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مقدمه

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

معظم رهبری قرار دارد.
در این راســـتا ســـازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شـــد تا با 
کشـــورها، مقدمات آشـــنایی و بهره گیری  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
از ظرفیت ها و توانمندی های ســـایر ملل و توســـعه ارتباطـــات بین المللی در حوزه وقف، 
کشـــورها و ملت های مســـلمان را فراهم نماید. لذا از ســـال گذشـــته  یژه ارتباطات با  بـــه و
ژه پژوهشـــی  معاونت توســـعه مدیریت و پشـــتیبانی ســـازمان اقدام به تعریف و راهبری پرو
کشور  کشور اسالمی و پانزده  »شناخت وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده 
کتاب مســـتقل منتشـــر شـــد و در  که نتایج آن در قالب بیش از ســـی  غیراســـالمی« نمـــود 
یر محترم  ز همایش هفته وقف ســـال جاری توســـط جناب آقای دکتر صالحی امیـــری، و
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یاست  ری ر فرهنگ و ارشاد اسالمی، جناب آقای دکتر ستاری، معاون محترم علم و فناو
یاست محترم  جمهوری و حجت االســـالم و المســـلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و ر

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

و قدردانی نمایم.
یغ جناب آقای حســـین آب نیکی  همچنین مراتب ســـپاس خـــود را از زحمات بی در
ژه را بر عهده  یاســـت ســـازمان اوقاف و امور خیریه-که نظارت بر این پرو ر عالی ر -مشـــاو

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

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه 
کشورها در این حوزه،  به منظور آشنایی با بیشینه، روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی 
نگاشـــت نهـــادی مجموعه هـــای فعـــال در بخش وقـــف )شـــامل معرفی نهادهـــا و روابط 
مابین آن ها( و برنامه های آتی این کشـــورها با هدف اســـتفاده از تجربیات موفق و پرهیز از 
کشـــورهای مورد مطالعه، در دستور  تجربیات ناموفق، با لحاظ اقتضائات منحصربه فرد 

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

گردید: طراحی و اجرا 
ین طرح و چارچوب اولیه	  فاز صفر: تدو
کشــــورهای مدنظر و انتخاب و نهایی ســــازی 	  فاز اول: تعیین شــــاخص های انتخاب 

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

ژه و جزئیات هر یک  کالن، تفصیلـــی و محدوده پـــرو یـــن چهارچوب  فـــاز صفر به تدو
از مراحـــل و فعالیت هـــا اختصـــاص یافـــت. در فـــاز اول شـــاخص هایی جهـــت انتخاب 
کشـــورهای مدنظر  گردید و مبتنی بر این شـــاخص ها،  کشـــورهای هدف مطالعه، تعیین 
کشورهای  که  جهت مطالعه، مشخص شدند. این شاخص ها به گونه ای انتخاب شدند 
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همســـایه، کشـــورهای اســـالمی فعال در حـــوزه وقف و امـــور خیریه، کشـــورهای موفق در 
کشـــورهای مشابه جمهوری اسالمی ایران از جهت  حوزه وقف و امور خیریه در دنیا و نیز 

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

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

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

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
یل اســـت. برخـــورداری از نظام  یکـــی از کشـــورهای غیـــر اســـالمی منتخب کشـــور برز
یـــه، حضور در بین  یافته، شـــفافیت در ارائه اطالعات مؤسســـات خیر مدیریت ســـاختار
کشـــورهای  یل به عنوان یکی از  ئل انتخـــاب برز کشـــورهای امریکای جنوبـــی از جمله دال

هدف مطالعه می باشد.
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
یـــل می باشـــد و در آن وضعیـــت جغرافیایی، سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و  کشـــور برز
یل، مفهوم وقـــف و امور خیریه، روند توســـعه و وضعیت موجود بخش  کشـــور برز یخی  تار
یل طی فصول  کشور برز وقف و امور خیریه و نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه در 
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یک الی چهار به اجمال بررسی شده است.
یل شامل اطالعات اجتماعی،  کشور برز برای انجام تحقیق حاضر در ابتدا اطالعات 
ری شـــد. این اطالعات با جســـتجوگر سایت های اینترنتی و  اقتصادی و فرهنگی جمع آو
ســـایر منابع اطالعاتی به دســـت آمد. برای بررســـی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه  و 
گزارش های دیگری بررسی شدند. این  یل مقاالت و  کشـــور برز شاخص های بخشـــندگی 
که اطالعات  گزارش ها شامل برخی پژوهش های خارجی مربوط به سال های اخیر است 
یـــل در اختیـــار قرار می دهـــد. همچنین هـــر یک از  ارزشـــمندی را در ارتبـــاط بـــا کشـــور برز
یل با برخورداری از ســـایت هایی مشـــخص اطالعـــات مفیدی در  نهادهـــای فعـــال در برز

یل در دسترس عموم قرار می دهند. کشور برز زمینه نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
کار مقـــاالت، مطالعات و پایگاه های اینترنتی فارســـی که در زمینه کشـــور  در ابتـــدای 
گرفـــت که متأســـفانه مطالعه  یـــل اطالعـــات قابل توجهـــی داشـــتند، مورد بررســـی قرار  برز

کشور تابه حال انجام نشده است. جامعی در خصوص این 
یل به سایت های  کشور برز کلی در مورد  در فصل اول برای بررسی و حصول اطالعات 
مختلف فارسی و انگلیســـی زبان مراجعه شد تا اطالعاتی در مورد وضعیت جغرافیایی، 
کشوری، وضعیت فرهنگی، اوضاع سیاسی- اجتماعی، ساختار حکومت،  تقسیمات 
که بیشـــترین  وضعیت اقتصادی و شـــاخص های این حوزه به دســـت آید. ســـایت هایی 
که اطالعات مناســـبی را در این  کردند عبارت اند از ســـایت دیپلماســـی ایرانی  کمـــک را 
کالن مناســـبی در این خصوص داشت و  که اطالعات  یکی پدیا  زمینه دارا بود، ســـایت و

کرده بود. که شاخص های اقتصادی و جمعیتی را فراهم  سایت بانک جهانی 
گرفت؛ و  یل مورد بررســـی قـــرار  کشـــور برز در فصـــل دوم مفهـــوم وقـــف و امور خیریه در 
کلی سازمان های غیرانتفاعی و جوامع مدنی، انجمن ها،  انواع امور خیریه در دســـته های 
ســـازمان های بشردوســـتانه و یا ســـازمان های خیریه، ســـازمان های غیردولتـــی )NGO( و 

گردیده است. بنیادها مشخص 
یـــه موردمطالعه قرار  در فصـــل ســـوم روند توســـعه و وضعیـــت موجود وقف و امـــور خیر
گرفتند. در این بخش به صورت مختصر در خصوص بر روند توسعه وقف و امور خیریه در 
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یل پرداخته شده است و سپس در این فصل وضعیت موجود سازمان های غیرانتفاعی  برز
یل به تفصیل اشاره شد و تعداد مؤسسات خیریه، درآمدها، هزینه ها و ... به صورت  در برز
کامـــل طی ســـالیان مختلف بیان شـــد و در انتهای فصل مقایســـه وضعیـــت وقف و امور 

کشورها صورت پذیرفت. یل در امور خیریه با دیگر  کشور برز خیریه 
یگران فعـــال در حوزه وقف و امور خیریه می پردازد. در ابتدا  فصـــل چهارم به معرفی باز
یگران فعال و  کنشـــگران معرفی شـــد و ســـپس توضیح مختصری درباره هر یـــک باز انواع 
یری با عنوان نگاشت نهادی  کوتاه بیان شده است سپس در تصو نقش هر یک به صورت 
یگران به همراه ارتباطات آن ها نشـــان داد شـــد و در ادامـــه، هر یک از  نقـــش هر یـــک از باز

گرفته اند. نهادها به طور مفصل موردبررسی قرار 
یل جمع بندی صورت  کشور برز در فصل پنجم با توجه به مطالعه حاضر در خصوص 

کشور بیان می گردد. گرفته است و نظام مدیریت وقف و امور خیریه در این 
ز  گـــزارش از مراجع معتبر و به رو ین این  که در تدو در مجمـــوع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گردد. ان شـــاءاهلل با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقت باالیـــی برخوردار 

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

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

مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
 و ناظر پروژه



| فصل اول |

کشور برزیل کلی  اطالعات 





کشور برزیل- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
به منظور آشنایی و مطالعه روندهای اجتماعی و فرهنگی مربوط به یک کشور، آشنایی 
که پیش ازاین اشاره  گزارش همان طور  ری است؛ در این  کشور ضرو کلی آن  یژگی های  با و
گردید، به بررسی روند تغییر کمک های خیریه و وقف و سازوکارهای مربوط به آن پرداخته 
می شود. مطالعات گسترده ای در زمینه مؤلفه های تأثیرگذار در زمینه کمک های خیریه و 
که از آن میان می توان به مذهب، سن  کشورهای مختلف دنیا انجام شده است  وقف در 

افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
یل پرداخته می شود  یژگی های بارز کشـــور برز به همین جهت در این فصل به بررســـی و
کـــه در پنـــج بخش اطالعـــات جغرافیایـــی، اطالعات اقتصـــادی، اطالعات سیاســـی و 
کمک های  کشور در حوزه وقف و  اجتماعی، جمعیت شـــناختی و درنهایت جایگاه این 

خیریه می باشد.

اطالعات جغرافیایی- 1-1
یل در قاره آمریکا جنوبی واقع شـــده است و همسایگان این کشور، از شمال  کشـــور برز
ینام، ونزوئال و کلمبیا، از غرب، پرو، بولیوی و آرژانتین، از  یان فرانسه، ســـور گو کشـــورهای 
یل ازنظر مســـاحت کشور  جنوب اروگوئه و از شـــرق اقیانوس اطلس می باشـــند. کشـــور برز

کشور پنجم دنیا است ]1[. سوم قاره آمریکا و 
کنار همســـایگان نامبرده نشـــان  یـــل در  کشـــور برز در شـــکل شـــماره )1-1( موقعیـــت 
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داده شده است.

کشور برزیل در آمریکای جنوبی شکل  1-1- موقعیت 

یل در جدول )1-1( ارائه شده است. کشور برز برخی مشخصات مهم 

کشور برزیل جدول  1-1- مشخصات عمومی 

زبانپایتختتعداد فدرال هاوسعت )کیلومترمربع(

یلیا8.511.96527 پرتقالیبراز

یل مســـاحتی معادل  کشـــور برز کـــه در جـــدول )1-1( مشـــاهده می شـــود،  همان طـــور 
کـــه پنـــج برابر مســـاحت کشـــور ایران اســـت و دارای 26  کیلومترمربـــع دارد   8/511/965
یل اســـتقالل چشـــمگیری از دولت در نظام  ایالت و 1 بخش فدرال می باشـــد، ایاالت برز
قانون گذاری، تأمین اجتماعی دولتی و نظام مالیاتی دولتی دارند. رهبری دولت هر ایالت 
کـــه توســـط آرای عمومی انتخاب شـــده و نیز هـــر ایالت دارای  را فرمانـــدار در اختیـــار دارد 
مجلـــس خـــاص خود نیز هســـت. هر ایالت دارای شـــهرداری های خاص خود اســـت که 
که دارای استقالل بوده  شهرداری ها نیز شورای قانون گذاری و شهردار خاص خود را دارند 
و از دولت فدرال و دولت ایالتی نیز مستقل هستند. یک شهرداری ممکن است چندین 

شهرک را نیز در بربگیرد، اما این شهرک ها فاقد دولتی مستقل هستند ]2[.
شـــکل )1-2( مربوط به محل هر ایالت و جدول )1-2( مشخصات هر ایالت را نشان 

می دهد ]2[ و ]3[.
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کشور برزیل شکل  1-2- موقعیت ایالت های 

کشور برزیل جدول  1-2- مشخصات عمومی ایالت های 

مرکزمساحت )کیلومترمربع(نام ایالت

یوبرانکو152589اکره ر

گواس ماسیو27731آال

مانائوز1564445آمازوناس

یا45597اسپیریتو سانتو یتور و

ر561026باهیا سالوادو

بلم1250722پارا
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مرکزمساحت )کیلومترمربع(نام ایالت

ژوائون پاسوا56372پارائیبا

یتیبا199554پارانا کور

رسیف98281پرنامبوکو

ینا250934پیائوئی ترز

پالماس277322توکانتینز

پورتوولیو243044روندونیا

ژانیرو یودو ژانیرو44268ر یودو ر

یوگرانده جنوبی ناتال53015ر

فورتالزا150630سئارا

پائولو سائو پائولو247898سائو

ینا کاتار یانو پولیس95985سانتا فلور

یپه آراکاژو21994سرژ

یاس یانیا364770گو گو

سائولوئیس328663مارانائو

یابا881001ماتوگروسو کو

کامپوگرانده350548ماتوگروسوی جنوبی

یزونت587172میناس ژرایس بلو هور

کاپا140276آماپا )سرزمین( ما

یلیا5814بخش فدرال )دیستریتو فدرال( براز

رایما )سرزمین( یستا230104رو بوئاو

26فرناندو دو نورونا )سرزمین(
که از  این سرزمین جزیره ای است 

کشور اداره می شود داخل 
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اطالعات اقتصادی- 1-3
یال ایران اســـت. هر  یل معادل 10400 ر کشـــور، رئال اســـت و هر رئال برز واحد پول این 
کشـــور، 1 و 5 و 10 و 20 و 50 و 100  رئال 100 ســـنتاوس اســـت. اســـکناس های رایج در این 

رئالی است.
رزی، معدن، تولید،  یل با در اختیار داشتن بخش های گسترده و توسعه یافته کشاو برز
کار، دارای تولید ناخالـــص داخلی )برابری قـــدرت خرید( بیش از  خدمـــات و نیز نیـــروی 
یل را تبدیل به قدرت اقتصادی منطقه  تین است و این امر برز کشورهای آمریکای ال ســـایر 
یل در حال گســـترش حضور خـــود در بازارهای جهانی اســـت. مهم ترین  کـــرده اســـت. برز
یا، ســـنگ معدن  یل را هواپیمای دارای بال ثابت، قهوه، وســـایط نقلیه، ســـو صادرات برز
آهن، آب پرتقال، فوالد، منسوجات، کفش، گوشت و تجهیزات برقی تشکیل داده است.
یل نهمین اقتصاد بزرگ  گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، برز بر اســـاس 
جهـــان ازنظر برابری قدرت خرید و یازدهمین قدرت اقتصادی جهان ازنظر نرخ دادوســـتد 
یل دارای اقتصاد متنوع درآمد متوســـط است و نیز دارای تنوع ازنظر سطح  بازار اســـت. برز
توســـعه اســـت. بیشـــتر بخش صنعتی این کشـــور در بخش های جنوب و جنوب شـــرقی 
یل است، اما این  این کشـــور تجمع یافته است. منطقه شـــمال شرقی فقیرترین منطقه برز

منطقه نیز در حال جذب سرمایه گذاری های جدید است.
که  یل  تین اســـت. صنایع برز یل دارای پیشـــرفته ترین بخش صنعتی در آمریکای ال برز
کشـــور را به خود اختصاص داده اســـت، از صنایع  یک ســـوم تولیـــد ناخالص داخلی این 
کاالهای مصرفی بادوام را  خودروســـازی تا صنایع فوالد، پتروشـــیمی، رایانه، هواپیما و نیز 
که ماحصل اجرای طرح رئال است،  شـــامل می شـــود. با توجه به افزایش ثبات اقتصادی 
گسترده ای در  یل و نیز واحدهای تجاری چندملیتی سرمایه گذاری  بخش های تجاری برز
که بخش عمده آن از شـــرکت های آمریکای شـــمالی  کرده اند  ری جدید  تجهیزات و فناو

یل است. براس بزرگ ترین شرکت نفتی برز خریداری شده است. پترو
گســـترده و پیچیـــده خدمات نیز هســـت. در اوایـــل دهه 1990،  یـــل دارای صنعت  برز
یل را به خـــود اختصاص داد.  بخـــش بانکـــداری 16 درصد از تولیـــد ناخالص داخلـــی برز
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برو شـــده اســـت، اما این صنعت  گرچه با تحول عمده ای رو یل  صنایع خدمات مالی برز
محصـــوالت متنوعـــی در اختیار واحدهـــای بازرگانی محلـــی قـــرار داده و در حال جذب 
شرکت های جدید بسیاری از جمله شرکت های مالی ایاالت متحده آمریکاست. بورس 

یودو ژانیرو در حال ادغام هستند ]2[. پائولو و ر راق بهادار سائو او
یل  کشـــور برز گزارش بانک جهانی )شـــکل 1-3(، رشـــد تولید ناخالص داخلی1  بنابر 
برای سال های 2014 و 2015 به ترتیب 1/6% و 1/69% است. رشد تولید ناخالص داخلی 
ایران در ســـال 2015 در ســـایت بانک جهانی اعالم نشده اســـت؛ بنابراین جهت مقایسه 
گرفته اســـت. در ســـال 2014، میزان رشد تولید  ســـه نمودار، ســـال 2014 موردبررســـی قرار 
یل )0/1 درصد( از جهان )2/6 درصد( و ایران )4/3 درصد( پایین تر  ناخالص داخلی برز

است]4[.

شکل  1-3- نمودار رشد تولید ناخالص داخلی برزیل، ایران و جهان از سال 2000 تا 2015

یل بر اســـاس ســـرانه  گزارش بانک جهانی )شـــکل 1-4( میزان تولید ناخالص برز بنا بر 
جمعیـــت2 در ســـال های 2014 و 2015 برابـــر بـــا 11،700 دالر )حـــدود 43 میلیـــون تومان( و 

1. GDP Growth
2. GDP Per Capita
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8،500 دالر )حـــدود 32 میلیـــون تومان( می باشـــد. میزان تولید ناخالـــص داخلی ایران به 
ازای ســـرانه جمعیت در ســـال 2015 در ســـایت بانک جهانی اعالم نشده است. بنابراین 
گرفته است. در سال 2014، میزان  جهت مقایسه ســـه نمودار، سال 2014 موردبررسی قرار 
تولید ناخالص داخلی آلمان بر اســـاس ســـرانه جمعیت، تقریبًا معادل 1.1 برابر جهان و 2 

برابر ایران است ]5[.

شکل  1-4- نمودار تولید ناخالص داخلی برزیل، ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال 2000 تا 2015 

یل بر اســـاس قیمت بازار1 در ســـال های 2000 تا 2014  میـــزان تولید ناخالص داخلی برز
گزارش بانـــک جهانی، میـــزان تولید ناخالص  رده شـــده اســـت. بنا بر  در شـــکل )1-5( آو
یل در سال 2014، برابر با 1775 میلیارد دالر )6 میلیون میلیارد تومان(  و تولید  داخلی برز
ناخالـــص داخلی ایران در این ســـال برابر 425 میلیارد دالر )1/3 میلیـــون میلیارد تومان( 
یل بیش از 4  که در شکل نمایان اســـت، تولید ناخالص داخلی برز می باشـــد و همان طور 

برابر ایران می باشد ]6[.

1. GDP at Market Prices
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کشورهای برزیل و ایران به قیمت بازار )دالر آمریکا( از سال 2000 تا 2015 شکل  1-5- نمودار تولید ناخالص داخلی 

گـــزارش بانک جهانـــی )شـــکل 1-6(، درآمـــد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه  بنـــا بـــر 
یل در ســـال های 2013 و 2014 برابر با 15،110 دالر )حدود 56 میلیون  کشـــور برز جمعیت1 
تومـــان( و 15،650 دالر )حـــدود 58 میلیـــون تومان( می باشـــد. همچنین میزان متوســـط 
درآمد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه جمعیـــت در جهان در ســـال 2014، معادل 15.011 
دالر )حدود 46 میلیون تومان( و این شاخص برای ایران به میزان 17.400 دالر )حدود 57 

میلیون تومان( می باشد ]7[.

شکل  1-6- نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت برزیل، ایران و جهان از سال 2000 تا 2014

1. GNI Per Capita, PPP
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رده شده است.  میزان درآمد ناخالص ملی1 در سال های 2000 تا 2015 در شکل 1-7 آو
یل در سال 2014، برابر با 3225  گزارش بانک جهانی، میزان درآمد ناخالص ملی برز بنا بر 
میلیارد دالر )حدود 11 میلیون میلیارد تومان( می باشد و درآمد ناخالص ملی ایران در این 

سال، 1360 میلیارد دالر )4/2 میلیون میلیارد تومان( می باشد ]8[.

شکل  1-7- نمودار درآمد ناخالص ملی آلمان و ایران از سال 2000 تا 2014

اطالعات سیاسی اجتماعی- 1-1
شمار  به  استقالل  زمان  تا   1519 سال  از  پرتغالی هـــا  مستعمرات  از  یکی  برزیل  کشور 
ره، برزیل به بخش هـــای مجزا تقسیم شـــده و هر یک از بخش هـــا در  می رفـــت. طی آن دو
با  زمان  آن  قدرتمند  کشورهای  کشـــمکش های  بود.  پرتغالی  شاهزادگان  از  یکی  اختیار 
یکدیگر زمینه ساز استقالل برزیل در سال 1822 از پرتغال شد. در همان سال کشور پرتغال 
با  شناخت.  رسمیت  به  را  آن  پادشاهی  حکومت  و  اعالم  را  برزیل  استقالل  رسمی  به طـــور 
خروج اولین پادشاه برزیل از قدرت، این کشور از سال 1831 تا 1840 میالدی توسط نائب 
السلطنه هدایت شد. طی ســـال های 1840 تا 1870 برزیل به قطب خرید و فروش برده هـــا 
و صادرات قهوه بدل شد. از سال 1870 نبرد میان جمهوری خواهـــان و دولت آغاز شد. در 

سال 1889 و با استعفای پادشاه وقت، حکومت جمهوری در برزیل برپا شد.
1. GNI, PPP
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کشور برزیل از آن سال تاکنون با تغییر دولت هـــای متعدد روبـــه رو شده است. به رغـــم 
و  مطالعه  کردند.  پافشاری  صنایع  و  رزی  کشاو رشد  بر  آن هـــا  تمامی  دولت هـــا،  تفاوت 
استحکام  استقرار و  برای  را  میالدی راه  سال 1988  طی  برزیل  اساسی  قانون  بازنگری در 
جمهوری فدرال هموار کرد. در حال حاضر این کشور دارای 26 استان و یک بخش فدرال 

است ]1[.

حکومت فدرالی- 1-1-1
کشور برزیل دارای حکومت جمهوری فدرال است. حکومت کشور دارای سه بخش 
قوه  و  عضو   594 با  نمایندگان(  اتاق  و  ملی  )کنگره  مقننه  قوه  عضو،   15 با  مجریه  قوه 

قضائیه )دادگاه های عالی فدرال و نظامی( است ]1[.

قانون اساسی- 1-1-1
برزیل تا قبل از سال 1822 میالدی فاقد قانون اساسی بود و حکام این کشور بـــر پایـــه 
قوانین و مقررات پرتغال، دستورات و احکام خود را صادر می کردنـــد. نشیب و فرازهای 
متعدد در عرصه حکومت برزیل موجب شد تا قانون یادشده دچار تغییرات متعدد شود. 
قانون اساسی نهایی این کشور پس از بازنگری در تاریخ پنج اکتبر 1988 به تصویب رسید.

این قانون دربرگیرنده 250 اصل است. قانون اساسی بر پایه برابری اقوام ساکن در آن 
کشور و یکسان بودن حقوق آن ها از دیدگاه قانون بنا شده است.

در بند اول آن چنین آمده است: »جمهوری فدرال برزیل بر پایه تمامیت ارضی و اتحاد 
ناگسستنی بخش های کشور و در قالب دولتی دموکراتیک شکل گرفته است. اساس وجود 
این دولت همکاری و تالش جمعی شهروندان درزمینـــه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

و غیره است. دولت با مراجعه به آرای مردم تعیین شده و مشروعیت می یابد.«
قضائیه،  قوه  قوه استوار است:  سه  بر  قوای دولت  برزیل،  کشور  قانون اساسی  طبق  بر 
و  قانون  این  برمبنای  خود  قوه درانجام وظایف  سه  این  گذاری.  قانون  قوه  و  اجرایی  قوه 
رند و ریاست جمهوری مرجع تمام این قوا است]1[. دیگر قوانین، هماهنگی به عمل می آو
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قوه مقننه- 1-1-3
شد.  تشکیل   1826 سال  در  برزیل  کشور  نمایندگان  اتاق  و  سنا  مجلس  جلسه  اولین 
هدف از تأسیس مجلس سنا و اتاق نمایندگان، ایجاد بستر مناسب به منظـــور نقد و بررسی 
ین شـــده و جلوگیری از تصویب قوانین مشـــکل آفرین برای  کارشناسی قوانین و لوایح تدو
ره چهارســـاله  برای دو و  عمومی  آرای  به  مراجعه  با  یادشده  نمایندگان  است.  بوده  مردم 
انتخاب می شوند. انتخابات مجلس سنا و اتاق نمایندگان به صورت مرتب برگزار می شود.
است.  نمایندگان تشکیل شـــده  اتاق  ملی و  کنگره  بخش  برزیل از دو  کشور  مقننه  قوه 
قانون،  اساس  بر  است.  برزیل  مردم  نمایندگان  گردهمایی  جهت  مکانی  نمایندگان  اتاق 
هر استان و بخش فدرال، مجاز به داشتن نمایندگانی در این اتاق هستند. تعداد نمایندگان 
هر استان بر اساس تعداد شهروندان مقیم آن ها تعیین می شوند. تعداد نمایندگان استان ها 
مساوی  سنا  مجلس  نمایندگان اســـتان ها در  تعداد  است. درحالی کـــه  متغیر   70 تا   8 بین 
است. بدون توجه به شرایط اســـتان ها، هر استان دارای سه نماینده در این مجلس است. 

ازاین رو مجلس سنا نماد آشکار حکومت فدرال در کشور محسوب می شود.
سنا  مجلس  اما  هستند،  مشابه  جایگاهی  و  ارزش  نمایندگان دارای  اتاق  و  سنا  مجلس 
از قدرت بیشتری در زمان اخذ آرا برخوردار است. همه قوانین باید در مجلس سنا و اتاق 

نمایندگان به تصویب نمایندگان برسند.
تمام حقوق اعضا و وظایف آنان در تمام زمینه ها مطابق قانون تعیین می شود. بر اساس 
اتاق  و  سنا  مجلس  اعضای هیئت رئیســـه  سایر  و  معاون  مجلس،  رئیس  تعیین  قانون  این 

نمایندگان با استناد به آرای نمایندگان آن ها و کسب اکثریت آرا انجام می شود. ]1[.

قوه مجریه- 1-1-1
در کشور برزیل، رئیس جمهـــور، مقام رئیس قوه مجریه را دارد. رئیس جمهـــور و معاون 
اعضای  برگزیده می شـــوند.  ساله  چهار  ره  دو برای  و  مردم  آرای  به  مراجعه  طریق  از  وی 
کابینه بـــر اســـاس پیشنهاد رئیس جمهـــور و آرای نمایندگان مجلس مشخص می شـــوند. در 

یر هستند: که به شرح ز زارت خانه تعریف شده است  کابینه رئیس جمهور 23 و
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وزارت امور اقتصادی1. 1
وزارت هوانوردی2. 2
وزارت ارتباطات3. 3
وزارت فرهنگ4. 4
وزارت آموزش و ورزش5. 5
وزارت محیط زیست، منابع آب و منطقه قانونمند آمازون6. 6
وزارت مدیریت فدرال و تغییرات استانی-دریایی7. 7
وزارت روابط خارجی8. 8
وزارت بهداشت9. 9

وزارت صنعت، تجارت و گردشگری10. 10
وزارت دادگستری11. 11
وزارت کار12. 12
وزارت ترابری13. 13
وزارت معادن و انرژی14. 14
وزارت نیروی دریائی15. 15
وزارت بودجه و برنامه ریزی16. 16

1. www.fazenda.gov.br
2. www.emaer.fab.mil.br
3. www.mc.gov.br
4. www.minc.gov.br
5. www.mec.gov.br
6. www.mma.gov.br
7. www.seap.gov.br
8. www.mre.gov.br
9. www.saude.gov.br
10. www.mdic.gov.br
11. www.mj.gov.br
12. www.mtb.gov.br
13. www.transportes.gov.br
14. www.mme.gov.br
15. www.mar.br
16. www.mpo.gov.br
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وزارت همکاری و بیمه اجتماعی1. 17
وزارت علوم و فناوری2. 18
وزارت ارتش3. 19
وزارت کشاورزی4. 20
وزارت توسعه، صنعت و تجارت5. 21
وزارت توسعه اجتماعی و مبارزه با گرسنگی6. 22
زارت حمل ونقل7 ]1[. 23 و

قوه قضائیه- 1-1-5
سیستم قضایی این کشور بر پایه قوانین قضایی ایتالیا بناشـــده است. ازاین رو قوه 
قضائیه در بررسی شکایات و دعاوی مطرح شـــده از قوانین قضایی ایتالیا بهره برداری 
می کنـــد، اما اجباری به تبعیت کامل از آن ندارد. این سیستم دربرگیرنده دادگاه عالی 

فدرال، دادگاه عالی عدالت، دادگاه فدرال منطقه ای و دادگاه های شهری است.
معموًال اختالفات و دعواها ابتدا در دادگاه های شهری بررسی می شوند. افزون بر 
دادگاه های فوق، این کشور از دادگاه های تخصصی درزمینههای کار، انتخابات و امور 

نظامی نیز استفاده می کند.
در این کشور قضات در سن 70 سالگی به اجبار بازنشسته می شوند ]1[.

دادگاه عالی فدرال- 1-1-1
این دادگاه مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مسائل مربوطه به امور سیاسی 
را بر عهده دارد. ازاین رو اعضای دادگاه فوق با آرای قانون گذاران تعیین می شوند ]1[.

1. www.mpas.gov.br
2. www.met.gov.br
3. www.eme.mil.br
4. www.agricultura.gov.br
5. www.desenvolvimento.gov.br
6. www.mds.gov.br
7. www.transportes.gov.br
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دادگاه عالی عدالت- 1-1-1
این دادگاه مرجع بررسی و اظهارنظـــر در خصوص تقاضاهای استیناف صادره از 
سوی مراجع قضایی است. این دادگاه از اعمال تغییر در دادگاه های استیناف به وجود 

آمده است ]1[.

دادگاه فدرال منطقه ای- 1-1-1
این دادگاه، دادگاه میانی بین دادگاه شهری و دادگاه های عالی است. ازاین رو دادگاه 
یادشده مسئولیت بررسی پرونده هـــا و اظهارنظر در خصوص آن ها قبل از ارسال به 

دادگاه های عالی را بر عهده دارد ]1[.

دادگاه شهری- 1-1-9
برزیل است.  اختالفات و مشاجرات کوچک در  بررسی  اولین مرجع  دادگاه  این 

دادگاه بخش مسئولیت بررسی اختالفات خانوادگی را نیز دارد ]1[.

کشور برزیل شکل  1-8- ساختار حکومتی و سیاسی 

جمعیت و پراکندگی سنی- 1-5
یل از سال 2000 تا 2015 مطابق  گزارش بانک جهانی، رشد جمعیت کشور برز بر اساس 

شکل )1-11( هست.
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شکل  1-9- نمودار رشد جمعیت برزیل و ایران از سال 2000 تا 2015

همان طـــور که مالحظه می شـــود روند تغییر جمعیت کشـــور برزیل با شـــیب یکنواختی 
افزایش یافته است. جمعیت کشور برزیل در سال 2015 معادل 207،800،000 نفر می باشد که 
از جمعیت کشور ایران در همین سال )79،100،000( حدود 125 میلیون نفر بیشتر است ]9[.

یـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه  کمک هـــای خیر ســـن افـــراد می تواند در میـــزان 
کمک های غیرمذهبی مشاهده نشده است. ازجمله عواملی  مشـــخصی بین سن افراد و 
تر  تر افزایش یابد، باال کمک های خیریه در میان افراد با ســـن باال که ســـبب می شـــود میزان 
گرایش های مذهبی این افراد نســـبت به افراد جوان تر اســـت، از ســـوی دیگر افراد در  بودن 
سنین باال کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هستند و راحت تر می توانند از اندوخته خود 
که افراد با نزدیک شـــدن به  کمک نمایند. همچنین مطالعات نشـــان می دهد  به دیگران 
کمک به آن ها می اندیشند]10[. پایان زندگی و یاد مرگ بیشتر به دیگران فکر می کنند و به 
که زنان به دلیل حـــس همدلی و تمایالت  در برخی مطالعات، مشاهده شـــده اســـت 
کمک های خیریه نشـــان می دهند و درعین حال  مذهبی و اجتماعی، تمایل بیشـــتری به 
کمک های  کردن ابـــراز می کننـــد، در عمل  کمک  کمتـــری به  مـــردان باوجوداینکـــه تمایل 
بیشـــتری می کنند؛ علی رغم این مســـائل جنســـیت نمی تواند به عنوان یک متغیر مستقل 
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و منفرد در میزان بخشـــندگی افراد ســـنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیر درآمد افراد، نظر 
کردن و ســـایر متغیرهای عنوان شده در این فصل نیز  کمک  ســـایر افراد خانواده نسبت به 

تأثیرگذار می باشند.
یل در ســـال 2016 مطابق جدول )3-1(  گروه های ســـنی مختلف در کشـــور برز درصد 

بوده است ]11[.

گروه های مختلف سنی برحسب جنسیت جدول  1-3- درصد 

نسبت مرد به زندرصدگروه سنی )سال(ردیف

114-022.781.039

224-1516.431.028

354-2543.830.984

464-558.890.895

تر5 658.090.747 و باال

کل6 1000.973جمعیت 

شکل  1-10- نمودار ساختار سنی شهروندان آلمان در سال 2015
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گروه سنی  یل مربوط به  کشور برز که مالحظه می شود بیشترین جمعیت در  همان طور 
گروه سنی برابر 0/984 است. 25 تا 54 سال است و نسبت مردان به زنان در این 

اطالعات فرهنگی - مذهبی- 1-1

فرهنگ- 1-1-1
مردم برزیل به دلیل ویژگی های خاص فرهنگی و اجتماعی و تنوع نژادی خود، از 
عالیق و الگوی زندگی و مصرف خاصی برخوردارند. در زیر به برخی از این ویژگی ها 

اشاره شده است:
اسـتفاده از انگشـتان برای برداشـتن غذا یا میـوه در جمع موجب تنـزل جایگاه 

اجتماعی فرد می شود.
برزیلی هـــا توجه زیادی به نحوه صرف غذا و میوه دارند. در این زمینه تبعیت از 
قواعدصرف غذا بسیار مهم است. مواد غذایی باید به اشـتراک گذاشـته شود. این امر 
در زمانی که میزان مواد غذاییکم باشد، نیز ضروری است. قهوه فقط هنگام صرف 
صبحانه سـرو می شـــود. سـایر زمان ها قهوه پس از صرف غذا نوشیده می شود. حفظ 

احترام به جایگاه افراد در کلیه اماکن و موقعیت ها ضروری است

مذهب- 1-1-1
کاتولیک از پروتستان  گرایش  که نسبت  یل، مسیحیت هست  دین اکثر شهروندان برز
بیشتر است. نسبت پیروان ادیان مختلف در این کشور در جدول )1-4( ارائه شده است 

]12 و 13[.

کشور برزیل کندگی ادیان در  جدول  1-4- پرا

پیروان )درصد(دینردیف

23مسیحیت-پروتستان1

65مسیحیت-کاتولیک2
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پیروان )درصد(دینردیف

2.2روح گرایی3

0.02یهودیت4

0.01اسالم5

9.37سایر ادیان یا بدون دین6

0.4نامشخص7

گســـترده ای از اعتقادات مذهبی، مردم به همۀ اعتقادات مذهبی  باوجـــود چنین دامنه 
احترام گذاشته و در اکثر مراسم مذهبی شرکت می کنند.

مسلمانان در برزیل	 
رد و مهاجرت شـــهروندان  یل را به اشـــغال خود درآو در ســـال 1500 میالدى، پرتغال برز
یل  ى از مسلمانان خود را به برز کشـــور را ممنوع نمود اما بااین حال، بسیار آندلســـی به این 
رســـانده، جماعتی از مســـلمانان را تشـــکیل دادند. تـــا اواخر قرن شـــانزدهم میالدى، رقم 
که مســـلمانان از ابتدای  ید آن اســـت  کامـــاًل افزایش یافت. بعضی اســـناد مؤ مســـلمانان 
یانورد و تعدادی نیز به عنـــوان برده از آفریقا  یل، همـــراه با پرتغالی  ها به عنـــوان در کشـــف برز

یل  شدند. وارد برز
یل در قرن 16 آغاز می شود. بسیاری  یل از زمان استعمار پرتغالی برز یخ مسلمانان برز تار
که از ترس دادگاه های تفتیش  یل آمدند، مورهای مسلمان بودند  که به برز از پرتغالی هایی 

عقاید آن زمان مجبور به تغیر مذهب به مسیحیت شده بودند.
مورها سازمان دهی اجتماعی مجزایی تشکیل ندادند، بنابراین حضور اسالم در برزیل را 
باید بعد از واردات برده های آفریقای غربی به برزیل در قرن 18 دانست. برده ها از قومیت های 

مختلف بوده اند، ولی آن ها را مالس می خوانده اند به معنی مسلمان اهل مالی.
پائولو رسمًا افتتاح شد. در سال 1977، سفراى  یل، سال 1956 در سائو اولین مسجد برز
کردنـــد. جمعیت هاى  یل  هفده کشـــور اســـالمی اقدام بـــه ایجاد یک مرکز اســـالمی در برز
ى یکدیگر »فدراســـیون اســـالمی « را تأسیس نمودند.  اســـالمی در ســـال  1979، با همکار
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در ســـال 1981، شـــعبه  اى از جمعیت »اســـالم و غرب « که مرکز آن در ژنو اســـت، در شهر 
یل 1981 اقدام  ر یلیا در آو یلیا تأسیس شد. به دنبال فعالیت هاى مذکور، دانشگاه براز براز

کرد. ى سمینار بین  المللی »تمدن اسالمی «  به برگزار
در حـــال حاضـــر بیـــش از 80 انجمن اســـالمی و نزدیک بـــه 50 مســـجد و نمازخانه در 
کنون تغییرات و پیشرفت های  گذشته تا کشور وجود دارد. از 40 سال  نقاط مختلف این 
یل رخ داده به طوری که طی ســـه دهه گذشته  بســـیاری در اوضاع فرهنگی مســـلمانان برز

حدود 40 مسجد ساخته شده است.
کثر آن ها  یل به یک میلیـــون و 500 هزار نفر می رســـد که ا زه جمعیت مســـلمانان برز امـــرو
یه، لبنان و عده کمی نیز از مصر، مراکش و دیگر ملیت ها هستند. عرب و از کشورهای سور

یل مقیم هســـتند. تا 1/5 میلیون  طبق برخی آمار قریب به 12 میلیون عرب تبار در برز
یر 5 هزار نفر است.  مســـلمان وجود دارد و 40 درصد مسلمانان شیعه  اند و تعداد ایرانیان ز
کز و مؤسســـات اسالمی فراوانی را در  کنون انجمن ها، مرا یل از ســـال 1985 تا شـــیعیان برز

که مسلمانان، اعم از شیعه و سنی در آن نماز می گزارند ]13[. کردند  کشور تأسیس  این 

کز شیعی در برزیل مرا
پائولو قرار دارد، یک مؤسسه  که در شهر سائو یل: این انجمن  انجمن خیریه اسالمی برز
که برای انتشار  یت ارائه خدمات فرهنگی، پژوهشـــی و رسانه  ای است  خصوصی با محور
گســـترش معارف اســـالمی و ســـیره اهل بیت اطهار )ع( فعالیت می کند و شـــامل یک  و 
کتابخانه، سالن جلسات،  حســـینیه با ظرفیت 600 نفر، مسجد محمد رسول اهلل )ص(، 
دفتـــر انجمـــن، آشـــپزخانه و منزل عالم دین اســـت. این انجمن، مدیریت یک مدرســـه را 
پاولو قرار دارد  کرده اســـت. این مدرســـه در مرکز شهر ســـائو نیز به فعالیت  های خود اضافه 
یـــل، با عنوان  و مشـــغول بـــه فعالیت اســـت. پربیننده  ترین ســـایت اینترنتی شـــیعه در برز
ســـایت »الرســـاله« نیز متعلق به این مرکز است. این ســـایت، در مدت فعالیت خود به 5 
زبان عربی، فارســـی، پرتغالی، اسپانیولی و انگلیســـی، در راستای اطالع  رسانی اسالمی 
یـــل و جهان  یی به مســـائل مختلف اســـالمی و پوشـــش برخـــی اخبار مهم برز و پاســـخگو
که نقش  کسانی است  کرده است. شـــیخ طالب خزرجی، از جمله  اســـالم ارائه خدمات 
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برجسته ای در موفقیت این مرکز داشته است.
یل انجمن  انجمن خیریه شـــهر فوز دو ایگوتسو در ایالت پارانا: دومین مرکز شیعه در برز
خیریه شهر فوز دو ایگواسو است که حسینیه امام خمینی این شهر، وابسته به آن می باشد 
یلی این شهر را مدیریت  و در ســـال 1985 تأســـیس شد. این انجمن، مدرســـه لبنانی-برز
ز با تعداد 700 دانش آموز از جمله مهم ترین و معتبرترین مدارس شـــهر فوز  که امرو می  کند 
اســـت. سید محسن طباطبایی تبریزی به مدت 10 ســـال در ابتدای تأسیس، حسینیه و 
کرده است. منطقه استراتژیک فوز یکی از محل های تجمع شیعیان  مســـجد را مدیریت 

یل است. لبنانی تبار در برز
یتیبا تأسیس شد  کور انجمن خیریه پارانا: این انجمن خیریه در ســـال 1972 در شـــهر 
کتابخانه و یک ســـالن به ظرفیت 500 نفر  و شـــامل »مســـجد امام علی )ع(«، حســـینیه، 

است]13[.
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مقدمه- 1-1
یل با دشـــواری هایی  هرگونـــه تالش بـــرای طبقه بندی ســـازمان های غیرانتفاعی در برز
همـــراه خواهـــد بود. نخســـت، اصطـــالح »بخـــش غیرانتفاعـــی« به خودی خـــود، در هیچ 
زمره نیز تعریف نشـــده اســـت. دوم،  متـــن جامعه شـــناختی و اقتصادی و حتی در زبان رو
تحقیقـــات انجام شـــده در خصـــوص آن در مقایســـه با ســـایر کشـــورها کم اســـت. اگرچه 

یر طبقه بندی نمود: یل را به پنج دسته مطابق ز می توان، سازمان های غیرانتفاعی در برز
سازمان های غیرانتفاعی و جوامع مدنی	 
انجمن ها	 
سازمان های بشردوستانه یا خیریه	 
 	)NGO( سازمان های غیردولتی
بنیادها	 

که این تقســـیم بندی جنبه توصیفی  که این نکته را در نظر داشت  بســـیار مهم اســـت 
دارد و قاعدتا تقســـیم بندی منحصربه فردی نیست؛ بنابراین، برخی از سازمان ها در بیش 

گنجانده می شوند. از یک طبقه بندی 
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انواع سازمان های غیرانتفاعی در برزیل- 1-1

سازمان های غیرانتفاعی و جوامع مدنی- 1-1-1
یل شناخت عمومی  اصطالح ســـازمان های غیرانتفاعی و جوامع مدنی به تازگی در برز
بهتری یافته اســـت و در میان دسته بندی های ذکرشـــده عمومی ترین و بی طرف ترین نوع 
که اهداف و عملکرد  شـــناخته می شود. این سازمان ها به عنوان ســـازمان های خصوصی 
غیرتجاری دارند، شـــناخته می شوند. این تعریف نوعی تعریف حقوقی است و اغلب در 
که جنبه قانونی سازمان موردنظر باشد، مورداستفاده قرار می گیرد. متون تخصصی زمانی 

یر متمایز می نماید: یل قانون مدنی سازمان های حقوقی را به صورت ز در برز
ســـازمان های دولتـــی داخلـــی )فـــدرال، دولـــت فـــدرال، شـــهرداری، نواحی فـــدرال و 
حکومت مســـتقل( و سازمان های دولتی خارجی )مانند سفارت خانه ها( و سازمان های 
یل  خصوصی. ســـازمان های غیرانتفاعی به طور رســـمی بر اســـاس ماده 16 قانون مدنی برز
یه  به عنوان ســـازمان خصوصی شـــناخته می شوند. )قانون شـــماره 3107 مصوب اول ژانو

)1916
یل، سازمان های خصوصی عبارت است از: بر اساس ماده 16 قانون مدنی برز

سازمان های تجاری	 
جوامع مدنی، انجمن های خیریه، علمـــی، مذهبی، ادبی، انجمن های عام المنفعه و 	 

بنیادها.
تمایز بین شـــرکت های تجاری و انواع دیگر شـــرکت های خصوصی بر اســـاس اهدافی 
که سازمان تعیین می کند. سازمان های باهدف غیراقتصادی و ایده آل  در دسته  اســـت 
که اهـــداف اقتصادی دنبـــال می کنند تحت عنوان  دوم جـــای می گیرند و ســـازمان هایی 

که توسط قانون تجارت اداره می شوند. سازمان های تجاری طبقه بندی می شوند 
تفـــاوت میان انجمن ها و بنیادها در درجـــه اول به عنوان حقوقی اعضا یا هیئت مدیره 
گســـترده ای از تصمیم گیری ها  بازمی گـــردد. اعضـــا و مدیران انجمن هـــا می توانند طیـــف 
که مربوط بـــه اهداف ســـازمانی و قوانین مربـــوط به آن هســـت را اتخاذ  ازجملـــه مـــواردی 
کننـــد. در مقابـــل فعالیـــت اداره کننـــدگان بنیادها محدودتر می باشـــد. اهـــداف و قوانین 
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سازمانی بنیادها تنها توسط بنیان گذاران آن )افراد و یا دولت ها( تعیین می شود و اعضا و 
اداره کنندگان بنیاد قادر به تغییر آن نخواهند بود.

یـــک از ســـازمان های غیرانتفاعـــی می توانند توســـط دولت بـــا عنـــوان عام المنفعه  هر
شناخته شوند.

بر اســـاس قانون فدرال و مقـــررات مالیاتی، همـــه ســـازمان های غیرانتفاعی می توانند 
کنند. در ماده 150 از قانون اساســـی فدرال در خصوص  برای اخذ معافیت مالیاتی اقدام 
محدودیـــت قـــدرت در اخـــذ مالیـــات از ســـازمان های غیرانتفاعی این گونه عنوان شـــده: 
گرفتـــن هرگونه تضمیـــن از مالیات دهنـــدگان، دولت مرکـــزی و ایالت ها و  »بـــدون در نظر 
شـــهرداری ها حق اخذ مالیات از دارایی ها و درآمدها و ســـایر خدمات ارائه شـــده توســـط 
کارگری و یا نهادهای آموزشـــی و رفاهی و  احزاب سیاســـی ازجمله بنیادها، اتحادیه های 
که تمام الزامات قانونی را رعایت نمایند، ندارند.« الزم به  اجتماعی غیردولتی، به شرطی 
که در راستای  ذکر است این معافیت مالیاتی تنها مشمول دارایی ها، درآمدها و خدماتی 

اهداف سازمان باشد، می شود.
بـــا توجه به مفـــاد 126 و 130 از قانون مالیات بر درآمد، مؤسســـات رفاهی و آموزشـــی و 
یـــا نهادهـــای اجتماعی و بنیادهای بشردوســـتانه، خیریه، علمی و فرهنگی و آموزشـــی و 
رزشـــی تا زمانی که شـــرایط الزم را رعایت نماینـــد، الزامی برای ارائه  ادبـــی و یا ســـرگرمی و و

اظهارنامه های مالیاتی ندارند.
این شرایط در ماده 130 آیین نامه مالیاتی این چنین بیان شده است:

یع هرگونه سود	  عدم پرداخت پاداش به مدیران، عدم توز
کمک های مادی در جهت حفظ و توسعه اهداف سازمان	  استفاده از تمامی 
که تمامی درآمدها و هزینه ها را شامل شود	  دارا بودن فرم حسابرسی 
در دسترس بودن اطالعات موردنیاز مأموران مالیاتی	 

این ســـازمان ها موظف به ارائه اظهارنامه  ســـاالنه معافیت از مالیـــات بر درآمد به دفاتر 
مالیات فدرال هستند.
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انجمن ها- 1-1-1
گفته  کشـــورهای دیگر با نظام حقوقی رومی »انجمن« به سازمانی  همانند بســـیاری از 
که بر اســـاس قـــراردادی آزاد میان افراد بـــرای انجام فعالیت مشـــترک و یا دفاع از  می شـــود 
یـــل اصطالح انجمـــن هم معنـــی »غیرانتفاعی«  عالیق مشـــترک تشـــکیل می شـــود. در برز
رزش و  یف قانونی، انجمن هـــا به طیف وســـیعی از فعالیت ها از و می باشـــد. فراتـــر از تعار

کارگری اختصاص می یابند. سرگرمی تا فرهنگ و هنر و یا اتحادیه های 
کـــردن بندهـــای فرم ثبت نـــام در دفتـــر ثبت شـــرکت ها آغاز  فعالیـــت انجمن هـــا بـــا پر 
می گردد. برای ثبت نام الزم است خالصه ای از اساسنامه، صورت جلسه تشکیل انجمن 
زنامه رسمی  و لیســـتی از مدیران سازمان و همچنین لیستی از همکاران مؤسس آن در رو

مطابق با ماده 114 قانون ثبت عمومی منتشر شود.)قانون 6015/73( 
یل باشند بایستی از  کشـــور برز کار در  که مایل به  شـــرکت های خارجی غیرانتفاعی نیز 
روش هـــای قانونـــی که مبتنی بر مفاد 11 بند یک قانون وجـــود دارد و مبتنی بر قوانین مدنی 
ید: این سازمان ها بایستی منافع عمومی را در نظرگیرند و  که می گو اســـت فعالیت نمایند 
کشور را رعایت  کنند و درعین حال مانند سایر بنیادها بایستی قوانین  بر اســـاس آن اقدام 

کنند.
رده  محدودیت هـــای قانونی برای تشـــکیل انجمن در ماده 5 قانون اساســـی فـــدرال آو
گروه های شـــبه نظامی را ممنوع ساخته است.  شـــده اســـت و تشکیل انجمن آزاد توســـط 
که انجمن ها برای تشکیل نیازی به مجوز ندارند و دخالت  ید  همچنین این قوانین می گو
دولـــت در عملکـــرد آن هـــا غیرقانونی هســـت. قانون اساســـی و قانون ثبـــت عمومی ثبت 
که فعالیـــت آن ها غیرقانونـــی، غیراخالقی و یـــا خالف نظم  اســـاس نامه انجمن هایـــی را 
کرده اســـت. همچنین فعالیـــت چنین انجمن هایی  عمومی و اجتماعی باشـــد، ممنوع 
گردد. همچنین فعالیت آن ها ممکن  می تواند از طریق اطالع شـــهروندان یا دولت منحل 
اســـت از ســـوی رئیس جمهور به دلیل انجام فعالیت های خالف نظم عمومی به حالت 

تعلیق درآید.
گروه های ذینفع، مانند احزاب و  که سازمان های مهم اجتماعی و  ره خاص  در یک دو
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گردیدند، همواره تحت نظارت دولت بودند دراین بین برخی  اتحادیه هـــا مجاز به فعالیت 
گروه های اجتماعی تبدیل به جنبش های اجتماعی شدند در جهت افزایش  انجمن ها و 
منافـــع اجتماعـــی و اقتصادی خاصـــی فعالیت نمودنـــد. چنین جنبش هایـــی اغلب در 
مقابل دولت قرار داشـــتند یا به عنوان بخشی از یک جنبش بزرگ تر برای مطالبه از دولت، 
آن را تحت فشار قرار می دادند. تنها در مواردی استثنایی نوعی از همکاری میان دولت و 

انجمن ها شکل می گرفت.
که به طور قابل توجهی در جهت اقدامات اجتماعی  یک مثال خوب از این سازمان ها 
که از طریق فقیرترین  کنان محله  فعال اســـت انجمن های محله ای و یا انجمن های ســـا
ره زمانی بوده اســـت را می توان نام برد  گســـترش در طـــول دو نواحی شهرســـتان ها در حال 
یل تبدیل شـــده است. این انجمن ها در قالب  کشور برز زه به ســـاختاری در سراسر  که امرو
گروه های  گروه فروشـــندگان و خریداران باشـــگاه ها و یا  گروه هـــای متعدد محلی ازجملـــه 
گروه های اجتماعی با اهداف متنوع فعالیت  گروه های تولید و  جوانان و باشگاه مادران و 

می نمایند.
گروه و باشـــگاه و هســـته در مورد این ســـازمان ها نشان دهنده غیررسمی  اصطالحات 
که  کوچک  بـــودن بیشـــتر آن ها اســـت. آن هـــا صرفـــًا می خواهنـــد در قالـــب انجمن هـــای 

به صورت ثبت نشده می باشند فعالیت داشته باشند.
یل وجود دارد. تحقیقاتی  داده های آماری رســـمی اندکی در خصوص انجمن ها در برز
کـــه انجمن ها  که اخیرًا توســـط ســـانتوس انجام شـــده اســـت به ایـــن موضوع اشـــاره دارد 
ایجادشـــده در بین سال های 1920 تا 1986، بر اســـاس قوانین ثبت انجمن در شهرستان 
که تنوع ســـازمانی در این ســـال ها در حال رشـــد بوده اســـت و  پائولو نشـــان می دهد  ســـائو
به عنـــوان نمونه در طی 16 ســـال گذشـــته 68.2 درصد ســـازمان ها با زمینـــه فعالیت های 
جدید رشـــد نموده انـــد. در این میان نیـــز انجمن هایی با فعالیت هـــای متفاوت در حدود 
کار و فعالیـــت نموده اند. همان طور  97.6 درصد بین ســـال های 1970 تا 1986 شـــروع به 
که در باال ذکر شد فعالیت این انجمن ها جنبه محلی داشته است. در طول دهه 1970 و 
کلیسا ارتباط داشته اند. این نوع  1980 بسیاری از سازمان ها با زمینه ایجاد محبوبیت، با 
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از همکاری ها استقالل سازمان و جنبه سکوالر آن را به خطر نمی اندازد.
ره ایجاد و تشکیل شـــده اند؛  به طور مشـــابه 90.5 درصـــد از انجمن ها نیـــز در همین دو
کـــه دامنه ثبت ســـازمان ها بیشـــتر بوده اســـت. نتایج مشـــابهی نیز در  بنابرایـــن می بینیـــم 
ژانیرو بین ســـال ها 1946 تا 1987 به دســـت آمده است. در این  یودو خصوص شـــهرهای ر
گفت 65 درصد ســـازمان ها بین ســـال های 1971 تا 1987 شـــکل گرفته اند.  مورد می توان 
که 90.7 درصد از سازمان ها جنبه اجتماعی داشته اند در حدود 85.3  عالوه بر این موارد 
ره های جدیـــد شـــکل گرفته اند. اگرچه در مناطقـــی خاص الگوی  درصـــد آن ها نیـــز در دو
یژه ای برای احداث ســـازمان ها وجود داشته اســـت اما این موضوع میان شهرستان های  و
پائولو نیز میزان ثبت  ژانیرو و سائو یودو بزرگ تر تعمیم داده شده است. عالوه بر این در شهر ر

کلی افزایش داشته است. سازمان های غیرانتفاعی به صورت 
باوجود محدودیت هایی که در خصوص ثبت ســـازمان بوده مطالعه ســـانتوس نشـــان 
می دهد که این انجمن ها به شـــکل حرفه ای فعالیت می نموده اند. به عنوان مثال، لیستی 
که شـــامل انجمن هایی برای  گزارش شـــده اســـت  پائولو  از 15 فعالیت انجمن ها در ســـائو
کارگـــران غیر فنی و  کـــز بهداشـــتی و وکال و معلمان و هنرمندان و پزشـــکان و  کارکنـــان مرا
گزارش نموده است در یک  کارمندان دولت بوده اســـت. بر اساس آنچه ســـانتوس  فنی و 
یل و فضای سیاسی موجود نگرانی هایی در خصوص  ره خاص استبدادی در کشور برز دو
یل  فعالیت های این سازمان ها وجود داشته است؛ اما مرز میان سیاست و اقتصاد در برز
ره خاص بســـیار نزدیک بوده و جنبه متحرک داشـــته اســـت. این مشـــاهدات  در یـــک دو
کـــه تقاضاهایی بـــرای ثبت ســـازمان ها در قالـــب انجمن های  همچنیـــن نشـــان می دهد 
کـــه این ســـازمان ها بیشـــتر جنبه  کالســـی، ماننـــد اتحادیه هـــا در دهـــه اخیـــر بوده اســـت 
فعالیت های سیاســـی و دفاع از اســـتمرار عملکرد خود داشته اند. طبق قانون دادگستری 
از ســـال 1930 ســـازمان ها ساختارشان تغییر کرده اســـت و پس ازآن در قانون اساسی سال 

1988 نیز این تغییرات اعمال شده است.

سازمان های خیریه یا بشردوستانه- 1-1-3
کمک های اجتماعی )پناهگاه ها، یتیم خانه ها، مراکزی  این ســـازمان ها غالبا به ارائه 
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یـــع لباس و غذا و ...( و یـــا به ارائه خدمـــات اجتماعی در زمینه  بـــرای مســـتضعفان و توز
سالمت و آموزش می پردازند.

ســـازمان ها و انجمن های بشردوســـتانه دارای عنوان قانونی یکســـانی است. بر اساس 
قانـــون مدنـــی هـــر دو این ها به عنوان ســـازمان یـــا انجمن غیرانتفاعی شـــناخته می شـــوند 
و از طریق ثبت نام در اداره ثبت شـــرکت ها تشـــکیل می شـــوند. بااین حال، ســـازمان های 
یافت تســـهیالت خاص نســـبت به انجمن ها شناخته  بشردوســـتانه، بیشـــتر شایســـته در
می شـــوند. به عـــالوه، قانون اساســـی فدرال ســـازمان های فعـــال درزمینه آمـــوزش را واجد 

یافت حمایت های دولتی می داند. شرایط در
جدای از مسائل حقوقی، تمایز میان سازمان های بشردوستانه و دیگر انجمن ها بسته 
بـــه میـــزان توانایی آن هـــا در ارائه خدمـــات عام المنفعـــه و اجتماعی اســـت. این ارزش ها 
که به  موجب سیاســـی نبودن سازمان های بشردوستانه برخالف برخی انجمن ها می شود 

کمک می کند. گروه های مذهبی  کلیساها و  یت روابط آن ها با  تقو
یل به طور قانونی به عنوان سازمان های  همه مؤسســـات خصوصی آموزش عالی در برز
کثر مدارس متوســـطه نیز مذهبی هستند. متأسفانه امکان  غیرانتفاعی تعریف شده اند. ا
یرا این مؤسسات  دسترسی به اطالعات دقیق در مورد این مؤسسات امکان پذیر نیست ز

به صورت مجزا شناخته نمی شوند.
که در حال  روند مشـــابهی نیز در ســـازمان های بهداشـــتی و درمانی مشاهده می شـــود 
گســـترش می باشـــد. در نهایت اینکه امر انسان دوستی و  حاضر به طور فزاینده ای در حال 
کاری دشوار به نظر  یل  کشور برز یابی نقش مؤثر آن ها در  مشـــارکت در این ســـازمان ها و ارز

می رسد.

سازمان های غیردولتی- 1-1-1
یـــل مورداســـتفاده قـــرار می گرفت.  تا ســـال های اخیـــر، مفهـــوم NGO به نـــدرت در برز
یل  برد اصطالح سازمان های غیردولتی در برز کار گذشته،  بااین حال در پنج- شش سال 
زنامه ها  به طور فزاینده ای افزایش داشته است. این سازمان ها در سال های اخیر به تیتر رو
و موضـــوع مباحث دانشـــگاهی به عنوان کنشـــگران شـــناخته شـــده در عرصه سیاســـی و 
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اجتماعی، تبدیل شده اند.
گفتمان  یادی را در میـــان  کیفی فضـــای ز کمـــی و  ســـازمان های غیردولتـــی به لحاظ 
گذشته، سازمان های  کرده اند. در مدت 15 الی 20 سال  کســـب  یل  عمومی در جامعه برز
که بـــدون دارا بودن عنوان حزب  یل پا به عرصـــه وجود نهاده اند  غیردولتـــی بســـیاری در برز
سیاسی، کلیسا، نهاد شبه دولتی و یا دانشگاه، به انجام فعالیت های سیاسی می پردازند.

فعاالن این ســـازمان ها عمدتًا از طبقه متوســـط و مذهبی و یا غیرمذهبی می باشـــند و 
گروه های روشـــنفکری نیـــز در آن ها فعالیت می نمایند که درواقع جایگزین های مناســـبی 
گروه های سنتی چپ گرا محسوب می شوند. این  یی در قالب  برای انجمن های دانشـــجو
ســـازمان ها مجموعه متنوعـــی از فعالیت ها را بر مبنای ایدئولوژی مشـــارکت اقشـــار فقیر 

جامعه انجام می دهند.
با روند دموکراســـی در ســـال های اخیر تنوع این ســـازمان ها و جنبه سکوالر آن ها بیشتر 
شـــده است. این سازمان ها در سال های اخیر جنبه غیردولتی تری یافته اند. ابهام و ایهام 
که در این خصوص شـــکل گرفته اســـت  در خصوص مفهومان جی او با ابتکارات عملی 
یادی رفع شـــده اســـت. این ســـازمان ها به مســـائل مختلفی ازجمله جنبش های  تا حد ز
رزند. یستی و ایدز مبادرت می و کودکان خیابانی و مسائل بومی و محیط ز مردمی، زنان و 
ســـازمان های غیردولتـــی، به عنوان یک انجمن، معرف یک تعهد ســـازمانی به جامعه 
مدنی، جنبش های اجتماعی و تحول اجتماعی می باشـــند. از ســـوی دیگر سازمان های 
کـــه مربوط بـــه نحوه  غیردولتـــی نســـبت بـــه ســـایر ســـازمان ها دارای تمایزاتـــی می باشـــند 
عضوگیری در این ســـازمان ها هست. تمایز در انجام فعالیت های بشردوستانه نیز در این 
که درواقع نقطه افتخار این انجمن ها می باشـــد و همچنین  انجمن ها مشـــاهده می شـــود 

ساختارها و سازوکار مشارکت در آن ها نیز متفاوت می باشد.

بنیادها- 1-1-5
کـــه در اثر وقف یـــا اختصاص یک مال توســـط یک  بنیـــاد در اصـــل نوعی نهاد اســـت 
شـــخص بـــرای هدفی خاص ایجاد می شـــود. طبق قانون مدنی )مـــواد 24 و ذیل آن( یک 
بنیاد توســـط یک شـــخص مؤســـس از طریق اختصـــاص یک دارایی بـــرای هدفی خاص 
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به وســـیله تنظیـــم یک ســـند عمومی یـــا وصیت نامه شـــکل می گیـــرد و در صـــورت تمایل 
شـــخص مؤســـس می تواند نحوه اداره آن را نیز قید نماید. مســـئولیت نظارت بر بنیادها بر 

یل است. کشور برز زارت  عهده و
یل  تعداد قابل توجهی بنیاد توسط سازمان های دولتی در سطح فدرال یا شهری در برز
فعالیت می نمایند. این نوع بنیادها نوعی نهاد شـــبه دولتی محســـوب می شود و از بخش 

غیرانتفاعی مجزا هستند.

نیات خیرخواهانه- 1-3
یـــل بنیادها باید در راســـتای تحقق منافـــع عمومی فعالیت  بـــر اســـاس تعریف، در برز
یکی  کننـــد یـــا در اصطالح عام المنفعه باشـــند. بر طبق قانون مدنی، ایـــن اهداف باید در
یخی و هنری  کمک های اجتماعی؛ فرهنگ، دفاع از میراث تار یر باشـــند:  از حوزه های ز
یســـت و  و حفـــظ آن ها؛ اموزش؛ ســـالمت؛ امنیت غذایـــی و تغذیه؛ حفاظت از محیط ز
ری های جایگزین، نوسازی سیستم های  توســـعه پایدار؛ تحقیقات علمی، توســـعه فن آو
یج اخالق، شـــهروندی،  یـــت، تولیـــد و انتشـــار اطالعات و دانش فنـــی و علمی؛ ترو مدیر

دموکراسی و حقوق بشر؛ و فعالیت های مذهبی )قانون 13.151 / 2015 ماده 1(.
یل، ســـازمان های غیرانتفاعی می توانند یـــک یا چند عنوان در حوزه های مذکور  در برز
که مزایای مالیاتی خاص برای سازمان یا بخشندگان به آن  کنند  یافت  از جانب دولت در

به همراه خواهد داشت.
این عناوین در سه سطح فدرال، ایالتی و محلی تعریف می شوند و به شرح زیر می باشند:

)OSCIP 1. جامعه مدنی عام المنفعه )مخفف
)OS 2. سازمان اجتماعی )مخفف

)CEBAS 3. نهادهای تأمین اجتماعی )مخفف
الف( ســـازمان های جامعه مدنی در راســـتای منافع عمومی ممکن است برنامه های 

یر را انجام دهند: ز
کمک های اجتماعی	  یج برنامه ها و  ترو
یخی و هنری	  ارتقا سطح فرهنگی و حفظ و نگهداری از میراث تار
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گسترش آموزش رایگان	  یج و  ترو
یج بهداشت	  ترو
کمک های غذایی و آموزش های مرتبط با تغذیه	 
یست	  یج توسعه پایدار و برنامه های حفاظت از محیط ز ترو
یج برنامه های داوطلبانه	  ترو
یج و توسعه برنامه های اجتماعی و اقتصادی و مبارزه با فقر	  ترو
فعالیت های اجتماعی و تولید و تجارت و اشتغال و سیستم های اعتباری	 
یج مسائل حقوقی	  ترو
بهبود خدمات حقوقی	 
یج مســـائل اخالقی و صلح و شهروندی و دموکراسی و حقوق بشر و دیگر ارزش های 	  ترو

ری های جدید و انتشار مطالب علمی و سایر  جهانی و مطالعه و پژوهش و توسعه فن آو
فعالیت ها در این زمینه

ب( فعالیت سازمان های اجتماعی شامل موارد ذیل است:
رش	  پرو یج آموزش و ترو
یج پژوهش های علمی	  ترو
ری 	  یج و توسعه فن آو ترو
یست 	  یج حفاظت از محیط ز ترو
ارتقاء فعالیت های فرهنگی و مراقبت های بهداشتی	 

ج( حوزه فعالیت نهادهای تأمین اجتماعی به قرار ذیل است:
کـــودکان، جوانان ، افراد 	  کمک هـــای اجتماعی به خانواده هـــای نیازمند، مادران،  ارائه 

معلول و سالمندان
کشف و شناسایی مسائل حقوقی	  یج،  ترو
ارتقاء حقوق شهروندی	 
مبارزه با نابرابری های اجتماعی	 
پیشرفت جنبش های اجتماعی و مردمی	 
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ارتقاء ظرفیت رهبری	 

فعالیت های اقتصادی- 1-1
یـــل می توانند فعالیت اقتصادی داشـــته  به طورکلـــی ســـازمان های غیرانتفاعـــی در برز
کنند و یـــا در ادغام  باشـــند، بـــرای مثـــال آن هـــا می توانند در بـــازار بـــورس ســـرمایه گذاری 
که فعالیت اقتصـــادی نباید  شـــرکت ها ســـهیم باشـــند؛ اما نکته حائز اهمیت آن اســـت 
کارمندان  به عنوان هدف غالب سازمان درآید و سود حاصل از این فعالیت ها نباید میان 
گردد و باید در راســـتای اهداف اجتماعی  و اعضا و مدیران و مؤسســـان ســـازمان تقســـیم 

گردد. سازمان مصرف 

فعالیت های سیاسی- 1-5
یـــل هیـــچ محدودیتـــی بـــرای انجـــام فعالیت های سیاســـی بـــرای بنیادها و  قانـــون برز
انجمن ها در نظر نگرفته است. این سازمان ها می توانند آزادانه از نامزدهای انتخاباتی برای 
یـــب یا لغو یـــک قانون حمایت کنند. هرگونه محدودیت در انجام فعالیت سیاســـی  تصو
یـــح در خصوص  می توانـــد در ســـند اداره ســـازمان ذکر شـــود. تنها محدودیـــت قانونی صر
فعالیت های سیاسی در مورد سازمان های جامعه مدنی عام المنفعه عنوان شده است و 
کمپین های سیاسی را برای این دسته  این ســـازمان دهی از احزاب سیاسی یا شـــرکت در 
از ســـازمان ها ممنوع می نماید. این محدودیت در قالب پوشش فعالیت سیاسی احزاب 

برای نامزدهای خاص در انتخابات مجلس و سایر بخش های دولتی می باشد.
این قانون به صراحت بنیادها و انجمن ها را از فعالیت های سیاسی منع نمی کند بااین حال 

ماهیت و اهداف تعیین شده برای این نهادها آن ها را از فعالیت سیاسی جدا می دارد.

مراحل شکل گیری سازمان های غیردولتی )غیرانتفاعی(- 1-1
یـــل، روند بوروکراتیک تشـــکیل یک ســـازمان  پـــس از اجـــرای قانون بخش ســـوم در برز
غیردولتی بســـیار کمتر گردید، اما این بدین معنا نیســـت که تأسیس چنین سازمان هایی 
یل را می تواند در 5 مرحله  آسان است. درواقع، روند تشکیل یک سازمان غیردولتی در برز

یر خالصه نمود: به شرح ز
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مرحله 1: فراخوان
ری گروهی از مردم با اهداف و ایده های مشـــترک برای ایجاد یک  اولیـــن گام، جمـــع آو

سازمان غیردولتی است.
هیچ تعداد حداقل یا حداکثری به منظور تشـــکیل یک سازمان غیردولتی وجود ندارد، 
که تعداد اعضاء حداقل به اندازه تعداد سمت های موجود در  بااین حال، توصیه می شـــود 
هیئت مدیره و یا پســـت های مدیریتی باشـــد. در مورد تعاونی ها، قانون مدنی ذکر می کند 

که تعاونی ها حداقل باید دارای 7 عضو باشند.

مرحله 1: مجمع اعضاء
گردهمایی میان تمام اعضای آتی سازمان و اعضای مؤسس  این جلســـه یک جلســـه 
یت، هـــدف، دفتر مرکزی  آن اســـت. در این جلســـه، نـــکات مهمی اعم از عنـــوان، مأمور
یس  یب خواهد رســـید. این اطالعـــات در پیش نو یـــت ســـازمان غیردولتی به تصو و مدیر
رده شده اســـت و در طول این جلسه به بحث گذاشته می شود و در  اساســـنامه سازمان آو

یب می رسد. صورت لزوم اصالح شده و پس ازآن در مجمع به تصو
قبل از شروع جلسه، یک عضو باید به عنوان رئیس جلسه و یک عضو به عنوان منشی 

کند. انتخاب شوند و از تمام مسائل موردبحث صورت جلسه تهیه 

مرحله 3: اساسنامه
موارد ضروری که باید در اساسنامه سازمان های غیردولتی گنجانده شوند، به قرار ذیلند:

نام سازمان و شکل مخفف آن	 
 دفتر مرکزی و ناحیه قضایی	 
 اهداف و مقاصد	 
 آیا شرکا مسئولیتی در قبال تعهدات شرکت دارند؟	 
کسی مسئول نهاد است	  چه 
رودی و خروجی، حقوق و وظایف	  اعضاء و انواع آن ها، و
مجمع، هیئت مدیره و هیئت نظارت	 
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مدت زمان فعالیت	 
چگونگی اصالح اساسنامه	 
نحوه انحالل سازمان	 
سرنوشت دارایی ها در صورت انحالل سازمان	 

مرحله 1: اطالعیه هیئت مدیره
یب  انتخاب هیئت مدیره باید طبق آنچه در اساسنامه سازمان های غیردولتی به تصو

رسیده است باشد.

مرحله 5: ثبت حقوقی
به منظور ثبت سازمان غیردولتی، اعضا باید آمادگی تقبل هزینه های ثبت نام و قرارداد 
با اشخاص ثالث همچون وکیل و حسابدار را داشته باشند. این هزینه ها اغلب از طریق 
یب اساسنامه و امضای آن توسط حاضرین  کمک های مالی تأمین می شوند. پس از تصو
در مجمع، ســـازمان باید یک وکیل برای مشـــروعیت بخشـــیدن به اســـناد مصوب در این 

کند. جلسه و ارسال آن ها به اداره ثبت محلی همراه با دیگر اسناد، استخدام 
اسناد موردنیاز عبارت اند از:

سه نسخه از اساسنامه سازمان های غیردولتی در سربرگ سازمان غیردولتی	 
ســـه نسخه از صورت جلسه مجمع مؤسســـان که به امضای رئیس سازمان غیردولتی و 	 

دیگر اعضاء رسیده است
دفترچه اقدامات اصلی	 
پرداخت هزینه های اداره ثبت	 
کپی از مشـــخصات مدیر دارای صالحیت )نام، وضعیت تأهل، تولد، آدرس، شغل، 	 

یت و...( هو
سه نسخه از لیست اعضا	 

زارت دادگستری به ثبت می رسد. بااین حال،  پس ازاین مرحله، سازمان غیردولتی در و
کـــه در اداره درآمدهای فـــدرال نیز به ثبت برســـد. در این زمان اســـت که  ری اســـت  ضـــرو
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توصیه می شـــود سازمان های غیردولتی یک حســـابدار یا شرکت حسابداری واجد شرایط 
که پرونده مالیاتی را ارائه دهد و خواهان ثبت اسناد به منظور دست یابی به  داشـــته باشند 

CNPJ )ثبت ملی نهادهای حقوقی( باشند.
با داشتن عنوان شخصیت حقوقی، سازمان غیردولتی می تواند به یک حساب بانکی 
کارکنان را استخدام  کند،  دسترســـی داشته باشـــد، شـــرایط مشـــارکت و قرارداد را تعیین 

کند. کند، به منابع مالی دست یابد و رسید صادر 
که سازمان غیردولتی در یک نهاد نظارتی دیگر بسته  به عالوه، ممکن اســـت الزم باشد 
به هدف و نوع فعالیت اجتماعی خود ثبت شـــود، همچون ســـازمان های فعال درزمینٔه 

کمک های اجتماعی. کودکان و نوجوانان و  آموزش، امور 

ل سازمان های غیرانتفاعی- 1-1 نحوه انحال
انجمن ها: یک انجمن ممکن اســـت در اثر تصمیم اعضای یا بر طبق آیین نامه انجمن 	 

یـــا به شـــکل غیر داوطلبانه و با دســـتور قضایـــی، با توجه به طی مراحـــل قانونی )ماده 5 
یل( منحل شود. قانون اساسی فدرال برز

آیین نامه این انجمن ممکن اســـت مشـــخص کرده باشـــد که در صورت انحالل، تمام 	 
اعضای آن را می توان با بودجه تخصیص داده شده به سازمان بازخرید نمود. با توجه به 
مـــاده 61 قانون مدنـــی، هرگونه دارایی اضافی باقی مانده از انحالل باید به یک ســـازمان 
غیرانتفاعـــی نامبـــرده شـــده در آیین نامـــه انتقـــال یابـــد و در غیـــر ایـــن صـــورت، به یک 

شهرداری، نهاد دولتی، یا موسسه فدرال با اهداف مشابه انتقال یابد.
گر اهداف آن غیرقانونی شمرده شود و یا 	  بنیادها: یک بنیاد ممکن اســـت منحل شـــود ا

دست یابی به این اهداف ناممکن باشد و یا مدت زمان تعیین شده برای فعالیت آن به 
پایان رسیده باشد. هر دارایی های حاصله از انحالل باید به یک سازمان غیرانتفاعی با 

اهداف مشابه و یا به یک نهاد دولتی )قانون مدنی ماده 69( منتقل شود.
ین خاص در صورت انحالل 	  ســـازمان های دیگر: ســـازمان های اجتماعی دیگر با عناو

یافتی از دولت را به یک سازمان دیگر با اهداف مشابه  باید تمام کمک ها و اعتبارات در
کند. منتقل 
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کشور برزیل- 3 تاریخچه و وضعیت موجود سازمان های غیرانتفاعی در 

مقدمه- 3-1
یل و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه و  کشور برز پس از بررسی وضعیت عمومی 
یخی توسعه و  کشـــور، در این فصل به بررسی روند تار همچنین قوانین مربوط به آن در این 
یل پرداخته  کشور برز تکامل وقف و امور خیریه و به خصوص سازمان های غیرانتفاعی در 
می شـــود و پس ازآن به بررســـی وضعیت موجـــود و آمارهای مربوط به نهادهـــا و درآمدهای 

آن ها پرداخته خواهد شد.

کشور برزیل- 3-1 تاریخچه سازمان های غیرانتفاعی در 
کار خود را از دهۀ 1970، در شـــرایط دیکتاتـــوری نظامی، در  ســـازمان های غیردولتـــی 
کردند. بااین حال، در آن زمان، سازمان ها و موسسات به صورت  یل آغاز  کشـــور برز داخل 
مخفف به عنوان NGO یا ONG در زبان پرتغالی تعریف نمی شدند. این سازمان ها در آن 
ره ای جهت جنبش های اجتماعی و با تمرکز  زمان به منظور توســـعه ی فعالیت های مشاو

گرفته می شدند. کار  سیاسی شدید به 
یژگی هـــا و مشـــخصات ایـــن نهادهـــا و ســـازمان های مدنـــی به طـــور  از ســـال 1990، و
چشـــمگیری تغییـــر بافـــت. این ســـازمان ها توســـعه ی همکاری بـــا شـــرکت های دولتی و 
یل و برگزاری  کارآفرینانه در برز خصوصی، برقراری و ایجاد مفهوم نوع دوستی و بشردوستی 
که ایـــن ســـازمان ها از آن پیروی  کردنـــد. مدلی  ســـخنرانی در مـــورد توســـعۀ پایـــدار را آغاز 

کپی برداری شده بود. می کردند از ایاالت متحده امریکا 
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کـــه از  کنـــار توســـعۀ ســـازمان های غیردولتـــی در اوایـــل دهـــۀ 1990، واژۀ دیگـــری  در 
گسترش یافت و توسط بسیاری از دانشمندان و فعاالن  یل شده بود  ایاالت متحده وارد برز

سازمان های غیردولتی NGO ثبت شد، این واژه، بخش سوم نامیده شد.
بخش سوم به عنوان راه و روشی از سوی جامعۀ مدنی برای پر کردن شکاف ایجادشده 
رده ســـاختن تقاضای اجتماعی ارائه شـــد. این دیـــدگاه محبوبیت  توســـط دولـــت در برآو
گســـترده از طریق رسانه های علمی تکرار و منتشر شد و در  رد و به طور  یادی به دســـت آو ز

افزایش تعداد سازمان های غیردولتی تأسیس شده نقش مهمی داشت.
که تعـــداد ســـازمان های غیردولتـــی افزایش یافت، فشـــار برای ایجـــاد قوانین و  زمانـــی 
مقررات خاص برای آن ها به وجود آمد تا این که در ســـال 1999، قانون بخش ســـوم ایجاد 

شد.
یل  یشـــه های اســـتعماری دولت برز یل به ر یخچـــه ی انجمن هـــای داوطلبانه در برز تار
مربوط می شود. دو ستون استعمار پرتغالی، سیستم و نهاد کشت و زرع و رابطۀ نزدیک بین 

کاتولیک روم بود. کلیسای  دولت استعماری و 
کارخانه ها قند و  کشـــت و زرع - محل بردگان، نمازخانـــه، مزارع نیشـــکر،  موسســـه ی 
کنان دیگر- تحت حکومـــت دولت بود. تحت این  محـــل اقامت برای خدمتکاران و ســـا
سیستم، موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد به رابطه ی نزدیک با مالک بستگی داشت. 
کرد. چنین سیســـتمی  این وابســـتگی یک سیســـتم حامی )وابســـته بـــه روابـــط( را ایجاد 
که در  زمینۀ مســـاعدی را برای ظهور انجمن های داوطلبانۀ مســـتقل، مانند انجمن هایی 
مستعمرات شمالی امریکا پدید امده اند، جهت تامین خدمات عمومی فراهم نمی کرد.

که با دولت یکپارچه شده بود و رابطۀ نزدیکی  کاتولیک روم  کلیســـای  در این شـــرایط، 
با آن داشت، نقش بسیار مهمی در سازمان دهی جامعۀ مدنی ایفا می کرد. نقش برجسته 
و بالمنازع آن به مدت 4 قرن و تا زمان اعالم جمهوری در ســـال 1889 به طول انجامید. 
کمیت باقدرت سیاســـی به  کشـــور بود. سیســـتم حا کاتولیـــک، مذهب رســـمی دولت و 
کشیش های مســـیحی )به زبان پرتغالی padroado نامیده می شوند( واگذار شد و قدرت 
یل به پاپ واگذار  کامل در اختیار داشـــتند که به واســـطۀ آن کنترل مستقیم بر کلیسا در برز



کشور برزیل  /  61 یخچه و وضعیت موجود مسازمان  های غیرانتفاعی در  فصل سومش تار

شـــد. آیین های مذهبی مانند غســـل تعمید، ازدواج و مجالس ترحیم، پیش شرطی برای 
کوچک  کلیسا و نهادهای آن، انجمن ها، نمازخانه های  شـــناخت اجتماعی افراد بودند. 
نزدیک کلیسا، سازمان های مذهبی، ناحیۀ قلمروی کشیش کلیسا، انجمن های عمومی 
را برای زندگی اجتماعی تشکیل دادند. آن ها به عنوان » دفاتر و مکان های مدنی، مکاتب 
و نمونه هایـــی از حل تضاد و تعارض بین افراد و خانواده ها، به عنوان مراکزی برای احزاب 
کمک های اجتماعی و  کمکـــی متقابل و جوامع  و اوقـــات فراغت و حتی به عنوان جوامع 

پزشکی« عمل می کنند.
که  کاتولیک توســـط سیســـتم تحت الحمایه دولت )کشـــوری  کلیســـای  بااین حـــال، 
کاتولیک  کلیسای  کلیسا یک  کشـــورهای دیگر باشد( تضعیف شد، این  تحت حمایت 
که از حمایت شـــبه جزیرۀ ایبری در قرون وســـطی و وقف و جوامع مذهبی مردم  مردمی بود 
که نقش بســـیار مهمی را در توسعه و پیشرفت انسان دوستی  غیرروحانی به وجود آمده بود 
و انجمن هـــای داوطلبانـــه ایفا می کـــرد. این جوامـــع مذهبی به طورکلـــی اقدامات جمعی 
محلی را شکل دادند و گاهی اوقات باوجود ممنوعیت دولت، خدمات اجتماعی مهمی 
کمک های مالی و پزشـــکی در زمان بحران و ارائۀ ســـاختاری برای اوقات فراغت  ازجمله 
و خدماتی برای مراســـم های ترحیم یا پناهگاهی برای فقرا را برای جوامع فراهم می کردند. 
این انجمن ها توســـط قانون مدنی و قانون کلیســـا به رســـمیت شناخته شدند. اساسنامۀ 
که آن ها را به عنوان  کلیســـا و ســـلطنت باشـــد  یب  آن ها می بایســـت دارای تأییدیه و تصو
کسب وکار خود  کمیت داخلی یا  که برای حا سازمان های قانونی به رسمیت می شناسند 
کلیســـا وابســـته نیســـتند. برادری و اخوت در بین اعضای این جوامع مذهبی  به مقامات 
یل را به عنوان مکان های  وجود داشـــت و بیمارستان ها، خوابگاه ها و تیمارســـتان های برز
مقـــدس در نظـــر می گرفتند. این مؤسســـات از طریق کمک های مالـــی از اعضای جامعۀ 

گرفتند. استعماری موردحمایت قرار 
در طول قرن نوزدهم، همزیستی بین کلیسای کاتولیک و دولت تضعیف شد. دولت، 
پیش بر ارائۀ خدمـــات عمومی از  کرد و نظـــارت بیش از موضع به شـــدت ســـکوالر را اتخـــاذ 
کلیســـا از دولـــت به صورت  کـــرد. پس از اعـــالم جمهوری، جدایی  کلیســـا را آغاز  ســـوی 
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قطعی در قانون اساســـی 1891 نهادینه شـــد. در بین اقدامات دیگر، قانون اساسی دولت 
کاتولیک،  کلیســـای  کرد. درنتیجه،  را از تأمین کمک های مالی به فرقه های مذهبی منع 
گهانـــی و بدون حمایت سیاســـی در قانون اساســـی، خـــود را به عنـــوان یک نهاد  به طـــور نا
روحانـــی در همکاری مســـتقیم با رم قـــرار داده و ارتباطات جدیدی را بـــا مردم و نهادهای 
کرد. در این مرحله،  یافـــت می کند، ایجاد  که بخشـــی از منابع خود را از آن ها در مختلفی 
ایجاد و تأسیس مدارس، بیمارستان ها و انواع مختلف خیریه ها، یک حرکت استراتژیک 

کلیسا برای افزایش دسترسی به مردم بود. از سوی 
 تضمین آزادی مذهبی و مهاجرت در قانون اساســـی، نفوذ ســـایر مذاهب و فرقه ها را 
در طول آن بازۀ زمانی تســـهیل می کرد. فرقه هایی مانند آنگیلیکانس، لوتران، مشـــایخی، 
متدیســـت ها، باپتیســـت ها و پنطیکاســـتی، ابزاری در تأســـیس مدارس و دانشگاه هایی 
که اساسًا برای طبقۀ اجتماعی متوسط طراحی شده بودند. این مؤسسات آموزشی  بودند 
گروه های  کاتولیک خود، به عنوان نهادهای غیرانتفاعی ثبت شدند. سایر  مانند همتایان 
که غالبًا از ســـوی مقامات مورد اذیت  یلی  مذهبـــی مانند ادیـــان و فرقه های افریقایی-برز
و آزار قـــرار می گرفتنـــد نیز در آن زمان توســـعه یافتنـــد. آن ها روابط مهـــم و قابل توجهی را با 
گروه ها در بخش رسمی اقتصاد  که این  کردند  گروه ها برقرار  گروه های شـــهری فقیر و ســـایر 
ژه های کاری  شـــرکت نمی کردند. اگرچه این شـــبکه ها و گروه های حاشـــیه ای اغلـــب پرو

کمتر شناخته شده است. یت ان ها  اجتماعی را آغاز می کردند، نقش و ابعاد و عضو
که در اوایل قرن نوزدهم توسعه یافتند، محل ها و  نوع دیگری از انجمن های داوطلبانه 
که تحت سلطۀ  که بســـیاری از آن ها مخفی بودند. آن ها  لژهای فراماســـونی متعددی بود 
کرده و نقش های مختلفی را اعم از نقش های  بریتانیا بودند، نخبگان اجتماعی را جذب 
ادبـــی، علمی و سیاســـی ایفا می کردند، این ســـازمان ها غالبًا به عنـــوان ابزاری جهت آغاز 
شورش های منطقه ای بودند. این شکل سازمانی، مکانیسم های نهادی را برای نخبگان 
پایی را شناســـایی می کردند.  کـــز ارو کـــه آن ها از طریق این مکانیســـم ها مرا فراهـــم می کرد 
جنبش ضد برده داری در اواخر قرن نوزدهم که در انجمن های مختلفی انجام شد، طیف 
کارگران  یان، دانشـــگاهیان، متخصصان،  گســـترده ای از طبقات شـــهری مانند دانشـــجو
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صنعتی، تجار و معامله گران، افراد کسب وکار و نظامیان را به خود جذب کرد. نمونه های 
کمک های مالی،  کمپین های فســـخ و لغو  برجســـته از این موضوع عبارتنداز: راه اندازی 
کلوب ها و نهادها، سازمان دهی راهپیمایی و تظاهرات و حمایت و پشتیبانی از برده های 

فراری.
یل به دســـت  در پایـــان قرن نوزدهم، انجمن های داوطلبانه شـــهرت قابل توجهی در برز
رود  ردنـــد. در آن زمان، جوامع کمکی متقابل در مراکز صنعتی شـــهری افزایش یافتند. و آو
کاری را در  که اولین منبع نیـــروی  گرفت  پاییـــان از طریـــق موجی از مهاجرانـــی صورت  ارو
پا، اولین جوامع  رود مهاجرین ارو یل تشـــکیل می دادند. پـــس از و صنایع در حال ظهور برز
گرفت اما این روند به زودی منجر به شکل گیری  کمکی متقابل توســـط شـــهروندان شـــکل 
کارگری شـــد. بیشـــتر بخش های جمعیت  کـــم درآمدی در قالب اتحادیه های  گروه هـــای 
گروه هـــای ذی نفع ســـازمان دهی شـــدند. در ســـال 1878،  یـــج در اطـــراف  شـــهری به تدر
یس فرســـتاده شـــد. دران  ژانیـــرو به اولین کنگرۀ رفاه بین المللی در پار یودو نماینـــده ای از ر
گروه هـــای ســـنتی، خدمات خـــود را تنها به  زمـــان، جوامـــع کمکـــی جدید )کـــه برخالف 
اعضای خود ارائه می دادند( نوعی از انجمن های داوطلبانۀ در حال رشد را تشکیل دادند. 
کمک های موردنیاز در زمـــان بیماری، بیکاری،  یی و  آن هـــا مراقبت های پزشـــکی و دارو
که این ســـازمان ها شـــروع  معلولیـــت یا مرگ را بـــرای اعضای خود فراهم می کردند. زمانی 
کردند  پا جنبۀ سیاســـی پیدا  کردند، تحت رهبری مهاجران ارو کارگران بیشـــتر  بـــه جذب 
پایی عمد تا از آنارکوسندیکالیســـت هایی از ایتالیا و اســـپانیا بودند.  که این مهاجرین ارو
که در  یل  گروه های وابسته به طبقۀ متوسط نیز توسعه یافتند، مانند انجمن مطبوعات برز
که در سال 1911 و  یل  ســـال 1908 تأسیس شد و انجمن مرکزی جراحان دندان پزشکی برز
ژانیرو پیروی می کردند در سال  یودو که نمونه ای از انجمن تجاری در ر کارفرمایانی  انجمن 

1834 تأسیس شدند.
به طور خالصه، از دهۀ پایانی قرن نوزدهم به بعد، انجمن های داوطلبانه در شهرهای 
یج از مذهبی  یژگی و مشـــخصات آن ها به تدر گســـترش یافتند. و کشـــور  بزرگ در سراســـر 
گروه های محلی ســـازمان یافته برای منافع سیاســـی و حرفه ای گسترده در سطوح  بودن به 
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کارگری  یی و نزاع طلبـــی اتحادیه های  که ســـتیزه جو ملـــی و منطقه ای تغییر یافت. زمانی 
افزایـــش یافـــت، اقدامـــات آن ها توســـط دولت ســـرکوب شـــد. نگـــرش دولت نســـبت به 
که مسائل اجتماعی  کرد  اتحادیه ها با پیروی از بیانات رئیس جمهور متمرکز شد، او بیان 
مسائلی است که باید توسط پلیس پیگیری شود. برای مقابله با »مسالۀ اتحادیه« در طول 
دهۀ 1930، دولت سیاســـت های استبدادی طراحی شـــده برای تأمین امنیت اجتماعی 
کـــرد. امنیت اجتماعی بر  جهانـــی و تنظیـــم و کنترل اتحادیه های کارگری را پیاده ســـازی 
اساس طبقه ی شغلی سازمان دهی شده بود و توسط چندین نهاد و موسسه ی مستمری 
و بازنشســـتگی اداره و مدیریت می شد، این سازمان ها و نهادها اگرچه به طور رسمی جزء 
ســـازمان های دولتی نبودند اما به دولت وابســـته بودند و توســـط مقامـــات دولتی و تحت 

کار، صنعت و تجارت اداره می شدند. زارت  قوانین و
ترتیبـــات امنیـــت اجتماعـــی خصوصی ماننـــد پس اندازها بازنشســـتگی و مســـتمری 
که به لحاظ سیاســـی و مدیریتی توســـط دولت  جایگزین طرح های بازنشســـتگی شـــدند 
کنترل می شـــدند. ازآنجایی که این ســـازمان ها بودجـــه ی قابل توجهی دارنـــد، به نوعی ابزار 
کمـــک بین دولـــت و اتحادیه هـــای صنفی و  کانالـــی بـــرای تبادل مســـاعدت و  قـــدرت و 

کارگری تبدیل شدند.
باوجود تســـلط زندگی عمومی مردم توســـط دولت، فضایی برای بخش غیرانتفاعی در 
نظر گرفته شده است که هم راستایی نزدیکی با دولت دارند. مبنای قانونی همکاری آن ها، 
یاســـت جمهوری را به ســـازمان های غیردولتی جهت تعیین و  که حق ر قانـــون 1935 بود 
کرد. دولت در سال 1938، شورای ملی امنیت اجتماعی را  تضمین منافع عمومی اعطا 
کرد. سازمان های ثبت شده در شورای ملی امنیت اجتماعی  کار تأســـیس  زارت  تحت و
یافت یارانه های دولتی هســـتند. معیارهای واجد شـــرایط بودن برای تعیین و  مجـــاز به در
گســـترده ای از خدمـــات رفاهی و اجتماعی  تضمیـــن منافع عمومی شـــامل فعالیت های 
کـــودکان و آموزش و ارتقای ایمنی شـــغلی  و خدمات پزشـــکی و بهداشـــتی تـــا مراقبت از 
یل بـــرای کمک های اجتماعی(  اســـت. هم چنین در طـــول آن زمان )پیمان و اتحادیۀ برز
گروه های آسیب پذیر مانند  یژه برای  که مســـئولیت آن، تأمین مراقبت های و تأسیس شد 
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کودکان خردســـال، زنان باردار و شـــیرده و افراد مســـن می باشـــد. موقعیت رئیس اتحادیه 
توســـط قانون محفوظ اســـت. میراث آن شـــامل منافع خصوصی و عمومی اســـت. برای 
که منحصرا به  اطمینان از همکاری خصوصی و عمومی، این اتحادیه از ارائه ی خدماتی 
سازمان های غیرانتفاعی اختصاص داده می شود، منع شده است. بااین حال، در عمل، 
ایـــن اتحادیه همـــواره خدمات را به طور مســـتقیم ارائه می دهد. هم چنیـــن غالبًا به عنوان 
کانالی برای سیاســـت های مرکزی دولت به کاررفته و وســـیله ای را برای انجام امور خیریه 

توسط بانوان و همسران فرمانداران دولت فراهم می کند.
رۀ زمانی از طریق اتحاد جدید کلیسای کاتولیک روم و دولت شناخته می شود،  این دو
گرفته می شوند.  سازمان های مذهبی به عنوان ابزار مهمی در حفظ نظم اجتماعی در نظر 
ژه هـــای اجتماعی، معافیت هـــای مالیاتی و  مـــدارس مذهبی، بیمارســـتان ها و دیگـــر پرو
گروه های مهم، ســـازمان های خارجی و  یافت می کنند. یکـــی دیگر از  بودجـــۀ دولتـــی را در
مهاجرین هســـتند، مانند مدارس المان، فرانســـه و امریکای شـــمالی یا بیمارســـتان های 

بزرگ
رۀ زمانـــی، حمایت و پشـــتیبانی انتخابی  بااین حـــال، سیاســـت کلی دولـــت در آن دو
از ســـازمان های مربوط به دســـتگاه های تولیدی یا مذاهب ســـازمان یافته بود، درحالی که 
یادی از انجمن های مدنی،  اکثر جنبش هـــای انجمنی را تحریم می کرد. اگرچه تعدادی ز
جناح هـــای راســـت و چپ، در طـــول دهۀ 1930 اقداماتـــی را انجام دادند، اما بیشـــتر این 
یم استبدادی در سال 1937 سرکوب شد. نمونه هایی از این انجمن ها  اقدامات توسط رژ
عبارتنـــداز: 180000 عضـــو قوی فاشیســـتی، 70000 عضـــو دموکراتیک و ضد امپریالیســـتی 
کمیتۀ مبارزه با  یل،  اتحـــاد ملی آزادی، اتحادیۀ دفـــاع از فرهنگ عامه، اتحادیۀ بانـــوان برز

جنگ های امپریالیستی و واکنش های فاشیستی و اتحادیۀ دوستان جامعۀ روسیه.
جنبـــش انجمنـــی نیز یک نیروی مهم بـــرای مقابله با تمایـــالت اقتدارگرایانه در دولت 
که در سال 1937 راه اندازی شد، به عنوان   )NSU( یی یل است. اتحادیۀ ملی دانشجو برز
کنترل نیروهـــای وفادار بـــه رئیس جمهور Vargas مطرح شـــده و بـــه یکی از  بخـــش تحـــت 
مهم ترین ســـازمان های مبارزه با دموکراسی و اصالحات تبدیل شد. در اواخر سال 1950، 
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که در تئاتر، سینما،  کرد  کز فرهنگ عامه را راه اندازی  یی NSU، مرا اتحادیۀ ملی دانشـــجو
شعر و آموزش های سوادآموزی شرکت می کردند. تأمین مالی و بودجۀ فعالیت های آن ها 

رش و فرهنگ انجام می شد. پرو زارت آموزش و توسط و
کلیســـا، مانند ســـازمان خدمات رســـانی روســـتایی و سازمان  ســـازمان های مبتنی بر 
جهت گیری روســـتایی، از طریق نهادهای توســـعه در امریکای شمالی برای مقابله بانفوذ 
ژه هـــای آموزش رهبری و توســـعۀ جامعه فعـــال بودند،  کـــه در پرو گروه هـــای مارکسیســـتی 
کاتولیک ها،  موردحمایـــت قـــرار می گرفتنـــد. دران زمـــان، جنبش غیرروحانـــی مربوط بـــه 

کاتولیک روم تشکیل دادند. کلیسای  گروه های چپ گرا و مترقی را در 
کـــه در دهـــۀ 1930 ایجاد شـــد، توســـط حمایـــت دولت از  بنابرایـــن، ســـاختار قدرتـــی 
که منجـــر به نقش  اصالحـــات اجتماعـــی و فعالیت شـــدید در بخشـــی از جامعـــۀ مدنی 
سازمان های غیرانتفاعی شد، شناخته می شد. هدف این سازمان ها از اقدامات سیاسی 
و اقتصادی تا ارتقای حقوق مدنی و توسعۀ اجتماعی و فرهنگ و پژوهش و آموزش متنوع 
یک و نیروهای سیاســـی در آن زمان وارد این ســـازمان ها  و متغیر اســـت. مباحث ایدئولوژ
شد، اما به طورکلی از طریق همکاری با نهادهای دولتی اقدامات خود را انجام می دادند.

کارگری« و  کودتـــای نظامـــی در واکنش بـــه »جمهـــوری اتحادیه هـــای  در ســـال 1964 
پولیست و ساختار قدرت ایجادشده در دهۀ 1930 را از بین  انقالب اجتماعی، پیمان پو
ران اســـتبدادی جدید تحت حکومت و دولت نظامی آغاز شـــد، کشور را به حوزۀ  برد. دو
کرد. دولت جدید بر آموزش، بهداشـــت و ســـالمت،  کنترل پایتخت بین المللی هدایت 
کرده و آن ها را اصالح نمود و  رفـــاه اجتماعی، امنیت اجتماعی و خدمات مســـکن تمرکز 
همۀ این خدمات را تحت مدیریت و ادارۀ مالی و سیاسی واحد قرارداد. برای پایان دادن 
کارگری در سیستم امنیت اجتماعی، دولت خصوصی سازی  به مشـــارکت اتحادیه های 
کرد. گیر را نهادینه ساخته و از منطق بازار برای قرار دادن بودجه های عمومی استفاده  فرا

کـــرد، درحالی کـــه بخش هـــای  کســـب وکار رشـــد  رۀ خصوصی ســـازی، بخـــش  در دو
یژه در زمینۀ بهداشـــت و درمان نیز صحت دارد  غیرانتفاعـــی ثابت باقی ماندنـــد. این به و
یق و ترغیب  که سیســـتم امنیت اجتماعی ارائۀ خدمات به سازمان های خصوصی، تشو
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یی و تجهیزات را  رشـــد بیمارستان های انتفاعی و سازمان های دیگر و توسعۀ صنایع دارو
کرد.  کید  زارت آموزش و فرهنگ بر خصوصی سازی آموزش تأ فراهم نمود. عالوه بر این، و
خصوصی ســـازی، مؤسسات آموزشـــی را در تمام سطوح تحت تأثیر قرار می دهد اما تاثییر 
کافی دولت و عدم وجود مکانیســـم های  بســـزایی در آمـــوزش دارد. بااین حال، نظـــارت نا
کنتـــرل عمومی منجر به ســـوء مدیریت قابل توجهی در این مؤسســـات غیرانتفاعی شـــده 
کـــه همانند کســـب وکار عمل کرده و فرصت هـــای قابل توجهی بـــرای مدیران خود  اســـت 
ایجـــاد می کنند. در حقیقت، در برخی موارد، موقعیت و وضعیت غیرانتفاعی به صورت 

تصنعی در می اید.
به طورکلی، سیاست های استبدادی دولت و حکومت نظامی، جنبش های انجمنی 
کانال های ســـنتی خود در حوزۀ عمومی، احزاب سیاســـی، اتحادیه های تجاری، نهادها 
که نســـبتًا  و ســـازمان های دولتـــی را محـــروم می کنـــد. تنهـــا چارچوب ســـازمانی چپ گرا 
کاتولیک  کاتولیک بود. اگرچه سلسله مراتب  کلیسای  دســـت نخورده و ثابت باقی ماند، 
کاماًل  کردند، این وضعیت حدود ســـه ســـال بعد  کودتای نظامی ســـال 1934 حمایت  از 
تغییـــر یافت و به عنوان عواقب بعدی، فعاالن مذهبی تحت آزار و اذیت و شـــکنجه های 
کنفرانس ملی اســـقف های  گرفتند. در آغاز دهۀ 1970، بانفوذترین اســـقف  سیاســـی قرار 
یـــل CNBB، به صورت آشـــکار حمایت خود از حقوق بشـــر و آزادی هـــای مدنی را بیان  برز
رزان را از طریق ایجاد  کشاو کارگران و  کلیسا نیز پشتیبانی و حمایت خود از مبارزات  کرد. 
کارگری جدید و ارائۀ امکانات—مدارس، کلیســـاها، مکان های عمومی و  ســـازمان های 
غیره—برای ایجاد و عملکرد اقدامات اساسی و سازمان های مردمی ابراز نمود. حمایت 
که پس از  یرا تنها موسسه و نهادی بود  کلیســـا از جنبش های اجتماعی بســـیار مهم بود، ز
که  کنـــد، درزمانی  کودتای نظامی توانســـت ســـاختار خود را دســـت نخورده و ثابت حفظ 
یم نظامی  دانشـــگاه ها، اتحادیه ها، احزاب سیاســـی و دیگر ســـازمان های مدنی توسط رژ

محدودشده بودند.
کلیسا و  کلیســـای مردم« نامیده شـــد، یک جناح رادیکال از  که »   در این بازه ی زمانی 
گرفته و به حزب فعال در بین جمعیت شـــهری  تین الهام  منطق رهایی بخش امریکای ال



کشور برزیل   68  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

و روســـتایی تبدیل شد. شـــاید مشـــهودترین نتیجۀ این فعالیت ها، جوامع و انجمن های 
گسترش یافتند. تعداد ان ها بین 80000 و 100000  کشور  که در سراسر  مســـیحی CEB بودند 
رد شده است. CEB )انجمن های مسیحی( یک پایگاه اجتماعی برای ظهور رهبران  برآو

سیاسی، جنبش های اجتماعی و سازمان های مختلف شکل دادند.
یل شـــاهد رونق انجمن هـــای مدنی بود.  پـــس از پایـــان حکومـــت و دولت نظامـــی، برز
اگرچـــه آمار رســـمی این فرایند در دســـترس نیســـت، رشـــد قابل توجهـــی در فعالیت های 
که  حیطه هـــای جدید و ســـنتی فعاالن داوطلب وجود داشـــته اســـت. ایـــن انجمن هایی 
یم نظامی رشـــد یافتند، از دولت فاصله داشته و مخالف دولت هستند و رابطۀ  تحت رژ
کســـب وکار و حمایت دولت  پولیســـم چپ گرا دارند. آن ها غالبًا از  کلیســـا و پو نزدیکی با 
که عمدتًا  پرهیز می کنند و به دنبال حمایت در بین منابع بین المللی غیردولتی هســـتند 

سازمان های غیردولتی NGO نامیده می شوند.
یل  ســـازمان های غیردولتی، طبقۀ مجزا و بســـیار متنوعی را در بخـــش غیرانتفاعی برز
یی و حرفه ای گری را درمی آمیزند.  شـــکل می دهند، مسیحیت و مارکسیسم و ســـتیزه جو
ژه های  حیطـــۀ فعالیت های این ســـازمان ها عبـــارت اســـت از: جنبش های مردمـــی، پرو
یســـت و مســـائلی در مورد بانوان، اقلیت های قومی  مربوط به AIDS، حفاظت از محیط ز
یابـــی اندازۀ این بخش تازه توســـعه یافته بـــه دلیل مرزهای  کـــودکان خیابانـــی و غیره. ارز و 
ردها، این بخش شامل حدود  انعطاف پذیر آن بســـیار دشـــوار اســـت، اما طبق یکی از برآو

3000 سازمان است.
یل بســـیار متنوع تـــر از نیروهـــای مذهبی،  به طـــور خالصه، جهـــان غیرانتفاعـــی در برز
اجتماعی و سیاسی است که منجر به شکل گیری آن ها شده است. بااین حال، دو موضوع 
یربنای این توســـعه و تحول هســـتند. موضوع اول، نقش برجســـتۀ مذهب  که ز وجود دارد 
کاتولیـــک در تعمیم ایـــدۀ انسان دوســـتی و تأمین چارچوب ســـازمانی بـــرای انجمن های 
که  ســـنتی و معاصر اســـت. موضوع دوم، سیاســـی بودن بســـیاری از انجمن هایی اســـت 

یل منعکس می کنند. منافع متنوعی را در بسیاری از بخش های مختلف جامعۀ برز
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کشور برزیل- 3-3 گذرا به وضعیت موجود سازمان های غیرانتفاعی در  نگاهی 
یـــل بخش ســـوم در کنار بخش خصوصـــی و دولتی به صـــورت فعاالنه در  در کشـــور برز
کشـــور در حدود 300000 ســـازمان غیرانتفاعی  حال فعالیت اســـت. در ســـال 2010 در این 

کار بوده اند. به صورت فعال مشغول به 

شکل  3-1- تعداد سازمان های غیردولتی در برزیل در سال های 2006 و 2010

همان طور که در نمودار نیز مشخص است در سال  2006 تعداد سازمان های غیردولتی 
که این تعداد  یل در حدود 267000 مورد بوده است  کشـــور برز و غیرانتفاعی ثبت شـــده در 
در ســـال 2010 بـــا 23 هزار مورد افزایش بـــه حدود 300000 ســـازمان غیرانتفاعی و غیردولتی 
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رسیده است.
یـــل در حال  ســـازمان های غیرانتفاعـــی مذکـــور بر اســـاس مجموعـــه ای از نیات در برز

کشور عبارت است از: فعالیت هستند. اهم نیات وقف و امور خیریه در این 
سازمان های مذهبی	 
سازمان های تجاری و حرفه ای	 
توسعه و دفاع از حقوق مدنی	 
آموزش و پژوهش	 
رزش	  مسکن، فرهنگ و هنر و و
خدمات اجتماعی	 
یست	  محیط ز
سایر نیات	 

شکل  3-2- درصد فعالیت های سازمان های غیرانتفاعی در برزیل با توجه به نیات خیریه

که در شـــکل نیز نشان داده شده است سازمان های مذهبی در حدود %28  همان طور 
که از این حیث در رتبه ابتدایی نیات  یل را شـــامل می شـــود  ســـازمان های غیرانتفاعی برز
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یل قرار دارد. بعد از ســـازمان های مذهبی، ســـازمان های تجاری و  واقفین و خیرین در برز
حرفـــه ای و توســـعه و دفاع از حقوق مدنی به ترتیب بـــا 15% و 14% در رتبه های بعدی قرار 

دارند.
که در حال  یل برحســـب نیات و موضوعاتـــی  تعـــداد ســـازمان های غیرانتفاعـــی در برز
فعالیت هســـتند در نمودار نشـــان داده شده اســـت. ســـازمان های غیرانتفاعی با موضوع 
مذهبـــی با 85500 ســـازمان در رأس ســـازمان های غیرانتفاعـــی قرار دارنـــد و در رتبه های 
بعدی سازمان های تجاری و حرفه ای و توسعه و دفاع از حقوق مدنی با 46500 و 43800 

سازمان در رتبه بعدی قرار دارند.

شکل  3-3- تعداد سازمان های غیرانتفاعی در برزیل با توجه به نیات خیریه

یل برای ســـال های 1991 و  پراکندگـــی جغرافیای انواع ســـازمان های غیرانتفاعی در برز
یر نشان داده شده است همان طور که در شکل بارنگ های مختلف نشان  2010 در شکل ز
داده شـــده است رنگ قرمز نشان دهنده پراکندگی پایین و تعداد بسیار اندک سازمان های 
یل هســـت و رنگ آبی نشـــان دهنده تعداد باالی ســـازمان های  کشـــور برز غیرانتفاعـــی در 
یل اســـت. بر این اســـاس در بین ســـال های 1991 تا 2010 تعداد  کشـــور برز غیرانتفاعی در 
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که مناطق  یل با رشـــد باالیی مواجه بوده اســـت  مؤسســـات خیریه در مناطق مختلف برز
جنوب و جنوب شـــرقی با بیشترین تراکم سازمان های غیرانتفاعی بیشترین سهم در این 
موضوع به خود اختصاص داده اســـت. به صورت کلی در حدود 44 درصد ســـازمان های 
یل، 23% در شمال شرقی، 7% در  یل، 21% در جنوب برز غیرانتفاعی در جنوب شـــرقی برز

یل مستقر هستند. غرب میانه و در حدود 5% سازمان های غیرانتفاعی در شمال برز

کندگی سازمان های غیرانتفاعی در برزیل بین سال های 1991 تا 2010 شکل  3-4- پرا

یر  یـــل ترکیـــب منابـــع مالـــی ســـازمان های غیرانتفاعـــی از شـــش حـــوزه اصلی ز در برز
تشکیل شده است:

محصوالت بازار	 
ارزش فعالیت های داوطلبانه	 
فعالیت های بشردوستانه	 
انتقال های دولتی	 
درآمد دارایی ها	 
سایر انتقال ها	 
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یر درصد هر یک از منابع مالی ســـازمان های غیرانتفاعی نشـــان داده شـــده  در شـــکل ز
ترین منبع مالی  اســـت. بر این اساس محصوالت بازاری با درصدی معادل 44 درصد باال

سازمان های غیرانتفاعی به حساب می آید.

شکل  3-5- ترکیب منابع مالی سازمان های غیرانتفاعی

کشـــور  یل موجب رشـــد و ارزش افزوده در این  بخش هـــای اقتصـــادی مختلفـــی در برز
که بخش غیرانتفاعی با 2/2 درصد در رتبه ســـوم قـــرار دارد. تولید و نگهداری  می گردنـــد 
یر نقش  یل بـــا 2/8 درصد در رتبه اول قرار دارد. در شـــکل ز ماشـــین آالت و موتورهـــا در برز
که بیشـــترین تأثیر را رشـــد اقتصادی و  یل  هـــر یـــک از بخش هـــای منتخب اقتصـــادی برز

ارزش افزوده داشته اند نشان داده شده است.

شکل  3-6- نقش هر یک از بخش های منتخب اقتصادی برزیل با بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادی و ارزش افزوده
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رتبه برزیل درزمینه وقف و امور خیریه در دنیا- 3-1
شـــاخص بخشـــندگی در دنیا )World Giving Index( یک گزارش ســـالیانه اســـت که 
ری شـــده توســـط شرکت  توســـط بنیاد امور خیریه )CAF( با اســـتفاده از داده های جمع آو
تحقیقاتـــی گالوپ، منتشـــر می شـــود و به رتبه بنـــدی بیش از 140 کشـــور دنیـــا از نظر میزان 
بخشندگی مردم می پردازد. اطالعات تحقیقات این گزارش بر اساس 3 معیار موردبررسی 
قرارگرفته اند. این 3 معیار کمک به خارجیان، کمک مالی به خیریه ها و کارهای داوطلبانه 
یل به عنوان صدو پنجمین کشور دنیا با توجه به  یر جایگاه کشـــور برز می باشـــد. در جدول ز

شاخص بخشندگی بین المللی در کنار دیگر کشورهای این رتبه بندی قرار دارد.

کشورها بر اساس شاخص بخشندگی در دنیا جدول  3-1- جایگاه 

کشـــورها نشان  کنار 140 در مقایســـه با ســـایر  یل در  یر جایگاه برز همچنین در شـــکل ز
داده شده است.
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کشورها بر اساس شاخص بخشندگی در دنیا شکل  3-7- رتبه 

کشورها بین سال های  یل به سایر  کمک های بین المللی بشردوستانه برز یر  در شکل ز
که در سال 2012 با حدود 50 میلیون دالر بیشترین کمک ها صورت  2005 تا 2014 قرار دارد 

گرفته است.

کمک های بشردوستانه بین المللی برزیل در سال های 2005 تا 2014 شکل  8-3- 
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 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور برزیل و امور خیریه در 





کشور برزیل- 1 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
کشـــورهای  یکـــی از موضوعات مهم برای شـــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع ازآن جهت  مختلف شـــناخت ســـاختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف و بررسی  که با شـــناخت انواع باز مورد اهمیت اســـت 
ردهای هر یک از این  کـــه انجام می دهند، می توان از دســـتاو و تحلیـــل نوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  باز
کنشگران فعال در بخش وقف و امور خیریه   در این فصل در ابتدا پس از معرفی انواع 
کشور  که در وقف و امور خیریه  یگران مختلف با توجه به نقشی  به شناسایی و تحلیل باز
یگران به  یل ایفا می کنند، پرداخته شـــده اســـت. سپس نگاشـــت نهادی تمامی این باز برز
یگران و مجموعه  همراه نوع ارتباطات آن  ترسیم شـــده اســـت و پس ازآن، هر یک از این باز
یت، چشم انداز، ساختار و ... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد. فعالیت ها، اهداف، مأمور

کنش گران فعال در حوزه وقف و امور خیریه- 1-1 انواع 
رودی ها )منابع( و  که می تواند بـــر و گروه و یا ســـازمانی  کنشـــگر، عبارت اســـت از فرد، 
یـــا بروندادهای یک سیســـتم تأثیر بگذارد و یـــا از خروجی ها و بروندادهـــای آن )خدمات، 
کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  گزارش  محصـــوالت، پیامدها و ...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:
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سیاست گذار- 1-1-1
کسب وکارها و  که باید توسط دولت،  که برنامه هایی  یک سیاســـت گذار نهادی است 

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

کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. یق تغییرات داوطلبانه )مانند  تنظیم، تشو
یل  بـــر این اســـاس نهادهـــای سیاســـت گذار در حوزه وقـــف و امور خیریه در کشـــور برز

شامل:
یل قرار دارد 	  کنگــــره ملی برز یل قدرت قانون گذاری در اختیار  کشــــور برز کنگره ملی: در 

که از مجلس نمایندگان و مجلس ســــنا تشکیل شده است. تعداد نمایندگان مجلس 
که هر چهار ســــال یک بار از طریق برگزاری انتخابات  یل 513 نفر اســــت  نمایندگان برز

کشور به این سمت منصوب می شوند. قانون گذاری در سراسر 
دادگاه عالــــی فــــدرال: ایــــن دادگاه عالی ترین بخش قضایی اســــت و مســــئول حمایت 	 

از قانون اساســــی فدرال اســــت و به بررســــی ســــوابق نهادهای غیرانتفاعی می پردازد تا 
مشخص سازد آیا مقررات آن ها با قانون اساسی انطباق دارد یا خیر.

زارت دادگستری نهاد مجری و برقرارکننده ارتباط میان قوه مجریه و 	  وزارت دادگستری: و
یل سازمان هایی با بیش از یک ساله تجربه می توانند  قوه قضائیه می باشد و در کشور برز
زارت دادگستری درخواست دهند و صالحیت آن ها  به عنوان واجد شرایط OSCIP به و

زارتخانه موردبررسی قرار می گیرد. یافت عنوان OSCIP از طریق این و برای در
زارت به صورت »ارتقاء سالمت عموم مردم از طریق 	  یت این و وزارت بهداشــــت: مأمور

یکپارچه سازی و ایجاد مشارکت با سازمان ها و واحدهای فدرال، شهرداری ها، بخش 
کیفیت زندگی شهروندان« تعریف شده است و،  کمک در بهبود  خصوصی و جامعه و 
زارت بهداشــــت درخواست مؤسسات غیرانتفاعی که  طبق ماده 21 قانون 09/12.101 و
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یابــــی می نماید و در صورت تأیید  در حوزه ســــالمت فعالیت می نمایند را بررســــی و ارز
زارت بهداشــــت به صورت مداوم بر  زارتخانه را به موسســــه ارائه می کند. و مجوز ایــــن و
که این  کنتــــرل می کند  مؤسســــات غیرانتفاعی فعال در این حــــوزه نظارت می نماید و 
زارتخانه می تواند در هر  مؤسسات مطابق با استانداردهای موجود فعالیت نماید. این و
زمان از نهاد مربوطه اســــناد و مدارک موردنیاز را درخواست نماید و درصورتی که نهادی 

کند، مجوز آن را لغو نماید. برخالف قوانین فعالیت 
زارتخانه مســــئول گسترش سیاست های آموزشی ملی برای سنین 	  وزارت آموزش: این و

و مقاطع مختلف و همچنین آموزش های حرفه ای می باشــــد و عالوه بر این طبق ماده 
که در حوزه  زارت آموزش درخواســــت مؤسســــات غیرانتفاعــــی  21 قانــــون 09/12.101 و
یابی می نماید و درصورتی که تأیید، مجوز این  آموزش فعالیت می نمایند را بررسی و ارز

زارتخانه را به موسسه ارائه می کند. و
یل است و مسئول 	  زارتخانه های فدرال کشور برز زارت اقتصاد یکی از و وزارت اقتصاد: و

ین  زارتخانه در تدو اجرایی امور مالی این کشــــور اســــت، با توجه به نقش به سزای این و
زارتخانه در جایگاه سیاست گذار در قوانین مالیاتی  بودجه و وضع قوانین مالیاتی این و

می باشد.
زارت به صورت »اشاعه توسعه 	  یت این و وزارت توســــعه اجتماعی و مبارزه با فقر: مأمور

اجتماعــــی از طریق هماهنگ ســــازی و اجرای سیاســــت های اجتماعی دولت فدرال 
گرســــنگی و محرومیت های اجتماعی و همچنین تأمین امنیت  باهدف حل معضل 
یابی  غذایی و کمک های اجتماعی« تعریف شده است و ازجمله وظایف اصلی آن، ارز
یوهای اقتصادی اجتماعی و برقراری  اثر سیاســــت های اجتماعی و تأثیر آن ها بر ســــنار
ارتباط و همکاری مستمر با ســــایر واحدهای دولتی می باشد. عالوه بر این، طبق ماده 
زارت توسعه اجتماعی و مبارزه با گرسنگی درخواست مؤسسات  21 قانون 09/12.101 و
یابی می نماید  غیرانتفاعی که در حوزه های اجتماعی فعالیت می نمایند را بررسی و ارز

زارتخانه را به موسسه ارائه می کند. و درصورت تأیید، مجوز این و
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تنظیم کننده- 1-1-1
کـــه به واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم کننده بنا به دالیل  شرکت ها و مردم را تنظیم می کند. 

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

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

کارکردهای تنظیم کننده، بررســـی انواع روش هـــای تنظیمی مفید  به منظـــور درک بهتر 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: خواهد بود. به صورت 

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

دارند، تنظیم شود.
یکرد 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی3 رو خـــود- تنظیمـــی2: این رو

دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در این مـــورد، اغلـــب انجمن های تجاری یا کســـب وکار 
تشکیل شـــده که قوانین عملکرد را ایجاد، کنترل و اجـــرا می کنند. به عنوان یک قانون، 
خودتنظیمـــی اغلب به عنوان یک روش کســـب وکار دیده می شـــود که اقدام انحصاری 
یکرد شـــامل ســـطح  به منظـــور جلوگیری از مداخله دولت انجام می دهد. مزایای این رو
باالی تعهد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده می باشـــد. به عالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از  یکرد منعطف تر از رو رو
یکرد غیر دموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یـــک رو ســـو

1. command and control 
2. self-regulation
3. do-it-yourself
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بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف 
قوانین را تنظیم می کنند، دیده شود. در کمترین سطح،  خودتنظیمی همواره در معرض 
چالش هـــای منتج شـــده از عالقه های بیرونی کســـانی که فکر می کنند اســـتانداردها و 

کاهش تأثیر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشده است، قرار دارد. قوانین به سمت 
یه ای 	  یق، سیاســـت، قانون، مکانیسم قیمت، یا رو یق1: یک تشـــو تنظیم مبتنی بر تشـــو

که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های  است 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک سو، می توان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای »بد« و پاداش برای رفتارهای »خوب« عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشو
یاد  ســـعی دارد به منظور کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
کنـــد. برای  از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیـــات و کمک هـــای مالی محـــدود یا متوقف 
گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازه گیری، تعیین  یکرد،  به کارگیری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیم مبتنی بر عملکرد2  جریمه ها می باشد. یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت و بهبود  که تشو )PBR( اســـت 
در کیفیت خدمات می باشد. به عالوه، PBR بیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی 
متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس است. مزایای PBR این 
اســـت که به بهبود در بهره برداری شرکت ها، کاهش هزینه های نگهداری و عملیات و 
یق به صورت مکانیکی عمل  بهبود در پایایی سیســـتم کمک می کند. طرح تنبیه و تشو
می کنـــد. بنابرایـــن کاهـــش در حـــوزه صالحدید تنظیمـــی، در مقابل امکان تســـخیر در 
یکرد، انعطاف پذیری در تصمیم گیری  فرآیند تنظیـــم را کاهش می دهد. به عالوه این رو
کند یا جریمه بپردازد،  را فراهم می کند. اگرچه به عنوان  که آیا از قانون تبعیت  شـــرکت، 
یکـــی از معایـــب این روش، می توان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که 

1. incentive-based regulation
2. Performance-based regulation 
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یکرد،  واقعیت های بازار در آن لحاظ نشده است، اشاره کرد. از مفروضات اصلی این رو
گاهی  که لزومـــًا در همه موارد یافت نمی شـــود. همچنین،  عقالنیت اقتصادی اســـت 
یکرد مشـــکل اســـت. به عنوان مثال، رفتار "بد" ، مانند  اوقات پیش بینی تأثیر این نوع رو

که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند. گر  آلودگی، می تواند پاداش بگیرد ا
یل  بـــر این اســـاس نهادهـــای تنظیم کننـــده، در حوزه وقـــف و امور خیریه در کشـــور برز

شامل:
کنتــــرل خارجی حکومت 	  دادگاه های حسابرســــی: دادگاه های حسابرســــی، نهادهای 

یت این نهادها نظارت بر بودجه  می باشــــند و از کنگره ملی پشتیبانی می نمایند. مأمور
و امور مالی کشــــور و همچنین مشــــارکت در بهبود مدیریت عمومــــی منافع اجتماعی 
کنگره ملی با کمک دادگاه  یل،  می باشــــد. عالوه بر این طبق ماده 71 قانون اساسی برز

کنترل بیرونی تمام نهادها را بر عهده دارد. حسابرسی )TCU( مسئولیت 
یل قرار دارد و 	  زارت دادگستری دولت برز دفتر مدعی العموم )دادســــتانی(: این دفتر ذیل و

یل در اقدامات  ره دادن به بازوی اجرایی و نمایندگی حکومت فدرال برز وظیفه آن مشاو
قانونی آن است. عالوه بر این بنیادهای خصوصی تحت نظارت این نهاد قرار می گیرند.

یل تعریف شــــده اســــت و 	  زارت اقتصاد برز دبیرخانــــه درآمد فدرال: این بخش در ذیل و
کنترل  گمــــرک و همچنین  یافت حق  ری مالیــــات و در مســــئولیت مدیریت و جمع آو

یایی و قاچاق دارو را بر عهده دارد. کاال، دزدی در سرپیچی از قوانین، قاچاق 

تسهیل کننده- 1-1-3
 توســـط دولت ســـرمایه گذاری 

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شـــوند و هـــدف آن توســـعه و بهبـــود بـــازار خدمـــات می باشـــد. یـــک تســـهیل کننده، 
تأمین کننـــدگان خدمـــات را از طریق انجام فعالیت های خدماتـــی جدید، ارتقاء تجارب 
یابی  کارکرد های دیگر یک تسهیل کننده شامل ارز مفید و ایجاد ظرفیت حمایت می کند. 
خارجی تأثیر تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاســـی 
کـــه به طورمعمول توســـط ســـازمان های  کارکردی اســـت  بهتـــر می باشـــد. عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های  توســـعه گرا انجام شده و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
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ردن دیتابیســـی  دولتی باشـــد. عالوه بـــر موارد مذکور در حـــوزه وقف و امور خیریه فراهم آو
ره ای برای مؤسســـات خیریه نیز می تواند  از مجموعـــه خیریه ها و یا انجام خدمات مشـــاو

گرفت. کارکردهای تسهیل کنندگان در نظر  به عنوان 
یل شامل: کشور برز بر این اساس نهاد تسهیل کننده، در حوزه وقف و امور خیریه در 

موسســــه توسعه سرمایه گذاری اجتماعی: این موسسه یک ســــازمان غیرانتفاعی دارای 	 
عنــــوان OSCIP می باشــــد و به ســــرمایه گذاران اجتماعی و افراد نیکــــوکار از طریق ارائه 
پشتیبانی های فنی و گسترش دانش در ارتباط با موارد مصرف این سرمایه ها اطالعاتی 
ارائــــه می نمایــــد و درواقــــع محل تالقی ســــرمایه گذاران بــــا بخش هــــای نیازمند جذب 

سرمایه های نیکوکارانه می باشد.

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

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند ]36[.
یل و همچنین 	  کشــــور برز ســــازمان ایراکامبی: یک ســــازمان غیرانتفاعی ثبت شــــده در 

ایاالت متحــــده آمریکا اســــت و هدف این ســــازمان خیریه کشــــف راه هــــای بهتر برای 
یل و بهبود  یســــتی فوق العاده جنگل آتالنتیک برز مراقبت از جنگل و حفاظت از تنوع ز

زندگی در مناطق روستایی و حومه شهر می باشد.
یل باهدف فراهم نمودن محل اقامت برای 	  یل: تراســــت تکلیف برز تراست تکلیف برز

کودکان و جوانان خیابانی تأســــیس گردید. این تراست توسط یک ستاره موسیقی راک 
یل برای ایجاد محلی امن  ژانیــــرو برز یودو تأســــیس گردید و هزینه های خرید مکانی در ر
برای 500 کودک و جوان محروم از زندگی در خانواده محروم می باشند، توسط وی تأمین 

گردید.
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نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همان طور 
یل فعالیت می نمایند؛ در این بخش، ابتدا نگاشت  کشور برز حوزه وقف و امور خیریه در 
کنشـــگران در شـــکل 4-1 نشان داده شده است و در ادامه نهادهای  نهادی مربوط به این 
رده شده به تفصیل  سیاست گذار، ناظر، تسهیل گر و ارائه دهندگان خدمات که نام آن ها آو

توضیح داده خواهد شد.

کشور برزیل شکل  4-1- نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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کنگره ملی- 1-3-1
کـــه از مجلس نمایندگان و  یل قرار دارد  کنگره ملی برز قـــدرت قانون گـــذاری در اختیار 
که  یل 513 نفر است  مجلس ســـنا تشکیل شده اســـت. نمایندگان مجلس نمایندگان برز
به طور نسبی هر چهار سال یک بار از طریق برگزاری انتخابات قانون گذاری در سراسر کشور 
یل دارای 81 ســـناتور است  به این ســـمت منصوب می شـــوند. مجلس ســـنای فدرال برز
ره های  کـــه هر ایالت به طور مســـاوی 3 ســـناتور را در این مجلس دارد. ســـناتورها برای دو
هشت ساله به این سمت منصوب می شوند و در هر انتخابات سراسری همیشه نیمی از 
این افراد جابجا و یا مجددًا انتخاب می گردند. بر اســـاس روند معمول حقوقی قوه مجریه 
یـــه می تواند قانون جدید را وتـــو کند و از حق  بایـــد در قانون گـــذاری دخیل باشـــد، قوه مجر
انحصـــاری ابتکار قانون گذاری در مســـائلی خاص نیز برخوردار اســـت. عـــالوه بر این، در 
ز شـــرایط اضطراری، قوه مجریه ممکن است اقدام به اتخاذ »تدابیر احتیاطی«  صورت برو
گذاشـــته شود. »تدابیر احتیاطی«  که دارای قدرت قانون بوده و باید بالفاصله به اجرا  کند 
کنگره لغو شـــود. ز به قدرت خود باقی بوده، مگر آنکه چنین تدابیری توســـط  برای 120 رو

]39[

قوه قضائیه- 1-3-1
یل و سپس در  کاماًل مســـتقل بوده و متشکل از سیســـتم قضائی فدرال برز قوه قضائیه 
که از الگوی فدرال پیروی می کنند.  ســـطح هر ایالت نیز یک سیســـتم قضائی وجود دارد 
یـــل دیوان عالـــی فدرال اســـت که متشـــکل از 11 قاضی  عالی تریـــن مرجـــع قضایـــی در برز
کـــه با تائید مجلس ســـنا و حکم رئیس جمهور به طور مادام العمر تا رســـیدن به  عالی رتبـــه 
ســـن اجباری بازنشســـتگی بر این ســـمت منصوب می گردند. درصورتی که قضات دیوان 
کرد. از  عالـــی فدرال مرتکب جرمی  شـــوند مجلس ســـنا بـــه جرائم آن ها رســـیدگی خواهد 
زراء و رئیس جمهور و همچنین  جمله وظائف مهم دیوان عالی فدرال رسیدگی به جرائم و

اعالم نظر در خصوص تطابق قوانین با قانون اساسی می باشد.
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وزارت اقتصاد- 1-3-3
یل اســـت و مســـئول اجرایی  کشـــور برز زارتخانه هـــای فدرال  زارت اقتصـــاد یکـــی از و و
ین بودجه و  زارتخانه در تدو کشـــور اســـت، با توجه به نقش به ســـزای این و امور مالی این 
زارتخانه در جایگاه سیاســـت گذار در قوانین مالیاتی می باشـــد  وضع قوانین مالیاتی این و
و همچنیـــن بـــه نظـــارت بـــر روی مالیات هـــا و معافیت های مالیاتـــی می پـــردازد. یکی از 
ری  که وظیفه مدیریت، جمع آو زارتخانه دبیرخانه درآمد فدرال می باشد  بخش های این و

کسورات مالیاتی را بر عهده دارد. و نظارت بر مالیات ها و معافیت ها و 

وزارت دادگستری- 1-3-1
یل  کابینـــه فدرال در برز زارتخانه در ســـطح  زارت دادگســـتری و امنیت عمومی یک و و
زاتخانه مسئول اهدا مجوز سازمان جامعه مدنی با منافع عمومی1 و سازمان  اســـت. این و
زارت دادگســـتری و امنیت  زارتخانه با دو نام و خارجی2 می باشـــد. الزم به ذکر اســـت این و

زارت عدالت و شهروندی خوانده می شود. عمومی و و

شکل  4-2- صفحه ابتدایی سایت وزارت دادگستری و امنیت عمومی

1. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)
2. Organização Estrangeira (OE)
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بـــه  اســـت جهـــت دســـتیابی  ابـــزار اصلـــی دولـــت  زارت دادگســـتری،  و برنامه هـــای 
سیاســـت های عمومی و بهینه سازی منابع با استفاده از منابع مالی، انسانی و مواد اولیه 

مورداستفاده قرار می گیرد ]3[.
که به دولت در دســـتیابی بـــه برنامه هایش  اقدامـــات، مجموعه ای از عملیاتی اســـت 
ژۀ خاص، یک فعالیت و یا یک عملیات  کمک می کند. اقدامات می تواند شامل یک پرو

باشد ]3[.

شکل  4-3- ساختار سازمانی وزارت دادگستری و امنیت عمومی
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زارت دادگستری، دبیرخانه ملی عدالت و شهروندی )SNJC( فعالیت می کند.  ذیل و
یر نظر این دبیرخانه، شـــش دپارتمان به نام های دپارتمان نهادهای اجتماعی، دپارتمان  ز
مهاجرت، دپارتمان خط مشی قضایی، دپارتمان مشـــارکت قانونی بین المللی، دپارتمان 
که در ذیـــل دپارتمان  یزیون فعالیـــت می کنند  مبـــارزه با فســـاد و دپارتمـــان رتبه بنـــدی تلو
یر نظر آن دو سازمان جامعه مدنی  که ز خط مشـــی قضایی، بخش اعتباربخشـــی قرار دارد 
که بـــه ســـازمان های خیریه مجوز  بـــا منافـــع عمومـــی )OSCIP( و ســـازمان های خارجی 

می دهند، فعالیت می کنند.

1-3-1-1 -)CNES/MJ( دفتر ملی ثبت نهادهای واجد شرایط در وزارت دادگستری
که ســـرواژه Cadastro Nacional de Entidades Sociais اســـت، ســـامانه ملی   CNES
که طی حکمی دولتی در  زارت دادگستری )CNES/MJ( است  نهادهای واجد شـــرایط و
که واجد شرایط OSCIP هستند  ســـال 2007 ایجاد شد. طبق این حکم، همه سازمان ها 
یربنایی شهری )همچون آب و برق و حمل ونقل و...( برخوردار  یا از وضعیت تأسیسات ز
یل را  کـــه مجوز انجـــام فعالیـــت در برز کلیـــه ســـازمان های خارجی  هســـتند و همچنیـــن 
گزارش های ساالنه  زارت دادگســـتری ثبت شـــوند و  که در و کرده اند، می بایســـت  یافت  در
گرفته شـــده است  کنند. CNEs/MJ به این منظور در نظر  مالی و فعالیت هایشـــان را ارائه 
گزارش فعالیت های انجام گرفته توسط آن ها در  تا حســـاب های مالی نهادها و همچنین 
یک سال گذشته را به اطالع عموم برساند. این گزارش ها می توانند به صورت الکترونیکی 
که هر ســـال به صورت صادقانه حساب هایشـــان را در  ارائه و انتشـــار یابند. OSCIP هایی 
یافت "گواهی نظم" نائل شـــوند. این  اختیار این بخش قرار می دهند، ممکن اســـت به در
گواهی برای اجرای “Termos de Parceria” الزامی اســـت و برای بهره بردن از مشـــوق های 

مالی نیز موردنیاز است.
کامل غیرفعال شـــده اســـت، علت غیرفعال شدن این دفتر،  CNES هم اینک به طور 
که به دولت فدرال اجازه می داد تا به انجمن ها و بنیادها مجوز امکانات  لغو قانونی است 
رفاهـــی عمومی فدرال )UPF یا Federal Public Utility( بدهد. به عبارتی دیگر پس از لغو 
بردی برای این دفتر وجود نداشت، چراکه طبق قانون تنها نهادهایی  قانون یادشده دیگر کار
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که به طور ســـالیانه برای فعالیت های  کرده بودند، ملزم بودند  یافت  گواهی UPF را در کـــه 
گـــزارش فعالیت های UPF را  که  خود حســـاب پس دهند. هـــدف اصلی CNES این بود 
یی” نامیده  گواهی نظارتی "پاســـخگو کـــه اصطالحًا  کند و بـــه ازای آن، آنچه را  یافـــت  در

کند. می شود را صادر 
 )OSC( زارت دادگســـتری مسئول اعطای مجوز سازمان جامعه مدنی منافع عمومی و

و سازمان خارجی )Organização Estrangeira, OE( است
کنند، این نهاد  یافت  زارت دادگســـتری در برای اینکه ســـازمان ها مجوز OSCIP را از و
کارمندان دولتی در بدنه-های مدیریتی خود داشـــته باشـــد، باید یک  غیرانتفاعـــی نباید 
کمیته حسابرسی داشته باشد و باید به مقررات محدودکننده ای تن دهد که این مقررات، 
یی و تضاد منافع را در نظر داشته باشد )قانون شماره 9.790/1999(. شفافیت، پاسخگو

یاد از سوی دولت فدرال و به  مجوز OS اخیرًا بســـیار محدودشده اســـت و بااحتیاط ز
زارت دادگستری بسته به زمینه فعالیت سازمان غیرانتفاعی به آن اعطا می گردد  توصیه و
یافت چنیـــن مجوزی، نهـــاد مربوطه باید  )طبـــق قانـــون شـــماره 9637/1998(. برای در

مقام هایی دولتی در بدنه مدیریتی خود داشته باشد.
که دارای مجـــوز امکانات رفاهی عمومی اســـت، باید  یـــک نهـــاد قانونی غیرانتفاعـــی 
زرات دادگستری ارائه کند. در صورتی که این  گزارشـــی از فعالیت های خود را به و ســـاالنه 
یع درآمد و دارایی خود بپردازد و یا برای  کام بماند یا به توز نهاد در رسیدن به مقاصد خود نا
زارت  گزارش فعالیت هایش بازبماند، این مجوز ممکن است توسط و سه سال متوالی از 

گردد )حکم 50517/61 ماده 6( دادگستری باطل 
زارت  مجوز امکانات رفاهی عمومی )Public Utility( طبق قانون 91/1935 توســـط و
که در سه سال  کند  دادگســـتری اعطا می شد. برای واجد شرایط بودن، آن نهاد باید ثابت 

کار مؤثری انجام داده است. گذشته 
کارگروه  قانـــون مرتبط با اعطـــای مجوز UPF )امکانـــات رفاهی عمومی( بعدًا توســـط 
زارت دادگستری، ملغی شد، این کارگروه در سال 2011 تأسیس شده  نهادهای اجتماعی و

بود.
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کنار مجوزهای پیشـــین  که یک نهاد می تواند در  مجـــوز CEBAS تنها مجوزی اســـت 
کـــه فعالیت هایی در  رد. ایـــن مجوز به ســـازمان-هایی تعلـــق می گیرد  آن را بـــه دســـت آو
زارتخانه مربوطه  کمک های اجتماعی داشـــته باشند و و زمینه های بهداشـــت، آموزش و 

نیز آن فعالیت را به تائید برساند.

1-3-1-1 -)OSCIP( سازمان های جامعه مدنی با منافع عمومی
زارت  که در و سازمان های جامعه مدنی با منافع عمومی، یکی از سازمان هایی است 

دادگستری فعالیت می کند و وظیفۀ اعطای مجوز به خیریه را بر عهده دارد ]2[.
که از ســـوی  یـــک ســـازمان زمانی به عنوان یک خیریه به رســـمیت شـــناخته می شـــود 
که به اعطا مجوز می پردازد،  کند. یکی از مراکزی  یافت  مراجع دولتی مجوزی رســـمی در
ســـازمان جامعه مدنـــی با منافع عمومـــی )OSCIP( می باشـــد ]1[. به منظور درخواســـت 
که توسط فرمان شمارۀ  مجوز OSCIP، نهادهای منتفع باید با الزامات قانون 99/9,790 

99/3.100 تنظیم شده است، سازگار باشند ]2[.
زارت دادگســـتری به ســـازمان های قانونی غیرانتفاعی ای داده  مجوز OSCIP توســـط و
که صرفًا در راســـتای  که به دنبال آن دســـته از مقاصد منفعت عمومی هســـتند  می شـــود 
کنند،  یافت  گروه خاصی از مردم نیســـت. برای اینکه ســـازمان ها مجوز OSCIP در منافع 
کارمندان دولتی در بدنه های مدیریتی خود داشـــته باشـــد،  ایـــن نهـــاد غیرانتفاعی نبایـــد 
که  کمیته حسابرســـی داشـــته باشـــد و باید به مقررات محدودکننده ای تن دهد  باید یک 
یی و تضاد منافع را در نظر داشـــته باشد )قانون شماره  این مقررات، شـــفافیت، پاســـخگو
یر دست به  یکی از زمینه های ز 9.790/1999(. افزون بر این، این سازمان باید دست کم در

فعالیت بزند:
یج رفاه اجتماعی	  ترو
یخی و هنری	  یج فرهنگ، حفظ و نگه داری میراث تار ترو
یج رایگان آموزش	  ترو
یج رایگان بهداشت	  ترو
یج امنیت غذایی و تغذیه	  ترو
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یج توسعه پایدار	  یست و ترو حفظ و نگه داری محیط ز
یج فعالیت های داوطلبانه	  ترو
کاهش فقر	  یج توسعه اقتصادی و اجتماعی و  ترو
آزمـــودن بخش هـــای جدید مولـــد اجتماعی و دســـتگاه های جایگزین تولیـــد، فروش، 	 

استخدام و اعتبار البته به روشی غیرانتفاعی.
یج حقوق موجود و ایجاد حقوق جدید و دسترسی به خدمات قانونی رایگان	  ترو
یج اخالق، صلح، حقوق بشر، دموکراسی و دیگر ارزش های جهانی.	  ترو
ری هـــای جایگزین، تولید و 	  یـــج انجام مطالعات و پژوهش و همچنین توســـعه فناو ترو

انتشار اطالعات و دانش علمی و فنی مرتبط با این فعالیت ها
ری هـــای مربوط به 	  ری و پیاده ســـازی فناو مطالعـــات و پژوهـــش برای توســـعه، فراهم آو

جابه جایی افراد، با هر وسیله ترابری.
که دست کم سه  مجوز OSCIP فقط به ســـازمان های غیرانتفاعی قانونی داده می شود 
سال پیش از ارائه درخواست نامه، به ثبت حقوقی رسیده باشد1 ]1[. مستندات می توانند 
زارت دادگستری در اختیار  توسط پست ارسال شوند و یا اینکه از طریق پروتکل عمومی و

گیرند ]2[. افراد قرار 
http:// گواهی مجـــوز، خیریه ها می توانند از طریـــق پروتکل برای تنظیم درخواســـت 

protocoloeletronico.mj.gov.br اقدام نمایند ]4[.

دادگاه عالی فدرال- 1-3-5
که در سال 1829  یل اســـت  دادگاه عالی فدرال2، بلندمرتبه ترین قدرت قضایی در برز
یـــکاردو لواندوســـکی می باشـــد. دادگاه فدرال  کنونـــی آن ر تأسیس شـــده اســـت و رئیـــس 
عالی بر اجرای قانون اساســـی نظارت می کند و تنها مســـئول نگهداشـــت قانون اساســـی 
یل می باشـــد و همچنین امـــکان تجدیدنظر در تصمیم هـــای آن وجود ندارد و پیش  در برز

1. قانون فدرال شـــماره 13.019/2014، با اصالح قانون شـــماره 9.790/1999 )قانون شـــماره 9.790/1999 : به تنظیـــم الزامات و روندهای 
انتخاب آن سازمان به عنوان یک سازمان جامعه مدنی با منافع عمومی )OSCIP( می پردازد.(

2. Supremo Tribunal Federal (STF)
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از هـــر چیـــز به عنوان دادگاه قانون اساســـی این کشـــور عمـــل می کنـــد. یازده قاضی دادگاه 
عالی توســـط رئیس جمهور معرفی و توسط مجلس ســـنا تأیید می شوند، این افراد همگی 
کابینه ندارند. آن ها  یـــران  ز یر )Ministro( نامیده می شـــوند هر چند هیچ شـــباهتی با و ز و
می توانند تا 75 ســـالگی در ســـمت خود باقی بمانند و در این ســـن مشمول بازنشستگی 

یلیا واقع شده است ]15[ اجباری می شوند. مقر دادگاه فدرال عالی در شهر براز

شکل  4-4- نمایی از سایت دادگاه عالی فدرال

از ســـال 2002، همـــه نشســـت های قضایـــی و اجرایـــی دادگاه عالی به صـــورت زنده از 
یزیون پخش می شـــود. این دادگاه عالی ترین بخش قضایی است و مسئول حمایت از  تلو
قانون اساسی فدرال است و به بررسی سوابق نهادهای غیرانتفاعی می پردازد تا مشخص 

سازد آیا مقررات آن ها با قانون اساسی انطباق دارد یا خیر.

کل(- 1-3-1 دفتر مدعی العموم )دادستانی 
ره دادن به بازوی  یل قرار دارد و وظیفه آن مشـــاو یل در ذیل دولت برز کل برز دادســـتانی  
یل در اقدامات قانونی آن است. دادستانی تحت  اجرایی و نمایندگی حکومت فدرال برز
گرفته اســـت و یکی از عملکردهای حیاتی دستگاه  یل شکل  ماده 131 قانون اساســـی برز
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یل را بر عهده دارد. قضایی برز
یل منصوب می شود و به تایید سنا می رسد.  یاست جمهوری برز دادستان کل توسط ر

یل باشند. کانون وکالی برز تمامی دادستان ها باید عضو 
یل مسئولیت رصد و نظارت بر سازمان های خیریه را بر عهده دارد تا  کل برز دادستانی 
کامل محقق  که برایشان مشخص شده بود دست یابند و ظرفیت آن ها به طور  به اهدافی 

شود.
بنیادهای خصوصی برای تأسیس باید به دفاتر دادستانی کل مراجعه نمایند و مدارکی 
یس سند شرکت، صورت وضعیت و اطالعات مربوط به دارایی یا موقوفه  از قبیل پیش نو
یکی از دفاتر دولت  یل دهند. پس از تأیید دادستانی کل، مؤسس بنیاد باید در بنیاد را تحو
کند. پس از ثبت نام مســـئولیت نظارت و بازرســـی بر نحوه اداره بنیادها بر عهده  ثبت نام 

کل ایالتی یا فدرال است. دادستانی های 
که توسط دولت یا به منظور انجام  بر خالف بنیادهای خصوصی، بنیادهای عمومی 

کل قرار نمی گیرند. مسئولیت های دولت تأسیس می شوند، تحت نظارت دادستانی 
ره دادن  یل دارد و وظیفه آن مشـــاو کابینه دولت برز مدعی العمـــوم موقعیتی در ســـطح 
یل در اقدامات قانونی آن اســـت.  کردن حکومت فدرال برز بـــه بازوی اجرایی و نمایندگی 
یل تعریف شـــده اســـت و در این ماده  مدعی العمـــوم تحـــت مـــاده 131 قانون اساســـی برز
یل را بر عهده دارد. نقش این نهاد  قانونی یکی از عملکردهای حیاتی دستگاه قضایی برز
کنار عملکرد شـــعبه قضایی، دفتر دادستانی، مدافعان عمومی و  در دســـتگاه قضایی در 
گرفته در دستگاه قضایی به شمار می روند. وکالی شخصی، اعمال بسیار مهم صورت 

یل منصوب می شود و به تایید سنا می رسد.  یاست جمهوری برز مدعی العموم توسط ر
یل باشـــند. مدعی العمـــوم عضوی از  کانـــون وکالی برز همـــه مدعی العموم هـــا باید عضو 
 ))Advocacia-Geral da União )AGU( یل و رئیس اتحادیـــه مدعی العمـــوم کابینـــه برز
کارکردی ضرروی و شـــعبه ای از دولت فدرال اســـت و توســـط دادســـتان های  که  اســـت 

فدرال خودش شکل می گیرد.
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دادگاه های حسابرسی )فدرال و دولتی(- 1-3-1
کنگره ملی  که از  کنترل خارجی حکومت فدرال است  دادگاه فدرال حسابرسی، نهاد 
کشور و همچنین مشارکت  یت آن نظارت بر بودجه و امور مالی  پشتیبانی می کند و مأمور

در بهبود مدیریت عمومی منافع اجتماعی است.
یج یک مدیریت مؤثر،  که مرجعی برای ترو هدف دادگاه فدرال حسابرســـی این اســـت 
اخالق مدار، پاســـخگو و مسئول باشـــد. این نهاد مسئول حسابداری، امور مالی، بودجه، 
کشـــور اســـت و بـــه همین ترتیب  عملکـــرد و نظـــارت بر دارایـــی بدنه عمومی و نهادهای 

قانون مندی آن ها را می سنجد.
کمک دادگاه فدرال حسابرســـی  کنگره ملی بـــا  یـــل،  طبـــق ماده 71 قانون اساســـی برز
کنترل بیرونی تمـــام نهادها را برعهده دارد. دادگاه فدرال حسابرســـی  )TCU( مســـئولیت 
که مدیریت اموال عمومی  یابی حساب های مدیران و دیگر اشـــخاصی است  مســـئول ارز
ز خسارت ها، سوء استفاده یا  که سبب برو کســـانی را  را بر عهده دارند. این نهاد همچنین 
دیگر بی نظمی ها شده اند و از این طریق به اموال عمومی خسارت زده اند را مورد رسیدگی 
ژانیرو، دادگاه های حسابرســـی ایالتی نیز  یودو پائولو و ر قـــرار می دهـــد. در ایالت های ســـائو

وجود دارد.

شکل  4-5- نمایی از دادگاه های حسابرسی
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این نهاد فعالیت های افراد و آژانس ها را بررسی می کند تا از مقررات از پیش تعیین شده 
کنتـــرل این نهـــاد صرفًا بـــه معنای اعمال مجازات نیســـت بلکه ســـعی  تخطـــی نکننـــد. 
یابی و ارائه پیشـــنهادهایی در راســـتای بهبود عملکرد، از  می شـــود از طریق راهنمایی ، ارز

اعمال غیرقانونی پیشگیری شود.
کـــه مطابق قانون اساســـی و به طـــور اختصاصی بـــه دادگاه فدرال حسابرســـی  احـــکام 
)TCU( مرتبط هستند در ماده 33، پاراگراف 2، ماده 70،71،72، پاراگراف 1، ماده 74 

یل آمده است. پاراگراف 2 و در تنها پاراگراف ماده 161 قانون اساسی برز
مســـئولیت حسابرســـی و نظارت بر امـــوال، بودجه و عملکرد ســـازمان های غیردولتی 
که در  کنگره اســـت  ازنظر قانونی بودن، مشـــروعیت و مصرف کمک های دولتی، بر عهده 
ســـطح فدرال توســـط دادگاه های حسابرسی فدرال و در ســـطح ایالتی توسط دادگاه های 

حسابرسی ایالتی یا شهرداری ها اجرا می شود.
ســـازمان های غیرانتفاعـــی باید در قبال مصرف صحیح کمک های دولتی پاســـخگو 
که حامی  باشـــند و مسئولیت دســـتیابی به اهداف و عملکرد مورد انتظار سازمان دولتی 
مالی آن بوده است را بر عهده بگیرد. نهادهایی که عنوان سازمان اجتماعی داشته باشند 

کنند. گزارش حسابرسی سالیانه خود را به دادگاه های حسابرسی فدرال ارسال  باید 
دادگاه هـــا حسابرســـی در دو قالب به نظـــارت بر ســـازمان های غیرانتفاعی می پردازند: 

کلی. یژه و بازرسی  الزام به ارائه حساب های و
که در آن دادگاه حسابرسی به تحلیل و بررسی  کلی یک فرآیند متداول است  بازرســـی 
گزارشـــات مدیریت  نظـــم در اجرا و عمل به تعهدات یک ســـازمان غیرانتفاعی بر اســـاس 
گزارش دهی در  و بازرســـی تهیه شـــده توســـط ناظر داخلی می پردازند. ناظر داخلی وظیفه 
گرفته در جهت اصالح  صورت مشـــاهده هرگونـــه خطایا بی نظمی و یا اقدامات صـــورت 

آن ها را دارد.
گزارش و یا شـــکایتی مبنی بـــر تخلف و سوءاســـتفاده مالی یک  یافـــت  در صـــورت در
گزارش حسابرسی  ســـازمان غیرانتفاعی، دادگاه حسابرسی آن سازمان را ملزم به ارائه یک 

یژه می کند. و
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دبیرخانه درآمد فدرال- 1-3-1
یل قرار دارد. این اداره مسئولیت  زارت اقتصاد برز یل در ذیل و اداره درآمدهای فدرال برز
یل را بر عهده دارد. این نهاد همچنین مســـئول  گمرک برز ری مالیات و  مدیریت و جمع آو

یایی و قاچاق دارو است. کاال، دزدی در کنترل سرپیچی از قوانین، قاچاق 
یر را بر عهده دارد: دفتر ثبت مالیات دهندگان1 در این اداره قرار دارد که سه مسئولیت ز

یافت فرم ثبت مالیات دهندگان	  ر و در • صدو
• پیگیری درخواست مالیات دهندگان	 

یس درآمدهای فدرال هستند. پس  ســـازمان های غیرانتفاعی ملزم به ثبت نام در ســـرو
کنند و از این  کســـب  از ثبت نام ســـازمان های غیرانتفاعی می توانند شـــخصیت حقوقی 
طریق یک حســـابی بانکی مخصوص به خود داشـــته باشـــند، شـــرایط قرارداد و مشارکت 
کنند و  کنند، رســـید صادر  یافت  کنند، منابع مالی در کارمند اســـتخدام  تعیین نمایند، 

غیره.
گزارشات سالیانه به اداره درآمدهای فدرال  تمام سازمان های غیرانتفاعی ملزم به ارائه 

یل هستند. برز

وزارت بهداشت- 1-3-9
یخ 25 جوالی ســـال 1953 شـــکل گرفته است و بودجه سالیانه آن  زارتخانه در تار این و

در سال 2015 معادل 109/5 میلیارد دالر بوده است. ]17[
زارت به صورت »ارتقاء ســـالمت عموم مردم از طریق یکپارچه سازی و  یت این و مأمور
ایجاد مشارکت با سازمان ها و واحدهای فدرال، شهرداری ها، بخش خصوصی و جامعه 

کیفیت زندگی شهروندان« تعریف شده است.]18[ کمک در بهبود  و 

1. CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
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شکل  4-6- نمایی از سایت وزارت بهداشت

زارت بهداشـــت فعالیت هـــای متعددی در راســـتای ارتقا ســـالمت جامعه، کاهش  و
یلی انجام  کیفیت زندگی شـــهروندان برز کنتـــرل بیماری ها و نظارت بر بهبود  بیماری ها، 

می دهد. این فعالیت ها عبارت اند از:
سیاست گذاری بهداشت ملی	 
هماهنگی و نظارت بر سیستم بهداشت و درمان یکپارچه	 
یج، حفاظـــت و بهبود از 	  انجـــام اقداماتـــی جهـــت بهبود بهداشـــت محیطی شـــامل ترو

کارگران سالمت فردی و جمعی ازجمله سالمت 
ری اطالعات پیرامون میزان سالمت جامعه	  جمع آو
یاها، رودخانه ها و مرزهای 	  اقدامات پیشـــگیرانه و نظارت بر سالمتی و کنترل مرزها، در

هوایی
نظارت بر مواد غذایی، داروها و مواد مخدر	 
ری در حوزه بهداشت و درمان]19[	  انجام تحقیقات علمی و فناو

زارت بهداشـــت درخواســـت مؤسسات  عالوه بر این، طبق ماده 21 قانون 09/12.101 و
یابـــی می نماید و  کـــه در حـــوزه ســـالمت فعالیت می نماینـــد را بررســـی و ارز غیرانتفاعـــی 
زارت بهداشـــت  زارتخانـــه را به موسســـه ارائـــه می کند. و درصورتی کـــه تائیـــد مجـــوز این و
کنترل  به صـــورت مداوم بر مؤسســـات غیرانتفاعی فعال در این حوزه نظـــارت می نماید و 
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زارتخانه  که این مؤسســـات مطابق با اســـتانداردهای موجود فعالیت نماید. این و می کند 
می توانـــد در هـــر زمـــان از نهـــاد مربوطـــه اســـناد و مـــدارک موردنیـــاز را درخواســـت نماید و 

کند، مجوز آن را لغو نماید.]20[ درصورتی که نهادی برخالف قوانین فعالیت 
زارتخانه به منظور انجام فعالیت های فوق، به 7 بخش تقسیم شده است: این و

یزی استراتژیک 1. بخش علم، فناوری و برنامه ر
ری در حوزه بهداشت و  ین سیاست گذاری ملی علم و فناو این بخش مسئولیت تدو
درمـــان را بر عهده دارد. ایجاد ارتباط جهت همکاری های فنی با ایالت ها، شـــهرداری ها 
و ســـایر مناطـــق و همچنین برقراری ارتبـــاط با نهادهای دولتـــی و غیردولتی جهت انجام 
ری درزمینه بهداشت و درمان در حیطه مسئولیت های  فعالیت های توسعه ای علم و فناو
یابی سیاست های  ین، اجرا و ارز این بخش می باشد. از دیگر فعالیت های این بخش تدو

داروسازی و درمانی شامل محصوالت خونی، واکسن ها و ...می باشد.

1. بخش بهداشت و درمان
زارت  یابـــی و کنترل برنامه هـــای اســـتراتژیک و ایـــن بخـــش مســـئول قانون گـــذاری، ارز

بهداشت هست.

3. بخش اجرایی
ایـــن بخـــش در زمینه هماهنگـــی و نظارت بـــر فعالیت هـــای مربوط به سیســـتم های 
یزی فدرال، ســـازمان دهی و نوســـازی اداری، حسابداری، مدیریت  یزی و بودجه ر برنامه ر
مالی و منابع انسانی، جمع آموری اطالعات و سایر خدمات پشتیبانی فعالیت می نماید. 
ین اســـتراتژی جهت همکاری با ســـازمان های  از دیگـــر فعالیت های بخش اجرایی، تدو
بین المللـــی و همچنین نظارت بر فعالیت های مربوط به سیســـتم های اطالعاتی مربوط 

به سیستم متحد بهداشت و درمان می باشد.

1. بخش مدیریت مشارکتی و استراتژیک
این بخش مســـئول تنظیم و اجرای سیاســـت های مدیریت مشارکتی سیستم متحد 
یت مشارکت اجتماعی می باشد. این بخش همچنین  بهداشت و درمان و همچنین تقو
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یج و مشارکت با شورای  یت شوراهای سالمت، ترو در فرآیند کنترل اجتماعی از طریق تقو
ملی ســـالمت، همایش بهداشـــت و جلســـات عمومی شـــوراهای بهداشـــت مشـــارکت 

می نماید.

کاربردی بهداشت 5. بخش آموزش علمی و 
ره های تخصصی برای همه  هـــدف این بخش تضمین آموزش های فنی، برگـــزاری دو

افراد فعال در حوزه سالمت و برای بخش های مختلف جامعه هست.

1. بخش ویژه بهداشت بومی
گردیـــد و هـــدف آن مدیریت مســـتقیم مراقبت های  ایـــن بخـــش در ســـال 2010 ایجاد 

یل می باشد. بهداشتی مردم بومی با توجه به جنبه های فرهنگی، قومی و محیطی برز

1. بخش نظارت بر بهداشت و درمان
گردید و اقدامات آن شـــامل برنامه های ملی مبارزه با  این بخش در ســـال 2003 ایجاد 
یا، ســـل، جذام، هپاتیت، ایدز و ســـایر بیماری های واگیردار و همچنین  تب دانگ، ماالر

اجرای برنامه واکسیناسیون ملی می باشد.]21[

وزارت آموزش - -1-3-1
گردید و بودجه سالیانه  یخ 14 نوامبر سال 1930 تأسیس  زارت آموزش و فرهنگ در تار و
گسترش  زارتخانه مســـئول  آن در ســـال 2015 معادل 101/3 میلیارد دالر بوده اســـت. این و
سیاســـت های آموزشـــی ملی بـــرای ســـنین و مقاطع مختلـــف و همچنیـــن آموزش های 
زارتخانه فرهنگ  زارتخانه آموزش و و زارتخانه به دو و حرفه ای هست. در سال 1985 این و

تقسیم شدند.]22[
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شکل  4-7- نمایی از سایت وزارت آموزش

یج سیاســـت های ملی آموزش عالی  زارت آموزش، ترو ازجملـــه فعالیت های اصلی و
یزی، هدایت، هماهنگی و نظارت بر روند  هست. دبیرخانه آموزش عالی، مسئول برنامه ر
رش می باشد. برخی از این مسئولیت ها  پرو اجرای ضوابط و سیاســـت های ملی آموزش و

عبارت اند از:
تعمیر، نگه داری، نظارت و توسعه 58 موسسه آموزش عالی دولت فدرال.	 
یج و اشاعه مطالعات در مورد آموزش عالی و ارتباط آن با جامعه.	  ترو
برقراری ارتباط با نهادهای ملی، بین المللی و خارجی.]23[	 

زارت آموزش درخواســـت مؤسســـات  عالوه بـــر این، طبق مـــاده 21 قانون 09/12.101 و
یابـــی می نماید و  کـــه در حـــوزه آمـــوزش فعالیـــت می نماینـــد را بررســـی و ارز غیرانتفاعـــی 
زارت آموزش به صورت  زارتخانه را به موسسه ارائه می کند. و درصورتی که تائید مجوز این و
که  کنترل می کند  مداوم بر مؤسســـات غیرانتفاعی فعال در این حوزه نظـــارت می نماید و 
زارتخانه می تواند در  این مؤسســـات مطابق با استانداردهای موجود فعالیت نمایند. این و
هر زمان از نهاد مربوطه اسناد و مدارک موردنیاز را درخواست نماید و درصورتی که نهادی 

کند، مجوز آن را لغو نماید.]24[ برخالف قوانین فعالیت 
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گرسنگی- 1-3-11 وزارت توسعه اجتماعی و مبارزه با 
کـــه همواره  شـــعار "دولـــت و جامعه؛ همـــکاری دوجانبـــه" یکی از موضوعاتی اســـت 
گام های عملیاتی تحقق این شـــعار در سال 2004 با  یل بوده اســـت و  موردتوجه دولت برز
زارت از ترکیب  زارت توســـعه اجتماعی و مبارزه با گرسنگی برداشته شد. این و تشـــکیل و
یژه غذا و امنیت تغذیـــه2 و دبیرخانه اجرایی  زارت و زارت همکاری هـــای اجتماعـــی1، و و

گردیده است.]25[ زارتخانه ای بولسا فامیال3 تشکیل  شورای مدیران میان و

گرسنگی شکل  4-8- نمایی از سایت وزارت توسعه اجتماعی و مبارزه با 

زارت به صورت "اشـــاعه توســـعه اجتماعی از طریق هماهنگ ســـازی  یت این و مأمور
گرســـنگی و  و اجـــرای سیاســـت های اجتماعـــی دولـــت فـــدرال بـــا هـــدف حـــل معضل 
کمک هـــای اجتماعی"  محرومیت هـــای اجتماعـــی و همچنین تأمیـــن امنیت غذایی و 
یابی اثر سیاســـت های اجتماعی و  تعریف شـــده اســـت و ازجملـــه وظایف اصلـــی آن، ارز
یوهای اقتصادی اجتماعی و برقراری ارتباط و همکاری مستمر با سایر  تأثیر آن ها بر ســـنار

واحدهای دولتی می باشد.
که تمام ارکان  گرســـنگی و برخورداری اجتماعی ازجمله چالش هایی اســـت  مبارزه با 

1.  Ministry of Social Assistance
2. Special Ministry of Food and Nutritional Security
3. Executive Secretariat of the Interministerial Manager Council of Bolsa Família
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ری است که فعالیت های دولت فدرال،  جامعه درگیر آن می باشند. بر همین اساس ضرو
دولت هـــای ایالتی، شـــهرداری ها و همه شـــهروندان به صـــورت یکپارچه و به هم پیوســـته 
زارت توسعه اجتماعی و مبارزه  گیرد. در راستای عملیاتی سازی این یکپارچگی و انجام 
گرسنگی به همکاری های مشترک با جوامع و نهادهای مردم نهاد و همچنین نهادهای  با 
یلی فعالیت می کنند، می پردازد.  که جهت بهبـــود زندگی میلیون ها برز بخش خصوصی 
که جامعه در ساخت آینده خود  کنترل اجتماعی و شـــفافیت فعالیت های دولت زمانی 
گرســـنگی نیز تعامل و مشارکت نهادی  درگیر باشـــد، افزایش می یابد. در مســـئله مبارزه با 
که در راستای اهداف  سبب ایجاد فرصت هایی برای افزایش عملکرد بخش ها و افرادی 
گرســـنگی فعالیـــت می نمایند، می گـــردد. ذیل این  زارت توســـعه اجتماعـــی و مبـــارزه با  و

فعالیت ها با مؤسسات مختلفی مشارکت می نماید:]26[
یل	  شرکت نفتی دولتی برز
یل	  اتاق صنعت ساخت وسازهای عمرانی برز
زارت توسعه، صنعت و تجارت	  و
بانک ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی	 
یل	  بانک شمال شرق برز

ایـــن اســـتراتژی بـــا ایجـــاد فروم هـــای دائمـــی هماهنگی مشـــارکت، که بـــه هماهنگی 
یت می گردد. زارتخانه فعالیت می نمایند، تقو شبکه های موجود و همگام با اهداف و

یر تشکیل شده است: زارتخانه از بخش های مختلفی به شرح ز این و
بخش درآمد شهروندان	 
بخش همکاری های اجتماعی	 
بخش امنیت غذا و تغذیه	 
یابی و نظارت	  بخش ارز
بخش مدیریت شرکا]27[	 

یت خود برنامه های متعددی را مدیریت  زارتخانه در راســـتای دستیابی به مأمور این و
یر می باشند: می نماید. این برنامه ها به شرح ز
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گرسنگی	  برنامه حذف 
برنامه بولسا فامیال	 
برنامه سیستم متحد همکاری های اجتماعی	 
یابی و مدیریت اطالعات	  برنامه ارز
برنامه ایجاد فرصت	 

زارت توســـعه اجتماعـــی و مبارزه  عـــالوه بـــر ایـــن، طبـــق مـــاده 21 قانـــون 09/12.101 و
که در حوزه هـــای اجتماعـــی فعالیت  گرســـنگی درخواســـت مؤسســـات غیرانتفاعـــی  با 
زارتخانه را به  یابـــی می نماید و درصورتی کـــه تائید، مجوز ایـــن و می نماینـــد را بررســـی و ارز
گرســـنگی به صـــورت مداوم  زارت توســـعه اجتماعی و مبارزه با  موسســـه ارائـــه می کنـــد. و
که این  کنتـــرل می کند  بـــر مؤسســـات غیرانتفاعی فعـــال در این حوزه نظـــارت می نماید و 
زارتخانه می تواند در هر  مؤسســـات مطابق با اســـتانداردهای موجود فعالیت نمایند. این و
زمـــان از نهاد مربوطه اســـناد و مدارک موردنیاز را درخواســـت نمایـــد و درصورتی که نهادی 

کند، مجوز آن را لغو نماید. برخالف قوانین فعالیت 
یابی اثربخشـــی طرح های اجتماعـــی از ابزارهای مختلفی بهره  زارتخانه برای ارز ایـــن و
که ازجمله آن ها می توان به ماتریس اطالعات اجتماعی اشاره نمود. این ماتریس  می گیرد 
گزارش  داده های برنامه های اجتماعی را به صورت خروجی های جدول، نمودار، نقشـــه و 

تبدیل می نماید.]28[

موسسه توسعه سرمایه گذاری اجتماعی - 1-3-11
کیسیل1 به صورت یک سازمان غیرانتفاعی  کوس  این موسسه در سال 1999 توسط ما
گردید. این موسســـه به ســـرمایه گذاران اجتماعـــی و افراد  دارای عنـــوان OSCIP تأســـیس 
یت،  کمک می نماید. مأمور گســـترش دانش  نیکوکار از طریق ارائه پشـــتیبانی های فنی و 
یر تعریف شده  چشم انداز و ارزش های موسسه توسعه سرمایه گذاری اجتماعی به صورت ز

است:
یـــج ســـرمایه گذاری اجتماعی خصوصـــی به منظور توســـعه جامعه ای  یـــت: “ترو مأمور

1. Marcos Kisil
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متعادل و پایدار"
چشـــم انداز: “تبدیل شـــدن به عنـــوان معیاری برای تولید و انتشـــار دانش و شـــیوه های 

رانه در سرمایه گذاری اجتماعی خصوصی" نوآو
ری و جاودانگی”]29[ ارزش ها: “تعالی، شفافیت، درستی، تعهد، تمرکز، نوآو

شکل  4-9- نمایی از سایت موسسه توسعه سرمایه گذاری اجتماعی

یج ســـرمایه  این موسســـه در طول بیش از 15 ســـال فعالیت های متعددی در زمینه ترو
یل انجام داده اســـت.  کشـــور برز گذاری اجتماعی و انجام فعالیت های بشردوســـتانه در 
یخچه فعالیت های این موسســـه از ســـال 1999 تا ســـال 2015 ارائه شده  یر تار در شـــکل ز

است]30[
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گذاری اجتماعی شکل  4-10- تاریخچه فعالیت های موسسه توسعه سرمایه 

یـــج تعامل میان افـــراد، خانواده ها، شـــرکت ها و جوامع  هـــدف اصلی این موسســـه ترو
گذاران اجتماعی خصوصی اســـت. این موسسه به خانواده هایی  بشردوســـتانه و ســـرمایه 
گذاری  که تمایل دارند نقشی در توسعه جامعه خود داشته باشند و یا شرکت های سرمایه 
که تمایل به شناســـایی فرصت های ســـرمایه گذاری اجتماعی و بشردوســـتانه  خصوصی 
در ابعـــاد مختلـــف دارند، خدمات مختلفی ارائه می کند و در واقع به عنوان بســـتری برای 
یـــی نیازهـــا و ســـرمایه ها فعالیـــت می نماید. این موسســـه به شـــیوه ای مشـــارکتی و  یارو رو
گذاری منابع موجود در بخش های مختلف  یژه، ابزارهای جدید و موثری برای ســـرمایه  و

اجتماعی ارائه می نماید. این ابزارها عبارتند از:
پشتیبانی فنی	 
ژه ها	  اجرای پرو
مدیریت منابع مالی	 
ره و وکالت]31[	  مشاو
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تراست تکلیف برزیل1- 1-3-13
کـــودکان و جوانان  یـــل با هدف فراهـــم نمودن محـــل اقامت برای  تراســـت تکلیف برز
خیابانی توسط کمک های بشردوستانه جیمی پیج2 در سال 1998، ستاره موسیقی راک، 
ژانیرو  یودو گردید. کمک اعطایی جیمی پیج صرف خرید مکانی در ر در بریتانیا تأســـیس 
کودک و جـــوان محروم از زندگی در خانواده و  که اکنون محل امنی برای 500  گردید  یـــل  برز

آسیب پذیر هست.]32[

شکل  4-11- نمایی از سایت تراست تکلیف برزیل

اهداف- 1-3-13-1
کودکان و نوجوانان در معرض خطر  کمک به  یل در  اهداف اصلی تراســـت تکلیف برز

عبارت اند از:
بردی تراست 	  کار کودکان و نوجوانان از طریق برنامه های مهارت آموزی  رش  پرو آموزش و

کشور و همچنین سیستم آموزشی 
یج اهمیت خانواده و خطرات ناشـــی از مصرف مواد مخدر و بیماری های مقاربتی 	  ترو

یژه ایدز. به و
کودکان به بستر خانواده	  یق بازگشت  تشو

1. Task Brasil
2. Jimmy Page
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کودکان 	  یـــل و بریتانیا در قبـــال  گاهی و مســـئولیت پذیری مـــردم برز کمـــک به افزایـــش آ
یق به افزایش سرمایه گذاری ها در این بخش]33[ بی خانمان و همچنین تشو

هـــدف ایـــن نهاد اســـتفاده از تمامـــی منابع موجـــود برای اســـتقالل بخشـــی و افزایش 
رود به جامعـــه و فراگیری ارزش زندگی می باشـــد.  کودکان و نوجوانـــان برای و عزت نفـــس 

یر را پیگیری می نماید: کار اهداف ز به منظور دستیابی به این مهم، تراست وظیفه 
یو و مقامات بخش بهداشت، خدمات اجتماعی و 	  همکاری نزدیک با شـــورای شـــهر ر

آموزش به منظور فراهم نمودن امکانات آموزشی، بهداشتی و حرفه ای؛
مشارکت فعال در شبکه های غیررسمی کمک رسانی به کودکان بی سرپرست به منظور 	 

یزی می تواند به عنوان  یـــزی برای آینده آنان بر مبنای دانش و تجربه؛ ایـــن برنامه ر برنامه ر
گیرد؛ استانداردی برای سایر سازمان ها مورداستفاده قرار 

کودکان و خانواده های آنان؛	  برقراری ارتباط میان 
یت پیوند میان خانواده و فرزندان و ارتقای نقش نهاد خانواده؛	  تقو
ارائه حمایت عاطفی و توانمندسازی خانواده ها برای دسترسی به خدمات اجتماعی؛	 
ره و مشـــارکت دادن آن هـــا در تصمیم گیری و 	  توانمندســـازی نوجوانـــان از طریـــق مشـــاو

گاه سازی آن ها از حقوق خود )شامل حق دسترسی به آموزش، مراقبت های بهداشتی  آ
و رفاه(

توسعه استراتژی های جذب سرمایه و برقراری ارتباطات با این هدف در ایاالت متحده 	 
یق سازمان های شریک برای اجرای استراتژی های مشابه؛ یل و بریتانیا و تشو آمریکا، برز

یزی برای سیستم های نظارتی و 	  اجرای طرح پنج ساله با ســـازمان های شریک و برنامه ر
یابی این طرح.]34[ ارز

تأمین منابع و جذب حامی- 1-3-13-1
ری در سازمان ها از اهمیت  ایجاد ســـازوکار پایدار و مطمئن برای بقاء، رشد و ســـودآو
کمک  یل از دو طریق بـــرای نیکوکاران امکان  باالیی برخوردار اســـت؛ تراســـت تکلیف برز

کردن را فراهم می نماید:
کارکنان 	  کمک های مالی  کمک های نقدی،  کمک های مالی: اعطای هدایا،  اعطای 
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شرکت ها به صورت وام، انجام فعالیت های داوطلبانه، اعطای زمین و یا ملک ازجمله 
که افراد می توانند تراست را در دستیابی به اهداف یاری نماید. روش هایی است 

حمایـــت از کـــودکان: افراد نیکوکار می توانند با اعطای ماهیانه 15 یورو در ماه و یا مبالغ 	 
دیگر از کودکان این نهاد حمایت نمایند. افراد نیکوکاری که این شـــیوه از کمک رسانی 
یافت می نمایند]35[ را برگزیده اند به صورت مداوم اخبار پیشرفت کودک موردنظر را در

سازمان ایراکامبی1- 1-3-11
یل و همچنیـــن ایاالت متحده  کامبـــی یک ســـازمان غیرانتفاعی ثبت شـــده در برز ایرا
کشف راه های بهتر برای مراقبت از جنگل و حفاظت از  آمریکا است. هدف این سازمان 
یل و بهبود زندگی در مناطق روستایی و حومه  یستی فوق العاده جنگل آتالنتیک برز تنوع ز
شـــهر می باشـــد. مرکز تحقیقات ایراکامبی در یک منطقه حفاظت شـــده شـــامل درختان 

بومی مسن و مرداب ها است.
یست شناسی  گرمســـیری و انجمن ایستگاه های ز ایراکامبی عضو ســـازمان مطالعات 
است و همچنین به عنوان مرکز منطقه ای مرمت جنگل های آتالنتیک فعالیت می نماید. 
یل و سایر  کالج های فنی در برز ایراکامبی دارای شـــرکای متعددی در میان دانشـــگاه ها و 
کسب وکارها، اتحادیه ها، دپارتمان های دولتی و  کشـــور، نهادهای غیرانتفاعی، بنیادها، 

گروه های شهروندی هست.
مرکز پژوهش این سازمان شامل محل اقامت برای 28 محقق، داوطلب و بازدیدکننده، 
بـــردی، رســـتوران، مهدکـــودک  کار کالس درس، خانه هـــای جنگلـــی چنـــد  آزمایشـــگاه، 

جنگلی می باشد. ]36[

1. Iracambi
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کامبی شکل  4-12- نمایی از سایت سازمان ایرا

حوزه های اصلی فعالیت های سازمان ایراکامبی عبارت اند از:

• حفاظت از منابع طبیعی
یر را انجام داده است: کنون فعالیت های ز این سازمان در این حوزه تا

یزی و . 1 یســـت: این ســـازمان نقش به ســـزایی درزمینـــه برنامه ر سیاســـت گذاری محیط ز
کشوری ایفا می نماید. یست در سطح ایالتی، منطقه ای و  سیاست گذاری محیط ز

کیلومتر مربع زمین در . 2 ایجاد مناطق حفاظت شـــده: ایراکامبی با مدیریت حدود 3،000 
ک شـــده اســـت. در حال حاضـــر نیز با  منطقـــه ســـرا دو بیگادیـــرو، مانع از فرســـایش خا
مقامـــات و مالکیـــن زمین هـــا در حـــال فعالیت بـــرای حفاظـــت از 5،000 هکتـــار زمین 

می باشد.
یـــژه احیـــای جنگل هـــا با اســـتفاده از . 3 احیـــای جنگل هـــا: ایـــن ســـازمان برنامه هـــای و

گیاهی بومی را به انجام رسانده است. گونه های 
ایجاد پایگاه داده: ایراکامبی از سال 2003 پایگاه داده ای از اطالعات طبقه بندی شده . 4

بری، مناطق جنگل کاری شـــده و مناطق پیشـــنهادی نیازمند  کار اراضـــی به همراه نوع 
حفاظت ارائه می نماید.]37[

گفتمان  آمـــوزش به منظور ایجاد پایداری: ســـازمان ایراکامبی تالش می نماید از طریق 
یست بپردازد. برای  یژه جوانان به محافظت از محیط ز سازی و آماده سازی ذهن افراد به و
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کودکان و جوانان را تحت عنوان رهبران اکوسیستم در  دســـتیابی به این هدف آموزش به 
کار خود قرار داده است. دستور 

حفاظت از اکوسیســـتم: در این سازمان تحقیقات متنوعی درزمینه اکوسیستم انجام 
می گیرد.]38[



| فصل پنجم |

جمع بندی





جمع بندی- 5

یل در قاره آمریکا جنوبی واقع شـــده است و همسایگان این کشور، از شمال  کشـــور برز
ینام، ونزوئال و کلمبیا، از غرب، پرو، بولیوی و آرژانتین، از  یان فرانسه، ســـور گو کشـــورهای 
یل ازنظر مســـاحت کشور  جنوب اروگوئه و از شـــرق اقیانوس اطلس می باشـــند. کشـــور برز

کشور پنجم دنیا است. سوم قاره آمریکا و 
رزی، معدن، تولید،  یل با در اختیار داشتن بخش های گسترده و توسعه یافته کشاو برز
کار، دارای تولید ناخالـــص داخلی )برابری قـــدرت خرید( بیش از  خدمـــات و نیز نیـــروی 
یل را تبدیل به قدرت اقتصادی منطقه  تین است و این امر برز کشورهای آمریکای ال ســـایر 
گســـترش حضور خـــود در بازارهای جهانی اســـت. مهم ترین  یـــل در حال  کرده اســـت. برز
یا، ســـنگ معدن  یل را هواپیمای دارای بال ثابت، قهوه، وســـایط نقلیه، ســـو صادرات برز
آهن، آب پرتقال، فوالد، منسوجات، کفش، گوشت و تجهیزات برقی تشکیل داده است.

یل با دشـــواری هایی  هرگونـــه تالش بـــرای طبقه بندی ســـازمان های غیرانتفاعی در برز
همـــراه خواهـــد بود. نخســـت، اصطـــالح »بخـــش غیرانتفاعـــی« به خودی خـــود، در هیچ 
زمره نیز تعریف نشـــده اســـت. دوم،  متـــن جامعه شـــناختی و اقتصادی و حتی در زبان رو
تحقیقـــات انجام شـــده در خصـــوص آن در مقایســـه با ســـایر کشـــورها کم اســـت. اگرچه 

یر طبقه بندی نمود: یل را به پنج دسته مطابق ز می توان، سازمان های غیرانتفاعی در برز
سازمان های غیرانتفاعی و جوامع مدنی	 
انجمن ها	 
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سازمان های بشردوستانه یا خیریه	 
 	)NGO(سازمان های غیردولتی
بنیادها	 

که این تقســـیم بندی جنبه توصیفی  که این نکته را در نظر داشت  بســـیار مهم اســـت 
دارد و قاعدتًا تقســـیم بندی منحصربه فردی نیست؛ بنابراین، برخی از سازمان ها در بیش 

گنجانده می شوند. از یک طبقه بندی 
یـــل بنیادها باید در راســـتای تحقق منافـــع عمومی فعالیت  بـــر اســـاس تعریف، در برز
یکی  کننـــد یـــا در اصطالح عام المنفعه باشـــند. بر طبق قانون مدنی، ایـــن اهداف باید در
یخی و هنری  کمک های اجتماعی؛ فرهنگ، دفاع از میراث تار یر باشـــند:  از حوزه های ز
یســـت و  و حفـــظ آن ها؛ آموزش؛ ســـالمت؛ امنیت غذایـــی و تغذیه؛ حفاظت از محیط ز
ری های جایگزین، نوسازی سیستم های  توســـعه پایدار؛ تحقیقات علمی، توســـعه فن آو
یج اخالق، شـــهروندی،  یـــت، تولیـــد و انتشـــار اطالعات و دانش فنـــی و علمی؛ ترو مدیر

دموکراسی و حقوق بشر؛ و فعالیت های مذهبی.
یـــل بخش ســـوم در کنار بخش خصوصـــی و دولتی به صـــورت فعاالنه در  در کشـــور برز
کشـــور در حدود 300000 ســـازمان غیرانتفاعی  حال فعالیت اســـت. در ســـال 2010 در این 

کار بوده اند. به صورت فعال مشغول به 
که در حال  یل برحســـب نیات و موضوعاتـــی  تعـــداد ســـازمان های غیرانتفاعـــی در برز
فعالیت هســـتند متفاوت اســـت. ســـازمان های غیرانتفاعی با موضوع مذهبی با 85500 
ســـازمان در رأس ســـازمان های غیرانتفاعی قـــرار دارند و در رتبه های بعدی ســـازمان های 
تجـــاری و حرفـــه ای و توســـعه و دفاع از حقوق مدنـــی با 46500 و 43800 ســـازمان در رتبه 

بعدی قرار دارند.
یل الزم  کشور برز به منظور ترســـیم نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
گر و ارائه دهنده خدمات  یگران مختلف اعم از سیاست گذار، تنظیم گر، تسهیل  است باز
یگران شـــرح داده شـــده و در انتها  شناســـایی شـــود. لـــذا در ادامه به اختصار هـــر یک از باز

یل ترسیم می گردد. کشور برز نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 



فصل نممش جمع بندی  /  117

یل شامل: کشور برز نهادهای سیاست گذار در حوزه وقف و امور خیریه در 
یل قرار دارد 	  کنگــــره ملی برز یل قدرت قانون گذاری در اختیار  کشــــور برز کنگره ملی: در 

که از مجلس نمایندگان و مجلس ســــنا تشکیل شده است. تعداد نمایندگان مجلس 
که هر چهار ســــال یک بار از طریق برگزاری انتخابات  یل 513 نفر اســــت  نمایندگان برز

کشور به این سمت منصوب می شوند. قانون گذاری در سراسر 
دادگاه عالــــی فــــدرال: ایــــن دادگاه عالی ترین بخش قضایی اســــت و مســــئول حمایت 	 

از قانون اساســــی فدرال اســــت و به بررســــی ســــوابق نهادهای غیرانتفاعی می پردازد تا 
مشخص سازد آیا مقررات آن ها با قانون اساسی انطباق دارد یا خیر.

زارت دادگستری نهاد مجری و برقرارکننده ارتباط میان قوه مجریه 	  وزارت دادگســــتری: و
یل سازمان هایی با بیش از یک ساله تجربه می توانند  و قوه قضائیه هست و در کشور برز
زارت دادگستری درخواست دهند و صالحیت آن ها  به عنوان واجد شرایط OSCIP به و

زارتخانه موردبررسی قرار می گیرد. یافت عنوان OSCIP از طریق این و برای در
زارت به صورت "ارتقاء سالمت عموم مردم از طریق 	  یت این و وزارت بهداشــــت: مأمور

یکپارچه سازی و ایجاد مشارکت با سازمان ها و واحدهای فدرال، شهرداری ها، بخش 
خصوصی و جامعه و کمک در بهبود کیفیت زندگی شــــهروندان" تعریف شده است و، 
زارت بهداشــــت درخواست مؤسسات غیرانتفاعی که  طبق ماده 21 قانون 09/12.101 و
یابــــی می نماید و در صورت تأیید  در حوزه ســــالمت فعالیت می نمایند را بررســــی و ارز
زارت بهداشــــت به صورت مداوم بر  زارتخانه را به موسســــه ارائه می کند. و مجوز ایــــن و
که این  کنتــــرل می کند  مؤسســــات غیرانتفاعی فعال در این حــــوزه نظارت می نماید و 
زارتخانه می تواند در هر  مؤسسات مطابق با استانداردهای موجود فعالیت نماید. این و
زمان از نهاد مربوطه اســــناد و مدارک موردنیاز را درخواست نماید و درصورتی که نهادی 

کند، مجوز آن را لغو نماید. برخالف قوانین فعالیت 
زارتخانه مسئول گسترش سیاست های آموزشی ملی برای سنین 	  وزارت آموزش:. این و

و مقاطع مختلف و همچنین آموزش های حرفه ای می باشــــد و عالوه بر این طبق ماده 
که در حوزه  زارت آموزش درخواســــت مؤسســــات غیرانتفاعــــی  21 قانــــون 09/12.101 و
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یابی می نماید و درصورتی که تأیید، مجوز این  آموزش فعالیت می نمایند را بررسی و ارز
زارتخانه را به موسسه ارائه می کند. و

یل است و مسئول 	  زارتخانه های فدرال کشور برز زارت اقتصاد یکی از و وزارت اقتصاد: و
ین  زارتخانه در تدو اجرایی امور مالی این کشــــور اســــت، با توجه به نقش به سزای این و
زارتخانه در جایگاه سیاست گذار در قوانین مالیاتی  بودجه و وضع قوانین مالیاتی این و

می باشد.
زارت به صورت "اشاعه توسعه 	  یت این و وزارت توســــعه اجتماعی و مبارزه با فقر: مأمور

اجتماعــــی از طریق هماهنگ ســــازی و اجرای سیاســــت های اجتماعی دولت فدرال 
گرســــنگی و محرومیت های اجتماعی و همچنین تأمین امنیت  باهدف حل معضل 
یابی  غذایی و کمک های اجتماعی” تعریف شده است و ازجمله وظایف اصلی آن، ارز
یوهای اقتصادی اجتماعی و برقراری  اثر سیاســــت های اجتماعی و تأثیر آن ها بر ســــنار
ارتباط و همکاری مستمر با ســــایر واحدهای دولتی می باشد. عالوه بر این، طبق ماده 
زارت توسعه اجتماعی و مبارزه با گرسنگی درخواست مؤسسات  21 قانون 09/12.101 و
یابی می نماید  غیرانتفاعی که در حوزه های اجتماعی فعالیت می نمایند را بررسی و ارز

زارتخانه را به موسسه ارائه می کند. و درصورت تأیید، مجوز این و
یل شامل: کشور برز نهادهای تنظیم کننده، در حوزه وقف و امور خیریه در 

کنتــــرل خارجی حکومت 	  دادگاه های حسابرســــی: دادگاه های حسابرســــی، نهادهای 
یت این نهادها نظارت بر بودجه  می باشــــند و از کنگره ملی پشتیبانی می نمایند. مأمور
و امور مالی کشــــور و همچنین مشــــارکت در بهبود مدیریت عمومــــی منافع اجتماعی 
کنگره ملی با کمک دادگاه  یل،  می باشــــد. عالوه بر این طبق ماده 71 قانون اساسی برز

کنترل بیرونی تمام نهادها را بر عهده دارد. حسابرسی )TCU( مسئولیت 
یل قرار دارد و 	  زارت دادگستری دولت برز دفتر مدعی العموم )دادســــتانی(: این دفتر ذیل و

یل در اقدامات  ره دادن به بازوی اجرایی و نمایندگی حکومت فدرال برز وظیفه آن مشاو
قانونی آن است. عالوه بر این بنیادهای خصوصی تحت نظارت این نهاد قرار می گیرند.

یل تعریف شــــده اســــت و 	  زارت اقتصاد برز دبیرخانــــه درآمد فدرال: این بخش در ذیل و
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کنترل  گمــــرک و همچنین  یافت حق  ری مالیــــات و در مســــئولیت مدیریت و جمع آو
یایی و قاچاق دارو را بر عهده دارد. کاال، دزدی در سرپیچی از قوانین، قاچاق 

بر این اســـاس نهاد تســـهیل کننده و ارائه دهنده خدمات، در حوزه وقف و امور خیریه 
یل شامل: کشور برز در 

موسســــه توسعه سرمایه گذاری اجتماعی: این موسسه یک ســــازمان غیرانتفاعی دارای 	 
عنــــوان OSCIP می باشــــد و به ســــرمایه گذاران اجتماعی و افراد نیکــــوکار از طریق ارائه 
پشتیبانی های فنی و گسترش دانش در ارتباط با موارد مصرف این سرمایه ها اطالعاتی 
ارائــــه می نمایــــد و درواقــــع محل تالقی ســــرمایه گذاران بــــا بخش هــــای نیازمند جذب 

سرمایه های نیکوکارانه می باشد.
یل و همچنین 	  کشــــور برز ســــازمان ایراکامبی: یک ســــازمان غیرانتفاعی ثبت شــــده در 

ایاالت متحــــده آمریکا اســــت و هدف این ســــازمان خیریه کشــــف راه هــــای بهتر برای 
یل و بهبود  یســــتی فوق العاده جنگل آتالنتیک برز مراقبت از جنگل و حفاظت از تنوع ز

زندگی در مناطق روستایی و حومه شهر می باشد.
یل باهدف فراهم نمودن محل اقامت برای 	  یل: تراست تکلیف برز تراســــت تکلیف برز

کودکان و جوانان خیابانی تأســــیس گردید. این تراست توسط یک ستاره موسیقی راک 
یل برای ایجاد محلی امن  ژانیرو برز یودو تأســــیس گردید و هزینه های خرید مکانی در ر
بــــرای 500 کــــودک و جوان محروم از زندگی در خانواده محروم می باشــــند، توســــط وی 

تأمین گردید.
یل  کشـــور برز نهادهـــای مختلفی با نقش های متفاوت در حوزه وقف و امور خیریه در 
کشور  که در نگاشت نهادی ذیل نظام مدیریت وقف و امور خیریه در  فعالیت می نمایند 

یل ترسیم شده است. برز
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پیوست





پیوست 1: قانون 19-.13، سی و یک ژوئیه سال 1-11
یم حقوقی مشـــارکتی داوطلبانه، شـــامل انتقال منابع مالی یا عدم انتقال آن،  ایجاد رژ
یم همـــکاری دو جانبه، برای  بیـــن مدیریت دولتی و جامعه مدنی ســـازمان ها، در یک رژ
رسیدن به مقاصد منافع عمومی است؛ این قانون دستورالعمل هایی را برای سیاستهای 
رش و همکاری با سازمان های جامعه مدنی تعریف می کند؛ مدت همکاری و مدت  پرو
رش را ســـازمان دهی می کند و قانون شـــماره 8.429 دوم ژوئن سال 1992 و  پرداختن به پرو

قانون شماره9.790  بیست و سوم مارس سال 1999 را تغییر می دهد. 
یر را اذعان داشت: یب( “I” قانون ز کنگره ملی و تایید  )تصو رئیس جمهور، احکام 

ماده 1: این قانون هنجارهایی عمومی را برای مشارکت داوطلبانه سازماندهی می کند 
که شامل انتقال منابع مالی یا عدم انتقال آن، ایجاد شده توسط اتحادیه، ایاالت، منطقه 
فـــدرال، شـــهرداری ها و مقامات مربوطـــه، بنیادها، شـــرکت های دولتی، و شـــرکت های 
کـــه خدمات عمومی و شـــرکتهای تابعـــه )فرعی و کمکـــی( خود را با  نیمـــه دولتی اســـت 
یم همکاری دو جانبه، برای بســـط اهداف منافع  ســـازمان های جامعه مدنـــی، در یک رژ
رش و همکاری  عمومی؛ ارائه می دهد. این قانون دســـتورالعمل هایی را برای سیاست پرو
با سازمان های جامعه مدنی تعریف می کند؛ این قانون مدت همکاری و مدت پرداختن 

رش را سازمان دهی می کند.    به پرو
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فصل 1 
موارد مقدماتی  )حالت های مقدماتی(

گرفته می شوند: یر در نظر  ماده 2. برای تحقق این قانون، موارد ز
که . 1 ر اســـت  ســـازمان جامعه مدنی: یک نهاد حقوقی خصوصی، بدون اهداف ســـودآو

ران، مدیران، کارکنان و یا اهدا کنندگان، مشروط  بین شرکای آن ها و یا همکاران، مشاو
به یک ســـری شـــرایط، بقایا، مازاد عملیاتی، خالص یا ناخالص، ســـود سهام، پاداش، 
کارگیری فعالیت های  آن به  که از طریق  به  مشـــارکت یا بخش هایی از دارایی های آن 
لت می کند بر اینکه آن ها به طور کامل در انجام  یع نمی شود و دال دست آمده است، توز
موضوع اجتماعی مربوطه، بالفاصله و یا با استفاده از قانون اساسی اعطا شده و یا یک 

گرفته می شوند. کار  صندوق ذخیره، به 
سازمان )اداره( عمومی: فدراسیون، ایاالت، ناحیه فدرالی، شهرداری ها و شرکت های . 2

استبدادی  )خودرای( مربوطه، بنیادها، شرکت های دولتی، و شرکت های نیمه دولتی 
است که خدمات عمومی و شرکتهای تابعه )فرعی و کمکی( خود را ارائه می دهند. 

که . 3 مشـــارکت )همـــکاری(: هر شـــکلی از مشـــارکت توســـط این قانـــون ارائه می شـــود 
شامل انتقال داوطلبانه منابع مالی یا عدم انتقال آن بین مدیریت دولتی و سازمان های 
یم همکاری های متقابل است.  جامعه مدنی برای اقدامات متقابل مورد عالقه یک رژ

کنترل را در یک ســـازمان جامعه مدنی . 4 که قدرت اجرایی، مدیریت  و یا  کســـی  مدیر: 
به عهده دارد.

گرفته در یک ســـازمان، شـــرکت . 5 یـــت عمومـــی  )دولتی(: یـــک بنگاه دولتی، قرار  مدیر
استبدادی )خودرای(، بنیاد، شرکت دولتی یا نیمه دولتی دارای صالحیت برای ثبت 
موارد همکاری با یک سازمان جامعه مدنی برای دستیابی به اهداف، در جهت منافع 

عمومی است. 
مدیـــر: یـــک بنـــگاه عمومی بـــرای مدیریت کردن مشـــارکت ها اســـت، که توســـط یک . 6

کنترل و نظارت تعیین  اقدام عمومی منتشر شده در معنای رسمی ارتباطات با قدرت 
می شود.
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کـــه از طریـــق آن مشـــارکت های اداره عمومـــی بـــا . 7 مـــدت همـــکاری: معیـــاری اســـت 
که رســـمی هستند پا بر جا می شـــود و با استفاده از مناقصه  ســـازمان های جامعه مدنی 
عمومـــی، برای دســـتیابی بـــه اهداف در جهت منافع عمومی پیشـــنهاد شـــده توســـط 
یف مربوط به قرارداد مدیریت و مدت همکاری،  مدیریت عمومی، بدون تعصب به تعار
که با توجـــه به قانون شـــماره 9.637 پانزدهـــم ماه می 1998و قانون شـــماره  بـــه ترتیـــب، 

9.790 سیزدهم مارس 1999 انتخاب می شوند.
که همکاری ها  )مشـــارکتها( را توسط اداره عمومی . 8 یســـت  رش : معیار مدت زمان پرو

که با  استفاده از مناقصه عمومی، برای بسط اهداف در  با ســـازمان های جامعه مدنی، 
جهت منافع عمومی پیشنهاد شده توسط سازمان های جامعه مدنی، بدون تعصب به 
یف، رســـمی می کند با توجه به قانون شـــماره 9.637 پانزدهم ماه می 1998و قانون  تعار

شماره 9.790 سیزدهم مارس 1999.
که توســـط مقامات دولتی به منظور فعالیت . 9 شورای سیاســـت عمومی: نهادی  است 

ین، اجـــرا، نظارت و  به عنـــوان یـــک نهاد مشـــورتی در زمینـــه عملیاتـــی  )روش(، در تدو
یابی سیاست های عمومی ایجاد شده است.  ارز

که توســـط مدیریت عمومی برای پـــردازش و قضاوت . 10 کمیتـــه انتخابی: نهادی اســـت 
گرفته می شود که توسط  درباره مناقصه های عمومی، متشکل از عوامل عمومی، در نظر 
که در معنای رســـمی ارتباطات منتشـــر می شـــود، با حداقل دو ســـوم  اقدامـــی عمومـــی 
کار در چارچوب پرســـنل مدیریت عمومـــی انجام مناقصه  اعضـــای دائمی مشـــغول به 

عمومی، تعیین می شود. 
کـــه توســـط مدیریت عمومـــی برای . 11 کمیتـــه:  نهـــاد جمعی اســـت  یابـــی  نظـــارت و ارز

یابی مشـــارکت با ســـازمان های جامعه مدنی با توجه به ایـــن قانون در نظر  نظـــارت و ارز
که توسط یک اقدام عمومی منتشر شـــده در معنای رسمی ارتباطات با  گرفته می شـــود 
کارکنان  کار از  کنتـــرل و نظـــارت با حداقـــل 2/3 اعضـــای دائمی مشـــغول بـــه  قـــدرت 

مدیریت عمومی تحت مناقصه عمومی، تعیین می شود. 
گرفته شده در انتخاب سازمان های جامعه مدنی برای . 12 مناقصه عمومی: روش در نظر 
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که در آن  رش،  تضمیـــن همکاری  )مشـــارکت( با اســـتفاده از شـــرایط همـــکاری و پـــرو
رعایـــت اصـــول برابری سیاســـی و حقوقـــی، قانونی بودن، بـــی طرفی، اخـــالق، برابری، 
تبلیغات، صداقت اداری، ابزارهای جمعی برگزاری، قضاوت بی طرفانه  و از این قبیل 

ارتباطات تضمین می شود. 
که به طور دائم به عنوان نتایج همکاری، . 13 دارایی هـــای باقیمانده: تجهیزات و موادی 

الزم برای رسیدن به هدف، به دست می آیند ولی با آن ترکیب نمی شوند.
که در آن چگونگی همکاری در زمینه های قانونی، مشروعیت، . 14 یی: روشی  پاســـخگو

که ممکن است تحقق  یابی می شود  کارایی و اثر بخشی، تجزیه و تحلیل و ارز اقتصاد، 
که  اهداف مشـــارکت و دســـتیابی به اهداف و نتایج مورد نظر را مورد بررســـی قرار دهد 

شامل دو مرحله است: 
الف(  ارائه حساب های تحت مسئولیت سازمان های جامعه مدنی؛

یـــه و تحلیل و ارائه دقیق حســـاب های تحت مســـئولیت مدیریت عمومی،  ب( تجز
کنترل شده. بدون تعصب به بهره برداری از سازمانهای 

که با هدف اصـــالح مدت همکاری و  ره هـــای اضافـــی )فرعی(: ابزاری اســـت  15. دو
گرفته شـــد با نهی از تغییر هدف تایید شـــده در نظر  که نتیجه  رش همانطور  یـــا مدت پرو

گرفته می شود. 
که:  ماده 3. الزامات این قانون اجرا نمی شوند زمانی 

که در آن . 1 کنگره ملی یا توسط مجلس فدرال سنا تایید  شود زمانی  انتقال منابع توســـط 
کنوانســـیون های بیـــن المللی با این قانون در تضاد  مفاد عهدنامه ها، موافقت نامه ها و 
کامل از یک منبع خارجی تامین مالی ایجاد شوند.  گر منابع مورد بحث به طور  باشد، ا

که توســـط قوانین مشـــخصی صـــورت می گیرد با مفاد ارائه شـــده در . 2 انتقـــال داوطلبانه 
تضاد باشند. 

یـــت قراردادهـــا توســـط ســـازمان های اجتماعـــی تحـــت قانـــون شـــماره 9.637 . 3 مدیر
پانزدهم ماه می 1998  تایید شود  )مهر و امضا شود (. 

ماده  4. مفـــاد ایـــن قانـــون در روابط دولت هـــای عمومی بـــا نهادهای واجد شـــرایط مانند 
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ســـازمان های جامعـــه مدنـــی در جهت منافـــع عمومی تحـــت قانون شـــماره 9.790 
سیزدهم مارس 1999 ایجاد شده برای همکاری، به طور مناسب قابل اجرا هستند.  

فصل 2 
توافق شرایط همکاری و پرورش

بخش اول
هنجارهای عمومی

که این قانون را به عنوان پایه و اســـاس مدیریت دموکراســـی عمومی،  یم حقوقی  ماده  5. رژ
یت جامعه مدنی و شفافیت در استفاده از منابع عمومی،  مشـــارکت اجتماعی، تقو
نیـــاز به اطاعـــت از اصول قانونی بودن، مشـــروعیت، بی طرفی، اخـــالق، تبلیغات، 
ری و اثر بخشی مشخص می کند، عالوه بر دیگر اصول قانون اساسی  اقتصاد، بهره و

یر نیز مربوط می شود: که اعمال می شود به موارد ز
به رسمیت شناختن مشارکت اجتماعی به عنوان حقوق شهروندان؛. 1
گونی( برای ایجاد ارزش های شهروندی . 2 همبستگی، همکاری و احترام به تفاوتها  )گونا

و در موارد اجتماعی و تولیدی؛
گیر و پایدار؛. 3 ارتقاء محلی، منطقه ای و توسعه ملی، فرا
کنترل اجتماعی اقدامات عمومی؛. 4 حق دسترسی به اطالعات، شفاف سازی و 
مشـــارکت . 5 مـــوارد  و  مکانیزم هـــا،  اصلـــی،  روش  کـــردن  مشـــخص  و  یکپارچه ســـازی 

اجتماعی؛ 
بها دادن به تنوع فرهنگی و آموزش شهروندی فعال. 6
ارتقاء و دفاع از حقوق بشر؛. 7
یست؛. 8 حفظ و نگهداری از منابع آب و محیط ز
بها دادن به حقوق مردم بومی و جوامع سنتی؛. 9

یل، در موارد مادی و غیر مادی.. 10 حفظ و ارزش نهادن به میراث فرهنگی برز
رش و همکاری عبارتند از: یم حقوقی پرو ماده 6. دستورالعمل های اساسی رژ
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یـــت نهـــادی، آموزش و ایجـــاد انگیزه بـــرای ســـازمان اجتماعـــی مدنی برای . 1 ارتقـــا، تقو
همکاری با مقامات دولتی؛

یت بندی نظارت بر نتایج. 2 الو
ری اطالعات و ارتباطات؛ . 3 ز )جدید( فن آو ایجاد انگیزه برای استفاده از منابع به رو
یـــت اقدامـــات همـــکاری نهادی بیـــن نهادهـــای فـــدرال در رابطه با ســـازمان های . 4 تقو

جامعه مدنی؛
ایجاد مکانیسم هایی برای بهبود مدیریت اطالعات، شفاف سازی و تبلیغات؛. 5
عمل یکپارچه ســـازی، تکمیل ســـازی  )مکمل( و غیر متمرکز منابـــع و اقدامات، بین . 6

نهادهای فدرال، اجتناب از تداخل ابتکارات و قطعه قطعه شدن  )هدر رفتن(  منابع؛
کارایی مقامات دولتـــی، در اجرای . 7 گاهـــی، آموزش، عمیق ســـازی و بهبـــود  افزایـــش آ

ژه منافع عمومی و ارتباطات اجتماعی با سازمان های جامعه مدنی؛  فعالیت ها و پرو
ردهای فردی و یا . 8 کافـــی برای مهار دســـتاو یـــب شـــیوه های مدیریتی اداری الزم و  تصو

گیری و یا  ری از مشـــارکت در فرایند تصمیـــم  جمعـــی آمـــده، منافع یا مزایـــای غیر ضرو
تصرف موقعیت های استراتژیک؛ 

ری . 9 گیری تجربه و تخصـــص، علم و فناو کار  ارتقـــاء راه حل های به دســـت آمـــده از به 
یی به نیازها و خواسته های کیفی زندگی مردم در وضعیت  ری، به منظور پاسخگو و نوآو

نابرابری اجتماعی. 
بخش 2 

کاری مدیران  )ظرفیت سازی(، مشاوران و جامعه مدنی  ارتقاء ظرفیت 
ماده  7. فدراســـیون در هماهنگی با مناطق، نواحی فدرالی، شـــاروالی ها و ســـازمان های 
جامعـــه مدنی، برنامه های آموزشـــی برای مدیـــران، نمایندگان ســـازمان های جامعه 
که   ران شوراهای سیاست عمومی، مشـــارکت در برنامه های ارجاعی  مدنی و مشـــاو

کرد.  شرایطی را برای انجام وظیفه تشکیل نمی دهند ایجاد خواهد 
کـــه تصمیـــم گیری در مورد شـــکل گیری مشـــارکت در این قانـــون ارائه  ماده  8. در حالـــی 
شده است، مدیر عمومی، به طور الزامی، ظرفیت عملیاتی نهادها یا همه بخشهای 
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گرفت و  دولت هـــای عمومـــی را  بـــرای ایجـــاد فرآیندهـــای انتخابـــی در نظر خواهـــد 
کـــرد و بر اجرای به  یابی خواهد  پیشـــنهادات  همکاری بـــا انعطاف پذیـــری الزم را ارز
کرد و مســـئولیت ارائه دادن روشـــها را در  کارآمد نظارت خواهد  موقع و موثر روشـــهای 

گرفت. ره تعیین شده در این قانون و در قانون مشخصی در نظر خواهد  دو
بند منحر به فرد. مدیریت عمومی اقدامات الزم را در هر دو مورد، هم در آموزش افراد، 
ری( الزم، برای حفظ ظرفیت های  در ارائـــه منابع مادی و هـــم در منابع تکنولوژی  )فنـــاو

کرد.  فنی و عملیاتی مطرح شده در بند اصلی این ماده، اتخاذ خواهد 
بخش 3

کنترل شفاف سازی و 
یمی، مدیریت عمومی باید  در معنای رســـمی انتشـــار، مقدار  ماده  9. در آغـــاز هر ســـال تقو
هزینـــه در قانون بودجه ســـاالنه برای اجـــرای برنامه ها و اقدامات برنامه چند ســـاالنه که 
ممکن اســـت با اســـتفاده از مشارکت های ایجاد شـــده در این قانون ارائه شود را منتشر 

کند. 
یـــت عمومی باید لیســـتی از مشـــارکتها را کـــه به نتیجه رســـیدند به ترتیب  ماده  10. مدیر
ره که کمتر از 5 ســـال  حـــروف الفبـــا  به نام ســـازمانهای جامعـــه مدنی برای یـــک دو
نیســـت از زمان ارائه نهایی حساب مشارکت در وبســـایت رسمی خود در اینترنت، 

حفظ و نگهداری کند. 
ماده  11. ســـازمان جامعه مدنی باید همه مشارکتهای خود را با مقامات دولتی در وبسایت 
خود در اینترنت، در صورتی که آن را نگهداری می کند، و در مکان های قابل مشاهده 
در دفتـــر مرکزی خود و در موسســـاتی کـــه در آن اقدامات خود را اعمال می کند، افشـــا 

کند. 
یر باشد: بند خاص. اطالعات مربوط به این ماده و ماده  1  باید حداقل شامل موارد ز

یـــخ امضا و شناســـایی مـــوارد مشـــارکت و نهادهای پاســـخگو  )مســـئول( مدیریت . 1 تار
عمومی 

نام سازمان جامعه مدنی و شماره ثبت آن در نهادهای ملی حقوقی  )CNPJ( دبیرخانه . 2
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 .)RFB(  یل درامد فدرال برز
شرح اهداف این همکاری. 3
کل هزینه های مشارکت و وجوه آزاد.. 4
یخ . 5 که بایـــد تار نحـــوه  )حالتهـــای ( ارائـــه همـــکاری  )وضعیـــت و نحـــوه همـــکاری( 

که آن ارائه شـــده اســـت، آخرین  یخی  یزی شـــده برای ارائه آن را اطالع دهد، تار برنامه ر
مهلت برای تجزیه و تحلیل و نتیجه قطعی آن.

مـــاده 12. مدیریت عمومی باید مواردی را بر روی اینترنت برای ارائه شـــکایت در مورد 
یه انتقال منابع، در دسترس قرار دهد.   اجرای بی رو

بخش 4
 تقویت مشارکت اجتماعی و افشای عملیات

ماده 13 ]وتو[
ماده  14. مقـــام دولتـــی، با توجه به مقررات، از طریق ابزارهـــای عمومی ارتباطات با پخش 
یـــر، برنامه های تبلیغاتی و برنامه های توســـعه یافته توســـط  صداهـــا، صداها و تصاو
ســـازمان های جامعه مدنـــی، در زمینه همکاری بـــا مدیریت عمومی، بـــا ارائه منابع 

یکی و زبان متناسب با هدف برای افراد ناتوان را اشاعه خواهد داد. تکنولوژ
رش و همکاری  ماده  15. در حـــوزه )محدوده( قدرت اجرایی فدرال، شـــورای ملی برای پرو
ممکن اســـت ایجاد شـــود و به طور مســـاوی توســـط نمایندگان دولت و ســـازمان های 
جامعه مدنی تشـــکیل شـــود، با هدف اشـــاعه شـــیوه ها و طرح های خـــوب و حمایت 
رش و روابط همـــکاری با توجه به این  یت پرو از سیاســـت ها و اقدامـــات در جهـــت تقو

قانون.
رش و همکاری به صورت قانونی و منظم  1.  قراردادها و عملکرد شـــورای ملی برای پرو

کرد  )مطابق قانون خواهد بود(. رفتار خواهد 
2.  نهادهـــای فدرال دیگر نیـــز می توانند موارد مشـــارکتی را با توجه به ایـــن مقاله ایجاد 

کنند.  
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بخش 5
شرایط استفاده از همکاری و پرورش

یـــت عمومی در موارد انتقـــال داوطلبانه منابع  ماده  16. مـــدت همکاری باید توســـط مدیر
یـــت عمومـــی،  کاری پیشـــنهاد شـــده توســـط مدیر بـــرای دســـتیابی بـــه برنامه هـــای 
که با اســـتفاده از  در همـــکاری متقابـــل بـــا ســـازمان های جامعـــه مدنـــی اتخاذ شـــود 
که طبق این قانون ارائه شـــده اند، انتخاب می شـــوند.   مناقصه عمومی و نهادهایی 
گیری از مدت  بند  خاص.  سیاست های عمومی شوراها ممکن است برای  نتیجه 

همکاری با سازمان های جامعه مدنی طرح های مدیریت عمومی را بپذیرند.
یب شـــود در صـــورت انتقال  رش باید توســـط مدیریت عمومی تصو ماده  17. مـــدت پـــرو
داوطلبانه منابع برای دستیابی به برنامه های کاری پیشنهاد شده توسط سازمان های 
یم همکاری متقابل با مدیریت عمومی، انتخاب شـــده از  جامعـــه مدنی، در یـــک رژ

که طبق این قانون ارائه شده اند.  طریق مناقصه عمومی و نهادهایی 
بخش6

بازنمایاندن  )نمایش عملی( منافع اجتماعی
کـــه از طریـــق آن  ماده  18. روش بازنمایانـــدن منافـــع اجتماعـــی به عنـــوان ابـــزاری اســـت 
ســـازمان های جامعـــه مدنـــی، جنبش هـــای اجتماعی و شـــهروندان، ممکن اســـت 
پیشـــنهاداتی را بـــرای قضاوت در مورد امـــکان انجام یک مناقصـــه عمومی با هدف 

تشکیل مشارکت به مقامات دولتی ارائه دهند.
یر را دارا باشند: ماده  19. پیشنهاداتی که به مدیریت عمومی ارسال می شوند باید الزامات ز

شناسایی مشترک طرح  . 1
نشانه ای از منفعت عمومی نقش دارنده )درگیر(. 2
تشـــخیص وضعیـــت بـــرای اصـــالح، بهبـــود و یـــا توســـعه دادن و در صـــورت امکان، . 3

کردن امکانات، هزینه ها، منافع و محدودیت زمانی برای اجرای عملیات در  مشخص 
گرفته شده. نظر 

کلی را  در ســـایت  ماده  20. در صـــورت نیاز به ماده 19 مدیریت عمومی باید پیشـــنهادی 
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الکترونیکـــی خود ارائه دهد و یک بار تســـهیالت و فرصتهـــا را برای ارائه بازتاب طرح 
کند، یک جلسه عمومی در مورد این مسائل خواهد بود.  منافع اجتماعی بررسی 

بند خاص. محدودیت زمان و قوانین طرح ها  که در این بخش ارائه می شود از مقررات 
یب شده است.  که پس از انتشار این قانون تصو فدرال موجود تبعیت می کنند 

مـــاده 21. تکمیل طرح بازتاب منافع اجتماعی لزوما مســـتلزم اجرای مناقصه عمومی 
که با توجه به منافع دولت انجام می شود.  نیست 

1.  تکمیـــل روند بازتاب منافع اجتماعی با فراخوانـــی مناقصه عمومی به منظور ایجاد 
همکاری )مشارکت( متوقف نمی شود  )باطل نمی شود(.

2.  گـــزاره یا مشـــارکت در رونـــد بازتاب منافع اجتماعـــی مانع ســـازمان جامعه مدنی از 
شرکت در هر مناقصه عمومی پس از آن نمی شود.

بخش 7
کار برنامه 

گردد: یر اتخاذ  کار باید شامل عدم تعصب برای مشارکت به صورت ز برنامه 
که هدف فعالیت های همکاری )مشـــارکت( است، . 1 تشـــخیص وضعیت  )شـــرایط( 

نیاز به نشـــان دادن ارتباط بین این وضعیت و این فعالیت ها یا اهداف به دســـت آمده 
)نائل شده( دارد.

گیری به دست آمده و فعالیت های انجام . 2 کمی و قابل اندازه  شرح مفصلی از اهداف 
کردن  که چه چیزی برای ایجاد  شـــده باید به وضوح، با دقت و با جزئیات بیان شـــوند ؛ 
گرفته شده است و همچنین چه چیزهایی مورد استفاده برای  ردن در نظر  یا به دست آو

رسیدن به آن هستند. 
آخرین مهلت برای اجرای فعالیت ها و دستیابی به اهداف؛. 3
گیری( دستیابی به اهداف . 4 کیفی، برای بررســـی  )اندازه  کمی و  تعریف شـــاخص ها، 

استفاده شوند؛
کـــه ســـازگاری هزینه با قیمـــت بازار و یـــا با دیگر مشـــارکت ها با . 5 عناصـــری )مـــواردی( 

همان ماهیت را نشـــان دهند، از جمله عناصر نشـــان دهنده بررسی )اندازه گیری( این 
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هزینه ها، مثل بیانیه ها، لیســـت قیمت انجمن های حرفه ای، نشریات تخصصی و یا 
هر منبع دیگری از اطالعات موجود برای عموم.

یـــت عمومی . 6 یـــزی بـــرای اســـتفاده از منابـــع برای مصرف شـــدن توســـط مدیر برنامـــه ر
انجام شود.

کار و عـــوارض تأمین اجتماعی . 7 رد هزینـــه( برای پرداخت بـــه  رد منابـــع مالی )برآو بـــرآو
ره ارائه شده از عملیات، باید  مردم، به طور مســـتقیم در دســـتیابی به هدف در طول دو

انجام شود. 
منابـــع مالـــی از طریق یک برنامه پرداخت ســـازگار با هزینه از مراحـــل مرتبط با اهداف . 8

جدول زمانی فیزیکی، منتقل شوند. 
ره . 9 ره اجرای مراحل مرتبط با اهداف و با دو نوع و تعداد اقســـاط حســـاب، ســـازگار با دو

تر از 1 )یک( سال یا مواردی که  عملیات همکاری )مشارکت(، نپذیرفتن تکرارهای باال
کند. به نوعی در تأیید فیزیکی منطبق با هدف، ایجاد مانع 

یی توسط اداره عمومی . 10 مشـــخص کردن آخرین مهلت برای تجزیه و تحلیل پاســـخگو
مسئول مشارکت. 

که  کثر مقداری  بند خاص.  هر نهاد فدرال باید مطابق با شـــرایط آن ایجاد شـــود، حدا
گانه برای اجرای این همکاری منتقل شـــود باید توســـط  می توانـــد به صورت پرداخت جدا

کار توجیه شود.  ژه(  یک مدیر دولتی در طرح  )پرو
بخش 8

مناقصه عمومی
کنـــد و در صورت امکان،  ماده  23. مدیریت عمومی باید اهداف را ســـاده و روشـــن بیان 
روشـــهای اســـتاندارد را ارائه دهد تا راهنمای اشـــخاص عالقه مند باشد و دسترسی 
که  کند، صرف نظر از فرم مشارکتی  مســـتقیم به نهادهای مدیریت عمومی را آســـان 

در این قانون مشخص شده است.
بند خاص. در صورت امکان، مدیریت عمومی باید معیارها و شـــاخص استاندارد را 

یر: یژه برای عوامل ز کند به و برای راهنمایی افراد ایجاد 
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موارد  )عناصر، اجزا (. 1
اهداف. 2
روشها. 3
هزینه ها. 4
کاری. 5 برنامه 
یابی نتایج. 6 کیفی برای ارز کمی و  شاخص های 

که دولت  ماده  24. برای ایجاد همکاری مورد انتظار در این قانون، پیش بینی شده است 
عمومی باید برای مناقصه عمومی با انتخاب ســـازمانهای جامعه مدنی برای اجرای 

موثرتر هدف پاسخگو باشد.
کند: 	  یر را مشخص  گهی )اطالعیه( مناقصه عمومی باید حداقل موارد ز آ

یب و توجیه می کند. . 1 که نتیجه همکاری را تصو یسی  بودجه برنامه نو
که تشکیل می شود.. 2 نوع مشارکتی 
هدف از این همکاری. 3
یخ، مهلت، شرایط، محل و نحوه ارائه پیشنهادات؛. 4 تار
یخ و معیارهای هدف انتخابی و آزمایش طرح های پیشـــنهادی از جمله آنچه که . 5 تار

زن اختصاص داده شـــده به هر یـــک از معیارهای  مربوط به روش ســـوددهی اســـت و و
قابل اجرا

هزینه های متحمل شده به منظور اجرای هدف؛. 6
که سازمان جامعه مدنی دارد: . 7 تجهیزاتی را 

الـــف( حداقـــل  )3(  ســـال ایجاد  )موجودیـــت( به صورت فعال، ثابت با اســـتفاده از 
یل، بر اساس ثبت ملی نهاد حقوقی   اسناد و مدارک صادر شده توسط فدرال دبیرخانه برز

)CNPJ(؛
ب( تجربه قبلی در اجرای موثر، اهداف مشارکت و یا با ماهیت مشابه

ج( قابلیت هـــای فنی و عملیاتی برای توســـعه فعالیت ها و انطبـــاق با اهداف تعیین 
شده.
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پذیرش، پیش بینی، در بر داشتن یا تحمل، در هنگام تماس  )برخورد با افراد(،وضعیت 	 
و ضوابط و شــــرایط سازشی، محدودیت یا از بین بردن شخصیت رقابتی و ایجاد برتری 
یا  تمایز بر حســــب ملیت، مقر یا اقامتگاه رقبا یا هر شــــرایط دیگر بــــی ربط یا بی ربط با 

هدف خاص از همکاری ممنوع است. 
ژه های  کـــه برای اتصـــال پرو کـــردن در یـــک شـــبکه برای اجـــرای طرح هایی  کار  ماده  25. 
کامل  کوچـــک، با 2 یا بیشـــتر ســـازمان های جامعـــه مدنی، بـــرای حفظ مســـئولیت 

که:  رش و یا همکاری می پردازند مجاز است، به شرطی  که مدتی به پرو سازمان 
که در برنامه . 1 گهی مناقصه عمومی و قالب اقدام مجاز است همان طور  این امکان در آ

کاری ارائه شده است؛ 
یر است:. 2 رش و / یا همکاری دارای شرایط ز سازمان مدنی مسئول مدت پرو

گذشته باشد  CNPJ الف( بیش از 5  سال از ثبت نام آن در
گهی   که در آ کار در یک شـــبکه، به طور ثابـــت، همانطور  ب( بیش از 3 ســـال تجربه 

)اعالمیه( ارائه شده است، داشته باشد.
ج( قابلیـــت فنـــی و عملیاتـــی بـــه منظـــور نظـــارت و راهنمایـــی بـــه طـــور مســـتقیم بر 

که در شبکه، فعالیت می کند. فعالیت های این سازمان 
کار اعالم می شـــود  3. حداقـــل اقدامـــات در اعالمیه رســـمی در رابطه بـــا اجرای طرح 
که مشاهده شده  رش و همکاری است  که متناســـب با ســـازمان مدنی اجرایی مدت پرو

است. 
که اجرایی اســـت و به صورت همکاری یا مشارکتی نیست  4. ســـازمان جامعه مدنی 

که آن دارای نظام حقوقی و مالیاتی مطابق با مقررات است. نشان می دهد 
رش یا همکاری اســـت، رابطه  که در عمل متشـــکل از مدت پرو یـــت عمومی  5. مدیر
که در حال فعالیت هستند می باشد و دارای مدت همکاری و  سازمانهای جامعه مدنی 

رش یا همکاری تشکیل نشده است(.  رش نیستند )از مدت پرو پرو
که در حال فعالیت هســـتند و از مدت  بند خاص. رابطه ســـازمان های جامعه مدنی 
رش یا همکاری تشکیل نشده اند؛ یعنی بر اساس بخش 5 از بند اصلی رفتار می کنند   پرو
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کنند و تغییـــرات احتمالی  ممکـــن نیســـت بدون موافقت قبلـــی مدیریت عمومـــی تغییر 
نمی توانند الزامات این مقاله را نادیده بگیرند. 

گســـترده در صفحه ای از وبسایت رسمی سازمان یا نهاد  ماده  26. اطالعیه ها باید به طور 
در اینترنت در دسترس باشند.

کســـانی  بند خاص. اشـــخاص حقوقی با قانون های عمومی داخلی اداره می شـــوند و 
کنند تا  که توســـط دولت اداره می شوند ممکن اســـت یک پورتال واحد در اینترنت ایجاد 
که در اطالعیه  ری شود همانطور  همه اطالعات مشـــارکت در پایان، توسط آن ها جمع آو

منتشر شده است. 
که نوع  ماده  27.  میـــزان تناســـب پیشـــنهادی بـــرای اهـــداف خـــاص برنامه یـــا فعالیتـــی 
همـــکاری در آن وارد شـــده اســـت و مقـــدار مرجع مناقصـــه عمومی معیار مـــورد نیاز 

قضاوت هستند. 
کمیته انتخابی از قبل تعیین شده، مطابق با این قانون مورد . 1 پیشـــنهادات توســـط یک 

قضاوت قرار می گیرند.
گذشته رابطه حقوقی اش را با حداقل . 2 که در 5 ســـال  کمیته انتخابی  فرد از شـــرکت در 

کرده، منع می شود.  که با آن اختالف نظر داشته را حفظ  یک واحد 
که مدرکی معادل با . 3 گر مشـــکل دوم رخ دهد باید معاون جایگزینی وجود داشته باشد  ا

مقام جایگزین شده داشته باشد.
مدیریت عمومی باید نتایج قضاوت را در صفحه ای از ســـایت رسمی اداره عمومی در . 4

کند و انتشار دهد.  اینترنت یا معادل آن سایت الکترونیکی رسمی، تایید 
ماده  28. تنهـــا بعـــد از اینکه مرحله رقابتی پایـــان می یابد و طرحهای پیشـــنهادی منظم 
می شوند مدیریت عمومی باید اسنادی که منطبق با انتخاب سازمان مدنی هستند 
را تایید کند به همراه الزامات مورد نیازی که در بخش هفتم 1 ماده 24 تنظیم شده 

است.
در فراینـــد انتخـــاب ســـازمان جامعه مدنـــی که موارد بخـــش هفتم  1 مـــاده 24را ارضاء . 1

کســـب می کند برای پذیرش  ترین امتیاز را  که باال رده نمی کند(ســـازمانی  نمی کند  )برآو
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همکاری با شـــرایط مشـــابه ارائه شـــده توسط رقیب رد صالحیت شـــده دعوت خواهد 
شد.

گر سازمان جامعه مدنی دعوت شده، مطابق با 1 ماده تشکیل مشارکت باشد مدارکی . 2 ا
گذاشـــته شـــده در بند هفتم   1 ماده 24 اثبـــات می کنند تایید  کنار  کـــه تحقق الزامات 

می کند. 
کامل . 3 که انتخاب برای اطالع رسانی  روش 1  و 2 با موفقیت صورت می گیرند تا زمانی 

فراهم شود.
گیری از مشـــارکت، مقدم بر  ماده  29. بجـــز در بعضـــی موارد صریح در ایـــن قانون، نتیجه 

مناقصه عمومی است.
یر مدیریت عمومی معاف از برگزاری مناقصه خواهد بود: ماده 30. در موارد ز

رت با توجه به از کار افتادگی و یا نزدیک به از کار افتادگی از فعالیت های . 1 در صورت ضرو
که در حال حاضر انجام می شـــود، مدت  منافـــع عمومی خارج از چارچوب مشـــارکتی 
گر منظور از انطباق  یخ پایان مدت اصلی محدود می شـــود ا زمان همکاری جدید به تار
با شـــرایط مناقصه عمومی، حفظ و پذیرفتن شـــرایط یکسان ارائه شـــده توسط سازمان 

یداد باشد. جامعه مدنی موفق در این رو
 در مـــوارد جنگ و یا اختالل جدی در نظم عمومی، همکاری با ســـازمان های جامعه . 2

که توســـعه فعالیت های طبیعی  در زمینه های اجتماعی، ســـالمت یا آموزش و  مدنی 
گواهینامـــه به عنوان یک نهاد  ر  که به ارائه خدمات مســـتقیم به عموم و صدو رش،  پـــرو
خیریه کمک های اجتماعی، مطابق با قانون شـــماره 12.101، بیســـت و یک نوامبر 2009 

می پردازند، ادامه می یابد؛
بـــرای حفاظـــت افـــراد در معرض خطـــر و یا در یـــک وضعیت که ممکن اســـت ایمنی . 3

آن ها به خطر بیفتد.
]وتو[. 4

ماده  31.  مناقصه عمومی در صورت رقابت بین جامعه های مدنی غیر قابل اجرا خواهد 
کار و یـــا هنگامی که اهـــداف تنها بتوانند  بـــود بـــه دلیل ماهیت خـــاص هدف طرح 
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توسط یک نهاد خاص نائل شوند.
ماده  32. در فرضیـــه مفـــاد 30 و 31 این قانـــون، فقدان فرآیندهـــای انتخابی به طور جزئی 

توسط مدیر توجیه می شوند.
کـــه در حال حاضر در این . 1 که به طور رســـمی از عملیات همکاری  بر اســـاس مجازاتی 

که هم اکنون در بخش اصلی این مقاله  قانون باطل اعالم شـــده است، بیانیه توجیهی 
ز قبل از آنکه آن رســـمی شـــود در یک صفحه از ســـایت  دیده می شـــود باید حداقل 5 رو
رسمی اداره عمومی در اینترنت و در نهایت تحت شرایط مدیریت عمومی و همچنین 
کافی و موثر منتشـــر  یـــت عمومی  به منظور تضمین شـــفافیت  در معنـــای رســـمی مدیر

شود. 
یات، . 2 گر قبل از شکل گیری این همکاری، محتو  مخالفت، با توجیه قابل قبول است، ا

توسط مدیر مسئول دولتی تجزیه و تحلیل شوند.
که توســـط مناقصـــه عمومی اعالم . 3 گر مخالفت  )اختالف( اساســـی باشـــد فعالیتی  ا

گرفته می شـــود لغو خواهد شد و روش مناقصه عمومی  می شـــود  یا غیر قابل اجرا در نظر 
در تطابق با این مورد بالفاصله آغاز خواهد شد. 
بخش 9

گیری از شرایط همکاری و مدت پرورش الزامات مورد نیاز برای نتیجه 
ماده  33. برای اینکه قادر به انجام مشارکت تحت این قانون باشیم سازمان های جامعه 
مدنی باید توسط قوانینی که دارای هنجار هستند اداره شوند، که به صراحت شامل 

یر است: موارد ز
اهداف بر ارتقاء فعالیت و اهداف ارتباط عمومی و اجتماعی متمرکز شوند؛. 1
گزارش . 2 کمیته ممیزی و یا نهادی معادل، باید وقف تخصیص  در قانون اساســـی یک 

عملکرد مالی و حسابداری و عملیات اموال، شود.
پیـــش بینـــی اینکه، در صـــورت انحالل نهـــاد، ارزش خالـــص آن به یک نهـــاد قانونی . 3

دیگر با ماهیت طبیعی که مطابق با الزامات این قانون و هدف اجتماعی است، منتقل 
شود ترجیحا مانند یکی از نهادهای منحل شده دارای اختیار است.
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که . 4 هنجارهـــا بـــرای ارائـــه حســـابهای اجتماعـــی توســـط نهـــادی مشـــاهده می شـــوند 
یر باشد:  حداقل دارای موارد ز

یل؛ الف( منطبق با اصول اساسی حسابداری و استانداردهای حسابداری برز
گزارشی از فعالیت ها و صورتهای مالی  ب( در پایان سال مالی به وسیله هر ابزار موثر،  
واحـــد تجـــاری، از جمله گواهی حســـاب بانکی بدهـــکار به تامیـــن اجتماعی و صندوق 
ضمانـــت از مـــدت زمان خدمـــت دهـــی  )FGTS(، را برای بررســـی  )معاینه( توســـط هر 

شهروند ارائه دهد. 
یافت کنندگان کمک های کارفرمایان  بند خاص. خدمات اجتماعی خودمختار که در

در حقوق و دستمزد هستند از مقررات بند سوم از بند اصلی، معاف خواهندبود. 
ماده  34. به منظور تشـــکیل مشارکت شرح داده شـــده در این قانون، سازمان های جامعه 

یر دارند:  مدنی نیاز به ارائه موارد ز
که در این مورد نیـــاز به تحقیق برای تحقق . 1 اثبـــات مالکیت و یا اختیار مشـــروع اموال، 

هدف مورد توافق خواهد بود. 
گواهی بدهی منظـــم و با قاعده، . 2 مـــوارد مالی، طـــرح بازنشســـتگی، مالیات، ســـهم، و 

مطابق با قانون قابل اجرا در هر نهاد فدرال؛ 
گواهینامـــه موجودیـــت حقوقی، صادر شـــده توســـط دفتر رجیســـتری مدنی [ . 3 ر  صـــدو

یت مدنی] و یا نسخه اساسنامه ثبت شده و تغییرات نهایی یو عضو کارتور
که مواد و شرایط، . 4 که مواد و شـــرایط اولیه نهاد را نشـــان دهند، زمانی  اســـناد و مدارکی 

برای تحقق هدف مورد توافق الزم باشند.  
کپی از فعالیت و اعمال انتخابات برای ارائه به هیئت مدیران. 5
لیســـت حـــاوی اســـامی مدیران نهاد بـــه همـــراه آدرس آن ها،  شـــماره و دفتـــر )محل( . 6

کارت شناســـایی و شـــماره ثبـــت در دفتر ثبت مشـــخصات فـــردی  )CPF( از  ر  صـــدو
یل  )RFB(؛   دبیرخانه سابق فدرال برز

کـــه ســـازمان های جامعه مدنـــی از آدرس . 7 که ثابـــت می کند  کپـــی از اســـناد و مـــدارک 
یل   ثبـــت شـــده در نهادهای ملی ثبتـــی حقوقی  )CNPJ( از دبیرخانه ســـابق فـــدرال برز
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)RFB( پیروی می کنند.
مقررات خرید و قرارداد، برای خود یا شـــخص ثالث، توســـط مسئول مدیریت عمومی . 8

که بر اســـاس حداقل مـــوارد، رعایت اصـــول قانونی، اخالق، حســـن نیت،  تایید  شـــود 
ری،  برابری سیاسی و حقوقی،  تبلیغات، معقول  کدامنی، بی طرفی، اقتصاد، بهره و پا

کیفیت و دوام ایجاد شده است. بودن و بررسی دائم و جستجوی 
بند خاص ]وتو[.

]وتو[.. 1
]وتو[.. 2
]وتو[.. 3

رش بـــه موارد مقررات  ماده  35. تشـــکیل و رســـمییت یافتن  مـــدت همکاری و مدت پرو
یر توسط اداره عمومی بستگی دارد: یب شده ز تصو

که در مفاد پیش بینی شـــده در این قانون . 1 تکمیل مناقصه عمومی، به اســـتثنای آنچه 
آمده است.

اظهار صریح وجود بودجه قبلی اختصاص داده شده برای ایجاد همکاری؛. 2
نشـــان دادن  اینکـــه اهـــداف و مقاصـــد ســـازمانی و قابلیت هـــای فنـــی و عملیاتـــی . 3

یابی می شوند و سازگار با موارد ارائه شده هستند. سازمان جامعه مدنی ارز
که طبق این قانون ارائه شده است.. 4 کاری،  یب برنامه  تصو
کـــه بایـــد قوانیـــن بـــه صراحـــت . 5 یـــت عمومـــی،  ر عقایـــد ارگان هـــای فنـــی مدیر صـــدو

یر ارائه شوند: به صورت ز
یب شود. الف( محاسن این طرح، با توجه به فرم مشارکت تصو

یت )اصلیت( و روابط متقابل منافع احزاب در دستیابی به هدف،  همکاری  ب( هو
متقابل، مشارکت طبق این قانون پیش بینی شود.

که نیاز به ســـازگاری با قیمتهای  رد هزینه ها،  ج( دســـتیابی به اهداف آن، شـــامل برآو
غالب در بازار دارد.

کافی  کاری پیش بینی شـــود و اینکه آیا آن  د( تاییـــد جـــدول زمانی پرداخـــت در برنامه 
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گیرد. است و نظارت موثر بر آن صورت 
کـــه برای نظـــارت بـــر اجرای ایـــن همکاری اســـتفاده  ت( شـــرح امکانـــات موجـــودی 
یابی فیزیکی و اقتصادی اتخاذ شوند،  که باید برای ارز که روشهایی  می شـــوند، به طوری 

رند. اهداف و موارد خود را به دست آو
که توسط مدیریت عمومی  ث( شـــرح حداقل الزامات اطمینان و اعتماد و شواهدی 

یی پذیرفته خواهد شد.   در فرآیند پاسخگو
ر( تعیین مدیر )کارفرما، رئیس( مشارکت  )همکاری( ؛

یابی مشارکت؛  کمیته نظارت و ارز ز( تعیین 
ارائه شود و منجر  یب مقررات خرید و قرارداد توســـط ســـازمان جامعه مدنی  ه  ( تصو
و ارزش اهداف مشـــارکت؛ ماهیت و  انتخـــاب و ماهیت  بیـــن این گزینه  به ســـازگاری 
تایید  کاری  برنامه  در  که  قرارداد شود، همانطور  یاد خرید  ز احتمال  به  و  ارزش خدمات 

شده است.
ره حقوقی به واسطه مشورت و یا نهاد مشورتی قانونی مدیریت عمومی  ر مشاو ی( صدو

با توجه به امکان تشکیل همکاری، با رعایت هنجارهای این قانون و قانون خاص. 
کـــه به عنوان یک پیش نیاز مورد نیاز باشـــد برای شـــکل . 1 هیـــچ پرداخـــت غرامتی مالی 

کاالها و خدمات از  که جبران نیازمندی هـــا در  گیـــری همکاری وجود نـــدارد در صورتی 
گیری باشد.  لحاظ اقتصادی قابل اندازه 

یر بخش پنجم . 2 در صورتی که عقاید فنی یا حقوقی  به ترتیب مورد عمل قرار گیرند، در ز
گرفته می شـــود با همکاری که ممکن اســـت  و ششـــم از بنـــد اصلی ایـــن مقاله، نتیجه 
کند یا با استفاده از یک عمل  ایجاد شـــود، مدیریت عمومی باید مطابق با شـــرط عمل 

کند.  کار را توجیه  رسمی، دالیل عدم انجام این 
کار . 3 که مشغول به  که مدیر، همکاری با یک موسسه عمومی یا نهاد دیگری  در صورتی 

کند ؛برفرض ؛ در حالی  کند، مدیر عمومی باید یک مدیر جدید تعیین  است را متوقف 
که همه تعهدات مدیر و مسئولیتهای مربوطه را بررسی می کند.

که سازمان جامعه . 4 آن باید به صراحت سند همکاری خود یا ضمیمه آن را نشان دهد 
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مدنی مطابق با الزامات مندرج در بند هفتم 1  ماده بیست و چهارم این قانون است. 
در صورتی که سازمان مدنی تجهیزات دائم و یا مواد منابع نتیجه شده از این همکاری . 5

کاالها باید با شـــرط عدم قابلیت بیع، ثبت شـــوند و باید برای انتقال  رد،  را بدســـت  آو
اموال به اداره عمومی، در صورت فسخ )انحالل (آن به رسمیت شناخته شوند. 

گذشته، رابطه حقوقی شـــان را حداقل یک سال با سازمان های . 6 که در 5 ســـال  افرادی 
کرده اند، از مشـــارکت به عنـــوان مدیر همکاری و یـــا به عنوان یک  جامعـــه مدنی حفظ 

یابی منع خواهند شد. کمیته ارز عضو نظارت و 
که دارای . 7 گر مورد  6 اجرا شود، مدیر جایگزین می شود و یا یک عضو تعیین می شود،  ا

که جایگزین آن ها شده اند، باشد. کسانی  مدارک فنی معادل 
کاالهای باقی مانده برای همکاری تصریح شوند. که مقصد نهایی  یست  ماده 36. اجبار

بند خاص. کاالهای باقیمانده با انتقال منابع ممکن در اختیار مدیر عمومی به دست 
رده می شـــوند و زمانی پس از دســـتیابی به اهداف اهدا می شوند، آن ها برای اطمینان از  آو

ری نیستند.    تداوم هدف توافقی، رعایت مقررات مربوطه و قوانین جاری، ضرو
که مســـئولیت انفرادی و مشترک،  ماده  37. ســـازمان جامعه مدنی باید حداقل یک مدیر 
کند،  برای اجرای فعالیت ها و قوانین مطابق با اهداف مورد توافق همکاری، تعیین 

این طرح باید در موارد مشارکت نشان داده شود.
رش و همکاری باید تنها پس از انتشـــار خالصه مشـــخص در معنای  ماده  38. مدت پرو

رسمی تبلیغات عمومی مدیریت عمومی، اثرات قانونی اش را ارائه دهد.  
بخش 6

ممنوعیتها
ماده  39. یک ســـازمان جامعه مدنی باید از تشـــکیل هر نوع همکاری پیش بینی شده در 

گر آن ها: این قوانین منع شود ا
کردن در داخل . 1 گر در خارج ایجاد می شـــوند مجاز به عمل   به موقع تشـــکیل نشـــوند یا ا

قلمرو ملی نباشند.
که قبال تشکیل شده است نباشند.. 2 مجبور به ارائه حساب مشارکتی 
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یـــک مدیـــر به عنوان یک عامل قدرت سیاســـی یا دادســـتان عمومی، مدیر موسســـه یا . 3
نهاد دولتی عمومی از هر حوزه دولتی، یا همسران و یارانشان عالوه بر وابستگان اجدادی 

یا قراردادی یا وابستگی درجه دوم داشته باشد. 
گذشـــته رد شـــدند ضمن اینکه . 4 که توســـط اداره عمومی در طی 5 ســـال  حســـابهایی 

بـــی نظمی مالی آن ها اصالح نشـــده اســـت آن ها در نهایـــت مورد اتهام یا مورد بررســـی 
گرفته می شود.   مجدد قرار می گیرند و یا تصمیم بر رد   آن ها 

که مجازات آن ها طول می کشد:. 5 ره ای  با یکی از این تحریم ها مجازات شوند در دو
الف( از شرکت در مناقصه به حالت تعلیق در آیند و از انعقاد قرارداد با اداره ممنوع شوند.

ب( اعالم نامناسب پیشنهاد  )درخواست( و یا قرارداد با مدیریت عمومی؛
ج( بیان بخش دوم ماده 73 این قانون؛
د( بیان بخش سوم ماده 73 این قانون؛

گرفته شده نامنظم و یا رد شده توسط دادگاه یا . 6 داشتن حســـاب های همکاری در نظر 
شـــورای محاســـبات  بخشـــی از فدراســـیون، در یک تصمیم غیر قابل فسخ، در طی 8 

گذشته. سال 
یر را داشته باشند:. 7 مدیران باید موارد ز

الف( داشتن حساب های همکاری  که توسط دادگاه یا شورای محاسبات هر بخشی 
از فدراســـیون، در یک تصمیم غیر قابل فســـخ، در طی 8 ســـال گذشته به طور نامنظم در 

گرفته می شوند. نظر 
 ب( مســـئولیت قربانیـــان شکســـت خورده و رد صالحیت شـــده از اجـــرای فعالیت  
که رد صالحیت  کمیتـــه و یا برگزاری یک موقعیـــت قابل اعتماد، در حالـــی  )نقـــش ( در 

گیرند. تحت تاثیر آن است را در نظر 
که در  گیرد، در حالی  ج( مسئولیت فعالیتهای نادرست  )اعمال نادرست( را در نظر 
محـــدوده زمانی در بخش هـــای فرعی I، IIو II از ماده 12 قانون شـــماره 8.429، دوم ژوئن 

1992 پا بر جا شده است )ایجاد شده است(.
 در مفاد این ماده، به همان اندازه ممنوعیت برای انتقال منابع جدید پیرامون مشارکت . 1
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ری نمی توانند تحت مجازات از  که خدمات ضـــرو فعـــال وجود دارد، به جـــز در مواردی 
که این دارای مجوز باشد   یق بیفتند، به شرطی  دست دادن خزانه و یا جمعیت، به تعو
و توســـط مدیران ارشـــد موسســـه یا نهاد دولت های عمومی، تحت مجازات مسئولیت 

مشترک توجیه شود. 
در هـــر یک از موارد ارائه شـــده در بند اصلـــی، یک مانع برای ارائـــه همکاری همچنان . 2

ادامه دارد در حالی که جبران از دســـت دادن خزانه، که ســـازمان جامعه مدنی و یا مدیر 
آن مسئول هستند وجود ندارد.

که در بخش ســـوم در بند اصلی این مقاله ارائه شـــد، و مربوط به داشـــتن . 3  ممنوعیتی 
عنوان مدیر عامل از قدرت سیاســـی است، قابل اجرا به خدمات اجتماعی مستقل در 

کارکنان نیست. کمک های وضع شده در لیست حقوق  یافت  در
کـــه به طور  ماده  40. ایجـــاد همـــکاری ارائـــه شـــده تحت این قانـــون  برای اهـــداف آن ها، 

یر است:  مستقیم یا غیر مستقیم صورت می گیرد مستلزم یا شامل موارد ز
1. هیئت نمایندگان به صورت تابعی از مقررات، نظارت، اعمال قدرت سیاســـی و یا 

فعالیت های دیگر خاص دولت؛
یافت می کنند.   که دستگاه اداری از دولت در 2. خدمات و یا  فعالیت هایی 

گر: بند خاص.  همچنین  مشارکت  )همکاری( ممنوع است ا
ره ای، با اســـتفاده از یا بدون اســـتفاده از یـــک محصول معین  الـــف( خدمات مشـــاو

گیرد. صورت 
کارکنان، بـــرای تهیه مواد  ب( پشـــتیبانی اداری، بـــا اســـتفاده از یا بـــدون اســـتفاده از 

گیرد. مصرفی و یا محصوالت دیگر صورت 
که در این قانون آمده  ماده  41. ایجاد انواع دیگر مشـــارکت ها و یا ترکیبی از آن ها همانطور 

است ممنوع است.
بنـــد خاص. بند اصلی بدون تعصب به قرارداد مدیریت و با توجه به شـــراکت تنظیم 
شـــده، به ترتیب، با استفاده از قانون شـــماره 9.637 پانزدهم ماه می 1998 و توسط قانون 

شماره  9.790بیست و سه مارس 1999 ارائه شده است.
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فصل 3
رسمی سازی  )انطباق با آئین( و پیاده سازی

بخش 1
تمایالت مقدماتی

رش رسمی خواهد  ماده  42. مشارکت از طریق نتیجه گیری از مدت همکاری و مدت پرو
یر باشد: ری ز گر دارای شرایط  ضرو شد، به طور مناسب، ا

شرح اهداف موافقت. 1
تعهدات طرفین. 2
کل انتقال و جدول زمانی پرداخت؛. 3 ارزش 
گهی  . 4 ر آ یـــخ اطـــالع از تعهد و صـــدو طبقـــه بنـــدی هزینـــه مالـــی، جزئیات تعـــداد، تار

)اعالمیه( آن که عالوه بر این، اعتبارات و تعهداتی که برای هر بخش از مخارج پوشش 
که منتقل می شوند، نشان دهد.  یر سال مالی  می دهند را در ز

ردن آن در محصـــوالت و / یـــا . 5 پرداخـــت،  قابـــل اجـــرا بـــودن، و نـــوع  بـــه دســـت آو باز
خدمات الزم برای اجرای هدف؛

مدت زمان و موارد تمدید. 6
یی با تعریف روش و ضرب االجل ها. 7 پاسخگو
کار . 8 کـــه برای  فعالیـــت به  یکی  که بر انســـان و منابـــع تکنولوژ یابـــی،  فـــرم نظـــارت و ارز

لـــت می کنند بـــر دخالت  لـــت می کنند یـــا در صـــورت امکان، دال گرفتـــه می شـــوند دال
پشتیبانی فنی مطابق با مفاد  1 ماده 58 این قانون.  

که در این قانون ارائه شده است؛. 9 پرداخت منابع، طبق مواردی  تعهد به باز
یـــخ تکمیل یا . 10 یـــف، قابـــل اجرا بـــودن مالکیت امـــوال و حقـــوق باقی مانـــده در تار تعر

ردن  آن، تولید یا بررســـی منابع منتقل شده توسط  فســـخ همکاری و دلیل به دســـت آو
مدیریت عمومی؛ 

رد هزینه مالی و موارد تخصیص منابع استفاده شده. 11 برآو
یـــژه )حـــق و اختیار( موسســـه یـــا نهـــاد در منابع انتقـــال مالی فرض شـــده یا . 12 امتیـــاز و
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کار افتادگی )خرابـــی( و یا وقوع  مســـئولیت انتقـــال برای اجرای هـــدف، در صـــورت از 
یدادهای مربوطه، برای جلوگیری از عدم تداوم  )انقطاع( آن؛  رو

کـــه پرداخـــت باقیمانده هـــا لغو شـــوند، مقدار  )میـــزان( شـــروط  )موارد( . 13 در صورتـــی 
کارآمدی تقلیل یابد.  می تواند به ارائه توانمندسازی 

تعهد به ســـازمان مدنی برای حفظ و انتقال  )حرکت ( منابع به یک حســـاب بانکی . 14
خاص برای همکاری در یک موسسه مالی توسط مدیریت عمومی نشان داده می شود؛ 

کنترل داخلی و . 15 دسترســـی رایگان به موسســـه ها و یا نهادهای عمومی انتقـــال منابع، 
دادگاه حسابرســـان مربـــوط بـــه فرآیندهـــا، اســـناد، اطالعـــات مربوط بـــه ابـــزار انتقال و 
همچنیـــن موقعیت هـــای پیاده ســـازی هـــدف     )اجرای هدف( که توســـط این قانون 

تنظیم شده است.
 قابلیـــت  شـــرکت کنندگان به فســـخ موارد، در هـــر زمان، با توجه به شـــرایط مربوطه، . 16

کردن حدود مسئولیت ها، عالوه بر شرط حداقل مدت اطالع برای  تحریم و مشـــخص 
کمتر از 60 رو انجام شود. اعالن این هدف  )قصد(که ممکن  نیست در 

شـــاخص  )نشـــانه( دادگاه بـــرای حل شـــک و تردید ناشـــی از اجرای ایـــن همکاری، . 17
کل اتحادیه به صورت  ایجاد تالشـــهای قبل از راه حل های اداری با مشارکت دادستان 
اجباری، در حالی که شرکت کنندگان از حوزه فدرال، ادارات مستقیم یا غیر مستقیم، 

طبق  ماده  موقت11  شماره   35-180. 2 بیست و چهارم اوت 2001  هستند 
کردن یک بند در قرارداد ایجاد شـــده بـــا پایان اجرای . 18 تعهد ســـازمان مدنی بـــرای وارد 

کارمندان  کاال یا خدمات، که دسترسی رایگان  هدف همکاری، همراه با تامین کننده 
که انتقـــال منابع عمومی را بـــر عهده دارند،  کارکنان موسســـه یا نهادهـــای عمومی  و یـــا 
کنترل، برای ســـند ســـازی و ثبت حســـاب  امـــکان پذیر می شـــود، همانند موسســـات 
که قرارداد از استانداردهای یکنواخت  شـــرکت قرارداد، تحت شـــرایط این قانون، زمانی 

یی می شود؛    برای تمامی و یا هر یک از پیمانکاران تبعیت می کند، صرفه جو
یـــت و اداره منابـــع مالی . 19 مســـئولیت خـــاص ســـازمان های جامعـــه مدنی بـــرای مدیر

کارمندان. گذاری و  یافت شده با توجه به هزینه های جاری، سرمایه  در
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کار، امنیت . 20 مســـئولیت خاص ســـازمان های جامعـــه مدنی بـــرای پرداخت مالیـــات 
اجتماعی، مالی و تجارت مربوط به بهره برداری از موسســـه، مطابق با مدت همکاری 
یـــت عمومی با  رش، نشـــان دهنده مســـئولیت مشـــترک و یا تابع شـــرکت مدیر و یـــا پـــرو
گونه مانع در دســـتیابی به اهداف مشـــارکت، و یا محدودیت  پرداخت خودشـــان، هـــر 

اجرای آن ها نیست.
یر اســـت وجود داشته  بند خاص. باید ضمیمه هایی برای همکاری که شـــامل موارد ز

باشد:
کامل و جدایی ناپذیر آن است؛. 1 که بخش  کاری،  برنامه 
یب  شـــوند و به موقع توســـط . 2 تنظیم خرید و قرارداد توســـط ســـازمان جامعه مدنی تصو

شرکای مدیریت عمومی تایید  شوند. 
بخش 2

گرفته توسط سازمان های جامعه مدنی تدارکات انجام 
ماده  43.  ارائه کاال و خدمات توســـط ســـازمان های جامعه مدنی که با اســـتفاده از منابع 
گرفته اســـت، باید با اصـــول قانونی،  گـــذار شـــده توســـط مدیریت عمومـــی انجـــام  وا
ری، تســـاوی  اخالقی، درســـتی و راســـتی، بیطرفی و بی غرضـــی، اقتصادی، بهره و
سیاســـی و حقوقـــی، تبلیغاتی، قضـــاوت بی طرفانه و معقوالنـــه  و نیزبا  تالش مداوم 
کیفیـــت و ماندگاری،با توجه بـــه مقـــررات خرید و  و مســـتمر بـــرای دســـت یابـــی بـــه 

قراردادهای تایید شده برای دست یابی به هدف مشارکت تطابق داشته باشد.
که توسط  بند 1 . فرایند خرید و قراردادها را می توان با استفاده از یک سیستم الکترونیکی 
یـــت عمومـــی به ســـازمان های جامعه مدنی ارائه شـــده اســـت انجـــام داد. این  مدیر
سیســـتم الکترونیکی از طریق اینترنت در معـــرض عموم قرار دارد و این فرصت را به 

کنند. ین و ارائه  که پیشنهادات خود را تدو احزاب و اشخاص عالقه مند میدهد 
که در بند 1 مورد بحث اســـت شامل ابزارهایی برای اگاهی و  بند  2: سیســـتم الکترونیکی 
که در فهرست ماده 34 قانون  کنندگان امور است  پرداران و تهیه  کار اطالع رسانی به 

گنجانده شده است. شماره 8666، 21 ژوئن 1993 
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یافتی از  ماده  44.  تنها مســـئولیت ســـازمان جامعه مدنی مدیریت اداری و منابع مالی در
گذاری و پرسنل می باشد. جمله مسائل مربوط به هزینه ها، سرمایه 

بند  1: ]وتوشده است[.
کار، امنیت اجتماعی، مالیات و هزینه های تجاری مربوط به فعالیت موسسه ها  بند  2: 
و انطباق با شـــرایط همکاری و یا حمایت از توســـعه از مســـئولیت های سازمان های 
جامعه مدنی هســـتند، این بند به مســـئولیت مشـــترک و یا مسئولیت فرعی مدیریت 
گونه مانع برای دستیابی به اهداف مشارکت، یا  عمومی با پرداخت های خود و یا هر 

لت نمی کند. محدودیت اجرای آن ها دال
بخش 3
هزینه ها

یر ممنوع  گیرد. انجام موارد ز کره انجام  ماده  45. مشارکت باید با رعایت دقیق شرایط مذا
می باشد:

1 - ایجاد هزینه هایی تحت عنوان اجرایی، مدیریتی و یا هزینه های مشابه؛
کارمند عمومی از منابع وابســـته به همکاری، به  کارگر یا  2 - به هر دلیلی پرداخت به 

جز در موارد پیش بینی شده در قانون خاص و قانون دستورالعمل بودجه؛
کار  کفایت طرح  که قبال  گســـترش اهداف، به شرطی  3- تغییر هدف، به جز در مورد 

گرفته باشد؛ توسط مدیریت عمومی مورد تایید 
4- تغییر نحوه اجرای هدف.

5-اســـتفاده از منابع حتی در مواقع اضطراری  بـــرای هدفی متفاوت از اهداف برنامه 
کاری؛

یخ مقرر همکاری؛ یخی زودتر از تار 6- حفظ هزینه ها در تار
که صریحا  یخ مقرر همـــکاری، مگر آن  یخـــی دیرتر از تار 7 – پرداخـــت هزینه ها در تار

یب رسیده باشد؛ توسط مقام ذیصالح مدیریت عمومی به تصو
کارگری، احزاب سیاســـی و یا هر نهاد  8 - انتقال منابع برای باشـــگاهها، انجمنهای 

و فرد مشابه؛
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9- صرف بودجه در:
الف( پرداخت جریمه، نرخ بهره یا تعدیل تورم، از جمله در رابطه با پرداخت یا سپرده 
خارج از محدوده زمانی، مگر اینکه ناشی از تاخیر در واگذاری منابع مالی توسط مدیریت 

عمومی باشد؛
کار ارائه شوند  که برای طرح  ب( تبلیغات اموزشـــی، اجتماعی و اطالعاتی، مگر این 
که در این صورت نباید حاوی  یا به طور مســـتقیم به اهداف این همکاری مربوط باشـــد، 

گردد. که باعث تبلیغ فردی  یری باشد  نام،عالمت یا تصاو
که بـــا الزامات  کارکنان اســـتخدام شـــده توســـط ســـازمان جامعه مدنی  ج( پرداخـــت 

مندرج در ماده46همخوانی ندارد.
که باعث گسترش مناطق ساخته شده یا ایجاد سازه های فیزیکی جدید  کارهایی  د( 

شود. 
که آن ها  ماده  46. پرداخت  ها را می توان با منابع وابسته به همکاری انجام داد، به شرطی 

یب رسیده باشند از جمله: کاری به تصو در برنامه 
کارکنان ســـازمان جامعه مدنی  برای . 1 کاری، از جمله  کارکنان مـــدرج در برنامه  پـــاداش 

مـــدت زمـــان همکاری . هزینه هـــا را می توان بـــا پرداخت مالیـــات، کمک های امنیت 
گارانتی )FGTS(، تعطیالت، حقوق و  اجتماعی، منابع مالی پوشش دهنده خدمات 
دســـتمزد ماه ســـیزدهم)عیدی(، دســـتمزد های متناســـب، هزینه های جداســـازی در 
ارتبـــاط بـــا بودجـــه و دیگـــر هزینه های اجتماعـــی پرداخت نمـــود، به شـــرطی که چنین 

مقادیری:
یزی برای دستیابی به هدف و مهارت های فنی  الف( مربوط به فعالیت های برنامه ر

مورد نیاز برای اجرای نقش باشد.
تر از سقف دستمزد  که در آن عمل می کند باشد و باال ب( سازگار با ارزش بازار منطقه 

قوه مجریه نباشد.
ج( متناسب با مدت زمان کار موثر باشد و به طور انحصاری به همکاری منعقد شده 

اختصاص داده شود؛ 
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که . 2 زانه مربوط به ســـفر، محل ســـکونت و وعده های غذایـــی در مواردی  هزینه هـــای رو
اجرای اهداف مشارکت نیازمند این موارد باشد؛

کاری و . 3  جریمـــه و هزینه هـــای مربوط به تاخیـــر در انجام تعهدات داده شـــده در برنامه 
اجرای مالی، به عنوان یک نتیجه از عدم انجام مدیریت عمومی در بخشش بی درنگ 

بخش های توافق شده 
کـــه برای دســـتیابی بـــه هـــدف و خدمات به . 4 دســـتیابی بـــه تجهیـــزات و مـــواد دائمی 

ری هســـتند، به شـــرطی که آن هـــا برای راه  منظـــور ایجاد فضای فیزیکی مناســـب ضرو
اندازی تجهیزات و مواد ذکر شده الزم باشند.

کاری با  کاری با منابع منتقل شـــده توســـط مدیریت عمومی یک رابطه  بند  1. پاداش تیم 
نهاد انتقال ایجاد نمی کند.

کارگری مســـئولیت  بند  2. قصـــور ســـازمان های جامعـــه مدنی در رابطه بـــا پرداخت های 
پرداخت را به اتحادیه انتقال نمی دهد.

کمک های اجتماعی، منابع مالی پوشـــش دهنده  بند |3. مقادیر پرداخت های مالیاتی، 
گارانتـــی  )FGTS(، تعطیـــالت، حقوق و دســـتمزد مـــاه ســـیزدهم )عیدی( ،  خدمـــات 
دســـتمزد متناسب، هزینه های جداســـازی در ارتباط با بودجه و دیگر کمک های امنیت 
کاری  یزی شـــده برای اجرای هـــدف  در برنامه  اجتماعـــی مربوط به فعالیت های برنامه ر
که با منابع منتقل شده از طریق همکاری  مشـــروح خواهند بود. مسئولیت نهاد می باشد 

پرداخت ها را انجام دهد.
کند  که نهاد را محدود  بند  4. در مفاد بند 3 مالیات های مســـتقیم با ماهیت شـــخصی 

گنجانده نشده است.
بند 5 ]وتو شده است[.

ری برای  کاری ممکن است شامل پرداخت هزینه های غیر مستقیم ضرو ماده  47. برنامه 
ز  کل این همکاری تجاو که نباید از 15% )پانزده درصد( از مقدار  اجرای هدف باشد 
که این هزینه ها به طور انحصاری موجب موفقیت  طرفین همکاری  کند، به شرطی 

گردند و:
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ری و متناسب با هدف تحقق. الف - ضرو
ب - ارتبـــاط بیـــن اجـــرای هـــدف و هزینه های اضافـــی پرداخت شـــده، و همچنین 
تناســـب بین مبلغ پرداخت شـــده و درصـــد هزینه های مورد تایید بـــرای اجرای هدف در 

کار نشان داده می شود؛ برنامه 
ج - چنین هزینه های متناسبی با ابزار مالی دیگری از همکاری پرداخت نمی شود.

بند  1. هزینه های غیر مســـتقیم متناســـب با این ماده ممکن است شامل اینترنت، حمل 
و نقـــل، اجـــاره و هزینه هـــای تلفنـــی و همچنیـــن پرداخت هـــای مربوط بـــه خدمات 
کار مورد  ره حقوقی با اشـــاره به بند اصلی، زمانی که هدف طرح  حســـابداری و مشـــاو

تایید مدیریت عمومی قرار بگیرد، باشد
گرفته توســـط ســـازمان جامعه مدنی،  بند  2. هزینه های مربوط به بازرســـی خارجی انجام 
گر مربوط به اجرای توســـعه و پیشـــرفت و / یا همکاری باشد، ممکن است در  حتی ا

که در بند اصلی این ماده ذکر می شوند قرار نگیرند. هزینه های غیر مستقیم 
کارکنـــان مشـــغول در اجـــرای توســـعه و / یـــا همکاری ،  بند  3. درانتخـــاب و اســـتخدام 
ســـازمان های جامعه مدنی باید اصول مدیریت عمومی ارائه شده در بند اصلی ماده 

کنند. 37 از قانون اساسی فدرال را رعایت 
کافی بـــرای مقادیر پرداخت شـــده به عنوان  بند  4. ســـازمان جامعه مدنی باید شـــفافیت 

کارکنان مرتبط به اجرای توسعه و یا همکاری را داشته باشد. پاداش برای 
یر  بند  5. افـــراد ممکن اســـت پاداش مندرج در این ماده را اگرکه آن هـــا به ارتکاب جرایم ز

یافت نکنند: محکوم شده باشند در
کردن؛ الف - ضد مدیریت عمومی یا میراث عمومی حرکت 

که انتخاباتی هســـتندو برای آن ها قانون مجازات محرومیت از آزادی را  ب – جرایمی 
کرده است؛ تعیین 

کردن دارایی ها، حقوق و بودجه. یی یا پنهان  ج - پولشو
کارکنان استخدام شده توسط سازمان جامعه مدنی با منابع اختصاص  بند  6. پرداخت 
کاری با مقامات دولتی ایجاد نمی کند.  داده شده توسط مدیریت عمومی یک رابطه 
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بند  7. قصور سازمان های جامعه مدنی در رابطه با اتهام کار، مالیات و هزینه های تجاری 
نه میتواند مسئولیت پرداخت هزینه ها را به مدیریت عمومی انتقال دهد و نه می تواند 

مانع دست یابی به هدف توسعه و یا همکاری و یا محدود کردن اجرای آن شود.
بند  8. هنگامـــی کـــه هزینه های غیر مســـتقیم نیز توســـط منابـــع دیگر پرداخت می شـــوند، 
ســـازمان های جامعه مدنی باید محاسبه تقسیم هزینه ها را عرضه کنند. کپی کردن و یا 
پوشش منابع بودجه در پرداخت بخش های مشابه هزینه های غیر مستقیم ممنوع است.

آزاد سازی منابع
ماده  48. بخش هـــای انتقال یافتـــه ای از منابع در چارچوب همـــکاری در توافق جدی با 
که برای آن ها تا جبران  یر  برنامه پرداخت تایید شده ازاد خواهند شد  به جز در موارد ز

کاستی ها موانعی وجود خواهد داشت:
که با توجه بـــه قانون اجرایی بودن برنامه، شـــواهدی وجـــود دارد دال بر  الـــف - زمانـــی 
که  یافتی ارائه نداشـــته است، از جمله زمانی  اینکه برنامه خوب و منظمی برای بخش در
که منابع را منتقل می کند  ره ای  توسط نهاد یا فردی  که به شکل دو در روند نظارت محلی 
یابی  کنترل داخلی و خارجی مدیریت عمومی انجام می پذیرد؛ مورد ارز و یا توســـط  بدنه 

گرفته است. قرار 
گزارش شده است، تاخیرات غیر موجه در اتمام  ب - زمانی که سوء استفاده از منابع 
یزی، این شـــیوه ها نقض اصول اساســـی در مدیریت عمومی در  مراحل و یا مراحل برنامه ر
تدارکات و اقدامات دیگر در اجرای مشـــارکت یا عدم تحقق هدف سازمان جامعه مدنی 

با توجه به دیگر شروط اساسی را در پی خواهند داشت؛
یانه ارائه شده  که سازمان جامعه مدنی قادر به اتخاذ اقدامات اصالح جو پ - زمانی 

کنترل داخلی یا خارجی نباشد. توسط مدیریت عمومی و یا توسط بدنه 
کاری و برنامه پرداخت برای بیش از 1 )یک( سهم از انتقال  که برنامه  ماده  49. در صورتی 

یافت هر بخش، مقرر شده باشد، سازمان های جامعه مدنی باید: منابع، برای در
کرده باشند. رده  گیری از این همکاری براو الف - الزامات این قانون را برای نتیجه 

ب - پاسخگوی بخش قبلی باشند؛
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کار داشته باشند. ج- انطباق منظم با اجرای طرح 
یـــت عمومـــی باید نظارت بر فرآیندهای واگذاری منابع مربوط به مشـــارکت  ماده  50. مدیر

منعقد شده به موجب این قانون را از طریق اینترنت تسهیل بخشد. 

فصل 5
برد مالی منابع کار مدیریت و 

یافتـــی حاصلـــه از انعقاد همکاری باید ســـپرده گذاری شـــده و در یک  ماده  51. وجـــوه در
حســـاب بانکی خاص و در یک موسســـه مالی دولتی معرفی شـــده توســـط مدیریت 
که به مـــدت یک ماه  گر پیش بینی می شـــود  یـــت شـــود.ا عمومـــی نگهـــداری و مدیر
که در  یـــا بیشـــتر از یک ماه از ان برای اهداف مشـــارکت اســـتفاده نشـــود بهتر اســـت 
کوتاه مدت و یا بازار  گذاری شـــود و صندوق اجرایی  حســـاب های پس انداز سرمایه 
کمتر  کوتاه یک مـــاه یا  راق بهـــادار عمومی دارد برای مـــدت زمان  کـــه بســـته به او ازاد 

توصیه می شود.
که مطابق با ماده 57  گذاری های مالـــی، زمانی  بند خاص. درآمد حاصل از ســـرمایه 
مجاز شمرده شوند، باید برای تحقق اهداف همکاری اعمال شوند.این درامد ها مشمول 

یی و حسابدهی الزم برای منابع انتقال یافته هستند. شرایط مشابه پاسخگو
که تکمیل، فســـخ، لغو و یا انحاللـــی در همکاری رخ می دهد،تمامی  ماده  52. هنگامی 
میزان هـــای مالـــی باقی مانـــده، از جملـــه میزان های حاصلـــه از درامد های ســـرمایه 
که انتقـــال منابع را انتقـــال می دهد در  گذاری هـــای مالـــی، باید به نهاد و یـــا بدنه ای 
یی  یداد، تحت مجازات پاســـخگو ز از این رو ره تمدیـــد ناپذیر 30 )ســـی( رو یـــک دو
یض شـــده از طرف  مســـئول بخش، و توسط مقامات  یژه و فوری تقو و حســـابدهی و

که منابع را حفظ می کنند برگشت و عودت داده شود. صالح بدنه یا نهاد 
ماده  53. تمامـــی گردش هـــای منابع در چارچوب همکاری از طریـــق انتقال الکترونیکی 
که مشـــمول شناســـایی ذینفع نهایی و تعهد به سپرده در حســـاب بانکی است اجرا 

می شوند.
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بنـــد خاص. پرداخت ها باید با افتتاح حســـاب های بانکی منعقد شـــده توســـط ارائه 
گیرد. پردازان انجام  کار دهندگان خدمات و 

که ناممکن بـــودن پرداخت هـــا از طریق انتقال  ماده  54. در مـــوارد اســـتثنایی، به شـــرطی 
الکترونیکی در برنامه کاری نشان داده شود، با توجه به خصوصیات هدف همکاری، 
که ارائه  که در ان فعالیت ها توســـعه می یابند، و نیز خدماتی  خصوصیات منطقه ای 
کنـــش پرداخت ها به  می شـــوند، اصطالح همکاری و یا توســـعه  بایـــد در برگیرنده ترا

کند: یر را رعایت  که تمام پیش نیازها ز شکل غیر نقدی می باشد به شرطی 
یال )هشـــت صد  1. پرداخت هـــای غیـــر نقـــدی در هر صورت، به حـــد فردی 800.00 ر
کل ارزش این همکاری محدود شوند و   کلی 10% )ده درصد( از  یال( در هر ذینفع و حد  ر

گرفته شوند؛ هر دو محاسبه در مدت زمان همکاری در نظر 
2. پرداخت هـــای غیـــر نقدی باید در برنامه کاری که موارد مخارج را که ممکن اســـت 
از این نوع از معامله مالی باشـــد مشـــخص  میکند، برای نهاد ذینفع که تحت این شرایط 
یافت می کند، با محدودیت های فردی و  و برنامۀ برداشـــت ها و پرداخت ها پرداختها را در

کل مفاد بند الف مبذول شود. رعایت 
3.  پرداخت هایی که مشمول این ماده حاضر هستند، باید با استفاده از برداشت های 
کار  گیرند.، افراد مسئول این  انجام شـــده  از حساب در مدت همکاری و یا توسعه انجام 

یر هستند: متعهد به ارائه موارد ز
یخ آخرین  ز از تار یافتی تا 30 )ســـی( رو الـــف( ارائه ترازنامه های خـــود از ارزش کل در
برداشـــت انجـــام گرفته بـــه ســـازمان های جامعـــه مدنی  به شـــکل یادداشـــت های مالی 
یت ذینفـــع نهایی از هر  یا رســـیدهای ســـازمان یافته که  نشـــان دهنده پرداخت هـــا و هو

پرداخت باشد؛
کار نرفته به حســـاب مشـــترک توســـعه و  یافتـــی و به  ب( بازگردانـــدن جمـــع مبالـــغ  در

یخ مندرج در قسمت “الف” این بخش. همکاری، از طریق سپرده های بانکی تا تار
بـــرد مناســـب و منظم بودجه صرف شـــده مطابق با مفـــاد این ماده  کار 4. مســـئولیت 
قبل از مدیریت عمومی با ســـازمان جامعه مدنی و با افراد مســـئول مربوطه مقید در مدت 
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کـــه، در هر صورت،  کســـی  همکاری و توســـعه باقـــی می ماند؛ آن ها می توانند در رابطه با 
کنند. گذشته شده است  اقداماتی اتخاذ  باعث بی نظمی در اجرای این منابع در 

5. مقررات ممکن اســـت برداشت از حســـاب مشترک همکاری و توسعه  برای اعتبار 
کـــه در این صورت  کنند،  صندوق را با یک حســـاب تعیین شـــده توســـط نهاد جایگزین 
کامل به افراد  مســـئولیت اجرای وظایف پیشبینی شـــده در بخش ســـوم این ماده به طور 
مســـئول سازمان جامعه مدنی مقید در مدت همکاری و توسعه با حفظ تمام شرایط ذکر 

شده در این ماده منتقل می شود.
کاری  گونـــه پرداخت هزینه های غیر مجـــاز در برنامه  6. مطابـــق بـــا مفاد این ماده، هر 
یت نشده باشد یا پرداخت هزینه های مغایر با هر  که در آن ذینفع نهایی تعیین هو مخارج 
که باعث انحراف منابع می گردند خالف  یک از شرایط یا محدودیت مندرج در این ماده 

قاعده محسوب خواهد شد و باید به خزانه عمومی بازگردانده شود.
بخش 6

اصالحات
ماده  55. مدت زمان همکاری ممکن اســـت بنا به درخواســـت سازمان جامعه مدنی، به 
ز قبل از پایان مدت زمان آن  شـــکل رســـمی و موجه، به مدت حداقل 30 )ســـی( رو

برای ارائه به اداره عمومی اصالح شود.
بند خاص. تمدید اتوماتیک مدت زمان سند همکاری باید توسط مدیریت عمومی، 
قبـــل از پایان اعتبار ان، با ارائه دالیلی برای به تاخیـــر انداختن واگذاری منابع و با محدود 

گیرد. ره دقیقی از تاخیر انجام  کردن دو
ماده  56. مدیریت عمومی می تواند تخصیص مجدد منابع برای اجرای طرح برای مدت 
که،  کند، به طوری  یب  زمان همکاری برای دســـت یابی به هدف مورد توافق را تصو
گانه برای هر دســـته از هزینه ها )سرمایه یا جاری(، سازمان جامعه مدنی  به طور جدا
کند،  یع  ممکن است اعتبارات تخصیص داده شده برای موارد مخارج را مجددا توز
کاری  کاهش از 25% )بیست و پنج درصد( طرح  که منحصرا،   افزایش یا  به شرطی 

ز نکند. اصل تایید شده برای هر یک از آیتم ها تجاو
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بنـــد خـــاص. تخصیص مجـــدد منابع ذکر شـــده در بند اصلـــی تنها در صـــورت ارائه 
درخواست پیشاپیش و با توجیه ارائه شده توسط سازمان جامعه مدنی و تاییدیه مدیریت 

که مسئول این مشارکت است، انجام می گیرد. عمومی 
گونه موجـــودی باقی مانده در  ماده  57. درآمـــد حاصل از ســـرمایه گذاری هـــای مالی و هر 
که به نفع عموم باشد می تواند توسط سازمان جامعه مدنی برای دست یابی  صورتی 
کار مدیریت عمومی  به اهدافی فراتر از هدف همکاری و از طریق مصوبه تغییر طرح 

گرفته شود، مشروط به اینکه حساب جاری باشد. کار  به 
کاری جدید  بنـــد خاص. اصالحات ارائه شـــده در بند اصلی نیازی بـــه مصوبه طرح 
یـــه و تحلیل حقوقی ارائه شـــده از طـــرح تمدید  یـــت عمومـــی نـــدارد، اما نیـــاز به تجز مدیر

همکاری و چاپ خالصه ای از این تمدید طرح به شکلی رسمی دارد.

فصل 7
یابی نظارت و ارز

ماده  58. مدیریت عمومی مســـئول انجام نظارت بر مراحل مشـــارکت منعقد شده قبل از 
یابی  پایـــان مدت زمان، از جمله از طریـــق بازدید در محل، برای اهداف نظارتی و ارز

هدف، با استفاده از مقررات است.
بند  1.  برای اجرای مقررات در بند اصلی، بدنه ممکن اســـت از پشتیبانی فنی اشخاص 
کند و یا وارد همکاری با نهادها یا اشـــخاصی  گـــذار  ثالث ســـود ببرد، صالحیت را وا

که در نزدیکی محل استفاده از منابع واقع شده اند. شود 
که  بند  2.  درمشـــارکتی با مدت زمان بیشتر از 1 ســـال )یک(، مدیریت عمومی، هر زمان 
کرد و از  کار انجـــام خواهد  ممکن اســـت، یک نظرســـنجی از رضایـــت ذینفعان طرح 
یابی همکاری منعقد شـــده و دســـتیابی به اهداف مورد  کمکی در ارز نتایج به عنوان 
گیری مجدد و تنظیم اهـــداف و فعالیت های تعریف  توافـــق، و همچنین در جهـــت 

کرد.  شده استفاده خواهد 
بند  3. برای اجرای مفاد بند 2، مدیریت عمومی می توانند خود از پشتیبانی فنی اشخاص 
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کند و یا به همکاری با نهادها یا اشخاصی وارد  ثالث ســـود ببرد، صالحیت را واگذار 
که در نزدیکی محل استفاده از منابع واقع شده اند. شود 

یابی همکاری و مشـــارکت  گزارش فنی از نظـــارت و ارز یـــت عمومی بایـــد  ماده  59. مدیر
یافت تاییدیه  یابی و به منظور در کمیسیون برای نظارت و ارز کند و باید آن را به  ارائه 
یی توسط سازمان جامعه مدنی  صرف نظر از واگذاری الزامی حســـابدهی و پاسخگو

کند.  ارسال 
رزی  به دیگر  یابی همکاری، بدون غـــرض و گزارش فنی از نظـــارت و ارز بنـــد خاص. 

یر باشد: عناصر، باید شامل موارد ز
1. شرح مختصری از فعالیت ها و اهداف مشخص شده؛

یـــه و تحلیـــل فعالیت هـــای انجام شـــده، دســـتیابی به اهـــداف و تاثیر مزایای  2.  تجز
اجتماعـــی بـــه دســـت آمده به عنـــوان نتیجـــه ای از اجـــرای هدف تـــا آن زمان، بر اســـاس 

کاری  شاخص های وضع شده و تایید شده در برنامه 
3. انتقال موثر بودجه توسط مدیریت عمومی و تایید مفید بودن بودجه 

4. در صـــورت نیاز، مقدار پرداخت شـــده طبق مـــاده 54، هزینه های غیر مســـتقیم، 
بردی مالی، و  کار گرفته، باقی مانده منابع مالی، از جملـــه برنامه های  تغییر مـــکان انجام 

که به خزانه دولت عودت داده می شود؛ هر مقداری 
5. تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک اثبات هزینه های ارائه شده توسط سازمان جامعه 

مدنی در ارائه حساب ها.
کنترل های داخلی و خارجی، در زمینه  6. تجزیه و تحلیل بازرسی انجام شده توسط 
نظـــارت پیشـــگیرانه، و همچنین نتایـــج آن و اقداماتی که به عنوان نتیجه این بازرســـی ها 

اتخاذ شده اند.
کنترل، اجرای همکاری باید  ماده  60. بدون تعصب به نظارت مدیریت عمومی و هیئت 
تحت نظارت شـــوراهای سیاست عمومی حوزه های تخصصی موجود در هر سطح 

از دولت قرار بگیرد.
کنترل اجتماعی  گرفته طبق این قانون باید تابع مکانیزم  بند خاص. مشـــارکت انجام 

یب شده در قانون باشد. تصو
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فصل 8
تعهدات مدیر

ماده 61. تعهدات مدیر عبارتند از:
1. نظارت بر اجرای همکاری؛

که میتوانند  باعث مصالحه شود  2. اطالع رسانی به مافوق خود درباره برخی حقایق 
و یـــا می تواند فعالیت ها یا اهداف مشـــارکت را به خطر بیندازد و نیز اطالع رســـانی درباره 
وجود برخی شواهد دال بر بی قانونی و بی نظمی در مدیریت منابع، و همچنین اقدامات 

کنند. که باید اتخاذ شوند تا مشکل مشخص شده را برطرف  اتخاذ شده و یا اقداماتی 
3. وتو شده است

ر نظر برای انالیز فنی قطعی حساب های نهایی ارسال شده، بر اساس گزارش  4. صدو
یابی مذکور در ماده 59 این قانون؛ فنی و نظارت و ارز

یابی. یکی الزم برای فعالیت های نظارتی و ارز 5. ارائه مواد و تجهیزات تکنولوژ
ماده  62. در صـــورت نداشـــتن عملکرد یا عملکرد نادرســـت از همـــکاری فعلی و یا عدم 
ری  که برای جمعیت ضرو تجدید مشـــارکت، صرفا برای اطمینان از انجام خدمات 
گرفتن مجوز  یـــت عمومـــی می توانـــد، با عمل خـــود و بـــدون در نظـــر  می باشـــد، مدیر
قضایی، به منظور دست یابی و یا حفظ تحقق اهداف و یا فعالیت های مورد توافق:
1. کاالهای عمومی مورد تصرف شـــریک ســـازمان جامعه مدنی را، مســـتقل از روش یا 

کند. تی را می دهد، استرداد  که حق استفاده از چنین محصوال عنوان 
کاری،  2. مســـئولیت اجرای بخش های باقی مانده از هدف مشخص شده در برنامه 
در صـــورت تعطیلـــی و یا وقوع یک واقعیت مربوطه، به منظور اجتناب از انقطاع آن، و نیز 
که طبق فرضیات مدیریت عمومی باید در ارائه حساب  مسئولیت سازمان جامعه مدنی 

گرفته شوند را برعهده بگیرد. در نظر 
بند خاص. شرایط ارائه شده در بند اصلی باید توسط مدیر به سرپرست اداره عمومی 

اطالع داده شود.
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فصل 4
مسئولیت و حسابدهی

بخش 1
قوانین عمومی

ماده  63. مســـئولیت و حسابدهی باید طبق قوانین وضع شده در این قانون و نیز مطابق با 
موعدها و قوانین برای جزئیات موجود در اسناد مشارکت و برنامه کاری تعریف شود.
یـــت عمومی به هنگام انعقاد همکاری و مشـــارکت بایـــد دفتر های راهنمای  بند  1. مدیر

خاص به سازمان های جامعه مدنی ارائه دهد.
بند  2. هرگونـــه تغییر در محتوای دفترچه های راهنما اشـــاره شـــده در بنـــد 1 این ماده باید 
قبل از اعمال به سازمان های جامعه مدنی اطالع داده شود و با ابزار رسمی ارتباطاتی 

انتشار یابد.
بند  3. قانـــون ممکـــن اســـت بـــر اســـاس پیچیدگـــی هـــدف، روش هـــای متفـــاوت برای 
که ارزش این مشارکت مساوی یا بیشتر از  600.000  کند به شرطی  حسابدهی تعریف 

یال( نباشد. یال )ششصد هزار ر ر
ماده  64. رنـــدر حســـاب های ارائه شـــده توســـط ســـازمان های جامعه مدنـــی باید حاوی 
یابی پیشـــرفت را بدهد یا این نتیجه  که به مدیـــر همکاری اجازه ارز عناصری باشـــد 
گرفته اجرا شـــده اســـت. همچنین باید   را بدســـت دهد که هدف طبق توافق  انجام 
حـــاوی شـــرح مفصلی از فعالیت های انجام شـــده و اثبات دســـتیابی بـــه اهداف و 

ره معین در حساب های مشخص باشد. نتایج مورد انتظار تا پایان دو
بند  1. در ارائه حساب ها ارقامی که مطابق با مفاد مندرج در بند اصلی این ماده و در مفاد 

53 و 54 نمی باشند مجاز نیستند.
بند  2. داده های مالی با هدف ایجاد یک ارتباط علیتی بین درآمد و هزینه های متحمل 

گرفت. شده، انطباق آن و مطابق با هنجارهای مربوطه مورد انالیز قرار خواهند 
بند  3. در تجزیه و تحلیل حســـاب های مشـــخص باید حقایق واقعی و نتایج حاصله در 

گرفته شود. نظر 
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بند  4. رندر حســـاب های مشـــارکت باید قوانین خاص را مطابق با مقدار بودجه عمومی 
کار و شـــرایط همکاری  گرایشـــات و روش های مقرر با توجه به مفاد طرح  درگیر، از نظر 

کند. و توسعه رعایت 
ماده  65. حســـابدهی و تمـــام اعمال حاصل از آن، در زمـــان ممکن، بر روی یک پلت فرم 
الکترونیکـــی انجام می گیرد بدین ترتیب امکان مشـــاهده بـــرای افراد و احزاب عالقه 

مند مهیا می گردد.
ماده  66. حســـابدهی نسبت به اجرای شرایط همکاری و توسعه باید در طول انالیز اسناد 
گیرد. کار و نیز شـــرایط ذکر شـــده در بخش IX از ماده 22  انجام  ارائه شـــده در طرح 

گردند: یر نیز در این مدت باید ارائه  گزارشات ز
که توســـط ســـازمان جامعه مدنی تهیه شده باشد و  گزارشـــی مبنی بر اجرای هدف   .1
گزارش  حاوی فعالیت های انجام شده  به امضا ی نماینده قانونی آن رســـیده باشد. این 
برای انطباق با هدف و مقایســـه اهداف پیشـــنهادی با نتایج به دســـت آمده، با توجه به 
که به اسنادی که دال بر تکمیل عمل می باشد همانند  لیست  برنامه توافق شده می باشد 

حضور و غیاب، عکس ها و فیلم ها، در صورت نیاز ضمیمه می شود.
که بـــه امضای نماینده قانونی و حســـابدار مســـئول  گـــزارش مبنـــی بر اجـــرای مالی   .2

کار رود. یافتی به  که برای محاسبه هزینه ها و درآمد واقعی در رسیده باشد، 
کننده شرایط همکاری و یا توسعه حزب عموم نیز باید در تحلیل  بند خاص. امضاء 

یر را در نظر بگیرد: گزارشات داخلی آماده ز خود، 
گرفته در حین اجرای مشارکت، در شرایط ماده 58؛ گزارشی از بازدید فنی انجام   .1

یابی در تطابق با تحقق این هدف و نتایج بدست آمده  گزارش فنی از نظارت و ارز  .2
یابی باشد. کمیته نظارت و ارز که مورد تایید  در طول اجرای شرایط همکاری و توسعه 

ماده  67. مدیـــر باید یک تجزیه و تحلیل فنی از حســـابدهی و مســـئولیت برای همکاری 
کند. منعقد شده ارائه 

یابی تحقق هدف  بند  1. در مورد بخش واحد، مدیر باید یک نظر فنی قطعی به منظور ارز
کند. ارائه 
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بند  2. در مورد بیش از 1 )یک( بخش ایجاد شده، سازمان جامعه مدنی باید حساب های 
کند. جزئی را به منظور نظارت بر تحقق اهداف مرتبط با بخش واگذار 

بند  3. تجزیه و تحلیل حسابدهی اشاره شده در بند 2 باید در مقیاس زمانی تعریف شده 
گیرد. کاری انجام  در برنامه 

کارایی و اثر بخشـــی اقدامات در حال پیشـــرفت و یـــا اقدامات  بند  4. بـــه منظور بررســـی 
گزارشـــات فنی اشـــاره شـــده در بند اصلی و بند 1 این ماده الزاما باید  تکمیل شـــده، 

یر باشد: مشمول موارد ز
1. نتایج حاصله و مزایای ان.

2. اثرات اجتماعی و اقتصادی؛
3. میزان رضایت مخاطبان هدف.

4. احتمال پایداری اقدامات پس از اتمام هدف توافقی.
ماده  68. اســـناد ارائه شـــده توســـط نهـــاد در پلت فرم های الکترونیکی مشـــخص شـــده 
کننـــدۀ ان از طریق یک گواهی  طبق ماده 65، به شـــرطی کـــه تضمین اصل و امضا
یی و حسابدهی در نظر  دیجیتال مشـــخص شـــود، به عنوان اسناد اصلی پاســـخگو

گرفته خواهند شد.
بند خاص. در طول یک دوره 10 )ده( ساله، نهاد باید از روز کاری پس از رندر حساب ها 

در بایگانی خود اسناد اصلی که شامل حساب های ارائه شده می باشند حفظ کند.
بخش 2
مهلت

ماده  69. ســـازمان جامعه مدنی موظف به ارائه حســـاب های نهایی از استفاده مناسب و 
ز از پایان همکاری می باشـــد، همانطور  یافتی در مدت 90 )نود( رو قانونی از منابع در

که در سند مربوطه مقرر شده است.
بند  1. مدت زمان الزم برای ارائه نهایی حســـاب ها، اساسا، با توجه به پیچیدگی اهداف 

کار و انعقاد سند مقرر خواهد شد. مشارکت و ادغام فاز تجزیه و تحلیل فنی 
کردن بخش های حســـاب های  بند  2. واگذاری در بند اصلی، ســـند مشـــارکت را از مقرر 
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ره ای، یا قابل پرداخت پـــس از پایان مراحل مربوط به اهداف هدف معین  جزئـــی، دو
منع نمی کند. 

یی زمانیکه اولین بخش منابع مالی پرداخت می شود، بیشتر می شود. بند  3. کار پاسخگو

بند  4. شرایط اشاره شده در بند اصلی را می توان تا 30 )سی( روز با توجیه علت تمدید کرد.
بند  5. دمونستراسیون )شرح و اثبات( قطعی ارائه حساب توسط مدیرعمومی باید شرایط 
کند و برای  کاری تایید شده و شرایط همکاری و توسعه را رعایت  ارائه شده در برنامه 

یر ارائه شود: موارد ز
یب حسابدهی؛ 1. تصو

که شـــواهدی دال بر ناشایســـتگی و یا هر  یـــب حســـابدهی با احتیـــاط، زمانی  2. تصو
که منجر به ضرر رساندن به خزانه نگردد وجود داشته باشد کاستی دیگری 

3. عدم پذیرش حسابدهی و تعیین یک موسسه مختص حسابدهی
کاری یا عدم پذیرش حســـابدهی  که منجر به مالحظه  بند  6. ناشایســـتگی و مشـــکالتی 
که باید  شده اند در یک پلت فرم الکترونیکی قابل دسترس برای عموم ثبت می شود 
در امضائ مشارکت های اتی با مدیریت عمومی طبق قوانین و مقررات لحاظ شوند 

گرفته شوند. و در نظر 
ماده  70. در صورت تشـــخیص بی نظمی و بی قانونی و یا حذفیات در حســـابدهی، یک 
ره به سازمان جامعه مدنی برای اصالح بی نظمی و بی قانونی و یا انجام تعهدات  دو

داده می شود.
یخ اطالع رســـانی محدود  ز از تار ره مذکـــور در بند اصلی تا 45 )چهل و پنج( رو بند  1. دو
یـــت عمومی باید  کـــه در ان مدیر ره برابـــر قابل تمدید اســـت  می شـــود و بـــرای یـــک دو

کند و در مورد آن ها تصمیم بگیرد. حسابدهی و شواهد نتایج را انالیز 
بند 2 . پـــس از آخریـــن مهلت برای اصالح بی نظمی و بی قانونی و یا حذف مشـــکالت، 
که مشـــکالت حل نشـــده باشـــد، مقام صالـــح اداری، تحت مجازات  و در صورتی 
مسئولیت مشـــترک، باید ترتیبات الزم برای بررسی حقایق، شناسایی مسئوالن آن، 

گرفتن غرامت، مطابق با قوانین جاری را بدهد. محاسبه میزان ضرر و 
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که  در  یابی عملکرد نهایی حسابهای ارائه شده می باشد  ماده  71. هدف مدیر عمومی ارز
یافت اطالعات چنانچه در  ز، پس از در ره 90 )نـــود( تا 150 )یک صد و پنجـــاه( رو دو

سند همکاری ذکر شده است انجام می گیرد.
یابی عملکرد نهایی حساب های ارائه شده اساسا، با توجه به  ره برای ارز بند  1. تعریف دو
کار و انعقاد سند انجام  پیچیدگی اهداف مشارکت و ادغام فاز تجزیه و تحلیل فنی 

می گیرد.
ره مساوی و با  کثر برای یک دو یابی حســـابدهی نهایی حدا بند  2. امکان تمدید مدت ارز

ارائه توجیه علت وجود دارد.
بند  3. در صـــورت عدم تطابق با محدودیت زمانی تعریف شـــده در شـــرایط بند اصلی و 
یابی رندر  ز از گذشـــت آن، واحد مســـئول ارز بنـــد 1 وبنـــد 2، در عـــرض 15 )پانزده( رو
زارت دولت و یا دبیر دولت و یا شـــهرداری، در صورت  نهایـــی حســـابها دالیلی را بـــه و
گزارش می کند. کنترل داخلی مربوطه  نیاز به شورای سیاست های عمومی و هیئت 
یابی  ره تعریف شده در شرایط بند اصلی و  بند1 بدون حساب های ارز گذشت دو بند  4. 

شده:
یخی دیرتر یـــا منع اتخاذ اقدامـــات درمانی،  یابـــی در تار 1. بـــه معنـــای عدم امـــکان ارز
گرفته شـــده برای جبران خســـارت که ممکن اســـت به خزانه  تنبیهی و یا اقدامات در نظر 

عمومی وارد شده باشد نیست؛
رزی به  کارکنان ان بدون غرض و که ســـازمان جامعه مدنی شـــریک و یا  2. در مواردی 
تورم، مقصر شـــناخته نشـــدند، مانع تحمیل نرخ های بهره مربوط به بدهی های محاسبه 
یخی  ره اصلی اشـــاره شده در بند اصلی این پاراگراف و تار ره ای بین پایان دو شـــده، در دو

یابی توسط مدیریت عمومی نهایی شد، می شود. که در آن ارز
یر محاسبه می شود: ماده 72. رندر حساب ها به شکل ز

که آن ها به شـــیوه ای روشـــن و بـــی طرفانه، دقت و  1. بـــه طـــور منظـــم و قانونی، زمانی 
صحت صورتهای مالی، قانونی بودن، مشروعیت و اقتصاد اقدامات مدیر مسئول را بیان 

می کنند؛
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کاســـتی  که آن ها هر ناشایســـتگی و یا هر  2. به طور منظم و قانونی و با احتیاط، زمانی 
که منجر به ضرر خزانه نشود نشان می دهند؛ و مشکل دیگری را 

یر است: یدادهای ز که نشان یکی از رو 3. به طور نامنظم و غیر قانونی، 
الف( حذف وظیفه مربوط به ارائه حساب ها.

ب( انجـــام یک عمل مدیریتی غیر قانونی، نامشـــروع، و یا غیر اقتصادی، و یا تخلف 
گذاری / بودجه،  از هنجارهای حقوقی یا هنجارهای قانونی حســـابداری، مالی، قیمت 

عملیاتی، و یا حقوق صاحبان سهام.
ج( ضرر و اسیب به خزانه ناشی از اعمال مدیریت نامشروع و یا غیر اقتصادی؛

کاال، و یا منابع عمومی  د( اختالس یا سوء استفاده از پول، 
گزارشات  بند خاص: مرجع صالح برای امضای شـــرایط توســـعه و همکاری بر اساس 
یب حسابدهی است و میتواند مسئولیت  فنی و مالی مسئول تصمیم گیری در مورد تصو
را مستقیما به مقامات تابع واگذار کند. واگذاری مسئولیت به نیروهای تابع ممنوع است.

فصل 5
مسئولیت و جریمه ها

بخش 1
جریمه های اداری نهادهای متخلف

کار و قوانین این قانون و قانون خاص اجرا شود،  ماده  73. جاییکه همکاری خالف طرح 
یر را به ســـازمان  مدیریت ممکن اســـت، با وجود تضمین دفاعی اولیه، جریمه های ز

کند: جامعه مدنی شریک اعمال 
1. هشدار دادن؛

2. تعلیـــق موقت مشـــارکت در مناقصـــه و مانع انعقاد قراردادهای همکاری و توســـعه 
که مجازات بـــرای آن ها اعمال  یـــت عمومی  با اشـــخاص و ارگان هـــای دولتی حوزه مدیر

ز نکند؛ که از 2 )دو( سال تجاو ره ای  می شود، برای یک دو
که اجازه شـــرکت در مناقصه عمومی و  کار  یه حســـن انجام  3.  ]عـــدم اعطای[ اظهار
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یهای مشـــارکتی با ســـازمان ها و اشـــخاص از تمام حوزه های  یا انعقاد قرارداد ها و همکار
که اعاده  که دالیل مجازات به قوه خود باقی باشـــند و یا تا زمانی  دولت را میدهد تا زمانی 
اعتبار و حیثیت توســـط مقامات اعمال کننده مجازات انجام گیرد، و جاییکه ســـازمان 
کند و نیز پس از انقضای  یان وارد شده بر مدیریت عمومی را جبران  جامعه مدنی ضرر و ز
یه اعطا خواهد شد.  مدت مجازات اعمال شده بر اساس بخش دوم این ماده این اظهار
بند خاص. مجازات مقرر شـــده در بند سوم از بند اصلی این ماده منحصرا مربوط به 
که با توجه به شرایط، اجازه  یر دولت یا دبیر شـــهرداری و یا دولت می باشـــد   ز صالحیت و
ز قبل از شـــروع جلسه علنی  دفاع از حزب مورد نظر درگیر در این روند در عرض 10 )ده( رو
داده می شـــود. اعاده اعتبار و حیثیت را افراد درگیر می توانند پس از 2 )دو( ســـال از اقدام 

کنند. خود درخواست 
بخش 2

مسئولیت اجرا و صدور نظرات فنی
ماده 74. ]وتوشده است[

که به اشـــتباه بـــا توجه به ظرفیت عملیاتی و ســـازمان  ماده  75. فرد مســـئول نظرات فنی 
فنـــی جامعه مدنی برای اجـــرای همکاری های خاصی قـــرار منعقد می کند به فرض 
اینکه عمدا به مال دیگران اسیب رسانده باشد باید در دادگاه های اداری، جنایی و 
یز شده به خزانه عمومی را  بدون آسیب رساندن  به  مدنی پاسخگو باشد و بودجه وار
کند. مسئولیت مدیر عمومی، مدیر، سازمان جامعه مدنی و رهبران آن باز پرداخت 
ماده  76. فـــرد امضا کننده و یا فرد مســـئول نظر فنی به جـــای اتمام فعالیت های خاص و 
یـــا برای انطباق با اهداف مقرر به مســـئولیت اداری، جنایـــی و مدنی با باز پرداخت 
که  گر مشـــخص شـــود  مقدار مشـــخص شـــده به خزانه عمومی پاســـخ خواهد داد، ا
کامل به اهداف میسر  گزارشات انجام نگرفته است و یا دست یابی  فعالیت ها طبق 

نشده است.



کشور برزیل   168  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

بخش 3
اقدامات سوء رفتار اداری

یر الزم االجرا  ماده  77. ماده 10 قانون شـــماره 8429، 2 ژوئن، 1992، همراه با بخشـــهای ز
خواهد بود:

ماده 1. 
کردن شـــکل قانونـــی فرآیندهای مناقصه و یا پروســـه های انتخاب  کم رنگ  هشـــتم – 
بـــرای انعقاد مشـــارکت با ســـازمان های غیرانتفاعـــی، و یا معاف کردن بـــی جهت انان)از 

قانون(؛
شـــانزدهم - تســـهیل و یـــا رقابت در هر صورت، بـــرای اختالط، میـــراث فرد خاص یا 
کاال، اجاره، پول و یا بودجه عمومی انتقال یافته توسط اداره عمومی به نهادهای  حقوقی، 
خصوصی از طریق انعقاد مشـــارکت، بدون رعایت تشـــریفات قانونی یا مقررات مناســـب 

شرایط؛
هفدهم - اجازه دادن یا توافق با فرد یا نهاد قانونی برای استفاده از مالکیت خصوصی، 
اجـــاره، پول و یـــا ارزش های عمومی انتقال یافته توســـط دولت به نهـــاد خصوصی پس از 

انعقاد همکاری، بدون انطباق با الزامات قانونی یا مقررات متناسب با شرایط؛
هجدهـــم – انعقـــاد همکاری مدیریت عمومـــی با نهادهای خصوصـــی بدون رعایت 

مراحل قانونی یا مقررات متناسب با شرایط؛
کردن شـــکل قانونی فرایند انتخابی برای انعقاد مشارکت مدیریت  کم رنگ  نوزدهم – 

عمومی با نهادهای خصوصی، یا چشم پوشی بی جهت از آن؛
بیســـتم- تســـامح در انعقاد، نظارت و تجزیه و تحلیل مزایای حســـابدهی مشـــارکت 

منعقد شده توسط مدیریت عمومی با نهادهای خصوصی؛
یـــت عمومی برای مشـــارکت با نهادهای  یکم- واگذاری منابع توســـط مدیر بیســـت و
خصوصی بدون تطابق دقیق با استانداردهای مربوطه و یا بدون تاثیر در برنامه غیر قانونی 

)NR(“  آن ها
ماده  78. ماده 11 قانون شـــماره 8429، 2 ژوئن، 1992، همراه با  بخش هشـــتم الزم االجرا 
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خواهد بود:
“ماده 11

یب حســـابهای مشـــارکت منعقد  ر زدن قوانیـــن در انعقاد، نظارت و تصو هشـــتم - دو
)NR(“ شده توسط مدیریت عمومی با نهادهای خصوصی

فصل 6
مقررات نهایی

ماده 79. ]وتو شده است[.
که توسط اتحادیه حفظ می شود،   ،)Sicaf( کنندگان واحد ماده  80. سیســـتم ثبت تولید 
رزی نســـبت به  ری و غرض و طبـــق مفـــاد بند 2 ماده 43 این قانـــون، بدون پیش داو

استفاده از سیستم، در دسترس سایر نهادهای فدرال قرار دارد.
ماده  81. بـــا رضایـــت اتحادیـــه، ایـــاالت، شـــهرداری و منطقه فـــدرال، امکان پیوســـتن به 
سیســـتم مدیریت توافقنامه ها و قراردادهای نقل و انتقاالت )Siconv( برای استفاده 

یژگی های آن مطابق با این قانون وجود دارد. از و
ماده 82. ]وتوشده است[

که ایـــن قانون محکم و قاطع باشـــد، بـــا قانون  ماده  83. همکاری هـــای موجـــود، زمانـــی 
گزاری هـــای محکم و قاطع درزمان انعقاد همکاری و شـــروع مشـــارکت، بدون پیش 
که  که منطقی باشـــد، و به شـــرطی  برد تابعه این قانون، تا آنجا  کار داروی نســـبت به 

سودی برای دستیابی به اهداف مشارکت داشته باشد مدیریت خواهد شد.
بند  1. استثنا در بند اصلی بر تمدید مشارکت و همکاری مورد تایید پس از اعالم این قانون 
صدق نمی کند، به جز در مواردی که تمدید خودکار توسط قانون یا مقررات انجام گرفته 

باشد؛ به خصوص برای موارد تاخیری در واگذاری منابع توسط مدیریت عمومی.
بند  2.  برای هر گونه همکاری اشاره شده در بند اصلی که در نهایت یک مهلت نامحدود 
ره  قبـــل از اعالم این قانون معین و مشـــخص می شـــود، مدیریت عمومـــی، در یک دو
کمتر از 1 ســـال )یک(، تحت مجازات حســـابدهی، مذاکرات مجددی برای انطباق 
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شرایط خود با این قانون و یا فسخ قرارداد خود انجام می دهد.
که به صراحت ذکر شـــد، مفاد قانون شماره 8666، 21  ژوئن،  ماده  84. به جز در مواردی 
که به مشـــارکتی ثابت بین نهادهای فدرال  1993، و مفاد قوانین مربوط به ترتیبات، 
محدود می باشـــد، به روابط همکاری و توسعه منعقد شـــده تحت این قانون اعمال 

نمی شود.
بند خاص. معاهدات و قراردادهای مشابه موجود در میان سازمان های جامعه مدنی 
یخ الزم االجرا شـــدن این قانون، باید تـــا پایان مدت قرارداد طبق  یـــت عمومی در تار و مدیر

مقررات ماده 83 انجام پذیرند.
یر  یخ 23 مارس سال 1999، با عبارت ز ماده  85. مفاد ماده 1 از قانون شماره 9790 به تار

الزم االجرا خواهد شد:
که  “ماده 1 نهادهای قانونی وابســـته به ســـازمان های غیرانتفاعی خصوصی و حقوقی 
تشـــکیل شـــده باشـــند و به مدت حداقل 3 )سه( ســـال به طور منظم و به شکلی قانونی 
که اهداف اجتماعی آن ها و اســـتانداردهای قانونی  فعالیت داشـــته باشـــند، به شـــرطی 
با الزامات تعیین شـــده در این قانون تطابق داشـــته باشـــد، می تواند به عنوان ســـازمانهای 

)NR( “ .جامعه مدنی در جهت منافع عمومی واجد شرایط باشد
ماده  86. قانـــون شـــماره 9790، ســـال 1999، همـــرا بـــا مفـــاد A-15 و B-15: الزم االجـــرا 

می باشد:
ماده A-15. :]وتو شده است[

کردن حســـاب های مربوط به اجرای شـــرایط مشارکت قبل از نهاد  ماده B-15.   رندر 
یافتی و عملکرد  برد صحیـــح منابع عمومـــی در کار دولـــت درگیـــر در همکاری،  اشـــاره به 

یر دارد: درست و مناسب هدف از این شرایط مشارکت، پس از ارائه مدارک ز
گزارشـــی در مورد اجرای هدف از  گزارش ســـاالنه اجرای فعالیت ها، به طور خاص   .1
این شرایط مشارکت، و نیز مقایسه ای بین اهداف پیشنهاد شده و نتایج به دست آمده؛

ره اجرا. 2. اظهارنامه ای از درآمد و هزینه های متحمل شده در طول دو
3. اظهارنامه ای از عملکرد فیزیکی و مالی؛



پیوست  /  171

4. دمنستراسیون نتایج حاصل از عمل؛
5. ترازنامه؛

بردهای بودجه، کار 6. اظهارنامه ای از منابع و 
7. اظهارنامه ای از تغییرات در منافع اجتماعی؛

8. یادداشت های توضیحی برای اظهارنامه های مالی، در صورت لزوم؛
که قابل اجرا باشد”. گزارش حسابرسی  9. نظر و 

گرفته در تمـــام مراحل توســـعه و همکاری،  ماده  87. لـــزوم شـــفافیت و تبلیغات انجـــام 
بایـــد از مرحله مقدماتی تا پایان مرحله حســـابدهی، به جزء هنگام انجام برنامه های 
یاد به سازش امنیتی،  که به احتمال ز حفاظت از  افراد در معرض خطر و یا وضعیتی 

با توجه به مقررات ختم می شود، رعایت شود.
ز از انتشار رسمی آن الزم االجرا خواهد بود. ماده 88. این قانون پس از 90 )نود( رو



پیوست 1:  فرمان شماره --31 مربوط به -3 ژوئن سال 1999 – قید صالحیت 
سازمان جامعه مدنی عام المنفعه

ماده  1. درخواســـت احراز صالحیت به عنوان سازمان جامعه مدنی عام المنفعه از جانب 
شـــخص حقوقی و غیرانتفاعـــی با عنایت به الزامات مواد 1، 2، 3 و 4 قانون شـــماره 
زارت دادگستری از طریق تکمیل و ارسال تقاضای مکتوب و نسخه های  9790 به و

یر انجام می شود و مربوط به 23 مارس سال 1999 است: معتبر مدارک ز
1. قوانین موضوعه نزد دفتر ثبت عمومی؛

2. مکاتبات مکتوب مربوط به انتخاب مدیران فعلی آن؛
3. ترازنامه و صورت درآمدهای سال؛

4. اعالم معافیت از مالیات بر درآمد؛ و
5. ثبت نـــام نزد دفتر عمومی ثبـــت ُامور مالیات دهندگان / دفتـــر ثبت ملی مربوط به 

)CGC/CNPJ( اشخاص حقوقی
کفایت مستندات مذکور در ماده قبلی با مفاد  ر احراز نامه باید  ماده  2. فرد مســـئول صدو

ماده 2، 3 و 4 ناظر بر قانون 99/9790 را با عنایت به موارد ذیل تأیید نماید: 
1.  فرد قصد تکمیل فهرست مستند در ماده 3 آن قانون را داشته باشد. 

2. فرد بر مبنای ماده دوم آن قانون از روند احراز صالحیت مستثنا شده باشد. 
3. قوانین موضوعه مطابق الزامات ماده دوم آن قانون باشد. 

4.  فـــرد متقاضـــی صالحیـــت در صورت جلســـه انتخاب مدیر یک مقـــام ذی صالح 
باشد.
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5. ترازنامه و اظهارنامه درآمدهای سال ارائه شده باشند.
یل ارائه  6. متقاضی، معافیت نامه مالیات بر درآمد را به سازمان درآمد فدرال کشور برز

کرده باشد.
7. مدارک مربوط به ثبت نام نزد دفتر عمومی ثبت امور مالیات دهندگان / دفتر ثبت 

ملی مربوط به اشخاص حقوقی )CGC/CNPJ( موجود باشد.
ز مهلت خواهد داشت تا تقاضای  یافت تقاضا سی رو زارت دادگستری پس از در ماده  3. و
گهی رســـمی سازمان فدرال ظرف  کند و این اقدام در آ احراز صالحیت را تأیید یا رد 

ز از زمان تصمیم گیری منتشر می گردد. پانزده رو
گواهی  ز از زمان تصمیم گیری  زارت دادگستری ظرف پانزده رو 1. در صورت پذیرش، و

کرد.   مربوط به سازمان جامعه مدنی عام المنفعه را برای متقاضی صادر خواهد 
گهی عدم پذیرش علل عدم پذیرش تقاضا را نیز شرح خواهد داد. 2. آ

3. شخص حقوقی غیرانتفاعی که تقاضای او رد شده باشد می تواند مجددًا تقاضای 
خود را در هر زمانی ارسال نماید.

زارتخانه با تکیه بر شواهد  یت معلوم عطف به حقوق عمومی و ماده  4. هر شهروندی با هو
مستدل مربوط به کاله برداری یا خطا به عنوان طرف مشروع می تواند از طریق قضایی 
یا اداری درخواست لغو صالحیت سازمان جامعه مدنی عام المنفعه را مطرح نماید.

گانه. لغـــو صالحیت بنا بر تصمیم اتخاذ شـــده در جریان رســـیدگی اجرایی  بنـــد جدا
زارت دادگســـتری، مقام ســـابق یا به درخواســـت طرف مربوطه اجرا می شود یا در  توســـط و
کامل  کشور با تبعیت از حقوق  زارت  رســـیدگی های قضایی به ابتکار عمومی از جانب و

دفاع و نظام مقابل پیگیری می شود.
که به مثابه تغییر در شرایط احراز  ماده  5. هرگونه تغییر در منظور و قواعد عملیاتی سازمان 
زارت دادگســـتری  صالحیت باشـــد  باید همـــراه با توجیه جرائـــم لغو صالحیت به و

گردد. گزارش 
که: ماده 6. در خصوص اهداف ماده 3 از قانون 99/9790 مفروض است 

1. معاونت اجتماعی و توســـعه فعالیت های مقرر شـــده در ماده 3 از قانون ساختاری 
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معاونت اجتماعی رعایت می شوند.
2. ارتقاء رایگان بهداشـــت و آموزش و ارائه این خدمات توســـط سازمان جامعه مدنی 

که از طریق منابع خود سازمان تأمین می شود. عام المنفعه 
گرفته می شـــود یا به  کـــه از بابت هزینه خدمات از فرد یا شـــخص حقوقی  1.  منابعـــی 
یافت یا انتقال اجباری تأمین می شوند جز منابع سازمان محسوب نمی شوند.  موجب در
کمک مالی، اعانه یا معادل آن به عنوان خدمات  یافت  2. ارائه خدمات مشروط به در

گرفته نمی شود. رایگان در نظر 
ماده  7. مزایـــا و منافـــع شـــخصی که ذیـــل عنوان دوم در مـــاده 4 قانـــون  99/9790 معلوم 

یر تأمین شوند: شده اند باید توسط اشخاص ز
1. توسط مدیران، همسران، همکاران و بستگان درجه سوم حوزه معین شده؛

2. توسط اشخاص حقوقی که افراد فوق الذکر دارنده و واجد بیش از ده درصد از سهام 
آن ها باشند.

که به عنوان ســـازمان های جامعه  ماده  8. یک توافقنامه همکاری بین دولت و نهادهایی 
مدنـــی و عام المنفعـــه طبقـــه بندی شـــده اند امضا می گـــردد تا روابط همـــکاری بین 
طرفین جهت تشـــکیل و اجرای فعالیت های عام المنفعـــه مقرر در قانون 99/9790 

گردد.   ایجاد 
گانه. نهاد دولتی توافقنامه همکاری را با پیروی از مدل اســـتاندارد خود اجرا  بنـــد جدا
ری مطرح در  که شامل حقوق، مسئولیت ها و تعهدات طرفین و مقررات ضرو کرد  خواهد 

ماده 10، 2 از قانون 99/9790 است.
ماده  9. نهاد دولتی و مســـئول اجرای توافقنامه همکاری قباًل عملکرد مناسب سازمان را 

کرد. بررسی خواهد 
یابی مندرج در مـــاده 10 و بند یک 1 از قانـــون 99/9790، مدل  ماده  10. بـــرای اهـــداف ارز
استانداردی که در ماده 10 اشاره شده باید تکمیل و به شورای صالح سیاست گذاری 
ک تصمیم گیری نهایی  گردد. نظر شورای سیاست گذاری عمومی مال عمومی ارسال 

گرفته می شود. در مورد توافقنامه همکاری در نظر 
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که همکار  گر شـــورای سیاست گذاری عمومی در حوزه اجرایی وجود ندارد، طرفی  2. ا
یرا جایگزینی شورای دیگری مجاز نیست. یابی معاف می شود ز نهاد دولتی است از ارز

ره مهلت دارد تا  یافت مشاو یخ در ز از تار 3. شـــورای سیاســـت گذاری عمومی ســـی رو
یرا این نهاد دولتی در نهایت مســـئول  نظـــر خـــود را درباره توافقنامه همکاری اعالم نماید ز

تصمیم نهایی در مورد اجرای توافقنامه همکاری است.
4. خالصه توافقنامه همکاری مطابق با مدل در ضمیمه نخســـت این فرمان توســـط 

گهی رسمی فدرال منتشر می شود. ز پس از اجرا در آ شریک نهاد دولتی ظرف پانزده رو
ماده   11. بـــه موجـــب مفـــاد مـــاده 4 و بخـــش هفتـــم “ج” و “د” مربـــوط بـــه قانون شـــماره 
99/9790، ارائـــه حســـاب ها مبنـــای اجـــرای صحیح انتقـــال وجوه نقد به ســـازمان 

عام المنفعه جامعه مدنی است.
کلیـــت معامـــالت موروثـــی و نتایـــج حاصل از  1. ارائـــه ســـاالنه حســـاب ها بـــر مبنای 

سازمان های جامعه مدنی و عام المنفعه انجام می شود. 
یر می شود: یل حساب ها شامل مدارک ز 2. تحو

گزارش ساالنه درباره اجرای فعالیت ها  .1
2. صورت درآمدهای سال

3. ترازنامه
4. اظهارنامه مبدأ و سرمایه گذاری وجوه نقد؛

5. اظهارنامه تغییرات میراث اجتماعی؛
6.  یادداشت های توضیحی در رابطه با اظهارنامه های مالی )در صورت لزوم(؛

7.  نظر فنی و گزارش حسابرسی با توجه به ماده 20 از این فرمان در مواردی که قابل اجرا 
باشد.

ماده  12. در خصـــوص بنـــد 2 و مـــورد پنجـــم از مـــاده 10 از قانـــون 99/9790 در خصوص 
که همکار  اجرای توافقنامه همکاری، ارائه حســـاب ها به منزله بررســـی التـــزام طرفی 
برد صحیح منابع عمومی و اجرای مفاد  کار نهاد دولتی اســـت محســـوب می شـــود و 

یر اجرا می شود:  این توافقنامه با ارائه مستندات ز
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که شامل مقایسه بین اهداف مورد نظر و  گزارش اجرای اهداف توافقنامه همکاری   .1
نتایج به دست آمده است.

کامل درآمدها و هزینه های مربوطه حین اجرا 2. اظهار 
گزارش حسابرسی بر مبنای ماده 2 3. نظر فنی و 

که در ماده 19 مقرر شده اند. یل خالصه ای از اجرای امور مالی و فیزیکی  4. تحو
که بیشـــتر از سال مالی است در  ره ای  ماده  13. توافقنامه همکاری ممکن اســـت برای دو

گرفته شود. نظر 
1. چنانچـــه توافقنامـــه همکاری بدون آنکه طـــرف همکار تمامی اهـــداف مورد نظر را 
که اعتبـــارات اضافی در اختیار ســـازمان  کرده باشـــد منقضی شـــود یا در صورتی  کســـب 

ره ممکن است تمدید شود. جامعه مدنی عام المنفعه باشد، این دو
یخ اولیه پایان  ره از تار 2. هزینه هـــای مربوط بـــه اجرای توافقنامه همکاری در طـــول دو

ره اعتباری جدید تحت پوشش وثیقه بوده و وجاهت قانونی دارد. اعتبار و تشکیل دو
ماده  14. تخصیص اعتبار جهت اجرای توافقنامه همکاری با اســـتفاده از حساب بانکی 
که آن نهاد  که طرف همکاری بـــا نهاد دولتی باید در بانکی  یـــژه ای صورت می گیرد  و

کند. تعیین می کند ایجاد 
ماده  15. تخصیـــص اعتبـــارات جهـــت اجـــرای توافقنامه همـــکاری بر اســـاس زمان بندی 
مربوطه صورت می گیرد مگر آنکه تخصیص اعتبارات در یک قسط معین شده باشد. 
ماده  16. مطابق با ظرفیت عملیاتی سازمان جامعه مدنی عام المنفعه، وجود یک یا چند 

توافقنامه همکاری حتی با یک نهاد دولتی امکان پذیر است.
کـــه در مـــاده 11 از قانون  ماده  17. نظـــارت و رســـیدگی شـــورای سیاســـت گذاری عمومی 
99/9790 اشـــاره شـــده موجب تغییر تعهدات معین در توافقنامه همکاری نخواهد 

شد.
که از سوی شـــورا در خصوص توافق همکاری  1. توصیه ها و پیشـــنهادهای احتمالی 
گردد تا تمهیدات قابل اجرا اتخاذ شوند. مطرح می شود باید به شریک نهاد دولتی ارسال 

کند. 2. طرف همکار با نهاد دولتی باید شورا را از فعالیت های نظارتی آن ها مطلع 
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که در ماده 10، قســـمت دوم و بخش ششم از  ماده  18. خالصه اجراییات مالی و فیزیکی 
قانون 99/9790 مقرر شده توسط سازمان جامعه مدنی عام المنفعه تکمیل می شود 
گهی رســـمی در زمینه طرح مورد نظر مطابق  ز از پایان هرســـال مالی در آ و ظرف 60 رو

با مدل اشاره شده در ضمیمه دوم فرمان منتشر می گردد.
یاس باشد(،  که مقدار منابع برابر یا بیشـــتر از R 60000000 )شـــش صد هزار ر ماده  19. زمانی 
سازمان جامعه مدنی عام المنفعه باید حسابرسی مستقلی را در زمینه سرمایه گذاری 
منابـــع توافقنامـــه همـــکاری بر اســـاس مـــورد "ج" از بخش هفتـــم ماده چهـــارم قانون 

99/9790 اجرا نماید.
که ســـازمان جامعه مدنی عام المنفعه به طور همزمان  1. قیدهـــای توافقنامه در زمانی 
با یک یا چند شریک نهاد دولتی توافق همکاری داشته باشد و حاصل جمع آن از ارزش 

مقرر بیشتر باشد نیز قابل اجرا هستند.
که مورد تأیید  2. حسابرســـی مســـتقل باید به وســـیله فرد یا طرف حقوقی انجام شـــود 

شوراهای حسابرسی منطقه ای باشد. 
3. هزینه های مربوط به خدمات مســـتقل حسابرســـی باید به عنـــوان هزینه در بودجه 

گنجانده شوند.  طرح 
که در قســـمت اول اشـــاره شـــده، می توان بخش ضمیمه ای را به  4. به موجب فرضی 

کرد. بند پیشین اضافه 
که در ماده 11، قسمت 1 از قانون 99/9790 به آن اشاره شده باید  کمیته  یابی  ماده  20. ارز
کـــه یکی از آن ها مربوط به ســـازمان جامعه  متشـــکل از دو عضو واحد اجرایی باشـــد 
مدنی عام المنفعه می شود و دیگری توسط شورای سیاست گذاری عمومی در حوزه 

فعالیت مربوطه )چنانچه موجود باشد( تعیین می گردد.
کمیته مسئول نظارت بر اجرای مفاد توافقنامه همکاری خواهد بود. گانه.  بند جدا

ماده  21. سازمان نهاد اجتماعی عام المنفعه مقررات مندرج در ماده 14 از قانون 99/970 را 
ز از اجرای توافقنامه همکاری  گهی رسمی اتحادیه دولتی یا شهرداری ظرف سی رو در آ

منتشر نموده و یک نسخه از آن را جهت تصدیق طرف نهاد دولتی ارسال می کند.
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ماده  22. به موجب ماده 12 و 13 از قانون 99/9790، ســـازمان جامعه مدنی عام المنفعه 
که مســـئول مدیریت  کند  بایـــد برای هـــر توافق همـــکاری حداقل یـــک مدیر تعییـــن 

یافتی باشد. مناسب اعتبارات در
کاندیـــد می شـــوند در خالصه متن  که  گانه. اســـامی مدیـــران و متصدیانـــی  بنـــد جدا

توافقنامه همکاری منتشر می شود. 
ماده  23. جهـــت اجـــرای توافق همـــکاری، انتخاب ســـازمان عام المنفعـــه جامعه مدنی 
ممکن اســـت از طریق انتشـــار اعالمیه به صورت رقابتی برای طرح به وسیله شریک 
ری در انجام  کاالها و خدمـــات ضـــرو که در جهـــت تهیـــه  نهـــاد دولتـــی انجام شـــود 

فعالیت ها، مناسبت ها، همکاری ها و توصیه های فنی انجام می گیرد.  
رود به  که روند انتخاب از طریق رقابت آغاز می شـــود، دولت از و گانه. زمانی  بنـــد جدا

توافق همکاری با هدف مشابه و خارج از جریان رقابت منع می شود.
ماده  24. برای اجرای این رقابت، طرف همکار نهاد دولتی باید به وضوح و با روش عینی 
که قرار اســـت از طریق این توافقنامه  کاالها، طرح ســـاخت یا خدماتی  و جزئـــی همه 

کند. همکاری به دست آید را به شکل فنی تصریح 
یر باشد: ماده 25. اعالمیه رقابت باید حداقل شامل اطالعات ز

1. شرایط، ضوابط و شیوه ارسال طرح های پیشنهادی
2. تصریح خصوصیات فنی هدف توافق نامه همکاری

3. معیارهای انتخاب و بررسی طرح های پیشنهادی
یخ ارائه طرح های پیشنهادی 4. تار
5. مکان ارائه طرح های پیشنهادی

یخ احتمالی اتمام توافق همکاری یخ بررسی و تار 6. تار
کثر مقدار قابل پرداخت 7. حدا

ماده  26. ســـازمان جامعه مدنی عام المنفعه طرح فنی و جزییات مربوط به هزینه اجرایی 
کرد. را به نهاد دولتی طرف قرارداد ابالغ خواهد 

گرفته خواهند شد: یابی طرح های پیشنهادی در نظر  یر در انتخاب و ارز ماده  27. موارد ز
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کفایت اعالمیه رقابتی 1. ارزش ذاتی و 
کاندیدا 2. قابلیتهای فنی و اجرایی 

کفایت وسایل پیشنهادی و هزینه آن ها همراه با برنامه زمان بندی و نتایج  .3
یژگی های فنی 4. تنظیم طرح پیشنهادی بر مبنای و

5. قاعده مندی نهادی و حقوقی سازمان جامعه مدنی عام المنفعه
6. تحلیل اسناد مندرج در ماده 12 و بخش دوم از این فرمان

ماده  28. تبعیـــت از اصـــول اجرایی عمومی و انضبـــاط به عنوان معیار انتخاب، ســـلب 
صالحیت و قاعده مندی غیرقابل قبول هستند.

کاری ســـازمان در مقر نهاد  1. مقر ســـازمان جامعـــه مدنی عام المنفعـــه یا الزام تجربـــه 
دولتی طرف قرارداد

ُکنسرســـیوم یا انجمن با اشـــخاص حقوقی مســـتقر در محل اجرای توافقنامه  2. تعهد 
اجرایی

که توســـط سازمان جامعه مدنی عام المنفعه  3. مقدار اعانه یا هر نوع منفعت دیگری 
عرضه می شود.

ماده  29. قضاوت شامل همه طرح های پیشنهادی سازمان های جامعه مدنی عام المنفعه 
که در اعالمیه رقابت مشخص  می شود و جنبه های قانونی، اداری، فنی و عملیاتی 

نشده اند پذیرفته نمی شود.
ری برای رقابـــت تعیین کند که  ماده  30. نهـــاد دولتـــی طرف قـــرارداد باید یک کمیتـــه داو
حداقـــل از یـــک عضو واحد اجرایی، یک متخصص در موضـــوع رقابت و در صورت 
که مســـئول رســـیدگی به  وجود از یکی از اعضای شـــورای سیاســـت گذاری عمومی 

پرونده صالحیت است تشکیل خواهد شد.
کمیته بدون پرداخت خواهد بود. کار این   .1

ری توضیح  ژه پیشنهادی را به کمیته داو 2. نهاد دولتی باید نمره هر مورد در طرح و پرو
یت سازمان پیشنهاددهنده حذف شده است. که هو کند  دهد و اطمینان حاصل 

کمیتـــه می تواند در مورد طرح ها از نهاد دولتی طرف قرارداد درخواســـت اطالعات   .3
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اضافی بنماید.
4.  کمیته طرح های پیشـــنهادی سازمان های جامعه مدنی عام المنفعه را با پیروی از 

کرد. معیارهای تعیین شده در این فرمان و در اعالمیه رقابت دسته بندی خواهد 
کار آن ها را  کمیته در حضور رقبـــا نتایج  ری نهایی پیشـــنهاد ها، این  ماده  31. پـــس از داو

نشان داده و به موارد تأیید شده اشاره می کند.  
1. شریک نهاد دولتی:

ران را  کمیتـــه داو اول_ نبایـــد درخواســـت های تجدیدنظـــر اداری علیـــه تصمیمـــات 
کند؛ تجزیه وتحلیل 

کند یا بدون اعالم نتیجه  دوم_ نباید نتایج رقابت را به شـــکل اجرایی تعلیق یا فســـخ 
فرایند رقابت در همین رابطه با طرف های دیگر وارد توافق همکاری شود.  

کند و  2. پس از اعالم عمومی نتایج این رقابت، شریک نهاد دولتی باید آن را تصدیق 
اجرای فوری توافقات همکاری برحسب تقسیم بندی انجام خواهد شد. 

کند و  ز از انتشار این موضوع صادر  یر دادگســـتری باید حکمی ظرف پانزده رو ز ماده 32 . و
کند. روند احراز صالحیت را تنظیم 

ماده 33. این فرمان پس از انتشار اجرایی خواهد شد.
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