندگان استرالیا
ای ــن کمیس ــیون یک مس ــئول قانونی مســـتقل اســـت کـــه وظیفـــه آن تقویـــت رقابت و
زیرس ــاختهای مل ــی اس ــترالیا ب ــرای تجـــارت اســـت .نقـــش ایـــن کمیســـیون تقویت و
4

)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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هموارس ــازی راه رقابت در بازار و صنعت اســـترالیا ،برای ارتقای بازده اقتصادی و ســـطح
رف ــاه م ــردم اس ــترالیا اس ــت .همچنی ــن ایـــن کمیســـیون وظیفـــه دارد از هر آنچـــه به ضرر
مصرفکنندگان یا ضد رقابت باشد ،جلوگیری نماید]22[.
نه ــای رس ــمی و خیریههایی کـــه میخواهند بـــه جمعآوری کمـــک و دریافت
انجم 
موقوفه ،هدایا و ارثیه بپردازند ،باید از کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا مجوز
دریاف ــت نماین ــد .خیریههای ــی که در صـــورت عدم دریافـــت مجوز به جمـــعآوری اعانه
میپردازند ،مجرم محسوب میشوند.
4-4-4444مرکز مطالعات بشردوستانه و غیرانتفاعی
ای ــن مرکز که در دانش ــگاه صنعت ــی کوئینزلند 2قـــرار دارد ،باهدف تحقیـــق ،آموزش و
خدمات مرتبط با امور بشردوس ــتانه و مجامع غیرانتفاعی تأسیسشـــده اســـت .این مرکز
اولین عضو رس ــمی شورای مراکز آ کادمیک غیرانتفاعی در نیمکره جنوبی است .برخی از
اهداف این مرکز بهقرار ذیل است[:]23
_آموزش و یادگیری بهمنظور ارتقای ظرفیت بخش غیرانتفاعی و بشردوستانه
_تحقیق بهمنظور ارتقای دانش مرتبط با امور بشردوستانه
_بهرهگیری از فناور یهای مناسب
_درگیر نمودن انجمنها بهمنظور افزایش اعتبار بینالمللی مرکز
1

4-4-4444مرکز تأثیرات اجتماعی
این مرکز که در دانش ــگاه نیو س ــاوت ویلز 4واقع اســـت و با سه دانشـــگاه دیگر استرالیا
هم ــکاری مینماید ،به مطالعه میزان اثرگذاری فعالیتهای اجتماعی میپردازد .هدف
این مرکز یافتن راهحلهای نوآورانه برای حل چالشهای بزرگ اجتماعی است .تحقیقات
این مرکز بر چرایی و چگونگی و یافتن شرایط الزم برای حصول تغییرات اجتماعی ،تمرکز
دارد .ای ــن مرکز بهمنظ ــور ایجاد جامعهای قوی ،بر روی رابطه میان ســـازمانها و تغییرات
اجتماعی تحقیق مینماید]24[ .
3

)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
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4-4-4444سایت گووالیونتیر
این س ــایت یک وسیله برای تسهیل فعالیتهای داوطلبانه در استرالیا است .بیش از
 6میلیون استرالیایی هرساله با انجام فعالیت خیرخواهانه بر جامعه اثرگذار هستند .مردم
با اهداف مختلف در فعالیتهای داوطلبانه شـــرکت میکنند .برخی برای یادگیری یک
مهارت جدید و برخی دیگر برای آشنایی با افراد جدید یا کسب یک تجربه جدید]25[ .
1

شکل )4-4تصویری از امکانات سایت گو والیونتیر

قابلیتهای این سایت:
_اعالم فرصتهای مختلف با موضوعات متفاوت در سرتاســـر اســـترالیا برای فعالیت
داوطلبانه و جذب داوطلب
_هر داوطلب با جس ــتجوی پیشرفته در این ســـایت میتواند فعالیت موردعالقه خود در
محل و زمان دلخواه خود را پیدا کند و به آن بپیوندد.
_این س ــایت فرصتها را بر اس ــاس گروههای ســـنی مختلف( برای مثال دانش آموزان،
کودکان ،کارمندان و )...نیز طبقهبندی کرده است.

1. govolunteer

ایلارتسا روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 81 /

شکل )5-4امکانات جستجوی فرصتها برای شرکت در فعالیتهای داوطلبانه در سایت گو والیونتیر

4-4-4444تراستیهای ایالتی
تراس ــتیهای ایالتی نام یک شرکت ثبتشـــده با مالکیت دولت ویکتوریاست که در
انج ــام ام ــور قانونی و مدیر ی ــت مالی به شـــهروندان بهویژه افرادی که بـــه دلیل معلولیت،
بیماری روانی و یا دیگر شرایط خاصی توانایی انجام این کارها را ندارند ،کمک مینماید.
خدمات این شرکت شامل موارد ذیل است:
_تنظیم و اجرای وصیتنامه
_قبول وکالت
1

1. statetrustees
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_خدمات تراستی
_اداره مالی اموال شخصی
_کم ــک به افراد برای تأس ــیس یک تراســـتی شـــخصی و رعایت الزامـــات اداره مالیات و
کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی
این شرکت از طرق زیر به افراد در تأسیس یک تراست کمک مینماید:
_کمک و مش ــورت به افراد در انتخاب بهترین نوع تراســـتی برای دست یافتن به اهداف
موردنظر شخص
_کمک به افراد برای تنظیم تراست در وصیتنامه
_چنانچه فردی بخواهد که این شرکت را بهعنوان تراستی خود انتخاب کند ،شرکت به
او کمک میکند تا با تنظیم یک سند تمامی مواردی که فرد میخواهد در تراست خود
داشته باشد ،رعایت شود]26[.
4-4-4444انجمن بشردوستانه استرالیا
این انجمن که در س ــال  2007توس ــط چند بنیاد اجتماعی تأسیس شد ،یک سازمان
ش ــاخص برای بنیادهای اجتماعی در اســـترالیا است که به آنها در تأسیس ،رشد و نیل
به اهدافشان کمک میکند .اهداف این انجمن به شرح زیر است:
_ظرفیتس ــازی ب ــرای بنیادهای اجتماعـــی از طریق ایجاد شـــبکهها ،ابزارهـــا و منابع،
ارتباطات ،مشاوره و کمک.
_ارتقای فهم اجتماعی درباره بنیادها و توسعه بخش بشردوستانه.
_دفاع از تحول س ــاختار و قوانین مالیاتی بهمنظور شفافســـازی مســـیر حرکت بهسوی
بنیادهای اجتماعی قویتر.
_ایفای نقش بهعنوان یک نقطه مرکزی برای تماسها ،اطالعات و ارتباطات بنیادهای
اجتماعی در استرالیا و خارج از آن.
_کمک به شناسایی و ایجاد یک فضای عملکرد بهینه برای رشد بنیادهای اجتماعی.
جدول زیر چشـ ـمانداز ،اولویته ــا و اهداف این انجمن تا ســـال 2020را بیان میکند.
[]27
1

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

چشمانداز

اولویتها
حمایت و
توسعه
بنیادهای
اجتماعی

اهداف 2020
 %60نواحی تحت حاکمیت دولتهای محلی به یک بنیاد
اجتماعی دسترسی داشته باشند.
دو برابر شدن تعداد بنیادهای اجتماعی در استرالیا
انجمن بشردوستانه استرالیا یک برنامه پویا برای ارتقای حرفهای
کارمندان و مدیران بنیادهای خیریه ارائه دهد.
افزایش آ گاهی جامعه

ارتباط و ارتقا پرطرفدار شدن انجمن بشردوستانه استرالیا از سوی رسانهها برای
بیان نظرات خود

تبدیل انجمن
بشردوستانه به
یک بخش فعال
و پویا که حامی
و مشوق
دانش و تجربه
انجمنهای
محلی است.

تبدیلشدن انجمن بشردوستانه استرالیا به یک مرجع برای
تشکیل ،اداره و توسعه بنیادهای اجتماعی
تبدیلشدن انجمن بشردوستانه استرالیا به رهبر معتبر برای
بنیادهای اجتماعی
تقویت اثرگذاری انجمن بشردوستانه استرالیا

ارتباط
عمومی و
سیاست

تبدیلشدن به یک پاسخگوی فعال درباره سؤالهای
سیاستگذاری و دارا بودن سهم قابلتوجهی در پاسخگویی به
سؤاالت کمیسیون خیریه ها و سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا

پروژههای
مشترک

برگزاری برنامههایی که فرصت به اشترا کگذاری تجربیات
کارمندان و مدیران بنیادهای اجتماعی در سطح ملی و
بینالمللی را فراهم آورد.

4-4-4444مرکز پشتیبانی از انطباق سازمانهای غیرانتفاعی
این مرکز یک منبع آنالین اطالعات برای سازمانهای غیرانتفاعی در ویکتوریا است
و در اصل نقش یک راهنما و مشاور را برای سازمانهای غیرانتفاعی بازی میکند .هدف
این مرکز ،کمک به کاهش بار کاری ناظران و افزایش بهرهوری است .خدمات این سایت
1

1. Not for Profit Compliance Support Centre
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شامل موارد زیر است:
_افزایش آ گاهی از قوانین
_صرفهجو ی ــی در زم ــان جس ــتجو ب ــرای ســـازمانهای غیرانتفاعـــی در یافتـــن ضوابـــط و
اطالعات مرتبط با زمینه فعالیت آنها
_افزایش استفاده از ابزارهای نظارتی موجود
_افزایش درک سازمانهای غیرانتفاعی از مزایای رعایت قوانین
این س ــایت توس ــط مرکز توس ــعه خدمات اجتماعی دولت ویکتوریا 1کـــه زیر نظر اداره
بهداشت و خدمات انسانی استرالیا 2قرار دارد ،راهاندازی شده است .بخش غیرانتفاعی
در استرالیا بسیار متنوع است و شامل گستره وسیعی از سازمانها میشود .این سازمانها
از ارائهدهندگان خدمات اجتماعی مانند سالمت ،مسکن ،مراقبت از سالمندان و دیگر
لش ــده اســـت .عالوه بر ارائه اینگونه خدمات اجتماعی،
خدمات رفاه اجتماعی ،تشکی 
گس ــتره فعالی ــت س ــازمانهای غیرانتفاعـــی شـــامل ورزش ،تفریح و ســـرگرمی ،فرهنگ،
تحقیقات زیستمحیطی ،وکالت ،انجمنها و اتحادیههای تخصصی میشود.
بخشهای اصلی این سایت بهقرار زیر است:
_آغاز یک سازمان غیرانتفاعی
_مدیریت سازمان
_مدیریت افراد
_مدیریت منابع مالی
_جذب سرمایه
_برگزاری یک رویداد
همچنین این س ــایت بر اساس حوزه فعالیت سازمانهای 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 )6-4امکانات سایت مرکز پشتیبانی از انطباق سازمانهای غیرانتفاعی

4-4-4444سایت پروبونو
در استرالیا چندین مجله و پایگاه اینترنتی وجود دارد که به انتشار اخبار و رویدادهای
خیریهها و س ــازمانهای غیرانتفاع ــی میپردازد .مهمترین مجالت و ســـایتها که نقش
ترویجی برای خیریهها بازی مینمایند میتوان به مجله بخش _ ســـوم ،1ســـایت پروبونو 2و
جامعه ما 3اش ــاره نمود .بهعالوه س ــایت کمیسیون خیریهها و ســـازمانهای غیرانتفاعی
اس ــترالیا دارای ی ــک پای ــگاه داده 4اس ــت که امکان جســـتجو برحســـب نـــام ،ناحیه ،نوع
1. third-sector
2. probono
3. Our Community
4. Data base
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فعالیت ،گروه ذینفعان و کشورهای حوزه فعالیت خیریهها را فراهم میآورد.

شکل )7-4امکان جستجو پیشرفته در خیریهها در سایت کمیسیون خیریهها
و سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا[]29

سایت پروبونو یک دایرکتوری جامع برای سازمانهای غیرانتفاعی است که خدمات
مختلف ــی ازجمله اخب ــار ،رویدادها ،فرصتهای شـــغلی ،جســـتجوی خیریهها ،معرفی
حامیان مالی ،فعالیتهای داوطلبانه و غیره ،ارائه میدهد.
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شکل )8-4امکانات سایت پروبونو

یک ــی از خدم ــات این س ــایت اطالعرســـانی دربـــارۀ رویدادهای مختلـــف داخلی و
بینالمللی از قبیل کنفرانسها ،سمینارها ،اعطای جوایز ،کارگاههای آموزشی ،رو زهای
ویژه و غیره است.
در این سایت شرکتها و مؤسسات مختلف ارائهدهنده خدمات و منابع مالی موردنیاز
س ــازمانهای غیرانتفاع ــی ،و همچنی ــن فرصتهـــای شـــغلی مختلـــف در ســـازمانهای
غیرانتفاعی برحسب زمینه کاری و موقعیت مکانی طبقهبندی و معرفیشده است]30[ .
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شکل )9-4اطالعرسانی رویدادها و امکان جستجو برای رویدادهای خاص در سایت پروبونو

4-444معرفی چندین سازمان خیریه شاخص در استرالیا
4-44444بنیاد تحقیقات سرطان استرالیا
در میان مردان استرالیایی از هر  3نفر یک نفر و در میان زنان از هر  4نفر یک نفر تا قبل
از سن  75سالگی به سرطان مبتال میشود .هرساله بیش از  123هزار مورد جدید سرطان
یش ــود و هرقدر جمعیت استرالیا مســـنتر میشود سرطان
در اس ــترالیا تش ــخیص داده م 
ش ــایعتر میگردد .سرطان یکی از ش ــایعترین علل مرگومیر در اســـترالیا است بهطور یکه
هرس ــاله  45700نفر بر اثر س ــرطان میمیرند .در ســـه دهه اخیر در اثر پیشـــرفت روشهای
درمان ــی ،نرخ بهبود از این بیماری  %20افزایشیافته اســـت ،اما ایـــن آمار برای تمامی انواع
سرطان یکسان نیست.
بنیاد تحقیقات س ــرطان اس ــترالیا یک بنیاد خیریه اســـت که بهوسیله اعطای کمک
ن سرطان،
مالی به مؤسس ــات شاخص تحقیقات سرطان ،به کشف راههای جدید درما 
کم ــک مینماید .هدف این خیریه س ــرعت بخشـــیدن به اکتشـــافات جدیـــد درباره این
بیم ــاری مزمن اس ــت .این بنیاد خیریه در ســـال  1984تأســـیس گردیـــد و تاکنون 120/9
میلیون دالر به مؤسسات تحقیقات سرطان کمکهزینه اعطا کرده است.
1

1. Australian Cancer Research Foundation
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ای ــن بنیاد خیریه از طریق یک کمیته مشـــورتی تحقیقات پزشـــکی ،برای اختصاص
کمک به بهترین مراکز تحقیقاتی تصمیم میگیرد .این کمیته از برجستهترین دانشمندان
در زمینه س ــرطان در اس ــترالیا تشکیلشده اســـت و به ارزیابی درخواستها برای اعطای
کمک مالی ،بر اساس پتانسیل آنها در پیشرفت راههای درمان ،تشخیص و جلوگیری از
یپ ــردازد .این کمیته پس از بررســـی همه درخواســـتها ،بـــه هیئتمدیره
ای ــن بیماری م 
تراس ــتیهای وابس ــته به این بنیاد راهنمایی میدهد که اعطای کمـــک به کدامین پروژه
بیشترین تأثیرگذاری را در پیشگیری و درمان سرطان خواهد داشت .عضویت در کمیته
مش ــورتی تحقیقات پزش ــکی این بنی ــاد ،باید با اجازه شـــورای ملی تحقیقات پزشـــکی و
سالمت باشد]32[.
روند تصمیمگیری برای اعطای کمک مالی به مراکز تحقیقاتی:
_ارزیابی فرمهای درخواست توسط دانشمندان عضو کمیته مشورتی
_بازدید از محل مرکز تحقیقات و تجهیزات آن
_مصاحبه با چند نماینده معرفیشده توسط مرکز

شکل )10-4امکانات سایت بنیاد تحقیقات سرطان استرالیا
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4-4444444تمایز این بنیاد با سایر بنیادها
کمکهای مالی اعطاشده توسط این بنیاد برای خرید تجهیزات مدرن و فناور یهایی
که به روند اکتش ــاف س ــرعت میبخشـــند ،اســـتفاده میشـــوند .این بنیاد تنها به برترین
مؤسس ــات تحقیقاتی در س ــطح استرالیا برای تمامی انواع ســـرطان ،کمک میکند .در 7
س ــال اخیر ،تمامی هزینههای این بنیاد توســـط درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری بنیاد
تأمینشده است.
بنی ــاد تحقیقات س ــرطان اس ــترالیا از روشهای زیـــر برای جـــذب کمکهای مردمی
استفاده میکند:
_افرادی که فردی از اعضای خانواده یا دوستشان را ازدستدادهاند ،میتوانند با اهدای
یک هدیه به این بنیاد یاد و خاطره آنان را زنده نگهدارند.
_ثبتنام افراد برای پرداخت کمک ماهانه
_اختصاص یک ارث در وصیتنامه برای بنیاد تحقیقات سرطان
_بخش ــش در مح ــل کار ،به معن ــی اهدای کمک نقدی توســـط کارمندان پیش از کســـر
مالیات از حقوقشان که بالفاصله سود مالیاتی را برای آنها به همراه دارد.
4-44444خدمات پزشکی پروازی رویال استرالیا
این س ــازمان یک از بزرگترین و جامعترین ســـازمانهای ایرومدیکال در دنیا است که
از جدیدترین تکنولوژ یهای ارتباطی ،پزشـــکی و هوانوردی برای ارائه خدمات ســـامت
بهصورت  24س ــاعته در سرتاسر استرالیا ،اســـتفاده مینماید .اصلیترین منبع مالی این
سازمان کمکهای مردمی است]33[.
1

شکل )11-4تصویری از سایت خدمات پزشکی پروازی رویال استرالیا
)1. The Royal Flying Doctor Service of Australia(RFDS

ایلارتسا روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 91 /

برخی از خدمات این سازمان شامل موارد ذیل است:
_خدمات پزشکی به روستائیان و ساکنان مناطق دورافتاده
_مشاوره تلفنی
1
_پزشکان متخصص پروازی و کلینیکهای پرستاری
_خدمات دندانپزشکی سیار
_انتقال بیمار
این س ــازمان ش ــامل  7مؤسس ــه مســـتقل در ایالتهای مختلف اســـت که در قالب
خیریه فعالیت میکنند .هرکدام از این  7خیریه در کمیســـیون خیریهها و ســـازمانهای
غیرانتفاعی استرالیا ثبتنام نموده و تحت نظارت این کمیسیون فعالیت مینمایند.
4-44444خیریه سرطانهای نادر استرالیا
ه ــدف این خیریه ارتقای آ گاه ــی ،حمایت و درمان بیماران مبتالبه ســـرطانهای نادر
اس ــت .هرسال  42000نفر به سرطانهای نادر مبتال میشوند و  24000نفر بر اثر آن میمیرند.
[]34
2

شکل )12-4تصویری از سایت خیریه سرطانهای نادر استرالیا
1. fly-in fly-out GP and Nurse clinics
2. RARE CANCERS AUSTRALIA

 / 92آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور استرالیا

خدمات این خیریه بهقرار زیر است:
_ایج ــاد انجم ــن بیماران :مبتال ش ــدن به یک ســـرطان نادر موجـــب انزوا و افســـردگی در
بیم ــاران میش ــود .ایجاد این انجمن بـــه بیماران امکان آ گاهی بیشـــتر از بیماری خود و
همچنین ارتباط با سایر افرادی را که تجربه مشابه داشتند ،میدهد.
_برنامههای حمایت از بیماران :این خیریه توســـط شناســـایی نیاز بیماران و چالشهای
پی ــش روی آن ــان ،و تس ــهیل کمکرســـانی از طریـــق داوطلبـــان و یا ســـازمانهای دیگر،
حمایت کاربردی و واقعی از بیماران را تضمین مینماید.
_جذب کمک مالی :این خیریه با ایجاد یک کمپین آنالین ،این امکان را برای دوستان
و اطرافی ــان یک بیمار فراهم میآورد تا بتوانند با پرداخت نقدی هزینههای درمان به آن
بیم ــار کم ــک کنند .این پول بهطور مســـتقیم از طریـــق خیریه بـــرای هزینههای درمان
بیمار موردنظر پرداخت میشود.
_درم ــان و تحقیق :این خیریه عالوه بر کمک به بیمـــاران در پرداخت هزینههای درمان،
بخش ــی از کمکهای پرداختشده را صرف تحقیقات پزشـــکی برای کشف راههای
جدی ــد درمان مینمای ــد .برخی از روشهای جدیـــد درمان نیاز به تغییـــر در برنامههای
موجود پرداخت هزینههای دولتی دارد که این خیریهاین مسئله را دنبال میکند.
_تش ــخیص زودهنگام بیماری :تش ــخیص زودهنـــگام یک موضوع کلیـــدی در نجات
بیماران مبتالبه س ــرطان اس ــت .این خیریه به ارتقای آ گاهی عمومی و تخصصی برای
تشخیص زودهنگام عالیم بیماری میپردازد.
4-44444سازمان درختان برای زندگی
س ــازمان درخت ــان ب ــرای زندگ ــی درواقع تجمعـــی از افرادی اســـت که برای بـــاز رویش
درخت ــان جنوب اس ــترالیا و حفظ پوشـــش گیاهی موجـــود تالش میکنند .این ســـازمان
حدود  10.000عضو دارد که شامل  3000داوطلب میشود .منابع مالی این سازمان از طریق
کمکهای مردمی و یا جذب حامی مالی تأمین مینماید]35[.
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شکل )13-4تصویری از سایت سازمان درختان برای زندگی

فعالیتهای سازمان شامل موارد ذیل میشود:
_شناسایی ،مراقبت و نگهداری از گیاهان باقیمانده
_کاشت و مراقبت از گیاهان جایگزین گیاهان بومی
_محافظ ــت از تن ــوع زیس ــتی از طر ی ــق جمعآوری بـــذر ،ذخیرهســـازی و اســـتفاده برای
پروژههای درختکاری
_ظرفیتسازی در جامعه از طریق جذب ،آموزش و مدیریت داوطلبان
_برنامهه ــای آموزش رس ــمی و غیررســـمی و درگیر نمـــودن جامعه بهمنظـــور افزایش درک
عمومی از ارزش گیاهان بومی ،مراقبت از بوتهها و مدیریت پایدار زمین
_مشارکت تجاری و علمی با دیگر سازمانهای دولتی و خصوصی
4-44444خیریه طعم بهشت
خیریه طعم بهشت درواقع یک مزرعه در نزدیکی سواحل جنوبی استرالیا است که در
سال  1999توسط یک زوج محلی برای کارآموزی و مشاوره به نوجوانان بین  13تا  20سال
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تأس ــیس ش ــد .فعالیتهای این مزرعه شـــامل پرورش میوههای ارگانیـــک ،پرورش دام و
طی ــور ،کاش ــت نهال و پ ــرورش حیوانـــات یا گونههـــای گیاهـــی درخطر انقراض اســـت.
همچنین این خیریه در تعامل نزدیک با جوانان اســـت و به آنان در مســـیر رشد و یادگیری
ته ــای زندگی کمک میکن ــد .جوانان در این مزرعه در کنـــار یادگیری مهارتهای
مهار 
کش ــاورزی ،میآموزن ــد چگونه مس ــئولیت کارهای خـــود را بر عهده گیرند و شـــخصیت
انعطافپذیرتری داشته باشند .منابع مالی این خیریه اغلب از طریق کمکهای مردمی
و حمایت حامیان مالی تأمین میگردد .چهار حامی مالی برجسته این خیریه شامل یک
شرکت حسابرسی مالیاتی ،یک مزرعه پرورش دام و طیور ،یک شرکت تولیدکننده غذای
حیوانات خانگی و یک شرکت باتریسازی هستند.
برنامههای این خیریه بهقرار زیر است:
_برنام ــه کاردرمان ــی ب ــرای ک ــودکان و خردســـاالن معلـــول یـــا دارای مشـــکالت حرکتی و
خانوادههایشان
_برنامه حمایت از معلوالن

شکل )14-4سایت خیریه طعم بهشت
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_برنامه حمایت از بیماران روانی
_برنامه آموزش و کس ــب مهارتهای کشاورزی برای جوانانی که قصد ورود یا بازگشت
به محیط کار را دارند
_گسترش روابط با مدارس ابتدایی و برگزاری کالسهای محیطزیست
_گسترش روابط با کالسهای کشاورزی در دبیرستانهای محلی
_تأسیس اقامتگاه برای استراحت کوتاهمدت
بهعنوان مثالی از برنامههای آموزش ــی -درمانی این خیریه میتوان به درمان بهوســـیله
حیوانات 1اشاره نمود .تعامل با حیوانات موجب افزایش حس همدردی ،کنترل خشم در
ته ــای اجتماعی ،افزایش اعتمادبهنفـــس ،عزتنفس و غیره
هنگام ن ــزاع ،افزایش مهار 
میگردد .تمام حیوانات نگهداری ش ــده در این مزرعه حیوانات نجیب و اهلی هســـتند و
جوانان فرصت مراقبت از آنان را در این مزرعه مییابند]36[.
منطقهای که این مزرعه در آن قرار دارد ،دارای نرخ بیکاری باالیی است .از سوی دیگر
تعداد افراد دارای ملک و زمین زراعی که میتوانند کارفرمایان بالقوه باشـــند زیاد اســـت.
ای ــن مزرع ــه با تربیت نی ــروی متخصص میتواند ســـهمی در کاهش نرخ بیکاری داشـــته
باشد .مهارتهایی که جوانان در این مزرعه یاد میگیرند شامل موارد زیر است:
_معرفی مزرعه
_مبانی کلی موتور(ماشین)
_تعمیر و نگهداری ماشینهای کوچک
_تعمیر و نگهداری ماشینهای بزرگ
_حصارکشی
_پرورش حیوانات
_کاشت و پرورش درخت
_آبیاری

1. Assisted Animal Therapy
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_مدیریت مراتع
_ساختوساز
4-44444صندوق موقوفه علم و صنعت
صن ــدوق موقوفه عل ــم و صنعت در ســـال  1926بهمنظور کمک به صنعت اســـترالیا
تأس ــیس گردی ــد و اکن ــون بیش از  85ســـال اســـت که بـــه پروژههـــای علمـــی -صنعتی
کمکهزینه اعطا میکند .این صندوق در ســـال  2009موفق به دریافت یک جایزه ویژه از
سوی سازمان تحقیقات علمی و صنعتی 2گردید.
ای ــن صن ــدوق از پروژ هه ــای تحقیقاتـــی که واجد شـــرایط زیـــر هســـتند حمایت مالی
میکند[:]37
_کمکه ــای مال ــی باید ب ــرای فعالی ــت در زمینههـــای علـــوم طبیعی و کاربردی باشـــد
چنانچه منجر به استفاده کاربردی و عملی از آن دانش شود.
_پ ــروژه باید در راس ــتای منافع مل ــی بوده و همچنین بهمنظور کمک به صنعت کشـــور،
پیشبرد منافع جامعه و کمککننده در دستیابی به اهداف ملی استرالیا باشد.
_پروژه باید تضمینکننده اهداف استراتژیک صندوق مالی باشد.
1

4-4444444اهداف استراتژیک
ازجمله اهداف اس ــتراتژیک این صندوق ،ســـرمایهگذاری در تحقیقات علمی است
که مسائل و اولویتهای ملی پیش روی کشور را در برداشته باشد .ازجمله:
_تحقیقات بنیادین در زمینه الگوهای جدید برای اســـتفاده از منابع پایدار ،در حفاظت
از محیطزیست و سالمت جامعه باشد.
_تحقیقات تاکتیکی که منجر به راهحلهای سریع برای چالشهای ملی شود.
_پروژ هه ــا مربوط به پژوهشهای مش ــترک بین ســـازمانهایی باشـــد که بهمنظـــور یافتن
راهحل برای چالشهای ملی گرد هم آمدهاند.
_کمکهزین ــه تحصیل ــی برای ایج ــاد 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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چالشهای ملی.
ای ــن صندوق با درک این مطلب که علم یک عنصر کلیدی برای توســـعه اقتصادی،
صنعت ــی ،محیطی و فرهنگی کش ــور اســـت اقدام بـــه ســـرمایهگذاری در تحقیقاتی کرده
است که به رشد پایدار کشور کمک میکند.
4-4444444هدف اولیه صندوق موقوفه
ازجمل ــه اهداف اولیه صندوق موقوفه علم و صنعت این اســـت که کمکهای مالی
برای موارد زیر در نظر گرفته شود:
_فعالیتهای ــی در زمین هه ــای عل ــوم طبیعـــی و یا کاربـــردی جهت گســـترش دانش که
دربرگیرنده کاربردهای آن علوم باشد.
_فعالیتهای ــی در جه ــت مناف ــع ملی بهمنظور کمـــک به صنعت کشـــور و یا کمک به
اهداف ملی کشور.
ای ــن صندوق مال ــی ،تحقیقات انجامشـــده توســـط نهادهای مختلف را پشـــتیبانی
میکن ــد که به تب ــادل دانش و نوآوری میپردازند .این صندوق همچنین واســـطهای برای
کمکهای مالی س ــرمایهگذاران به افرادی اســـت که تحقیقات و نوآور یهایی در جهت
پیشبرد اهداف آنها انجام میدهند.
اهداف خاص صندوق موقوفه علم و صنعت در حوزههای زیر خالصه میشوند:
_تحقیق ــات نوظه ــور :ش ــامل پروژههای نوظهـــور که دربـــارۀ تحقیق بر روی یـــک کاراکتر
خاص است.
_تحقیق ــات اس ــتراتژیک :ش ــامل پژوهـــش در روشهـــای علمـــی دریافتـــن راهحلهای
تهدیدات ،چالشها و یا فرصتهای پیش روی کشور.
_تحقیق ــات حمایت ــی :ب ــرای برنام ههـــای تحقیقاتـــی طوالنیمـــدت کـــه باهـــدف ارائـــه
پیشرفتهای علمی در مناطق سودآور کشور انجام میشود.
_زیرس ــاخت تحقیق ــات ش ــاخص و برجســـته :متشـــکل از ایجـــاد یـــا توســـعه امکانات
قابلتوجهی برای انجام تحقیقات در سراسر کشور.
_ترویج علم :شامل اعطای کمکهزینهها و بورسیههای تحصیلی.
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شکل )15-4سایت صندوق موقوفه علم و صنعت

4-4444444اصول
تمام ــی طرحه ــای پروژههای تحقیقاتی باید حداقل یکی از اهـــداف اولیه و یا اهداف
ویژه صندوق مالی را دارا باشد.
_قابلی ــت توس ــعه در دانش ــگاههای ملـــی و بینالمللـــی ،ســـایر نهادهـــای تأمینکننـــده
بودجههای تحقیقاتی و سایر مؤسسات متمرکز پژوهشی را داشته باشد.
_طرحهای مشترک(بین چند موسسه تحقیقاتی) ارجحیت بیشتری دارند.
_کیفیت و همچنین مرتبط بودن طرح توسط متخصصان بررسی خواهد شد.
_آزمون "ارزشافزوده" برای تمامی بودجههای تخصیص دادهشـــده اعمال میشـــود.این
آزمون ،تکنیکی متداول برای تعیین کار افزوده تحقیقات موردحمایت مالی است.
_بودجه به تحقیقاتی اختصاص داده میشود که در راستای اهداف ویژه صندوق مالی
باشد.
_بودجه تخصیص دادهشده حداکثر به میزان  2-1میلیون دالر برای  5-3سال و با توجه
به مقدار موافقت شده نهاد پژوهشی خواهد بود.
س ــنجش مال ــی طرحها(برای س ــطح  1و  )2توســـط متخصص مالی صنـــدوق انجام
میشود و توصیهنامه برای شورا و سپس صندوقدار تهیه میگردد .میزان نهایی تخصیص
بودجه با توجه به تصمیم صندوقدار خواهد بود.
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4-4444444ضوابط سنجش مالی
ضوابط سنجش مالی برای طرحهای تحقیقاتی:
_بررسی اینکه آیا فعالیت موردنظر "پژوهش علمی" است یا خیر.
_مطابق بودن طرح با اهداف استراتژیک صندوق موقوفه علم و صنعت.
_وضوح انجامپذیر بودن طرح و پتانسیل آن برای دستیابی به منافع ملی کشور
_سطح تطابق با اولویتهای صندوق موقوفه علم و صنعت
_سطح تطابق با اهداف ویژه ذکرشده صندوق موقوفه علم و صنعت
_بررسی اصل "ارزشافزوده"
_نوآوری روش
_تخصص و سابقه عملکرد گذشته محققان اصلی
_سطح همکاری با دیگر مؤسسات و در رشتههای مختلف
_احتمال ایجاد قابلیت رقابت بینالمللی
_درخواس ــت مالی و س ــطح ش ــرکتهای ســـرمایهگذاری و ســـایر منابع مالـــی منطبق با
دستورالعملهای صندوق موقوفه باشد.
4-4444444حوزههای دارای اولویت
ه ــدف اس ــتراتژیک صندوق موقوفـــه ،ســـرمایهگذاری در تحقیقات علمی اســـت که
مس ــائل اولویت ملی را در بردارند .س ــرمایهگذاری این صنـــدوق در پروژههای تحقیقاتی،
باید متمرکز بر چالشهای قابلحل با تحقیقات علمی باشد .ازاینرو نتیجه کارگردانیهای
اقتصادی ،صندوقهای سرمایهگذاری را بهسوی اهداف استراتژیک آن سوق میدهند.
ه ــدف این اس ــت که پروژ هه ــای تحقیقاتی حمایتشـــده توســـط صندوقهـــای موقوفه
بتوانند چالشهای وسیع ملی را حلوفصل نمایند .ازجمله مواردی که این سازمانها در
اولویت قرار میدهند میتوان موارد زیر را نام برد:
_پرورش گیاهان و حیوانات
_منابع معدنی
_انرژی
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_تولیدات صنعتی
_ساختوساز
_حملونقل
_اطالعات و خدمات مخابراتی
4-44444اجتماع کلیسای لیکز
کلیس ــای لیکز در سال  1969تأس ــیس شد و بعدها بهصورت یک اجتماع درآمد .این
اجتم ــاع برای گروههای س ــنی مختل ــف و همچنین بـــرای زنان و مردان بهطـــور جداگانه
برنامههای آموزش ــی و تفریحی برگزار مینماید و در خالل ایـــن برنامهها به تقویت ایمان و
یپ ــردازد .ازجمله فعالیتهـــای این اجتمـــاع میتوان بـــه برگزاری
مس ــیحیت در اف ــراد م 
سه ــای آموزش ــی ،برگزاری جلس ــات دعـــا و نیایش در شـــبهای خاصـــی از هفته،
کال 
حضور در مدارس ،برگزاری جلسات بازی و تفریح برای کودکان ،برگزاری جلسات بحث
برای بزرگساالن ،برگزاری کمپ تفریحی و اجرای موسیقی ،اشاره نمود]38[.
1

شکل )16-4سایت اجتماع کلیسای لیکز

1. Lakes Church

ایلارتسا روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 101 /

4-44444مرکز اسالمی امام حسین
مرکز اس ــامی امام حس ــین یک س ــازمان غیرانتفاعی در قالب شـــرکت با مســـئولیت
محدود به ضمانت اس ــت که در س ــال  1997تأســـیس شـــد .هدف اصلی این مرکز رشد
جامعه مسلمانان از طریق تأمین نیازهای آموزشی ،رفاهی و مذهبی ،جمعآوری صدقات
و زکات و همچنین آموزش تعالیم اسالمی بر اساس تعالیم اهلبیت است .خدمات این
مرکز اغلب به زبان انگلیسی ارائه میگردد تا همه جامعه(مسلمانان و غیرمسلمانان) قادر
به اس ــتفاده از آن باشند .این مرکز در حومه شـــهر سیدنی قرار دارد و دارای یک ساختمان
چندمنظوره برای عبادت ،آموزش ،مشاوره و تجمعهای مذهبی است .اهداف این مرکز
شامل موارد زیر است]39[ :
_کمک به جامعه مسلمانان در سایه رفع نیازهای فرهنگی ،اقتصادی ،فرهنگی و مذهبی
_ایج ــاد و ارتق ــای روح ب ــرادری و اتح ــاد میان اعضـــای جامعه ،حلوفصـــل اختالفات،
شرکت در فعالیتهای میان ادیان مختلف بهمنظور درک ادیان دیگر در جامعه
_ارائه کمکهای مالی و داوطلبانه به افراد نیازمند در داخل و خارج از استرالیا فارغ از مرز
جغرافیایی ،نژاد و مذهب
_همکاری با دیگر انجمنها یا مؤسسات خیریه بهمنظور تسهیل دستیابی به اهداف طرفین
_ارتقای اصل چند فرهنگی
_
1

شکل )17-4سایت مرکز اسالمی امام حسین
1. IMAM HUSAIN ISLAMIC CENTRE
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مرکز مش ــاوره امام حس ــین قادر به ارائه مشاوره به زبانهای فارســـی ،انگلیسی ،اردو و
عربی در زمینههای زیر است:
_ازدواج
_غم و اندوه
_مسائل خانوادگی
_مسائل جوانان و کودکان
_درک اسالم
_اختالفات

| فصل پنجم |

قوانین و برنامههای توسعه وقف
و امور خیریه در کشور استرالیا

5-5قوانین و برنامههای توسعه وقف وامور خیریه در کشور استرالیا
5-555مقدمه
پس از بررسی ساختار نظام وقف و امور خیریه کشور استرالیا در فصل گذشته ،در این
فصل قوانین حاکم بر وقف و امور خیریه در کشور استرالیا و برنامه استراتژیک توسعه این
بخش به طور مختصر توضیح داده شده است.
از آن رو که مهمترین نهاد متولی امور خیریه در کشـــور اســـترالیا کمیســـیون خیریهها و
سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا است ،اولویتهای استراتژیک این نهاد به عنوان برنامه
توسعه امورخیریه در کشور استرالیا در این فصل شرح داده شده است.

5-555قوانین
قوانین حاکم بر بخش غیرانتفاعی در اســـترالیا در ســـه ســـطح فدرال ،ایالتی و محلی
وجود دارند .به عالوه ،اغلب قوانین ایالتی یا محلی حاکم بر جذب ســـرمایه هستند و هر
یک از دادستانیهای کل ایالتی مسئول نظارت بر تراستهای خیریه است.
قانون کمیس ــیون خیریهها و س ــازمانهای غیرانتفاعی سال  ،۲۰۱۲شـــرایطی را که یک
نهاد غیرانتفاعی میتواند به عنوان خیریه ثبت شود معرفی میکند و استانداردهای حاکم
و الزامات گزارشدهی که س ــازمانهای ثبت شـــده باید رعایت نمایند ،را تعریف میکند.
قانون خیریههای سال  ۲۰۱۳استانداردهای جدیدی برای ثبت خیریهها تعریف نمود.
قانون سیستم جدید مالیات سال  ۱۹۹۹و قوانین ارزیابی درآمدهای مالیاتی سالهای
 ۱۹۳۶و  ۱۹۹۷نیز حاوی استانداردهای مالیاتی در خصوص دریافت هدایا و کمکهای
مالی توسط خیریهها است.
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5-555برنامه توسعه وقف و امور خیریه در کشور استرالیا
از آن رو که مهمترین نهاد متولی امور خیریه در کشـــور اســـترالیا کمیســـیون خیریهها و
سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا است ،اولویتهای استراتژیک این نهاد به عنوان برنامه
توسعه وقف و امورخیریه در استرالیا معرفی شده است.
اولویتهای اس ــتراتژیک کمیس ــیون خیریهها و ســـازمانهای غیرانتفاعی اســـترالیا از
سال  2015تا 2018بهقرار ذیل است:
_ارتقا و حفظ اعتماد عمومی به خیریهها
_حمایت از خیریهها بهمنظور پایدار و سالم ماندن
_تسهیل گری برای خیریهها
_توسعه یک سازمان مستقل و شفاف
این کمیس ــیون برای نیل به اولویتهای اســـتراتژیک خود ،اهداف زیر را تعیین نموده
است[:]40
جدول )1-5اهداف و نتایج اولویت اول (ارتقا و حفظ اعتماد عمومی به خیریهها)

اهداف استراتژیک

نتایج

__خیریهها ضوابط مربوط به ارائه گزارش تحت قوانین
کمیسیون را رعایت مینمایند.
__س ــامانه ثبت خیریهها تنها ش ــامل خیریههایی که
حق ثبتنام را دارند ،میشود.
__این سامانه اطالعات کامل و صحیحی از خیریهها
ایجاد یک سامانه ثبتنام با اطالعات دقیق،
دریافت مینماید.
قابلدسترس و مفید
__این سامانه بهعنوان یک مرجع به عموم مردم کمک
مینماید تا به اطالعات خیریهها دسترســـی داشته
باشند.
__دادههای جمعآور یشده ،برای دولت ،محققین و
خیریهها قابلاستفاده است.
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نتایج

اهداف استراتژیک

ارتقاء پورتال عمومی خیریه بهمنظور تسهیل خیریهها میتوانند با کمترین زحمت و بیشترین دقت،
تمام الزامات مربوط به ارائه گزارش را اجرا نمایند.
بهروزرسانی اطالعات توسط خیریهها
نظارت فعال و شفاف بهمنظور مدیریت
ریسک و حفظ اعتماد

خیریهها بهراحتی از روند ثبتنام آ گاه میشـــوند و تنها
خیریههایی که واجد شرایط هستند ،ثبتنام میکنند.

تضمین شناخته شدن این کمیسیون
بهعنوان ناظر ملی خیریهها و یک منبع
اطالعاتی قابلاعتماد

کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا
بهعنوان یک ناظر ملی بر خیریهها شناخته میشود.

جدول )2-5اهداف و نتایج اولویت دوم (حمایت از خیریهها بهمنظور پایدار و سالم ماندن)

اهداف استراتژیک
فراهم آوردن خدمات آموزشی و مشاوره بهمنظور
اطمینان از آنکه خیریهها بهدرستی وظایف خود و
مقررات الزم را دریافتهاند.

نتایج
خدمات مشاوره ،آموزش و راهنمایی
کمیسیون نیازهای خیریهها را در زمان
مناسب برآورده میسازد.

دادههای مربوط به سهم خیریهها در جامعه
تحلیل و گزارش دادههای خیریه بهمنظور تعیین روند
در دسترس دولت ،خیریهها ،مردم و
و سهم این بخش در جامعه استرالیا.
صندوقهای مالی اعتباری قرار میگیرد.
توسعه خدمات تکنولوژیک بهمنظور تسهیل تراکنشها تسهیل استفاده از خدمات آنالین کمیسیون
جدول  )3-5اهداف و نتایج اولویت سوم (تسهیل گری برای خیریهها)

اهداف استراتژیک
سرعت بخشیدن به روند ایجاد پاسپورت خیریه در
ادارات دولتی بهمنظور کاهش تشریفات اداری

نتایج
استفاده ادارههای دولتی از اطالعات
موجود در پاسپورت بهمنظور جلوگیری از
تکرار روندهای اداری

عقد قرارداد با هر ایالت و منطقه برای هماهنگی قوانین هماهنگ شدن قوانین و الزامات در تمام
ایالتها
و مقررات
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اهداف استراتژیک

نتایج

وضع استانداردهای حسابداری مخصوص بهمنظور
سادهسازی نظارت

مشورت کمیسیون با سهامداران کلیدی
درباره استاندارهای حسابداری

ایفای نقش رهبری در وضع مقررات خیریه در سطح
ملی و بینالمللی

حضور ACNCدر مجامع تنظیمگر ،چاپ
مقاله و سخنرانیهای عمومی

جدول )4-5اهداف و نتایج اولویت چهارم (توسعه یک سازمان مستقل و شفاف)

اهداف استراتژیک
ایجاد و حفظ نیرو کار با ظرفیت باال
ارتقای سیستم فناوری اطالعات بهمنظور برآورده
کردن نیاز مشتریان داخلی

نتایج
کمیسیون برنامهای برای استخدام و جذب
نیروهای کار با ظرفیت باال دارد.

| فصل ششم |

جمع بندی

6-6جمعبندی
کش ــور مشترکالمنافع اس ــترالیا 1کشوری اســـت توســـعهیافته در نیمکره جنوبی .این
کش ــور با  ۷٬۶۸۶٬۸۵۰کیلومترمربع وسعت ،ششمین کشـــور پهناور دنیا است .استرالیا
یکی از قلمروهای مشترکالمنافع بریتانیا است و در سال  ۱۹۰۱از بریتانیای کبیر استقالل
یافته است.
اس ــترالیا از ش ــش ایالت و دو س ــرزمین یا قلمرو 2تشکیلشـــده اســـت که اختیاراتشان
کمتر از ایالتهاست.
استرالیا کشوری توسعهیافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزی است .به گزارش
اکونومیس ــت در س ــال  ،2015در میان بهترین شـــهرهای جهان به لحاظ کیفیت زندگی،
ملبورن در جایگاه اول ،آدالید پنجم ،سیدنی هفتم و پرت در جایگاه نهم قرار گرفتند.
بن ــا بر گزارش بانک جهانی ،این کشـــور در ســـال  ،۲۰13با تولیـــد ناخالص داخلی 3به
می ــزان  1.56تریلیون دالر آمریکا(معادل 47هـــزار تریلیون ریال) در رده دوازدهم جهان قرار
داش ــته اس ــت و نیز بر اس ــاس گزارش برنامه توســـعه ســـازمان ملل متحد ،اســـترالیا ازنظر
شاخص توس ــعه انسانی در سال  ۲۰10دومین کشور توسعهیافته دنیا بهحساب میآید .در
س ــال  ،۲۰۱۱در ح ــدود  ٪۶۱.۱اس ــترالیاییها خود را مســـیحی معرفی کردهانـــد و در حدود
 ٪۲۲.۳نیز پیرو هیچ آئینی نبودهاند.
1. Commonwealth of Australia
2. territory
)3. Gross domestic production (GDP
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اس ــترالیا کشوری اس ــت از مجموعه کشورهای مشـــترکالمنافع ،که دارای حکومت
پادشاهی مشروطه است و باالترین مقام سلطنتی بریتانیای کبیر یعنی ملکه الیزابت دوم
ملکه این کش ــور نیز بهحساب میآید .جانشـــین ملکه در این کشور فرماندار کل استرالیا
اس ــت که وی نیز بهنوبه خ ــود فرمانداران ایالتهای این کشـــور را تعیین میکند .هرچند
فرمان ــدار کل ب ــر طبق قانون اساس ــی ،از اختیـــارات فراوانی برخوردار اســـت امـــا در عمل
شخص اجرایی اول در استرالیا نخستوزیر است که طی یک فرایند دموکراتیک انتخاب
میشود و دولت را تشکیل میدهد.
در اس ــترالیا ،م ــردم ابت ــدا نماین ــدگان مجلس را انتخـــاب میکنند .رئیـــس حزبی که
بش ــده را در مجلس داشـــته باشـــد بهعنوان نخستوزیر مسئول
بیش ــترین نفرات انتخا 
تش ــکیل کابین ــه دول ــت میش ــود .دول ــت اســـترالیا از ســـه زیرشـــاخه تشـــکیل میشـــود:
قانونگذاری ،اجرایی و قضایی.
پارلمان اس ــترالیا از دو مجلس تشکیلشـــده اســـت .مجلس ســـنا (مجلـــس علیا) و
مجلس نمایندگان (مجلس س ــفال) .دادگاه عالی اســـترالیا نیز قدرت واالی قضایی را در
این کشور در اختیار دارد.
ً
در فرهنگ استرالیا وقف بدین صورت تعریف میگردد « :وقف غالبا یک هدیه است
ک ــه در قال ــب یک صن ــدوق مال ــی بهمنظور تولید ســـود (درآمـــد) برای ذینفعان تأســـیس
ً
میگردد .این س ــرمایه معموال بهصورت دائمی ســـرمایهگذاری میشـــود ،بـــدان معنی که
هی ــچ محدود زمانی برای آن وجود ندارد .در وقف تنها درآمد حاصل از ســـرمایهگذاری به
مصرف میرسد و نه اصل سرمایه».
در اس ــترالیا س ــازمانهای غیرانتفاعی به یکی از این ســـه صورت تأســـیس میگردند:
شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت ،تراستها و انجمنهای رسمی(ثبتشده).
برخی از این سازمانها نیز در هنگام ثبت از ساختار قانونی "تعاونی" استفاده میکنند.
تعاونی به معنی آن است که اعضای آن مالک و کنترلکننده سازمان هستند.
در اس ــترالیا خیریه یک سازمان غیرانتفاعی عامالمنفعه است که هدفی خیرخواهانه
دارد .اه ــداف خیرخواهانه ش ــامل این موارد میشـــوند :زدودن فقر ،ارتقـــاء آموزش ،ارتقاء
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مذهب ،ارتقای س ــامت ،فراهم نمودن خدمـــات مراقبت از کودکان ،و دیگر اهداف که
منفعت آن به جامعه برسد .خیریهها باالترین درجه امتیازات مالیاتی را دریافت میکنند
که ش ــامل معافیت از مالیات بر درآمد ،تخفیف یا معافیت از مالیات بر حاشـــیه ســـود و
ارزشافزوده ،میشود.
شرکتهای تراستی ،طیف وسیعی از خدمات مدیریت سرمایه شامل ارائه طرح برای
ام ــاک ،اداره امالک اموات ،مدیر ی ــت داراییهای افرادی که توانایـــی اداره اموال خود را
ندارن ــد ،و اداره بنیادها و امانات خیریه ،را فراهم میآوردند .این شـــرکتها زیر نظر قانون
امالک ش ــخصی ب ــه انجاموظیف ــه میپردازنـــد .در کل  11شـــرکت تراســـتی خصوصی در
اس ــترالیا وجود دارد که با تعداد شرکتهای تراســـتی دولتی ایالتی برابر است .در استرالیا
شرکتهای تراستی تعداد زیادی از بنیادها و امانات خیریه را اداره میکند.
آماره ــا نش ــان میدهد ،می ــزان کمکهـــای خیرخواهانه در اســـترالیا در حـــال افزایش
اس ــت .آمار موجود حاکی از آن است که مقدار متوسط کمکهای مشمول کسر مالیاتی
پرداختهشده توسط مالیاتدهندگان استرالیایی در سال  2011-2010در حدود 461/47
دالر (ب ــه ازای ه ــر مالیاتدهنده) بوده اســـت که این مقدار  2برابر دهه گذشـــته و بســـیار
بیش ــتر از نرخ تورم در این دوره اس ــت .تخمین زدهشـــده اســـت که حدود  600.000سازمان
غیرانتفاع ــی در اس ــترالیا وج ــود دارد کـــه تنهـــا  54.000عـــدد در کمیســـیون خیریههـــا و
س ــازمانهای غیرانتفاع ــی اس ــترالیا ثبتنـــام کردهانـــد .خیریههـــا ســـهم قابلتوجهـــی در
اش ــتغالزایی در استرالیا دارند بهگونهای که بیش از  900هزار نفر (حدود  % 8شاغالن) در
ای ــن بخش مش ــغول بکار هس ــتند و ســـهم آن در تولید ناخالـــص داخلی اســـترالیا بالغ بر
103میلیارد دالر بوده اس ــت .بر اس ــاس آمار بنیاد امور خیریه در سال  2014کشور استرالیا
رتبه پنجم را در میان کش ــورهای جهان به لحاظ میزان بخشـــندگی را به خود اختصاص
داده است.
بازیگران فعال در حوزه وقف و امور خیریه در کشـــور اســـترالیا در بخش سیاستگذار،
عبارتان ــد از :پارلمان اس ــترالیا ،وزارت خزانه داری ،وزارت بهداشـــت و وزارت خدمات
اجتماعی است .مهمترین نهادهای تنظیمگر در حوزه وقف و امور خیریه در کشور استرالیا
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عبارتن ــد از :کمیس ــیون خیریهها و س ــازمانهای غیرانتفاعـــی ،دادگاههـــا ،اداره مالیات و
کمیس ــیون رقابت و مصرف کنندگان اســـترالیا .به عالوه تعدادی نهاد تســـهیلگر از جمله
مراکز مطالعاتی و سایتهای راهنما در این کشور به تسهیل وقف و امور خیریه میپردازند.
در ادام ــه توضی ــح مختصری در خصوص هـــر یک از نهادهای فعـــال در حوزه وقف و
امور خیریه که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهاند آورده شده است.
_پارلمان اس ــترالیا :پارلمان اس ــترالیا که قوه مقننه این کشـــور محســـوب میشود مسئول
بررسی لوایح پیشنهادی از جانب دولت و وزارتخانههای مرتبط با وقف و امور خیریه
همچ ــون وزارت خزانـ ـهداری و وزارت خدمات اجتماعی و تبدیل ایـــن لوایح به قوانین
مصوب است.
_وزارت خزانـ ـهداری اس ــترالیا :ای ــن وزارت به همراه کمیســـیون خیریهها و ســـازمانهای
غیرانتفاعی اس ــترالیا دو مباشر مشترک هستند که به دولت در مورد سیاستهای مؤثر
و تنظیمگر بخش غیرانتفاعی مشاوره میدهند.
_وزارت بهداش ــت اس ــترالیا :این وزارت در برخی موارد مســـئول تأمیـــن بودجه ،نظارت و
سیاسـ ـتگذاری برای آن دسته از سازمانهای غیرانتفاعی است که فعالیتی مرتبط با
حوزه سالمت دارند.
_وزارت خدمات اجتماعی :این وزارت مسئول سیاستگذار یهای اجتماعی و اجرای
سیاسـ ـتها و برنامههایی است که به ایجاد جامعهای قوی و متعادل کمک میکند و
از س ــوی دیگ ــر ،وظیفه نظ ــارت و گاها اعطای مجـــوز به مراکز خدمـــات اجتماعی را بر
عهده دارد.
_کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی :این کمیسیون اصلیترین نهاد نظارتی و
مگ ــر در ام ــور خیر ی ــه در اس ــترالیا اســـت کـــه مســـئولیت ثبـــت ،نظـــارت و کنترل
تنظی 
سازمانهای خیریه را در سطح ملی در استرالیا دارا میباشد.
_کمیس ــیون س ــرمایهگذاری و اوراق بهـــادار اســـترالیا :خیریههـــای ثبتشـــده در قالـــب
ش ــرکتهای ب ــا مس ــئولیت مح ــدود در بســـیاری از مـــوارد ملزم بـــه ارائه گـــزارش به این
کمیسیون بهجای کمیسیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی هستند.
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_اداره مالیات اس ــترالیا :سازمانهای غیرانتفاعی برحســـب نوع فعالیت خود میتوانند از
طیف وس ــیعی از امتی ــازات مالیاتی بهرهمند شـــوند .مســـئولیت تصمیمگیری در مورد
صالحی ــت خیریهها ب ــرای دریافت امتیـــازات مالیاتی مختلف بر عهـــده اداره مالیات
است.
_دادگاهها :مسئولیت انحالل ،الزام قانونی به انجام یا عدم انجام یک عمل ،رسیدگی به
اختالف ــات میان اعضای یک انجمن و رســـیدگی به لغو عضویـــت اعضای انجمن بر
عهده دادگاههای ایالتی و یا در موارد خاص دادگاه عالی است.
_کمیس ــیون رقابت و مص ــرف کنندگان اســـترالیا :انجمنهای رســـمی و خیریههایی که
میخواهن ــد ب ــه جمـ ـعآوری کمک و دریافـــت موقوفـــه ،هدایا و ارثیـــه بپردازنـــد ،باید از
کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا مجوز دریافت نمایند.
_وزارت آموزش و پرورش اس ــترالیا :این وزارت مســـئولیت نظارت بر عملکرد سازمانهای
غیرانتفاعی آموزشی را بر عهده دارد.
_دفتر ثبت ش ــرکتهای بومی :ش ــرکتهای ثبتشـــده تحت عنوان شـــرکتهای بومی
تحت نظارت دفتر ثبت شرکتهای بومی فعالیت میکنند.
_مرکز مطالعات بشردوس ــتانه و غیرانتفاعی :این مرکز که در دانشـــگاه صنعتی کوئینزلند
قرار دارد ،به تحقیق ،آموزش و خدمات مرتبط با امور بشردوستانه و مجامع غیرانتفاعی
میپردازد.
_مرکز تأثیرات اجتماعی :این مرکز که در دانشگاه نیو ساوت ویلز واقع است و با همکاری
سه دانشگاه دیگر استرالیا به مطالعه میزان اثرگذاری فعالیتهای اجتماعی میپردازد.
_س ــایت گووالیونتی ــر :این س ــایت یک وســـیله برای تســـهیل فعالیتهـــای داوطلبانه در
استرالیا است.
_تراستیهای ایالتی :این تراستی یک شرکت ثبتشده با مالکیت دولت ویکتوریاست که
در انجام امور قانونی و مدیریت مالی به شهروندان بهویژه افرادی که به دلیل معلولیت،
بیم ــاری روان ــی و ی ــا دیگر ش ــرایط خاصـــی توانایـــی انجام ایـــن کارهـــا را ندارند ،کمک
مینماید.
_انجمن بشردوس ــتانه استرالیا :این انجمن که توسط چند بنیاد اجتماعی تأسیس شد،
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یک س ــازمان ش ــاخص ب ــرای بنیادهـــای اجتماعی در اســـترالیا اســـت که بـــه آنها در
تأسیس ،رشد و نیل به اهدافشان کمک میکند.
_مرکز پش ــتیبانی از انطباق سازمانهای غیرانتفاعی :این مرکز یک منبع آنالین اطالعات
برای سازمانهای غیرانتفاعی در ویکتوریا است و در اصل نقش یک راهنما و مشاور را
برای سازمانهای غیرانتفاعی بازی میکند.
_سایت پروبونو  :یک دایرکتوری جامع برای سازمانهای غیرانتفاعی است که خدمات
مختلف ــی ازجمله اخب ــار ،رویدادها ،فرصتهای شـــغلی ،جســـتجو خیریهها ،معرفی
حامیان مالی ،فعالیتهای داوطلبانه و غیره ،ارائه میدهد.
_بنیاد تحقیقات س ــرطان اس ــترالیا :این بنیاد یک بنیاد خیریه است که بهوسیله اعطای
کمک مالی به مؤسس ــات شاخص تحقیقات سرطان ،به کشف راههای جدید درمان
سرطان ،کمک مینماید.
_خدمات پزش ــکی پروازی رویال اس ــترالیا :این ســـازمان یـــک از بزرگتریـــن و جامعترین
س ــازمانهای ایرومدی ــکال در دنیا اســـت کـــه از جدیدتریـــن تکنولوژ یهـــای ارتباطی،
پزش ــکی و هوان ــوردی ب ــرای ارائه خدمات ســـامت بهصورت  24ســـاعته در سرتاســـر
استرالیا ،استفاده مینماید.
_خیر ی ــه س ــرطانهای نادر اس ــترالیا :هدف این خیریـــه ارتقاء آ گاهی ،حمایـــت و درمان
بیماران مبتالبه سرطانهای نادر است.
_س ــازمان درختان برای زندگی :این ســـازمان درواقع تجمعی از افرادی اســـت که برای باز
رویش درختان جنوب استرالیا و حفظ پوشش گیاهی موجود تالش میکنند.
_خیریه طعم بهش ــت :این خیریه درواقع یک مزرعه در نزدیکی ســـواحل جنوبی استرالیا
اس ــت که ب ــرای کارآم ــوزی و مش ــاوره به نوجوانـــان در زمینـــه فعالیتهای کشـــاورزی
فعالیت میکند.
_صن ــدوق موقوف ــه عل ــم و صنعت :ایـــن صندوق بهمنظـــور کمک به صنعت اســـترالیا
تأس ــیس گردیده و از پروژههای تحقیقاتی که واجد شـــرایط زیر هســـتند حمایت مالی
میکند.
_اجتماع کلیس ــای لیکز  :این اجتم ــاع در خالل برنامههای تفریح و ســـرگرمی به تقویت

یدنبعمج _مشش لصف 117 /

ایمان و مسیحیت در افراد میپردازد.
_مرک ــز اس ــامی امام حس ــین :ای ــن مرکز یـــک ســـازمان غیرانتفاعـــی در قالب شـــرکت با
مس ــئولیت مح ــدود به ضمانت اســـت که هدف اصلی آن رشـــد جامعه مســـلمانان از
طریق آموزش تعالیم اسالمی است.
پس از شناسایی بازیگران در سطوح گوناگون و معرفی نقش هرکدام ،نگاشت نهادی
مربوط به آنان ترسیمش ــده اس ــت که به درک بهتر جایگاه هر یک از بازیگران و ارتباطات
فیمابین آنان کمک مینماید.
قوانین حاکم بر بخش غیرانتفاعی در اســـترالیا در ســـه ســـطح فدرال ،ایالتی و محلی
وجود دارند .به عالوه ،اغلب قوانین ایالتی یا محلی حاکم بر جذب ســـرمایه هستند و هر
ی ــک از دادس ــتانیهای کل ایالت ــی مســـئول نظارت بر تراســـتهای خیریه اســـت .قانون
کمیس ــیون خیریهها و سازمانهای غیرانتفاعی سال  ،۲۰۱۲مهمترین قانون تصویب شده
در زمینه سازمانهای خیریه تا کنون بوده است.
از آن رو که مهمترین نهاد متولی امور خیریه در کشـــور اســـترالیا کمیســـیون خیریهها و
سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا است ،اولویتهای استراتژیک این نهاد به عنوان برنامه
توسعه وقف و امورخیریه در استرالیا معرفی شده است.
اولویتهای اس ــتراتژیک کمیس ــیون خیریهها و ســـازمانهای غیرانتفاعی اســـترالیا از
سال  2015تا 2018بهقرار ذیل است:
_ارتقا و حفظ اعتماد عمومی به خیریهها
_حمایت از خیریهها بهمنظور پایدار و سالم ماندن
_تسهیل گری برای خیریهها
_توسعه یک سازمان مستقل و شفاف
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پیوست

2013 قانون خیریه

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 charities 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 certainty 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 improving.
disqualifying purpose has the meaning given by section 11.
entity has the meaning given by the Australian Charities and Notforprofits Commission Act 2012.
government entity has the meaning given by section 4.
human rights has the meaning given by the Human Rights (Parliamentary Scrutiny) 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 section 15.
purpose of advancing the security or safety of Australia or the Australian public 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 Division 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 Division 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, including:
(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, including:
(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 directed.
(4)	For the purposes of subparagraph (1)(b)(ii), in determining whether the section of the general public to whose benefit the purpose is directed is a sufficient 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 purpose 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 presumed 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 suffering;
(b) the purpose of advancing education;
(c)	the purpose of relieving the poverty, distress or disadvantage of individuals 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) include 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 purpose of relieving the poverty, distress or disadvantage of individuals or families (see subsection 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 benefits 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 necessitous circumstances of one or more individuals who are in Australia.

9 P
 urposes 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 nondiscriminatory 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 criteria.
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 government 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 purpose (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 Australian 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 directed 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, disease 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 purpose of relieving the poverty, distress or disadvantage of individuals or families.
(2)	Without limiting what constitutes the purpose of advancing social or public
welfare, the purpose of advancing social or public welfare includes the purpose 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
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welfare, the purpose of advancing social or public welfare includes the purpose 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 purpose 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 widespread damage to property or the natural environment; and
(b)	the rebuilding, repairing or securing is in furtherance or in aid of the purposes 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 commercial 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 purpose of advancing culture includes the purpose of promoting or fostering
culture.
(2)	Without limiting what constitutes the purpose of advancing culture, the purpose 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 Australian 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 charitable trusts.
Note:
Trust law may, in certain circumstances, allow the purposes of a trust to be altered to remove 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]

