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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفین و متولیان موقوفات بودهاند .در طی قرون متمادی نهاد وقف نقطه اتکا و مهمترین
بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرس ــاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
اداره جوامع اس ــامی بوده اس ــت .ب ــا توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در راســـتای
ایجاد جامعه اسالمی ایرانی و تمدن بینالملل اسالمی ،احیاء نهاد وقف و شکوفایی هر
چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام معظم رهبری
قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی»
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد
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اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشـــت ،و همکاران ایشـــان ،آقای علیرضا رحیمی و
خانم نفیسه میرزاخانی تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقای کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کشورهای غیر اسالمی منتخب کشور فرانسه است .رتبه باال در رتبهبندیهای
معتب ــر دنی ــا در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه ،برخـــورداری از نظـــام مدیریت ســـاختاریافته،
ش ــفافیت در ارائ ــه اطالعات موسس ــات خیریه و برنامه اســـتراتژیک توســـعه وقف و امور
خیریه از جمله دالئل انتخاب فرانسه بهعنوان یکی از کشورهای هدف مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور فرانس ــه میباش ــد و در آن وضعیت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
تاریخی کش ــور فرانس ــه ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توسعه و وضعیت موجود بخش
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وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
بخش در کشور فرانسه طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
در مراحل انجام مطالعه ابتدا منابع فارســـی موجود در کشـــور بررســـی شد و سه مقاله
فارس ــی ب ــا عناوین «فرهنگ وقف و شـــبه وقف و بخشـــش در بین ادیـــان و ملت ها» « ،
تحول نهاد وقف و دورنمای آیندۀ آن» و « وقف در حقوق فرانسه» یافت شد که در نگارش
مفهوم وقف و امور خیریه در فصل دوم و روند تاریخی توسعه وقف در فصل سوم از آنها
اس ــتفاده شد .باقی مطالب بیان شده در این پژوهش از زبانهای انگلیسی و فرانسوی به
فارسی ترجمه شده است.
به منظور مطالعه قوانین مرتبط با وقف و امور خیریه و انواع ســـازمانهای غیرانتفاعی
و ساختارهای قانونی این سازمانها در کشور فرانسه از اطالعات موجود در سایت شورای
بنیادها به نشانی  http://www.cof.org/content/franceاستفاده شد.
در فصل س ــوم به منظور بررس ــی وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشـــور فرانسه
آمارها و اطالعات الزم از گزارش ــی با عنوان « بنیادها و صندوقهای موقوفه در فرانســـه از
س ــال  ۲۰۰۱تا  »۲۰۱۴که توس ــط بنیاد فرانســـه و رصدخانه این بنیاد منتشـــر شـــده اســـت،
استخراج گردید.
در فصل چهارم به منظور بررسی ساختار وقف و امور خیریه و کنشگران اصلی در این
بخش ابتدا از اطالعات موجود در س ــایت بنیاد فرانســـه که یکی از مهمترین کنشگران در
زمینه هدایت و جهت دهی بنیادهای خیریه در فرانســـه اســـت ،اســـتفاده شد .از طریق
اطالعات موجود در این سایت به نشانی  www.fondationdefrance.orgسایر نهادهای
کلیدی همچون کمیته منشور اخالقی ،رصدخانه بنیاد فرانسه و  ...شناسایی گردید.
اس ــامی خیریهها و بنیادهای بزرگ و شـــاخص فرانسه از طریق لیست اعضای کمیته
منشور اخالقی استخراج گردید زیرا برای عضویت در این کمیته ضوابط و استانداردهای
بس ــیار سختگیرانهای وجود دارد و عضویت در آن به معنای قرار داشتن در رتبه بهترین
سازمانهای غیرانتفاعی است.
در نهای ــت در فص ــل پنج ــم اهداف بیـــان شـــده در برنامـــه اســـتراتژیک فعالیتهای
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بشردوستانه فرانسه برای دوره پنج ساله  ۲۰۱۷ -۲۰۱۲که توسط وزارت امور خارجه فرانسه
به عنوان متولی امور بشردوستانه در سطح بین المللی با مشارکت دیگر فعاالن این عرصه
تهیه شده است ،مورد بررسی قرار گرفت.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گ ــزارش از دق ــت باالیی برخوردار گردد .انشـــاءاهلل بـــا نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر واقع گردد.
در پایان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور فرانسه

1-1اطالعات کلی کشور فرانسه
1-111مقدمه
ب ــه منظ ــور آش ــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
به همین جهت در این فصل به بررسی ویژگیهای بارز کشور فرانسه پرداخته میشود
ک ــه در پنج بخ ــش اطالع ــات جغرافیایـــی ،اطالعات اقتصـــادی ،اطالعات سیاســـی_
اجتماع ــی ،اطالع ــات فرهنگی_ مذهبی و در نهایت جایگاه این کشـــور در حوزه وقف و
کمکهای خیریه میباشد.

1-111اطالعات جغرافیایی
کشور فرانسه با مساحت  643,801کیلومتر مربع بزرگترین کشور منطقه اروپای غربی
اس ــت که با کش ــورهای بلژ ی ــک ،لوکزامبورگ ،آلمان ،ســـوئیس ،ایتالیا ،موناکـــو ،آندورا و
اس ــپانیا مرز زمینی مش ــترک دارد و کانال مانش آن را به انگلیس وصل میکند .این کشور
چهار منطقه تحت حاکمیت در گوش ــه و کنار دنیا دارد .این چهار منطقه بازماندههایی
از مناطقی است که فرانسه پیش از جنگهای جهانی تحت سلطه داشت.
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بوهوای اقیانوســـی(نواحی غربی)،
کش ــور فرانس ــه به لحاظ اقلیمی دارای ســـه نوع آ 
مدیترانهای(نواحی جنوبی) و قارهای(نواحی مرکزی و شـــرقی) میباشد .توده جنگلی به
تنهایی  ٢٦٪درصد خاک این کشور را میپوشاند که در رده سوم پوشش جنگلی اتحادیه
اروپا ،پس از س ــوئد و فنالند قرار میگیرد .مســـاحت جنگلهای فرانســـه از سال  ١٩٤٥به
میزان  ٣٥٪افزایش یافته است و این میزان طی  ٢۰۰سال دو برابر شده است [.]1
1-11111تقسیمات کشوری
بر اس ــاس آخرین تقس ــیمات کشوری فرانســـه به  ۲۲ناحیه تقســـیم و از  ۹۶شهرستان
تش ــکیل ش ــده اس ــت که زیر نظ ــر دولت مرکـــزی اداره میشـــوند و تحت نظارت شـــورای
انتخابی محلی فعالیت میکنند .همچنین هر ناحیه به کانتونها و بخشهایی تقســـیم
شده و هر بخش از شورای شهر و شهردار خاص خود برخوردار است.

شکل )1-1تقسیمات کشوری فرانسه

سنارف روشک یلک تاعالطا _لوا لصف 23 /

1-111اطالعات اقتصادی
پس از اواخر قرون وسطا ،فرانسه تبدیل به یکی از قدرتهای برتر در منطقۀ اروپا شد به
طوری که در قرون  ۱۹و  ۲۰دارای کلونیها و مناطق تحت استعمار بسیاری بود .در هر دو
جنگ جهانی اول و دوم فرانس ــه بخش زیادی از ثروت و قدرتش را از دســـت داد اما با این
حال امروز فرانسه ششمین کشور صنعتی دنیاست.
فرانس ــه در مرحله گذار از یک اقتصاد مدرن و مرفه همراه با مالکیت و مداخله عمیق
دول ــت به ی ــک اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار اســـت .دولت سوسیالیســـت ،بســـیاری از
ش ــرکتهای بزرگ ،بانکها و بیمهها را خصوصی اعالم کرد اما چندین شرکت عمده از
جمل ــه ایرفرانس ،فران ــس تلهکام ،رنو و تالس در اختیار دولت اســـت و در برخی از امور به
ویژه انرژی ،حمل و نقل عمومی و صنایع دفاعی دولت حاکمیت دارد.
بر اساس آمار بانک جهانی در سال  2015تولید ناخالص داخلی فرانسه  2/42تریلیون
دالر ،جمعیت آن در حدود  66/8میلیون نفر ،درآمد ناخالص داخلی سرانه  40.600دالر،
نرخ بیکاری  10/5درصد و امید به زندگی  82سال بوده است [.]2

شکل )2-1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه فرانسه ،ایران و جهان از سال  2000تا 2015
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از جمله مهمترین صنایع فرانسه میتوان به صنایع فلزکاری ،ماشینآالت ،شیمیایی،
وسایط نقلیه ،مواد غذایی و مشروبات ،منسوجات و البسه ،هواپیماسازی ،کشتیسازی،
پتروش ــیمی ،الکتریک ــی ،اتم ــی و جنگافـــزار اشـــاره کـــرد .گنـــدم ،جـــو ،ســـیبزمینی،
چغندرقن ــد ،س ــیب ،ذرت ،برن ــج ،انگور ،ماهـــی ،گاو و خوک نیـــز مهمترین محصوالت
کشاورزی و دامپروری این کشور را تشکیل میدهند.
در عرصههایی چون فرهنگ ،علوم بنیادی ،صنعت و فناوری ،هنر ،نظامی ،اقتصاد
و سیاس ــت ،فرانسه یکی از کش ــورهای مهم و تأثیرگذار جهان میباشد .این کشور دارای
رتبۀ پنجم در بین سایر کشورها از نظر بودجه و هزینههای نظامی است .همچنین از نظر
ذخایر هس ــتهای ،رتبۀ س ــوم را داراس ــت .از نظر اقتصـــادی ،دارای پنجمین اقتصاد بزرگ
جهانی و از نظر برابری قدرت خرید دارای رتبۀ هفتم جهانی اســـت .در سال  ۲۰۱۳فرانسه
با  ۸۴٫۷میلیون بازدیدکننده عنوان پر بازدیدترین کشور جهان را به خود اختصاص داد.
در زمینۀ اس ــتانداردهای بینالمللی ،فرانســـه را میتوان از کشـــورهای پیشرو دانست.
اس ــتانداردهای باالی زندگی ،تحصیالت ،ســـامت ،امید به زندگی ،آزادی و شـــاخص
باالی توس ــعه انس ــانی فرانس ــه را از جمله کشـــورهای ایدهآل برای زندگی معرفی میکند.
فرانس ــه همچنین از کشورهای مؤسس ســـازمان ملل متحد بوده و یکی از پنج عضو دائم
ش ــورای امنی ــت س ــازمان مل ــل نیز میباشـــد .فرانســـه همچنیـــن در چندین گـــروه و نهاد
بینالملل ــی دیگر چون گروه هش ــت ،گروه بیســـت ،ناتو ،ســـازمان همـــکاری اقتصادی و
توس ــعه ،س ــازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ التین عضویت دارد .این کشـــور همچنین از
کشورهای پیشرو در تأسیس اتحادیۀ اروپا بوده است.

1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
در فرانس ــه رئیسجمه ــور در رأس حکومت قـــرار دارد و با رأی مســـتقیم مردم انتخاب
یش ــود .دوره ریاس ــت جمهوری در فرانســـه پنج ســـال است .قانون اساســـی فعلی این
م 
کش ــور بر اساس رفراندومی در  ۲۸سپتامبر  ۱۹۵۸تأیید و اجرایی شد که تأ کید بسیاری بر
تقویت رابطه ش ــاخه اجرایی(دولت) با شاخه قانونگذاری(مجلس) دارد .شاخه اجرایی
یش ــود ،قســـمت اول ریاســـت جمهوری و قســـمت دوم مقام
خود ش ــامل دو قس ــمت م 
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نخستوزیری است.

شکل )3-1شماتیک مدل ساختار سیاسی کشور فرانسه

مجلس فرانس ــه نیز از دو قس ــمت تشکیل شده ،شـــورای ملی و مجلس سنا .شورای
ملی ش ــامل نمایندگان محلی میشود که با رأی مســـتقیم مردم برای دورههای پنج ساله
انتخ ــاب میگردن ــد .این ش ــورا قدرت انحالل کابینه دولت را دارد .مجلس ســـنا شـــامل
س ــناتورهایی است که هر شش س ــال یکبار و به صورت غیرمستقیم و توسط نمایندگان
مجلس ملی ،ش ــورای عمومی ایاالت و شـــورای شـــهردار یها انتخاب میشـــوند .قدرت
قانونگذاری سنا محدود است و در صورت اختالف میان شورای ملی و سنا ،نظر نهایی
را شورای ملی خواهد داد .در فرانسه دو گروه عمده سیاسی وجود دارد که خط مشی این
کش ــور را در زمین هه ــای مختل ــف تعییـــن میکنند :راســـت و چپ .در شـــکل  3-1مدل
شماتیک ساختار سیاسی کشور فرانسه ترسیم شده است.
1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
بنا بر گزارش بانک جهانی ،نمودار رشـــد جمعیت فرانســـه بین سالهای  2000تا 2015
در ش ــکل  4-1نشان دادهشده اس ــت .همانطور که در شکل مشخص است ،جمعیت
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شکل )4-1نمودار رشد جمعیت فرانسه از سال  1960تا 2014

ً
فرانسه در سال  ،2015تقریبا در حدود  66/8میلیون نفر میباشد درحالیکه جمعیت
ایران در سال  79.109.272 ،2015نفر بوده است.
س ــن اف ــراد میتواند در می ــزان کمکهـــای خیریـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه
مشخصی بین سن افراد و کمکهای غیرمذهبی مشاهده نشده است .از جمله عواملی
که س ــبب میش ــود میزان کمکهای خیریه در میان افراد با ســـن باالتر افزایش یابد ،باالتر
بودن گرایشهای مذهبی این افراد نس ــبت به افراد جوانتر اســـت ،از ســـوی دیگر افراد در
س ــنین باال کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحتتـــر میتوانند از اندوخته
خود به دیگران کمک نمایند .همچنین مطالعات نشان میدهد که افراد با نزدیک شدن
به پایان زندگی و یاد مرگ بیشتر به دیگران فکر میکنند و به کمک به آنها میاندیشند.
در برخی مطالعات ،مش ــاهده ش ــده اســـت که زنان به دلیل حس همدلی و تمایالت
مذهبی و اجتماعی ،تمایل بیشتری به کمکهای خیریه نشان میدهند ،و در عین حال
م ــردان با وج ــود اینکه تمایل کمتری به کمـــک کردن ابراز میکننـــد ،در عمل کمکهای
بیش ــتری میکنند؛ بهرغم این مس ــائل جنســـیت نمیتواند به عنوان یک متغیر مستقل و
منفرد در میزان بخشندگی افراد سنجیده شود بلکه متغیرهایی نظیر درآمد افراد ،نظر سایر
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اف ــراد خان ــواده نس ــبت به کمک ک ــردن و ســـایر متغیرهای عنوان شـــده در ایـــن فصل نیز
تأثیرگذار میباشند [.]3
درص ــد گروههای س ــنی مختلف در کشـــور فرانســـه در ســـال  2014مطابـــق جدول زیر
بوده است [:]4
جدول )1-1درصد گروههای مختلف سنی برحسب جنسیت

ردیف

گروه سنی(سال)

درصد

1

14-0

18/7

2

24-15

11/9

3

54-25

38/6

4

64-55

12/5

5

 65و باالتر

18/3

6

جمعیت کل

100

شکل )5-1نمودار ساختار سنی شهروندان فرانسه در سال 2015
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1-111اطالعات فرهنگی مذهبی
فرانس ــه کشوری س ــکوالر است که در آن آزادی اندیشـــه و مذهب ذیل اعالمیه حقوق
انس ــان و ش ــهروند تصویب شده در  ،۱۷۸۹محترم شمرده میشـــوند .جمهوری فرانسه بر
پایه الئیسیته بنا شده است و آزادی دینها(از جمله ندانمگرایی و خداناباوری) تضمین
ش ــدهاند .قانون جدایی کلیسا و سیاست در فرانســـه در  ۱۹۰۵به تصویب رسید و در آغاز
جمهوری سوم( )۱۸۷۱-۱۹۴۰به اجرا گذاشته شد.
با آنکه در گذش ــته بیشترین جمعیت فرانســـه را کاتولیکها تشکیل میدادند ،امروزه
کمت ــر از نیمی از مردم آن کش ــور خود را کاتولیک میدانند .بر اســـاس جدیدترین آمار که
متعل ــق ب ــه آژانس اطالعات مرکزی آمریکا یا همان  CIAدر ســـال  2015اســـت ،در حدود
 % 66-63مردم فرانسه مسیحی % 28-23 ،بدون مذهب % 9-7 ،مسلمان %1 ،یهودی
و  % 1-0.5دارای سایر مذاهب هستند.

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه
در کشور فرانسه

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور فرانسه
2-222مقدمه
در فصل گذشته ،اطالعاتی کلی درباره کشور فرانسه بیان شد .پیش از ورود به بررسی
س ــاختار وقف و امور خیریه در فرانس ــه ،الزم است قوانین و ســـاختارهای قانونی در حوزه
وقف و امور خیریه در این کشور مشخص گردد.
نه ــادی را که م ــا در فرهنگ خود «وقـــف» مینامیم در فرهنگ فرانســـه با عنـــوان «بنیاد»
شناخته میشود« .بنیاد» در برخی از فرهنگهای حقوقی فرانسه چنین تعریف شده است:
«بنیاد عبارت است از اختصاص دادن دائمی بخشی از اموال با اهداف خیرخواهانه
و بشردوس ــتانه» اهداف خیرخواهانه شـــامل تأســـیس یا گسترش بیمارســـتان ،دانشگاه،
یس ــرپناهان ،یتیمخانه ،کمک به ایتام و مســـتمندان و
خوابگاه دانش ــجویی ،خوابگاه ب 
بیماران بیبضاعت ،اعطاء جایزه علمی ،ادبی یا هنری و غیره میشـــود .مالک اموال به
ً
وسیله بنیاد میتواند شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد کند که مستقال در جهت برآوردن
اهداف نیک وی باشد.
در این فصل مفهوم وقف در حقوق فرانســـه و انواع ســـاختارهای قانونی ســـازمانهای
غیرانتفاع ــی ب ــه خصوص بنیادها و نحوه اداره و نظارت بـــر آنها و اهداف خیر خواهانه و
...شرح داده شده است.

2-222مفهوم وقف در حقوق فرانسه
در قانون کشور فرانسه نوعی از تصرفات مالی وجود دارد که شبیه به وقف اوالدی است.
قان ــون اجازه داده اس ــت که پدر ،مالی را به فرزندش ببخشـــد و یا به نفـــع او وصیت کند تا در
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حال حیات از آن منتفع شود و بعد از مرگ به اوالد یا برادرش منتقل شود .قانون فرانسه از این
عمل حقوقی تحت عنوان «هبه منتقله» نام میبرد و احکام ویژهای برای آن مقرر میدارد.
عالوه بر «وقف اوالدی» به وقف خیری و مصارف آن نیز در قانون فرانســـه تصریحشده
و ای ــن نوع وق ــف را چنین تعریف کرده اســـت« :اختصاص دادن مال معینـــی از دارایی و
سرمایه برای همیشه ،به عمل خیر ،اعم از آنکه عام باشد یا خاص».
اهداف چنین وقفی عبارت است از:
الف)انجام عمل مخصوصی مانند مراسم دعا برای آرامش روح متوفی و یا ایجاد کرسی
و ی ــژهای در معبد برای متوفی و خانوادهاش تا ثواب این اعمال به شـــخص متوفی
برسد.
ب) انج ــام عمل ــی برای اه ــداف عمومـــی؛ مانند احـــداث بیمارســـتان ،نوانخانه یا
مدرسه.
این وقفهای عام به دو صورت تحقق مییابد:
.1گاهی وقف ،با انش ــای واقف محقق نمیشـــود؛ بلکه یک شخصیت حقوقی نظیر
دولت یا مدیر یک مؤسس ــه عامالمنفعه مانند بیمارســـتان باید بـــا اجازه قانون آن را
ً
تنفیذ نماید؛ مثال اگر مبلغی پول به بیمارســـتانی اختصاص یابد ،یا از عواید ملک
موقوفهای کرسی ویژهای در مدرسهای ایجاد گردد ،اگر مدیر مدرسه و یا بیمارستان،
عمل واقف را مجاز بدانند ،وقف محقق میشود وگرنه باطل میگردد .البته در این
صورت ورثه واقف میتوانند علیه مدیر مدرسه و یا بیمارستان طرح دعوا نمایند که
چرا مانع تحقق وقف میشوند و آنان نیز میتوانند درخواست الغای وقف و تعویض
آن را مطرح کنند.
ً
.2گاهی مالک میتواند مؤسس ــه خیریهای را به وجود آورد و آن را شـــخصا اداره کند و
از مقامات مربوطه نظیر اداره ثبت اشـــخاص حقوقی ،تقاضا کند که «شـــخصیت
حقوقی» برای آن قائل ش ــوند .این نوع مؤسســـات پس از احراز شـــخصیت حقوقی
میتوانند بخششهای دیگران را بپذیرند[.]32
در حق ــوق فرانس ــه چون مالکیت از مفاهیم وابســـته به شـــخص اســـت و جمع اموال
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نمیتواند شخصیت حقوقی به وجود آورد ،برای تحقق هدفهای خیر مالک یا باید مال
را به ش ــخصیتهای حقوق ــی موجود و یا ابتدا با اجازه از دولت ،بنیادی را باشـــخصیت
حقوقی به وجود آورد و آنگاه مال موردنظر را به این شخصیت هبه کند زیرا وقف مستقیم
امکان ندارد .با این ش ــرایط ،واقف میتواند از راه هبه یا وصیت تملیکی به تأسیس بنیاد
موردنظر بپردازد .نخستین مرحله با مشکل مهمی مواجه نیست؛ زیرا مالک میتواند آنچه
را مای ــل اس ــت،به مصرف موردنظر اختصاص دهد و به شـــخصیتی کـــه ازنظر اجتماعی
مفید شناختهش ــده اس ــت ببخش ــد .از ایـــن پس ،بنیـــاد خیریه تحقـــق مییابـــد و اموال
انتقالیافت ــه به آن دارایی ش ــخص حقوقی محســـوب میشـــود و زندگی حقوقی مســـتقل
مییاب ــد .ول ــی پیم ــودن ای ــن راه ب ــا مانـــع عملـــی روبهروســـت :نخســـت اینکـــه بنیادها
بهطورمعمول به س ــرمایه فراوان نیاز دارند و مؤســـس باید در زمـــان حیات از تمام یا بخش
مهم ــی از دارای ــی خ ــود محروم بمان ــد؛ کاری کـــه بهطور متعـــارف اشـــخاص از آن پرهیز
میکنند .دیگر اینکه احتمال دارد مؤســـس پیش از تحصیل فرمان اعطای شخصیت به
بنیاد ،فوت کند .این حادثه هبه را باطل میسازد و نقشههای طرحشده را درهم میریزد.
راه آس ــانتر این اس ــت که انتقال دارایی مؤســـس بهوســـیله وصیت انجام پذیرد؛ چون
محروم س ــاختن وارث ،بهمراتب ،س ــادهتر از گذشتن از تمام یا بخش مهم دارایی در زمان
حیات است .به همین جهت ،بیشتر مردم وصیت را ترجیح میدهند؛ ولی رویه قضایی
اش ــکال کرده اس ــت که چون ش ــخص حقوقـــی در زمان مـــرگ موصی هنوز ایجاد نشـــده
اس ــت ،نمیتواند موصیله واقع ش ــود .باوجوداین ،اندیشههای حقوقی با آن به مخالفت
برخاس ــته و بند 2از ماده  902را ناظر به شخصیت انسان میدانند نه شخصیت حقوقی.
بعضی نیز بر راه غیرمستقیم (وصیت به شخصیتهای موجود) ایراد گرفتهاند؛ این جمع
که ،عقایدش ــان به دلیل تعارض با مصالح اجتماعی و مخالفت رویه قضایی ،در فرانسه
مهج ــور مانده اس ــت ،خ ــرده گرفتهاند که واســـطه انتقـــال موصیبه به شـــخص حقوقی،
اموال موصی را از او میگیرد و به بنیاد میرســـاند .پس او را
درواقع موصیله نیس ــت .زیرا ِ
باید وصی ش ــمرد ک ــه مأمور اداره دارایی اســـت نه مالک آن .بدین گونـــه ،از زمان فوت تا
زم ــان تملیک به بنیاد ،اموال موض ــوع آن ،بدون مالک میماند و چنین طفرهای را حقوق
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نمیپذیرد .عالوه بر آن ،این جریان بهمنزله تملیک به عامل و نماینده شخصی است که
خود اهلیت تملک ندارد .جهت موصی نیز نامشـــروع اســـت؛ زیرا بدینوسیله میخواهد
برخالف نهی قانون (ماده  )911به شخصی که اهلیت ندارد ،مالی را ببخشد.
این ایرادها را موافقان رویه قضایی پاســـخ گفتهاند و سرانجام ،مصلحت عمومی را بر
منطق حقوقی ترجیح دادهاند:
.1ای ــن ایراد که واس ــطه انتق ــال دارایی به شـــخص حقوقی درواقع موصیله نیســـت و
یش ــود ،در صورتی مورد پیـــدا میکند که تعهد موصیله درســـت
مال ــک ام ــوال نم 
بهاندازه تملیک باشد و او ناچار شود همه آنچه را به دست آورده است به شخص
حقوقی انتقال دهد .در این فرض نیز ،در مالکیت او نباید تردید کرد .شـــرایطی که
یش ــود ،هراندازه ســـنگین باشد ،در زمره دیون او درمیآید و از
بر موصیله تحمیل م 
ح ــق عینی که بر اموال تملک شـــده پیدا کرده اســـت نمیکاهد .به همین جهت،
خط ــر اصل ــی در اس ــتفاده از این راه غیرمســـتقیم ،وثیقه قرار گرفتن ایـــن اموال برای
دیون اوس ــت که احتمال دارد بهوســـیله طلبکاران ضبط شـــود و موصیله فرصت
اج ــرای تعه ــد در برابر ش ــخص حقوقی را نیابـــد .همچنین احتمـــال تفریط موصی
بهوس ــیله او یا ورثـ ـهاش (در صورت فوت پیش از تملیک) خطر دیگری اســـت که
تحقق آرمان موصی را تهدید میکند.
.2در ب ــارۀ وصی ــت هم ــراه تعه ــد ،برخـــاف تملیـــک به عامـــل شـــخص بیاهلیت،
ی به چشـــم نمیخـــورد و موصی از راهی مشـــروع و
هیچگون ــه تصنع و صورتس ــاز 
قانونی اس ــتفاده میکن ــد .بهویژه آنکه موصـــی به مقدمهچینی دســـت نمیزند که
مالی را به شخص مجهول تملیک کند؛ بلکه سببی میسازد که شخص حقوقی
بتواند ،پس از احراز شخصیت و اهلیت ،موصیبه را به دست آورد .درباره نامشروع
بودن جهت وصیت نیز ،بهگونهای که عنوانشده است ،همین پاسخ کافی است.
چراکه اجرای هدف موصی سرانجام به تملک شخص بیصالحیت نمیانجامد.
ه ــدف موص ــی ،ازنظر گریز از رویه محاکم که وصیت به نفع شـــخص حقوقی آینده را
باطل ش ــمردهاند ،نامشروع اس ــت؛ ولی دادگاهها دراینباره سختگیری نمیکنند و بارها
وصیت همراه با تعهد تملیک به بنیادهایی که در آینده به وجود میآید را نافذ شناختهاند.
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باید افزود که هرگاه هدف از ایجاد مؤسســـهای ،نگهداری و تیمار کودکان و بیماران و
ازکارافتادگان باش ــد و دسـ ـتکم ده تن را بپذیرد ،قانون  14ژانویه  1933تســـهیالتی برای
ایجاد آن قائل ش ــده است؛ چنین مؤسســـه یا انجمنی اهلیت قبول هبه و وصایایی را که
به سود هدف خیر میشود ،دارد[.]33

2-222انواع سازمانهای غیرانتفاعی در فرانسه
قانون فرانس ــه دو نوع ساختار قانونی برای سازمانهای غیرانتفاعی و غیردولتی تعیین
نه ــا و بنیادها .در فرانســـه به اشـــتباه اغلب انجمـــن و بنیاد معادل
نم ــوده اس ــت :انجم 
یش ــوند و به جای یکدیگر به کار میروند ،در حالـــی که میان این دو نوع
یکدیگ ــر تلقی م 
ساختار تفاوتهایی وجود دارد:1
_انجم ــن از طر ی ــق "گردهمآم ــدن گروهی از افراد بـــرای نیل به یک هـــدف غیرانتفاعی"
ش ــکل میگی ــرد ،در حال ــی ک ــه ی ــک بنیـــاد بـــر اســـاس " اختصـــاص بازگشـــتناپذیر
دارایی(منق ــول یا غیرمنق ــول) برای اجرای یک عمل غیرانتفاعـــی عامالمنفعه" ایجاد
میگردد.
_انجمنه ــا میتوانن ــد حام ــی مناف ــع یک گـــروه کوچک مانند یـــک خانـــواده ،یک نهاد
ً
تخصص ــی ،دانشآموزان یک مدرســـه و ...باشـــند ،در حالـــی که بنیادها الزامـــا باید به
منافع عمومی اختصاص یابند.
_ی ــک انجمن با پراکندگی اعضای آن منحل میشـــود ،در حالی کـــه یک بنیاد میتواند
پس از مؤسسان اصلی به حیات خود ادامه دهد.
_انجمنها بر اس ــاس اصول دموکراتیک اداره میشـــوند(هر نفر= یـــک رأی) ،درحالیکه
بنیادها توسط یک هیئتمدیره یا کمیتهای از متخصصان اداره میشوند.
2-22222انجمنها
2
قانونگ ــذاری ب ــرای س ــازمانهای غیرانتفاعـــی که در فرانســـه بـــا عنـــوان "انجمنها"
یش ــود ،نتیجه مس ــتقیم جدایی حکومت از کلیســـا در اوایل قرن بیستم بوده
ش ــناخته م 
1. Funds and foundations in France from 2001 to 2014
2. associations
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اس ــت .پیش از این زمان ،تشکیل گروهی موقتی یا ســـاختاریافته از مردم غیرممکن بود،
زیرا در یک سو کلیسای کاتولیک و در سوی دیگر احزاب سیاسی و گروههای حرفهای در
قالب اتحادیههای تجاری ،انجمنهای صنفی صنعتی و تجاری یا سندیکاهای لیبرال
قرار داشتند .در قرن نوزدهم حکومت فرانسه بر این باور بود که منافع بخش خصوصی با
مناف ــع دولت ــی در تضاد ق ــرار دارد و هیچ راهی برای کمک یک ســـازمان به حکومت برای
اداره بهتر کشور وجود ندارد.
با گذش ــت یک قرن ،دولت لیبرال روی کار آمد که تحلیلی بسیار متفاوت نسبت به
ای ــن موض ــوع داش ــت .دول ــت جدی ــد همچنـــان بـــر ایـــن بـــاور بـــود کـــه گروههـــای
خصوصی(غیردولتی) نمیتوانند موجب بهبود زندگی مردم شوند .اما برای اولین بار طی
س ــالها ،دولت از آتئیسـ ـتهای ضد روحانیت تشکیل شـــده بود و هدف آنها جدایی
حکومت از کلیسا بود .آنان بر این عقیده بودند که با شکلگیری آسان انجمنها ،قدرت
و نفوذ کلیس ــای کاتولیک و روحانیون کاهش خواهد یافت ،در حالی که مردم فرانســـه به
یه ــا و عالیق خود را بیرون از محدوده سیاســـی بیان کنند .قانون
راحت ــی میتوانند نگران 
1
س ــال  ،1901امکان تأس ــیس یک انجمن یا ســـازمان غیرانتفاعی با نام "انجمن فرهنگی"
متشکل از حداقل دو نفر یا بیشتر را فراهم نمود .قانون مکمل در سال  1905امکان تأسیس
2
یک کلیسا توسط حداقل دو نفر را ایجاد نمود .این سازمان غیرانتفاعی" ،انجمن عبادت"
نام داشت که دارای قوانین بیشتری نسبت به نوع اول بود.
ً
در فرانسه انجمنها بر مبنای دو رویکرد کامال متفاوت میتوانند شکل گیرند:
رویک ــرد اول :انجم ــن باید بر اس ــاس یک هدف تعیین شـــده و یک پـــروژه که موجب
جذب مردم ش ــود ،ش ــکل گیرد و هدف آن فراتر از سود شخصی اعضای مؤسس انجمن
باش ــد .بنابراین اساسنامه یکی از مهمترین لوازم برای تأسیس چنین انجمنهایی است.
بر اس ــاس تعر ی ــف ،انجمنه ــا نمیتوانند به فعالیت دیگـــری غیر از آنچه در اســـاسنامه
اظهار شده ،بپردازند.
رویکرد دوم :انجمن باید دموکراتیک باشـــد بدان معنا که هر انجمن میتواند برای نیل
به اهداف ش ــخصی خود تش ــکیل ش ــود .ابتدا هیچ قانون و محدودیتی بـــرای فعالیت و
1. Association culturelle
2. Association cultuelle
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عملک ــرد ای ــن انجمنها در فرانس ــه وجود نداشـــت زیرا فرض شـــده بود تنهـــا مردم خوب
عالقهمند به تش ــکیل انجمن هس ــتند .اما به مـــرور زمان این نگرش تغییـــر کرد و در حال
حاضر به لحاظ قانونی و مالی ،تفاوت بزرگی میان یک انجمن خیرخواهانه و یک انجمن
تخصصی(حرفهای) وجود دارد.
ب ــر مبن ــای دو رویکرد فوق ،انجمنها در فرانســـه به دو گروه عمده تقســـیم میشـــوند:
نه ــای خیرخواهانه و انجمنهای تخصصی .تاکنون در حدود  1.500.000انجمن در
انجم 
فرانسه ثبت شدهاند.
2-2222222انجمنهای خیرخواهانه
نه ــای خیرخواهانه ،بخشـــش بالعـــوض پول یا وقـــت به یک
مبن ــای تش ــکیل انجم 
س ــازمان بدون هیچ منفعت ش ــخصی مســـتقیم یا غیرمســـتقیم اســـت .بـــرای آنکه یک
انجمن خیریه تلقی شود باید شرایط زیر را رعایت نماید:
_انجم ــن باید دارای یک هدف باش ــد و فعالیت آن به گونهای باشـــد که بازار به صورت
عادی قادر به حل صحیح آن نباشد.
_مدی ــران یا مؤسس ــان انجمن نباید هیچ نوع ســـود شخصی(مســـتقیم یا غیرمســـتقیم)
دریافت نمایند .استفاده شخصی از ملک یا داراییها و وسایل انجمن مانند کامپیوتر،
دستگاه کپی و غیره نیز غیرمجاز است.
ً
_فعالیت انجمن باید کامال در راستای اهداف تعیین شده انجمن باشد.
ً
_مدیر ی ــت انجم ــن نبای ــد الزام ــا از اســـتانداردهای تجـــاری پیـــروی کنـــد و بایـــد هدف
ً
خیرخواهانه کامال شفاف و واضح باشد.
_اگر انجمن در پایان س ــال س ــودی کســـب نمود ،باید این ســـود را جهت پیشـــبرد اهداف
انجمن دوباره سرمایهگذاری نماید و اعضای انجمن نمیتوانند هیچ منفعتی از آن ببرند.
در صورت ــی ک ــه هر کدام از ش ــرایط فوق رعایت نشـــود ،انجمن به عنـــوان یک انجمن
تخصصی تلقی میشود و به شکل یک بخش تجاری با آن برخورد میشود.
انجمنهای تخصصی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات شرکت 1بر
)1. corporate tax(impôts société
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اس ــاس میزان سود کسب شده در پایان هر ســـال مالی هستند .منابع مالی انجمنها از
طر ی ــق ح ــق عضویت ،کم ــک اعض ــا و خیریـــن و کمـــک ادارات دولتی فرانســـه تأمین
میش ــود .انجمنهای تخصصی برای ارائه خدمات خـــود از تمامی افراد از جمله اعضا
پول دریافت میکند [.]6
دس ــتهبندی انجمنها در فرانس ــه بســـیار گســـترده اســـت .برخی از انواع انجمنهای
خیرخواهانه در فرانسه به قرار زیر است:
•انجمنهای حمایتی

نه ــا به ارائه برخی خدمات کمکی و پشـــتیبانی میپردازند کـــه در بازار آزاد
ای ــن انجم 
موجود هس ــتند ،اما ط ــوری این خدمات را ارائـــه میدهند که به صورت رقابتی نباشـــد.
برای مثال:
_آشپزخانههایی که به نیازمندان غذای رایگان میدهند مانند رستوران
_پناهگاههایی برای مسکن دادن به بیخانمانها مانند یک هتل
_برنامههایی برای مبارزه با بیسوادی همانند مدارس و مراکز آموزشی
•انجمنهای ورزشی

اعض ــای انجمن ب ــرای انجام یک بازی ورزشـــی دور هم جمع میشـــوند .این انجمن
هیچ سود دیگری به جز دارا بودن مناسبترین امکانات برای ورزش اعضای انجمن ندارد.
•حمایت و پشتیبانی از منافع شخصی

مثالی از این انجمنها:
_اف ــرادی ک ــه از یک بیماری مش ــترک رنج میبرنـــد ،کنار یکدیگر جمع میشـــوند و برای
بهبود شرایط اعضا تالش میکنند.
_گروهای مصرفکنندگان
_اف ــرادی که ب ــه دلیل زندگی در یک مکان با شـــرایط خاصی مواجه هســـتند(برای مثال
نزدیک فرودگاه)
_افرادی که اتفاق مش ــابهی برای آنان رخ داده اســـت(مانند فروشندگان و مشتریان یک
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شرکت ورشکسته)
_مالکان یک ساختمان
2-2222222مراحل تشکیل انجمن
•توافق برای تشکیل انجمن

افکچو سوسیاتیز 1یک اصطالح قانونی التین به معنی آن است که دو نفر یا بیشتر یک
عقیده مشترک را به اشتراک بگذارند و برای رسیدن به هدف انجمن متعهد میشوند.
•تنظیم اساسنامه

هر انجمن باید دارای اساس ــنامه دقیق همراه با جزئیات شـــامل روند دموکراتیک اداره
انجم ــن ،اه ــداف آن ،ق ــدرت و وظای ــف هیئت مدیـــره و کمیتـــه اجرایی باشـــد .تمامی
مؤسسان انجمن باید این سند را امضا کنند.
•مکان

انجمن باید دارای یک دفتر مش ــخص باشد و مکان آن باید به طور شفاف بیان شود.
انجمن میتواند برای خود یک مکان را اجاره یا خریداری نماید و یا در یک مکان مهمان
ً
ش ــود .تمامی م ــدارک قانونی باید در این مکان نگهداری شـــوند و کامال بـــرای اعضا قابل
دسترس باشند.
•اولین جلسه هیئت مدیره

اعضای مؤسس یک انجمن که در رده اول اعضای هیئت مدیره محسوب میشوند،
در اولین جلس ــه خود بر روی هویت اعضای کمیته اجرایی ،واگذاری مســـئولیت به یک
فرد برای ثبتنام انجمن ،قبول مسئولیت تمامی وظایفی که بر عهده انجمن است ،تهیه
اظهارنامه برای ثبت و اعالم تش ــکیل انجمن در روزنامه رســـمی ،و تعیین مقدار عوارضی
که باید توسط اعضای انجمن پرداخت گردد ،تصمیمگیری مینمایند.
•ثبتنام

تنها عاملی که باعث رد درخواس ــت ثبتنام یک انجمن در فرانســـه میشـــود ،نقص
1. Affectio Societatis
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م ــدارک الزم اس ــت .این آزادی برای تأســـیس هـــر نوع انجمـــن یکی از نشـــانههای حقوق
اساسی دموکراتیک در فرانسه است.
مدارک الزم جهت ثبتنام انجمن:
_اساسنامه :حداقل دو نسخه اصلی.
_اجارهنامه یا سند محل استقرار انجمن
_صورتجلس ــه اولین نشس ــت هیئت مدیـــره :تکمیل فـــرم برای چاپ اعالمیه تشـــکیل
انجمن در روزنامه رسمی
_پرداخت هزینه خرید این فرم به مبلغ  26.5یورو
_کپی مدرک شناسایی رئیس هیئت مدیره
•افتتاح یک حساب بانکی

نه ــا پس از ثبت رس ــمی میتوانند در یک بانک حســـابی با نـــام انجمن افتتاح
انجم 
نمایند .نام افرادی که برای برداش ــت از این حســـاب حق امضا دارند ،باید در اساســـنامه
قید شود.
2-22222بنیادها
ً
غالب ــا مفه ــوم بنیادها با انجمنها اشـــتباه گرفته میشـــوند زیرا انجمنهـــا پرتعدادتر و
شناختهش ــدهتر هس ــتند .باوج ــود آنک ــه بنیادهـــا و انجمنهـــا مکمل یکدیگـــر در بخش
غیرانتفاع ــی هس ــتند اما همانطور ک ــه در ابتدای فصل بیان شـــد ،هرکدام هدف خاص
خ ــود را دارن ــد .برای مثال در یک پروژه مشـــترک میـــان یک انجمن و بنیـــاد ،بنیاد وظیفه
جمـ ـعآوری و مدیر ی ــت ام ــوال ،داراییهـــا و اختصـــاص آنهـــا بـــه توســـعه فعالیتهای
عامالمنفعه است .سه نوع بنیاد اصلی در قانون فرانسه تعریف شده است )1 :بنیادهای
عامالمنفعه )2 ،1بنیادهای وابس ــته )3 ،2بنیادهای شـــرکتی(3دارای شـــخص حقوقی)؛
پنج نوع بنیاد دیگر نیز وجود دارند که کمتر رایج هستند :بنیادهای تحقیقاتی ،بنیادهای
مشارکتی ،بنیادهای دانشگاهی ،بنیادهای بیمارستانی و بنیادهای همکاری علمی.
1. public utility foundations
2. sheltered foundations
3. corporate foundations
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2-2222222بنیادهای عامالمنفعه
ی ــک یا چند ش ــخص حقیق ــی و یا هر نهـــاد حقوقی میتوانـــد یک بنیـــاد عامالمنفعه
تأس ــیس نماید .حتی اتباع کش ــورهای دیگر نیز حق تأســـیس بنیادهـــای عامالمنفعه در
فرانس ــه را دارا هس ــتند ،اما قوانی ــن تنظیمگر این نوع بنیادهای خارجی بیشـــتر وابســـته به
کشور مبدأ است.
در قوانین فرانس ــه یک بنیاد عامالمنفعه باید به اندازه کافی دارای موقوفاتی باشـــد که
اه ــداف آن بنی ــاد را برآورده س ــازد .اگرچه در قانـــون مقدار حداقلی بـــرای دارایی(موقوفه)
بنیادها تعیین نش ــده اس ــت ،اما در عمل مقدار یک میلیون یورو به عنوان حداقل دارایی
الزم ب ــرای ضمان ــت یک درآمد پای ــدار و با ثبات از طریق ســـرمایهگذاری الزم اســـت .این
موقوفه میتواند از طریق یک بخش ــش یا ارثیه تأمین شـــود .برای آنکـــه یک بنیاد با عنوان
عامالمنفعه ش ــناخته ش ــود باید از ش ــورای دولتی 2و وزارت کشـــور 3فرانســـه مجوز الزم را
دریافت نماید .ابتدا ش ــورای دولتی فرانســـه فرم تقاضا برای دریافـــت عنوان عامالمنفعه
ب ــودن را بررس ــی میکن ــد و پ ــس از آن نظـــر خـــود را بـــه نخســـتوزیری اعـــام مینمایـــد.
نخسـ ـتوزیری نیز مس ــئول صدور حکم عامالمنفعه بودن است .یک بنیاد عامالمنفعه
همچنین پیش از انحالل و تقس ــیم اموال خود باید از شـــورای دولتی فرانسه مجوز کسب
نماید .در فرانسه حدود  1500بنیاد عامالمنفعه وجود دارد.
طبق ماده  910قانون مدنی فرانسه نهادهایی که در جهت منافع عمومی هستند برای
ً
صالحی ــت پذیرش هدایا و وصایا باید بهوســـیله بخشـــنامه دولتی ،رســـما مجوز داشـــته
باش ــند .نهادهای حقوق عمومی و دولتی احتیاج به این مجوز ندارند؛ مگر برای پذیرفتن
یک ــه وراث مخالف اجرای وصیت باشـــند ،که در صورت
ام ــوال غیرمنقول ،ی ــا درصورت 
اخی ــر دادگا هه ــا با رعایت نظ ــر وراث ،در وقف تعدیالتـــی نموده و در مبلغ ســـرمایه وقف
تخفیف داده ،س ــهمی ب ــرای وراث باقـــی میگذارند .ولی نهادهـــای حقوقی خصوصی،
حتی انجمنهای غیرانتفاعی نیز احتیاج به مجوز اخذ پذیرش دارند .در مواردی که اخذ
1

(1. Public Utility Foundations(Fondations reconnues d’utilité publique
2. Conseil d’Etat
3. Ministry of the Interior
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مج ـ ّـو ز ض ــرورت دارد چنانچ ــه نهادی بـــدون اخذ مجوز ،بخششـــی را(بهصـــورت هبه یا
وصی ــت) بپذیرد ،آن بخش ــش محکومبه بطالن اســـت .صـــدور اجازه یادشـــده منوط به
عوام ــل زیادی اس ــت از قبیل :ماهی ــت بنیاد ،اهـــداف موردنظر آن ،نظـــر وراث و رعایت
حقوق آنان ،اهمیت مال مورد بخشش و...
مبنای صالحیت اخذ مجوز ،اهلیت استیفا است ،نه اهلیت تمتع ،لذا انجمنهای
غیررس ــمی نمیتوانند هدایا را بپذیرند ،نه ازآنجهت که اهلیت تمتع ندارند ،بلکه چون
فاقد شخصیت حقوقی هستند.
2-2222222بنیادهای وابسته(زیرمجموعه)
ای ــن نوع بنیاده ــا زیرمجموعـ ـهای از بنیادهـــای عامالمنفعه به شـــمار میروند و خود
دارای عن ــوان قانونی نیس ــتند .این بنیادهـــا از قانون حداقل دارایی(موقوفـــات) الزم برای
تأس ــیس بنیاد و تعهدات مالی س ــاالنه معاف هســـتند .از ســـوی دیگر ایـــن بنیادها برای
مدیریت داراییهای خود به نهاد میزبان 1وابســـته هســـتند ،اما خـــود دارای هیئت مدیره
هس ــتند ک ــه نماین ــدهای از نه ــاد میز بـــان در آن حضـــور دارد .در گذشـــته تنهـــا دو نهـــاد
میتوانس ــتند میزبان بنیادهای وابسته باشند :بنیاد فرانسه 2و مؤسسه فرانسه ،3اما اکنون
در حدود  30مؤسسه میزبان شکل گرفتهاند.
2-2222222بنیادهای شرکتی
نهادهای تجاری ش ــامل ش ــرکتهای خصوصی و دولتی ،تعاونیهـــا ،و غیره قادر به
تأسیس بنیادهای شرکتی هستند .این بنیادها باید حداقل برای مدت پنج سال تأسیس
ش ــوند و مؤس ــس میتوان ــد این دوره را برای حداقل ســـه ســـال دیگر تمدیـــد کند .حداقل
س ــرمایهای که این نوع بنیادها باید در بلندمدت اختصاص دهند 150.000 ،یورو اســـت.
مؤسسان میتوانند این مقدار را به صورت قسطی در پنج سال تأمین نمایند .این بنیادها
ح ــق دریاف ــت ارثیه و هیچ نوع بخششـــی از عموم مردم را ندارند و تنها کارمندان شـــرکت
تج ــاری مؤس ــس آن بنیاد ح ــق اهدای کمک بـــه آن بنیـــاد را دارند .در حـــدود  270بنیاد
1. host institution
2. Fondation de France
3. Institut de France
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شرکتی در فرانسه موجود هستند.
2-2222222بنیادهای تحقیقاتی
تاکنون چارچوب قانونی و مالیاتی برای این نوع بنیادها در فرانسه تدوین نشده است
و این بنیادها توس ــط قوانین مربوط به بنیادهای عامالمنفعه به اضافه برخی موارد خاص
اداره میش ــوند .اه ــداف یک بنی ــاد تحقیقاتی میتواند شـــامل این موارد باشـــد :رهبری و
ارتق ــای تحقیق ــات علمی یا انتش ــار اطالعـــات علمی و فنـــاوری باشـــد .بودجه عمومی
میتواند بیش از  %50بودجه این بنیادها را تشکیل دهد.
2-2222222بنیادهای مشارکتی
ای ــن بنیاده ــا بر اس ــاس قان ــون ش ــماره  2007-1199دربـــاره حقوق و مســـئولیتهای
دانش ــگاهها ب ــه وجود آمدند .م ــاده  13-L719قانـــون آموزش بیان میکند که مؤسســـات
عموم ــی با اهداف علمی ،فرهنگ ــی و تخصصی میتوانند یک نهاد غیرانتفاعی با عنوان
بنیاد مش ــارکتی تش ــکیل دهند .این نوع بنیادها با قوانین حاکم بر بنیادهای شرکتی اداره
یش ــوند با این تفاوت که این بنیادها دارای ظرفیت قانونی گســـتردهتری هستند و مجاز
م 
به دریافت ارثیه و کمکهای مردمی هستند.
1

2-2222222بنیادهای دانشگاهی
ای ــن بنیادها نیز بر اس ــاس قانون شـــماره  2007-1199درباره حقوق و مســـئولیتهای
دانش ــگاهها به وج ــود آمدند .م ــاده  12-L719قانون آمـــوزش بیان میکند که مؤسســـات
عمومی با اهداف علمی ،فرهنگی و تخصصی میتوانند در ذیل مؤسسه خود یک یا چند
بنیاد دانش ــگاهی بدون ش ــخصیت حقوقی تشـــکیل دهند .این مؤسسات با اختصاص
موقوفه برای تأمین منفعت عمومی و فعالیتهای غیرانتفاعی میتوانند این کار را انجام
دهند .بنیادهای دانشگاهی در واقع بنیادهای وابسته محسوب میشوند و زیر نظر قوانین
یش ــوند .این بنیادها مجاز بـــه دریافت ارثیه و کمکهای
بنیاده ــای عامالمنفعه اداره م 
اهدایی هس ــتند .برای تأس ــیس این نوع بنیادها نیاز به کســـب مجوز از وزارت کشـــور یا
2

)1. Partnership Foundations(Fondations partenariales
)2. University Foundations(Fondations universitaires
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شورای دولتی فرانسه نیست.
2-2222222بنیادهای همکار یهای علمی
قانون شماره  2006-450فرانسه زمینه را برای تشکیل بنیادهای همکار یهای علمی
به منظور ایجاد مراکز تحقیقاتی و تحصیالت تکمیلی فراهم نمود .ماده  11-L344قانون
تحقیق ــات بیان مـ ـیدارد که بنیاده ــای همکار یهای علمی توســـط قوانیـــن بنیادهای
عامالمنفعه اداره میشوند.
1

2-2222222بنیادهای بیمارستانی
قانون بیمارس ــتانها در جوالی س ــال  2009یک نوع جدید از بنیادها را که تسهیلگر پیوند
میان بیمارستانها و صنعت هستند به منظور ارتقای پروژههای تحقیقاتی متداول تعریف
نمود .این بنیادها نیز همچون انواع دیگر در ذیل قوانین بنیادهای عامالمنفعه اداره میشوند.
2

2-22222صندوقهای موقوفه
صندوقهای موقوفه بر اس ــاس قانون شماره  2008-776نوســـازی اقتصاد در فرانسه
تعریف ش ــدند .یک صن ــدوق موقوفه یک نهاد غیرانتفاعی قانونی اســـت که مســـئولیت
دریاف ــت ،مدیریت و س ــرمایهگذاری داراییها و صرف درآمد حاصـــل از آن را برای انجام
مأموریتها و فعالیتهای عامالمنفعه دارد .تمایز صندوقهای موقوفه تعریف شـــده در
این قانون با بنیادهای تعریف ش ــده قبلی در نگاه لیبرالتر آن به منفعت عمومی نســـبت
به نگاه سکوالر پیش از آن است که نظارت مسئوالن دولتی بر بنیادها را الزامی میدانست.
صندوقهای موقوفه آزادانه بدون سرپرســـتی هیچ نهاد دولتـــی میتوانند فعالیت کنند و
نیازی به وجود یک مسئول دولتی در هیئت مدیره آنها نیست.
تأس ــیس ای ــن صندوقه ــا به راحتی تأســـیس یـــک انجمـــن اســـت و هیچگونه مدل
استانداردی برای اساس ــنامه آنها وجود ندارد .برخالف آنچه از نام صندوقهای موقوفه
ب ــه ذهن میآی ــد ،این صندوقها نیاز بـــه دارایی بلند-مدت ندارند و برای تشـــکیل آنها
3

)1. Scientific Cooperation Foundations(Fondations de cooperation scientifique
2. Hospital Foundations
)3. Endowment funds(fonds de dotation
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مقدار حداقل سرمایه اولیه و مسئولیت اداری تعریف نشده است .مؤسسان صندوقهای
موقوفه میتوانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند .صندوق به وسیله یک هیئت مدیره
متشکل از حداقل  3نفر اداره میشود .این صندوقها مجاز به دریافت ارثیه و کمکهای
اهدای ــی هس ــتند اما نمیتوانند بودج ــه عمومی دریافت کنند مگر در شـــرایط خاص و با
مس ــئولیت مشخص .از تاریخ دسامبر  ،2013تعداد 1.625صندوق موقوفه در زمینههای
مختلف محیطزیست ،فرهنگ ،هنر و مسائل اجتماعی در فرانسه شکل گرفتهاند.
2-22222ساختار قانونی بنیادها بر اساس نوع موقوفه اختصاص یافته
سه مدل مالی برای تشکیل یک صندوق یا بنیاد وجود دارد:
_صندو 
قه ــا و بنیادهای جاری(1در گردش) :در این مدل وجود یک ســـرمایه اولیه برای
مصرف فوری(چه بعد از مصرف جایگزین شـــود یا نه) برای تشـــکیل صندوق یا بنیاد
کافی است و صندوقها و بنیادها هدایای دریافتی را در کوتاه-مدت مصرف میکنند.
بنیادهای ش ــرکتی ،بنیادهای مش ــارکتی ،وابسته ،دانشـــگاهی و صندوقهای موقوفه
میتوانند این مدل را برای فعالیت خود برگزینند.
_بنیادها یا صندوقهای موقوفه قابل توسعه :2این ساختار موقوفهای که یک منبع درآمد
را برای نیات عامالمنفعه مورد انتخاب بنیاد شکل میدهد ،اما به آن بنیاد این فرصت
را میده ــد تا منابع اختصاص داده شـــده را با نرخ مشـــخصی در قانـــون مصرف کنند.
بنیاده ــای وابس ــته ،صندوقه ــای موقوفـــه و بـــه نـــدرت بنیادهـــای عامالمنفعـــه و
همکار یهای علمی از این نوع ساختار استفاده میکنند.
_بنیاده ــا یا صندوقهای موقوفه دائمی :3در این ســـاختار موقوفـــه اصلی غیرقابل مصرف
اس ــت و تنه ــا درآم ــد حاص ــل از آن ب ــرای منافـــع عمومـــی باید مصـــرف شـــود .بنیادهای
ً
عامالمنفعه و همکار یهای علمی غالبا از این نوع ساختار استفاده میکنند ،بنیادهای
وابسته و صندوقهای موقوفه نیز حق انتخاب این مدل را دارند.
بنیاده ــای فرانس ــوی جدای از س ــاختار قانونیشـــان از لحـــاظ عملکرد به دو دســـته
1. Flow funds and foundations
2. Expendable endowment funds or foundations
3. Permanent endowment funds or foundations
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تقسیم میشوند:
_بنیاده ــای تأمین مالی یا توزیع کننده 1که به حمایـــت مالی از پروژههای خارج از بنیاد
خ ــود از طریق توزیع کمک مالی می ــان انجمنها و یا اعطای کمک هزینه تحصیلی به
دانشجویان ،محققان و غیره میپردازند.
ً
_بنیادهای عملیاتی 2که مس ــتقیما به فعالیتهای غیرانتفاعی از قبیل مدیریت موزهها،
خانههای بازنشستگان ،بیمارستانها و ...توسط تیمهای حقوقبگیر میپردازند.

2-222اداره سازمانهای غیرانتفاعی
در قان ــون فرانس ــه هیچگون ــه محدودیتی برای ســـازمان یـــا اشـــخاص ادار ه کننده یک
س ــازمانغیرانتفاعی وجود ندارد .به عنوان نمونه یک ســـازمان یا بنیاد فرانســـوی میتواند
توس ــط یک س ــازمان انتفاعی یا یک خیریه آمریکایی تأسیس و کنترل شود اما آن سازمان
نمیتواند مالک آن باشد.

2-222قوانین مالیاتی
ب ــه طور کلی ،س ــازمانهای غیرانتفاعی مجاز به دریافـــت هرگونه کمک مالی و هدیه
هس ــتند و هیچگون ــه مالی ــات ب ــر درآمدی به این نـــوع هدایـــا و کمکها تعلـــق نمیگیرد.
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده تنها مشمول برخی از انواع کاالها و فعالیتها میشود.
تخفیف مالیات بر ارزش افزوده نیز تنها مشمول برخی کاالها از جمله محصوالت پزشکی
و دارو ی ــی و تجهیزات موردنیاز معلوالن میگردد .نهادهای قانونی از طریق اعطای کمک
ب ــه س ــازمانهای غیرانتفاعی میتوانند مشـــمول اعتبـــارات مالیاتی 3تا بیـــش از  % 0/5از
درآمد س ــاالنه خود شوند ،در حالی که اشـــخاص میتوانند تا بیش از  %20از درآمد ساالنه
خود را مشمول اعتبارات مالیاتی شوند [.]28
مسئوالن مالیاتی شرایط یک انجمن برای اعطای امتیازات مالیاتی را از طریق بررسی
سه سؤال زیر تحلیل میکنند:
1. Distributive, backing or funding foundations
2. Operating foundations
3. tax credits
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_آیا مدیریت انجمن ذینفع است یا خیر؟
_آیا انجمن دارای شرکتی است که در بخش تجاری رقابت میکند؟
_در صورت ــی ک ــه انجمن در بخش تجـــاری رقابت میکند ،آیا نحـــوه فعالیت و مدیریت
انجمن مشابه با شرکتها و بنگاههای تجاری است؟
برای بررسی این موضوع چهار فاکتور باید مدنظر قرار گیرد:
_محصوالت و خدماتی که انجمن ارائه میدهد در داد و ستدهای پرسود موجود نباشد
یا به صورت رضایت بخشی ارائه نگردد.
_خدمات یا محصوالت ارائه شده به افرادی برسد که در حالت عادی قادر به دسترسی
به آن نیستند مانند بیکاران ،خانوادههای بیسرپرست و نیازمند.
_قیمت خدمات یا کاالهای ارائه شده کمتر از بازار باشد.
_و انجمن از تبلیغات تجاری استفاده نکند(.میان تبلیغات و آ گاهی عمومی در اینجا
تفاوت وجود دارد)
در قانون س ــال  1901انجمنها ،اشارهای به الزامات حسابرسی نشده است اما توصیه
یش ــود انجمنه ــا دارای یک حسابرســـی شـــفاف برای بازرســـیهای احتمالی توســـط
م 
مس ــئوالن دولتی یا مالیاتی و غیره باش ــند .برخی انجمنها ملزم به ارائه اطالعات مالی یا
ضوابط حسابرسی میشوند:
_انجمنهای عامالمنفعه
_انجمنهایی که یارانههای دولتی بیش از  153.000یورو دریافت میکنند
_انجمنهایی که بیش از  75.000یورو یا  %50از بودجه خود را از شهردار یها تأمین کنند
یا شهردار یها ضامن وام برای آنها شدند
_انجمنهای که دارای فعالیت اقتصادی هستند [.]7

2-222نحوه اداره بنیادها
اداره کردن هر بنیادی طبق اساسنامه و شرایط خاص آن صورت میگیرد و بنیادها با
ضواب ــط خاص ــی ز ی ــر نظ ــر ش ــورای اداری فعالیـــت میکننـــد .ایـــن ضوابط همیشـــگی و
یکنواخت نیست.

 / 48آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور فرانسه

2-22222شورای اداری
این ش ــورا حداکثر از دوازده نفر تش ــکیل میشود که یکســـوم آنان نمایندگان واقف ،و
ثل ــث دیگ ــر نماین ــدگان دول ــت ،وزارت کشـــور یـــا وزارت ذیربط بـــوده و یکســـوم دیگر
اش ــخاص بیطرفی هس ــتند که ب ــرای پیگیری اهداف بنیـــاد موقوفه صالحیت داشـــته
ً
باش ــند ،که البته این ثلث اخیر غالبا بهصورت ناظر حضور دارند .شـــورای اداری از میان
خودش ــان ،رئیس و س ــایر مجریان را انتخاب مینمایند .واقف نمیتواند خود عضو شورا
باش ــد؛ مگر ب هص ــورت افتخ ــاری .فعالیت اعضا داوطلبانه و بدون دســـتمزد اســـت ،اما
مخارجی که در این زمینه متحمل میشوند بازپرداخت میگردد.
درصورتیکه واقف بهوسیله وصیت بنیاد موقوفهای تشکیل داده ،ولی پیشبینی امور
ش ــورا را نکرده باش ــد ،وصی عهدهدار تشکیل شـــورای اداری میگردد ،شـــورا باید گزارش
مالی و گزارش فعالیتهای بنیاد را ساالنه ارائه دهد.
2-22222حسابرسی
حسابرس ــی بنیاد موقوفه مثل حسابرســـی امور تجاری اســـت .یک مأمور حسابرســـی
ً
مأمور ی ــت مییاب ــد تا دقیقا مانند هر شـــرکت تجاری دیگر دفاتر بنیـــاد موقوفه را تفحص و
بررسی نماید.
ناظر وزارت کش ــور یا وزارت ذیربط میتواند شخصی را برای نظارت بر فعالیتهای
بنیاد موقوفه مأمور نماید تا اطمینان حاصل شود که بنیاد در مسیر صحیح و در راستای
نیات واقف عمل مینماید.
ً
در عم ــل ،دولت بهندرت ناظری تعیین میکند ،زیرا اوال با توجه به حضور نمایندگان
دولت در شورای اداری بنیاد و با توجه به نظارت غیرمستقیم بهرهوران و ذینفعان بنیاد،
ً
اعتماد بهخودیخود حاصل میشود و ثانیا با توجه به کمبود کارکنان الزم و پیچیدگیهای
مال ــی ،دولت ترجیح میدهد ب ــه نظارت خویش از طریق نمایندگانش در شـــورای اداری
اکتفا نماید.
ش ــورای اداری میتوان ــد ب ــه دلیل کمبـــود و فقدان منابـــع مالی و یا از بیـــن رفتن دلیل
وج ــودی بنی ــاد ،تصمیم به انح ــال آن بگیرد .درنهایت ،انحالل باید بهوســـیله شـــورای
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دولت ــی تأیید گ ــردد ،زیرا انحالل بنی ــاد موقوفه مانند ایجـــاد آن احتیاج به بیانیه شـــورای
دولتی دارد.
شورای دولتی در موارد بسیار نادری به دلیل فقدان منابع مالی بنیاد موقوفه و یا فقدان
خصوصی ــت عامالمنفعه بودن ،بنیادی را منحل نموده اســـت .برخـــی از موقوفات بدون
آنکه منحل شوند فقط وجود خارجی داشته و بدون هیچ فعالیتی راکد ماندهاند.

2-222فعالیت انجمنها و سازمانهای غیرانتفاعی در فرانسه
2-22222فعالیتهای کلی
نکته قابل توجه دربارۀ تشکیل انجمنهای خیریه در فرانسه و تفاوت اصلی آن با دیگر
کش ــورها در آن است که در فرانس ــه یک انجمن خیرخواهانه برای ثبتنام و انجام مراحل
قانونی مقید به یک س ــری موضوعات محدود و از پیش تعیین شـــده توسط دولت و نهاد
متولی امور خیریه نیس ــت و قادر به انجام هر نوع فعالیتی است که مغایر با قانون ،مسائل
اخالق ــی ،یا تمامیت ارضی و اتحاد فرانســـه نباشـــد و در جهت تأمیـــن منافع عموم مردم
باشد .درحالیکه در کشوری مانند استرالیا خیریهها محدود به  12موضوع مشخصاند و
در زمان ثبتنام باید هدف خود را یکی از آن  12موضوع بیان کنند.
2-22222فعالیتهای اقتصادی
انجمنه ــا میتوانن ــد در هر نوع فعالیت تجاری حضور داشـــته باشـــند و تفاوتی میان
فعالی ــت اقتصادی مرتبط و غی ــر مرتبط وجود ندارد .اما در صورتـــی یک انجمن میتواند
غیرانتفاعی باقی بماند و از امتیازات مالیاتی استفاده کند که فعالیتهای اقتصادی آن
ب ــر فعالیته ــای غیرانتفاعی آن غال ــب نگردد و میزان گردش مالـــی حاصل از آن بیش از
 60.000یورو در سال نشود.
 2-22222فعالیتهای سیاسی
انجمنهای رس ــمی و انجمنها و بنیادهای عامالمنفعه میتوانند فعالیت سیاســـی
داش ــته باش ــند .نوع خاص ــی از انجمنهـــا میتواننـــد از احـــزاب سیاســـی و کمپینهای
انتخاباتی حمایت مالی کنند .اینگونه انجمنهای سیاسی برای یک دوره زمانی محدود
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تأسیس میشوند و فعالیت آنها محدود به اهداف قید شده است.

2-222موضوعات فعالیت انجمنهای خیریه در فرانسه
با این حال که قانون فرانسه موضوعات خاصی را برای فعالیت خیریهها و سازمانهای
غیرانتفاع ــی تعیین نکرده اس ــت ام ــا عمده موضوعـــات فعالیت انجمنهـــای خیریه در
فرانسه به شرح ذیل است:
2-22222خدمات اجتماعی
_کودکان ،نوجوانان و جوانان
_اقدامات اجتماعی ،حمایت و مشاوره به خانوادهها
_نجات کودکان
_حمایت از کودکان قربانی خشونت
_مراکز اجتماعی ،اقامتگاههایی برای کارگران جوان
_خانههایی برای نگهداری کودکان و نوجوانان
_آموزش کارهای اجتماعی
_مبارزه با سوءاستفاده از کودکان
_ایجاد سرپناه
_کمک به بیکاران
_کمک به افراد در خطر
_کمک به قربانیان خشونت خانگی
_کمک به معلوالن
_مبارزه با بدهکاری بیش از حد
_مبارزه با بیسوادی
_ایجاد شغل برای مجرمان
_خانههای سالمندان
_مراقبت از بیماران
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_مراقبت در منزل
_خدمات و تسهیالت سالمت
2-22222عدالت و قانون
_کمکهای قانونی برای دست یافتن به حق
_کمکهای قضائی
_حمایت از حقوق قربانیان
_حقوق زنان
_حقوق کودکان
_دفاع از حقوق بازماندگان جنگ
_حقوق اقلیتها
_حقوق مهاجران
_مبارزه با تبعیض
_مبارزه برای صلح
_دفاع از حقوق شهروندان
2-22222آموزش و تحقیقات
_مدیریت تسهیالت
_تحقیقات فرهنگی ،آموزشی ،زیستمحیطی ،علمی و...
_آموزش برای اشتغال
2-22222محیطزیست ،طبیعت و حیوانات
_حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی
_آموزشهای محیط زیستی
_مبارزه با آفات و آلودگی
_فعالیتهای باغداری
_مطالعه و حفاظت از گیاهان وحشی
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2-22222سالمت
_مراقبت و کمک به قربانیان تصادفات و بیمار یها
_مبارزه با آلرژ یها
_فعالیتهای فرهنگی ،هنری و ورزشی مرتبط با سالمت
_آ گاهی و مبارزه با بیمار یهای نادر
_آ گاهی درباره ایدز ،مبارزه و پیشگیری
_مبارزه با سیگار ،اعتیاد به الکل و مواد مخدر
_اهدای عضو و اهدای خون
_حقوق مصرفکنندگان مراقبتهای پزشکی
_آموزشهای سالمت عمومی و پیشگیری
_توانبخشی
_تحقیقات پزشکی
_روشهای درمانی نامتعارف(طب سوزنی ،هومیوپاتی و)...
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روند توسعه و وضعیت موجود
وقف و امور خیریه در کشور فرانسه

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور فرانسه
3-333مقدمه
در این فصل ابتدا روند تاریخی توسعه وقف و بنیادها و انجمنهای خیریه در فرانسه
ش ــرح داده ش ــده اس ــت .پس از آن وضعیت موجود بنیادها شـــامل تعداد بنیادها ،میزان
هزینهها ،حوزههای فعالیت و ...توضیح داده شده است .در ادامه وضعیت بخشندگی
در فرانس ــه با دیگر کش ــورهای اروپایی مقایســـه شـــده و در انتها چالشهای موجود در راه
توسعه بنیادها ذکر شده است.

3-333روند توسعه وقف و امور خیریه در کشور فرانسه

ً
درگذش ــته وقف غالبا به نحوی از انحاء با کلیسا مرتبط بوده است ،بهعبارتدیگر،
وق ــف ب ــرای کلیس ــا و صومعهه ــا ،یا بـــرای متولیـــان کلیســـا ،روحانیـــون و پارســـایان ،یا
یتیمخانهها و مدارس تحت نظر کلیسا ،یا در جهت آموزش و تعلیمات مذهبی صورت
میگرفته است.
ای ــن نوع وق ــف را «وقف ام ــور خیریه» 1نامیدهاند کـــه در حقـــوق رم از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده و به قالب حقوقی درآمده ،ســـپس بهوســـیله دســـتگاه حقوقی قدیم فرانسه
ً
تکاملیافته اس ــت .قرونوس ــطی ،دوران درخشـــش اوقاف ،مخصوصا اوقاف مذهبی در
جه ــت کلیس ــا بود؛ ولی دیری نپایید که دشـــمنی بـــا نهاد وقف آغاز گردید تـــا آنجا که در
انق ــاب کبی ــر فرانس ــه(1789م) انقالبیـــون ،نهاد وقف را حـــذف و ســـاقط نمودند .برای
1. FONDATIONS PIEUSE
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ریشهیابی این خصومت باید تفحصی در تاریخ آن روزگاران نمود.
سوءاس ــتفاده صاحبمنصبان کلیســـا از قدرت و هدایا و وصایای مردم به حدی بود
ک ــه بهعنوان نمونه یک پ ــدر روحانی ،که طبق قانون کلیســـا حق ازدواج نداشـــت ،مقدار
ً
ز ی ــادی از اموال کلیس ــای منطقه تحت نفـــوذش را قانونا برای فرزند نامشـــروعش وصیت
نمود! عملکرد منفی کلیسا بیشک یکی از زمینههای اصلی خصومت با اینگونه هدایا
و وصایا بود.
ّاما علت این خصومت را باید روحیه فردگرایی 1و اقتصاد لیبرالی قرن هجدهم دانست
که زمینه فکری و فلسفی این خصومت را کامل میکرد ،زیرا از جهت سیاسی ،تمرکز این
اموال در دس ــت کلیس ــا و سازمانهای خیریه وابســـته به آن ،قدرت سیاسی دولتمردان و
انقالبی ــون را تضعی ــف مینم ــود و از جهت اقتصادی نیـــز از این اموال به «امـــوال راکد» و
بدون تحرک تعبیر میش ــد که به دلیل عدم قابلیت نقلوانتقال و دادوستد اصل سرمایه،
موجب خاموش ماندن بخشی از فعالیتهای اقتصادی میشد .با توجه به این زمینهها،
انق ــاب فرانس ــه ،نه ــاد حقوق ــی وق ــف را ملغـــی و حـــذف نمـــود .لـــذا در قانـــون مدنـــی
فرانس ــه(1804م) ک ــه مدتی پس از انق ــاب تدوین گردید ،هیچ ســـخنی از وقف به میان
نیامده است.
برخی از حقوقدانان معتقدند که نویسندگان قانون مدنی فرانسه ازاینرو نامی از وقف
به میان نیاوردهاند که گمان میکردهاند وقف نوعی بخشـــش ســـاده ،در زمان حیات ،و یا
نوعی وصیت س ــاده ،برای پس از فوت اســـت و با طرح مبحث «هبه» و «ارث» نیازی به
ذکر آن نیست.
این وقفه از عصر انقالب تا اواخر قرن نوزدهم ادامه داشـــت .سپس بار دیگر استقبال
مردم از تأسیس بنیاد وقف و امور خیریه ،موجب گسترش حقوقی آن گردید .در این میان
ّ
روی ــه قضائ ــی نیز ضم ــن ایفای نقش مناســـب خویش ،تســـهیالت الزم حقوقـــی را برای
ً
نهادین ــه ک ــردن وقف فراهم آورد .بع ــد از جنگ جهانی دوم آهنگ توســـعه مخصوصا در
مس ــائل مالی و مالیاتی ش ــدت یاف ــت و درنتیجه قوانیـــن مختلفی در زمینـــه بنیادهای
1. Individualisme
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خیریه تصویب گردید.
در فرانسه ،بنیادهای خیریه رشد چندانی نیافت و یکی از مهمترین دالیل آن دشمنی
فردگرای ــان پس از انقالب ،باوجود ش ــخصیتهای حقوقی اســـت که میتوانســـتند یک
هدف سیاسی یا مذهبی را تعقیب کنند .قانونگذاران فرانسه هنوز هم نتوانستهاند خود
را از پیشداور یهای زمان انقالب  1789درباره خطرهای وجود شخصیتهای حقوقی
برهانند و آن را در کنار دولت بشناسند .در قرن هجدهم ،روح فردگرایی و اقتصاد آزاد ،با
بنیاده ــای خیر ی ــه نامس ــاعد مینمود .چراکه این ســـازمانها از ســـرعت انتقال و گردش
داراییها میکاست .به همین جهت ،انقالب همه بنیادها را از بین برد .این دشمنی به
تدوینکنن ــدگان قانون مدنی فرانس ــه نیـــز به میراث رســـید .بهعالوه ،آنان بـــا این فکر که
دارایی بتواند از ش ــخص جدا ش ــود و به دلیل اختصاص یافتن به هدف معین ،اصالت
یاب ــد مخالف بودند .ب ــه پندار آنان ،مؤسســـان چنین بنیادهایی باید تنهـــا از قالبهای
موجود حقوقی استفاده کنند؛ اموالی را که مایلاند به مصرف خاص برسد ،بهوسیله هبه
ی ــا وصی ــت ب ــه ش ــخصیتهای حقوقی موجـــود تملیـــک کننـــد و تحقق هـــدف خود را
بهصورت شرط بر متهب یا موصیله تحمیل نمایند .تنها شورای دولتی است که خود را
پایبن ــد به س ــنتها و رویهه ــا و متون مـــواد نمیبینـــد و درراه ایجاد اینگونه مؤسســـات
تسهیالتی فراهم میآورد.

3-333وضعیت موجود بنیادها ،صندوقها و انجمنهای خیریه در فرانسه
باوج ــود کمرنگ ب ــودن بخش بشردوســـتانه در فرانســـه ،امروزه فرانســـه به یـــک مرحله
تصمیمگیری رس ــیده اس ــت .از س ــال  2001تاکنون تعداد بنیادها در فرانســـه دو برابر شده
اس ــت و با تصو ی ــب قانون تش ــکیل صندوقهای موقوفه در ســـال  ،2008طی پنج ســـال
حدود  2000صندوق موقوفه شکلگرفتهاند .همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود،
تعداد بنیادها و صندوقها از  1.109عدد در ســـال  ،2001با رشـــد  %267به  4.071در سال
 2014رسیده است.
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جدول )1-3تعداد و درصد بنیادها برحسب ساختار قانونی از سال  2001تا 2014

2014
%
%
صندوقها
بنیادها

2009

2013

سال

2001

تعداد تعداد

%
%
تعداد
تعداد
بنیادها
بنیادها

%15

%28

634

628

%34

578

%42

471

بنیادهای عامالمنفعه

%9

%16

344

325

%15

250

%6

67

بنیادهای شرکتی

%29

%52

1161

1067

%48

811

%52

571

بنیادهای وابسته

%2

41

40

%2

25

-

-

بنیادهای همکار یهای
علمی

%1

20

20

%0

7

-

-

بنیادهای همکاری
مشترک

%1

29

29

%1

15

-

-

بنیادهای دانشگاهی

%100

2229

2109

%100

1686

%100

1109

کل بنیادها

%45

-

1842

1568

-

162

-

-

صندوقها

%100

-

4071

3677

-

1848

-

1109

تعداد کل صندوقها و
بنیادها

و بنیادها

%2

%4

%3

انواع بنیادها

در شکل  1-3رشد بنیادها از سال  2001تا  2014به تفکیک ساختار قانونی آنها نشان
داده ش ــده اس ــت .دیده میشود که رشـــد بنیادها به طور خاص ناشـــی از تشکیل تعداد
زیادی بنیاد وابسته در پنج سال اخیر بوده است.
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شکل )1-3رشد بنیادها و صندوقها در فرانسه از سال  2001تا  2014برحسب ساختار قانونی آنها

بنیادها در فرانسه یک بخش بسیار جوان محسوب میشوند بهطور یکه  %75آنها از
سال  1980به بعد شکل گرفتهاند .در دو دهه اخیر رشد بنیادها نسبت به قبل پرشتابتر
بوده اس ــت %17 .بنیادها بین س ــالهای  1990تا  %30 ،2000بین سال  2000تا  ،2010و %15
آنها از سال  2010به بعد شکل گرفتهاند.

شکل )2-3نسبت بنیادهای جدید بر اساس تاریخ تأسیس
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در سال  2013بیش از  200بنیاد دارای  10تا  50میلیون یورو دارایی و در حدود  50بنیاد
دارای بیش از  200میلیون یورو سرمایه بودند.

شکل )3-3میزان دارایی بنیادها در فرانسه

سهم عظیمی از بنیادها در فرانسه گرنت-میکینگ و مابقی آنها بنیادهای عملیاتی
هستند.

شکل )4-3تفکیک بنیادهای فرانسه برحسب جنس فعالیت
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اگرچه بخش عظیمی از درآمد بنیادها از راه کمکهای مالی بخش خصوصی تأمین
یگ ــردد ،ام ــا همچنان کمکهای دولتی یک ســـوم بودجه این بخـــش را تأمین میکند.
م 
بنیادهای عملیاتی %73بودجه خود را از بخش دولتی دریافت میکنند .بیش از نیمی از
مناب ــع مال ــی بنیادهای عملیات ــی به ویـــژه بنیادهای عامالمنفعه از شـــارژ روزانـــه 1تأمین
میشود .در فرانسه شارژ روزانه جزء الینفکی از مؤسسات اجتماعی یا پزشکی -اجتماعی
است بدان معنی که تمامی یا بخشی از هزینه خدمات ارائه شده به یک فرد مصرفکننده
توسط دولت پرداخت میشود(.مانند بیمه)
بنیاده ــای گرنت میکینگ  %79منابع خـــود را از بخش خصوصی دریافت میکنند.
بنیادهای شرکتی و وابسته هیچ نوع کمک دولتی دریافت نمیکنند .بنیادهای مربوط به
تحصی ــات تکمیلی و تحقیقات مقدار قابل توجهی بودجه دولتی دریافت میکنند (در
حدود  %24کل منابع دریافتی) .برخالف بنیادهای عامالمنفعه(خدمات همگانی) این
بنیادها ش ــارژ روزانه دریاف ــت نمیکنند و درآمد آنها اغلب از محـــل خدمات و یارانهها
اس ــت .بنیاده ــای عملیاتی در حدود  %5از منابع خود را از ســـود حاصـــل از تجهیزات یا
س ــاختمانهای خود تأمین میکنند .ســـود حاصل از سرمایهگذاری درصد کمی از درآمد
بنیاده ــا را تش ــکیل میدهد ،اما همین منبع در بنیادهای گرنـــت میکینگ( )%8به طور
قاب ــل توجه ــی بیش ــتر از بنیادهای عملیاتی( )%1اســـت .این منابع ســـال به ســـال متغیر
هستند زیرا تعداد زیادی از بنیادها به خرید و فروش سهام و اوراق قرضه میپردازند.
بخ ــش قاب ــل توجهی از مخ ــارج بنیادهـــای عملیاتـــی( )%80صرف مدیریـــت بنیاد و
یش ــود .این نوع مخـــارج بخشـــی از مأموریتهای اجتماعـــی بنیادها
مخارج پرس ــنل م 
محسوب میشود(کمک هزینه به محققان و پرسنل).

1. daily charge
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شکل )5-3سهم منابع درآمد بنیادها در فرانسه

جدول )2-3تفکیک مخارج بنیادها در سال 2013

بنیادهای گرنت-
میکینگ

بنیادهای عملیاتی

کمکهای مالی ،یارانه و جوایز

%64

%9

هزینه پرسنل

%7

%47

هزینه اجرایی و مدیریت

%13

%33

مالیات و شارژ

%1

%4

مخارج مالی

%9

%1

دیگر مخارج

%7

%6

مخارج بنیادها

بخش عمده مؤسس ــان بنیادها در فرانســـه اشخاص و پس از آن شرکتها هستند .در
شکل بعد سهم مؤسسان بنیادها در سال  2013به تفکیک نشان داده شده است.

هسنارف روشک رد هیریخ روما و فقو دوجوم تیعضو و هعسوت دنور _موس لصف 63 /

شکل )6-3سهم هر یک از مؤسسان بنیادها در سال 2013

وصیت و ارثیه به عنوان مبدأ اصلی شکلگیری بنیادها با افت شدیدی در سالهای
اخیر مواجه ش ــده است یعنی سهم بنیادهایی که از طریق وصیت شکلگرفتهاند از %19
در سال  2009به کمتر از  %14در سال  2013رسیده است.

شکل )7-3سهم بنیادهایی که از طریق وصیت شکل گرفتهاند در سال  2009و 2013
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ت بنیادهای فرانســـه رتبه اول را داراست
خدمات اجتماعی در میان حوزههای فعالی 
و در س ــالهای اخی ــر ب ــه دلیل بحرانهای اقتصادی رشـــد بیشـــتری نیز داشـــته اســـت.
عمدهتر ی ــن خدمات این بخش که رشـــد قابل توجهی داشـــته اســـت شـــامل کمکهای
اورژانس ــی ،خدمات به محرومان و مشـــاوره اســـت .پـــس از خدمـــات اجتماعی ،بخش
سالمت و پس از آن هنر و فرهنگ قرار دارد.
جدول )3-3تفکیک سهم بنیادها بر اساس حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

سهم در کل

هنر و فرهنگ

%17

تحصیالت تکمیلی و آموزشهای مقدماتی

%11

علوم

%4

تحقیقات پزشکی و سالمت

%18

خدمات اجتماعی

%29

محیطزیست

%3

حفاظت از حیوانات

%1

ورزش و سرگرمی

%1

مذهب ،جامعه مدنی ،بشردوستانه

%3

مسکن دادن و توسعه در فرانسه

%2

توسعه و روابط بینالملل

%4

اشتغال و نیروی کار

%3

سایر

%4

از لح ــاظ میزان مخ ــارج و هزینههای اختصـــاص یافته ،بخش تحقیقات پزشـــکی و
بهداش ــت ب ــا  %40دارای رتب ــه اول و پس از آن خدمات اجتماعی با حدود  %35ســـهم در
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جایگاه دوم قرار دارند.

شکل )8-3تفکیک سهم فعالیت بنیادها بر اساس میزان مخارج آنها

اگرچ ــه  %57بنیادها در فرانس ــه تمام گروهها در تمام ســـنین را پوشـــش میدهند ،اما
برخی گروههای خاص بیش ــتر مورد توجه قرار گرفتهاند .یکچهارم بنیادها( )%24به طور
خ ــاص کودکان و جوانان را پوش ــش میدهند .محرومان با  %13ســـهم جایـــگاه دوم را دارا
هستند .سالمندان و معلوالن در جایگاه سوم قرار دارند.
جدول )4-3سهم گروههای ذینفع از فعالیتهای بنیادها

گروههای هدف

سهم در کل

تمام گروهها

%57

سالمندان

%9

کودکان و جوانان

%24

معلوالن

%9

محرومان

%13

 / 66آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور فرانسه

گروههای هدف
معتادان به مواد مخدر و الکل
مجرمان
اقلیتهای قومی
پناهندگان و مهاجران

سهم در کل
%1
%0.8
%2

زنان و دختران جوان

%2

خانوادهها

%2

سایر گروهها

%14

مجموع

%133

3-333مقایسه وضعیت کشور فرانسه در حوزه امور خیریه با دیگر کشورهای اروپایی
در مقایسه با ایاالت متحده ،درصد کمککنندگان( )%44و میزان کل کمکها(22/4
میلیارد یورو) در اروپا بسیار کمتر از آمریکا( %95کمککننده با 224میلیارد یورو) است.
اما از طرف دیگر ،تعداد بنیادها در اروپا( )130.000نسبت به آمریکا( )100.000بسیار بیشتر
و بس ــیار فعالتر هس ــتند .ش ــاخص اعتبار یا نســـبت خرج به دارایی بنیادها در اروپا %12
درحالیکه در آمریکا  %7است.
تعداد تخمین زده ش ــده کمککنندگان در  10کشـــور اروپایی کمتر از  149میلیون نفر
اس ــت که معادل با  %44کل جمعیت این کشورهاست .این تخمین بر اساس دادههای
خود اظهاری بوده اس ــت و باید با احتیاط با آن برخورد شود .اولین کشور دارنده بیشترین
تعداد بخشندگان در اروپا کشور انگلیس با  28میلیون نفر و پس از آن کشور فرانسه با 25
میلیون نفر بخشنده است.
 %49از جمعیت فرانس ــه ب ــه خیریهها کمک اهدا میکنند و از این نظر فرانســـه دارای
1
رتبه ششم در میان کشورهای اروپایی است .هلند با  %85در جایگاه اول قرار دارد [.]8
1. An overview of philanthropy in Europe
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شکل )9-3نسبت بخشندگان به ازای جمعیت هر کشور در اروپا

از لحاظ حجم کمکهای مالی فرانسه با  2225میلیون یورو در سال  2012دارای رتبه
چهارم در میان کشورهای اروپایی است.

شکل )10-3میزان کمکهای اهدایی در سال  2012برحسب میلیون یورو
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می ــزان کمکهای اهدایی به امور خیریه در فرانســـه در ســـال  2012در حدود  % 1/25از
درآمد ناخالص داخلی سرانه را تشکیل میدهد و از این نظر فرانسه دارای رتبه دوم در اروپا
است.

شکل )11-3میزان کمکهای اهدایی در سال  2012برحسب میلیون یورو

3-333چالشهای موجود در راه توسعه بنیادها و صندوقها در فرانسه

ً
توسعه بنیادها در فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی نسبتا کندتر بوده است
و علت این رشد کندتر را در سه دلیل زیر میتوان خالصه نمود:
_در درجه اول عدم توس ــعه قابل توجه بنیادها در فرانســـه ،ســـختگیری مسئوالن دولتی
بوده اس ــت .همچنین ترس از توس ــعه رقبای خصوصی که توانایی جمعآوری ثروت را
دارن ــد و تهدی ــدی ب ــرای اقت ــدار دولـــت محســـوب میشـــود .ایـــن بیاعتمـــادی بـــرای
قرنها(پیش از  )1789در فرانس ــه جریان داشته اســـت تا آنکه در سال  1960با تأسیس
بنیاد فرانسه فصلی جدید در تاریخ توسعه بنیادها آغاز شد.
_علت دیگر رشد متوسط بنیادها در فرانسه را میتوان مربوط به رشد سریع و موفقیتآمیز
انجمنها دانس ــت زیرا انجمنها به دلیل آزادی بیشتر بسیار راحتتر از بنیادها و بدون
نیاز به هیچ س ــرمایه اولیه یا مسئولیتی میتوانستند توسعه یابند .پس از تصویب قانون
نه ــا ،بی ــش از یک میلیـــون انجمن در عرض صد ســـال در فرانســـه
 1901در ب ــاره انجم 
تشکیل شده است در حالی که تنها  4.058بنیاد و صندوق شکل گرفتهاند.
_آخرین دلیل برای رش ــد متوس ــط بنیادهای فرانســـه که کمتر به آن توجه میشود ،قانون
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وراثت فرانس ــه است .قانون مدنی فرانســـه دارای موانع جدی بر سر راه توسعه بنیادهای
خصوصی اس ــت که البته در سال  2008با تصویب قانون تشکیل صندوقهای موقوفه
بدون نیاز به موقوفه اولیه برای رفع این مانع قانونی تالش شده است.

3-333نگاهی گذرا بر اماکن مذهبی در فرانسه
تا پیش از انقالب کبیر ،مس ــیحیت کاتولیک به مدت 10قرن (از ســـال 987تا ســـال
1789م) مذهب رسمی فرانسه بود و کلیسا با اقتداری قابل توجه به عنوان یکی از منابع
قدرت و همچنین متولی امور مذهبی و اعتقادی مردم ،نقش مهمی در صحنه سیاســـی
و اجتماعی فرانسه ایفا میکرد .به دنبال انقالب مردمی و فراگیر در سال 1789م ،تغییرات
اساس ــی در فرانس ــه ایجاد ش ــد که اس ــاس ســـنتی روابط حاکم در جامعه و به ویژه روابط
دولت و روحانیون مسیحی را دگرگون کرد.
در بین س ــال های  1815تا 1905م مسئله آموزش های مذهبی باردیگر به عنوان یکی
از مسایل موردمناقشه و کشمکش بین دولت و کلیسا مطرح شد«.آموزش مذهبی» ،یکی
از نمادهای قدرت کلیس ــا در فرانسه بود و دردست داشتن کنترل آن به منزله اعمال نفوذ
و اقتدار بر بخش اعظمی از ش ــهروندان به شـــمار می رفت .در طول این مدت ،مناقشات
متع ــددی بین مقام های دولتی و کلیســـا درخصوص آموزش هـــای مذهبی و چگونگی
اعمال آن به وقوع پیوست که این مناقشات تا زمان تصویب قانون 1905میالدی (جدایی
امور مذهبی از دولت) در فرانسه ادامه داشت.
حکومتهای وقت فرانسه به منظور حفظ مناسبات خوب خود با حکومت قدرتمند
واتیکان مبادرت به اعطای برخی امتیازات به کلیســـا کرده بود که تصویب برخی قوانین
آموزش مذهبی با تاکید بر نقش کلیسا از آن جمله محسوب می شد.در برابر این اقدامات
هواداران نظام جمهوری در فرانس ــه به شدت با آمیختگی امور مذهبی در دولت از جمله
قوانین آموزش مذهبی به مخالفت برخاســـتند و آشکارا خواستار برقراری نظام جمهوری
مبتنی بر جدایی دولت از کلیس ــا ش ــدند .با اعالم مجدد جمهوری در فرانســـه در ســـال
 1875میالدی که با واکنش بس ــیار ســـرد کلیســـای کاتولیک روبرو شـــد ،هواداران نظام
جمه ــوری بار دیگ ــر در راس قدرت این کشـــور و در برابر روحانیون مســـیحی قرار گرفتند.
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تغییر در نظام سیاسی فرانسه تاثیر قابل توجه و موثری بر قوانین موضوعه این کشور نهاد.
در نهایت در تاریخ نهم س ــپتامبر ســـال  1905میالدی نمایندگان مجلس ملی فرانســـه
قانونی را به تصویب رس ــاندند که به موجب آن اصل «جداســـازی دولت از کلیسا» و به بیان
دیگر «الییسیته» در این کشور به تصویب رسید .این قانون به یکی از اصول اصلی و شناخته
شده در جمهوری فرانسه تبدیل شد که از آن به عنوان رکن جمهوری نام می برند]35[.
ت ــا پیش از تصو ی ــب این قانون دولتهای ملی و محلی فرانســـه مالک اماکن مذهبی
بودن ــد و مس ــئولیت نگهداری آنها را بر عهده داشـــتند .با تصویـــب قانون جدایی دین از
حکومت در س ــال  ۱۹۰۵اختص ــاص اعتبار مالی به گروههای مذهبی از ســـوی دولت در
این کشور قطع گردید.
بر طبق آمار ۵۵۰۰۰ ،کلیسای کاتولیک و مکان مذهبی در فرانسه وجود دارد که ۱۶۰۰۰
نه ــا بناه ــای تاریخی محافظت شـــده و  ۹۵کلیســـای جامع متعلـــق به دولت
ع ــدد از آ 
هس ــتند .دول ــت فرانس ــه مالک هی ــچ مـــکان عبادتی بـــرای مســـلمانان ،یهودیـــان و غیر
کاتولیکها نیست.
دولت فرانس ــه هیچ نوع بودجه یا کمک مالی برای ســـاخت مســـجد ،کلیســـا یا دیگر
مکانهای مذهبی اختصاص نمیدهد .با این وجود دولت ممکن است در برخی مواقع
ضمان ــت اعط ــای وام ب ــه گروههای مذهبـــی اعطا نماید و یـــا به ســـازمانهای فرهنگی با
پیوندهای مذهبی کمک مالی ببخشد .همچنین مکانهای مذهبی از پرداخت مالیات
معاف هستند.

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور فرانسه

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

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت است از فرد ،گروه و یا ســـازمانی که میتواند بر ورودیها(منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثیر بگ ــذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن(خدمات،
محص ــوالت ،پیامده ــا و )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
سیاسـ ـتگذار نهادی اس ــت که برنامههایی را که باید توســـط دولت ،کســـبوکارها و
غیره دنبال شود تعیین میکند.
سیاستگذاری بهصورت فرایندی تعریفشده است که بهواسطه آن دولت بهمنظور
ارائ ــه پیامد(تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشـــمانداز سیاســـی خـــود را به برنامه و
عمل تبدیل میکند .لذا سیاسـ ـتگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشـــد .بهطور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه(مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
بر این اس ــاس نهادهای سیاسـ ـتگذار در حوزه وقف و امورخیریه در کشـــور فرانسه
ش ــامل پارلمان فرانس ــه ،ش ــورای دولتـــی ،وزارت کشـــور ،وزارت اقتصـــاد و وزارت امور
خارجه میباشد.
_پارلمان :پارلمان فرانس ــه که از دو بخش به نام مجلس ســـنا و شورای ملی تشکیل شده
اس ــت متولی امر قانونگذاری در کشـــور فرانســـه اســـت و از این رو قوانین مرتبط با امور
وقف و خیریه همچون نحوه تأسیس انجمنها و بنیادها ،نحوه اداره و نظارت بر آنان و
همچنی ــن قوانی ــن مالی و مالیاتی مرتبـــط با بخش غیرانتفاعی توســـط پارلمان تنظیم و
تصویب میشود.
_شورای دولتی :شورای دولتی از دیرباز نقش مهمی در تکامل وقف در فرانسه ایفا نموده
و به دلیل منافع عمومی جامعه به گســـترش و توســـعه و تسهیل آن تمایل داشته است.
ش ــورای دولت ــی به عنوان نه ــاد متولـــی تصمیمگیری در خصـــوص صالحیت دریافت
نه ــا از یک ســـو و دارا بودن نقشهـــای چندگانه از قبیل
مج ــوز توس ــط بنیادها و انجم 
مش ــاور دول ــت در تنظی ــم لوای ــح و طرحهـــا ،عالیتریـــن دادگاه اداری فرانســـه و بازوی
مطالعاتی و تحقیقاتی دولت از س ــوی دیگر ،مرجع بســـیار مهمی برای سیاستگذاری
در حوزه وقف و امور خیریه محس ــوب میشـــود .این شورا نظرات و دغدغههای خود را
جه ــت اص ــاح قوانین بخ ــش غیرانتفاعی در قالب گـــزارش یا در فراینـــد تدوین لوایح
عنوان میکند.
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_وزارت کشور :با توجه به آنکه هر نوع بنیاد یا انجمن در فرانسه به منظور رسمیت یافتن
و دریافت مجوز قانونی باید به وزارت کشـــور یا استاندار یهای مربوطه مراجعه نماید،
بنابرای ــن وزارت کش ــور یکی از مهمترین کنشـــگران فعال در زمینه وقـــف و امور خیریه
میباش ــد که دارای نقش دوگانه به عنوان تنظیمگر و سیاســـتگذار اســـت .این نهاد از
طریق شناس ــایی مشکالت و نیازهای موجود در بخش غیرانتفاعی پیشنهادات خود
را به منظور اصالح یا تصویب قوانین جدید به صورت الیحه و یا گزارشـــاتی به پارلمان
ارائه میدهد.
_وزارت اقتص ــاد :اداره دارای ــی فرانس ــه که در ذیل وزارت اقتصاد این کشـــور قـــرار دارد به
عن ــوان متول ــی امور مالیات ــی در تنظیم لوایـــح مالیاتی در خصوص بخـــش غیرانتفاعی
نقش دارد.
_وزارت ام ــور خارج ــه :از آن رو که در ســـالهای اخیر کمکهای بشردوســـتانه در قالب
ته ــای دیپلماتیک دولت فرانســـه درآمده اســـت ،وزارت امـــور خارجه
یک ــی از فعالی 
مس ــئولیت تنظی ــم سیاسـ ـتها و برنامههـــای اســـتراتژیک در زمینـــه فعالیتهـــای
بشردوستانه به خصوص در سطح بینالمللی را بر عهده دارد.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت کـــه بهواســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
شرکتها و مردم را تنظیم میکند .کارکردهای تنظیمکننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه بهمنظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و...
بهمنظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .بهصورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
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ً
_فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه اســـتانداردها ســـازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون
بهعنوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .استانداردها میتواند از طریق
نگ ــذاری یا تنظیمکنندگانی تنظیم شـــود که بهواســـطه فرایند تنظیـــم برای تعریف
قانو 
قانون مشروعیت دارند.
_خ ــود -تنظیمی :2این رویک ــرد میتواند بهعنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 3رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در ای ــن مورد ،اغلـــب انجمنهـــای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده ک ــه قوانین عملکرد را ایجـــاد ،کنترل و اجرا میکننـــد .بهعنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیم ــی اغلب بهعنوان یک روش کســـبوکار دیده میشـــود که اقـــدام انحصاری
بهمنظ ــور جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
ب ــاالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیمشـــده میباشـــد .بهعالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بـــوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند بهصورت یک رویکرد غیـــر دموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی دیده شـــود که با اهداف
مختل ــف قوانین را تنظیم میکنند .در کمترین ســـطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
چالشهای منتج شده از عالقههای بیرونی کسانی قرار دارد که فکر میکنند استانداردها
و قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیمنشده است.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :4یک تشویق ،سیاســـت ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها بهواسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکسو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
س ــعی دارد بهمنظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
1.command and control
2. self-regulation
3. do-it-yourself
4. incentive-based regulation
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را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالی ــات و کمکهـــای مالی محـــدود یا متوقف کنـــد .برای
بهکارگیری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
جریم هه ــا میباش ــد .یک ــی از ان ــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــویق ،تنظیـــم مبتنـــی بر
عملکرد )PBR(1است که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت
و بهبود در کیفیت خدمات میباشد .بهعالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد
خارجی متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس اســـت .مزایای
 PBRاین اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شـــرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و
عملی ــات و بهب ــود در پایایی سیس ــتم کمک میکنـــد .طرح تنبیه و تشـــویق بهصورت
مکانیکی عمل میکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان
تس ــخیر در فراین ــد تنظی ــم را کاهش میدهـــد .بهعالوه ایـــن رویکـــرد ،انعطافپذیری در
تصمیمگی ــری ش ــرکت را فراهم میکند ،که آیـــا از قانون تبعیت کند یـــا جریمه بپردازد.
اگرچه بهعنوان یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیده و غیر
منعطف اشاره کرد که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشده است .از مفروضات اصلی
ً
ای ــن رویک ــرد ،عقالنی ــت اقتصادی اســـت کـــه لزومـــا در همه مـــوارد یافت نمیشـــود.
همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال،
رفت ــار "بد" ،مانن ــد آلودگی ،اگر که قوانین بهطور صحیح تنظیمنشـــده باشـــند میتواند
پاداش بگیرد.
بر این اس ــاس نهادهای تنظیمگر ،در حوزه وقف و امورخیریه در کشـــور فرانســـه شامل
شورای دولتی ،وزارت کشور یا استاندار یها ،اداره دارایی و کمیته منشور اخالقی است.
_ش ــورای دولتی :در فرانسه بنیادها برای آنکه با عنوان عامالمنفعه شناخته شوند باید از
شورای دولتی فرانسه مجوز الزم را دریافت نماید .ابتدا شورای دولتی فرانسه فرم تقاضا
ب ــرای دریاف ــت عن ــوان عامالمنفعه بـــودن را بررســـی میکند و پـــس از آن نظر خـــود را به
1. Performance-based regulation
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نخسـ ـتوزیر (به عنوان ریاست شورای دولتی) اعالم مینماید .نخستوزیری پس از
بررس ــی و تأیی ــد صالحیت دریافت عنـــوان عامالمنفعه بودن مســـئولیت صدور حکم
عامالمنفعه بودن را داراست.
_به عالوه مسئولیت صدور مجوز برای تأسیس انجمنها نیز بر عهده شورای دولتی است.
_وزارت کش ــور :وزارت کش ــور مس ــئولیت ثبـــت درخواســـت مجـــوز تأســـیس بنیادها و
نه ــا یا اجازه انحالل آن را برعهده دارد .به عالوه وزارت کشـــور یک ناظر اصلی بر
انجم 
فعالیت بنیادها محسوب میشود و دارای نمایندگانی در شورای اداری هر بنیاد است.
_اداره دارای ــی :مس ــئولیت اعطای معافیت مالیاتی به انجمنهـــا و بنیادها و امتیازات و
کس ــری مالیاتی اختصاص داده شده به بخشش هدایا و کمکهای مالی به انجمنها
و بنیادهای خیریه بر عهده اداره دارایی است.
_کمیت ــه منش ــور اخالق ــی :ای ــن کمیته یک بخـــش خصوصی اســـت که وظیفـــه کنترل
انجمنها و بنیادهایی را که به عضویت این کمیته درآمدهاند و نظارت آن را پذیرفتهاند
ب ــر عه ــده دارد .هدف از این کنترل اطمینان از شـــفافیت عملکرد آنها در اســـتفاده از
که ــای مردم ــی و انطباق بـــا ضوابط اخالقی اســـت .به دلیـــل ضوابط و
ارثی هه ــا و کم 
الزامات موش ــکافانه این کمیت ــه دربارۀ اعضای خود ،عضویـــت در این کمیته به یک
برچسب اطمینان شناخته شده برای عموم مردم تبدیل شده است.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
یش ــوند و هدف آن توس ــعه و بهبود بازار خدمات میباشـــد .تسهیلگر ،تأمینکنندگان
م 
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتی جدید ،ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمای ــت میکن ــد .کارکر ده ــای دیگـــر تســـهیلگر شـــامل ارزیابی خارجـــی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجامشده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
م ــوارد مذک ــور در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه فراهـــم آوردن اطالعـــات پایـــهای از مجموعه
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خیری هه ــا و یا انجام خدمات مش ــاورهای برای مؤسســـات خیریه را نیـــز میتواند بهعنوان
کارکردهای تسهیلکنندگان در نظر گرفت.
بر این اس ــاس نهادهای تس ــهیلگر در حوزه وقف و امورخیریه در کشـــور فرانسه شامل
بنیاد فرانس ــه ،سازمان بخشندگی فرانسه ،انستیتو فرانسه ،مرکز بنیادهای فرانسه ،سایت
آبزروو ،س ــازمان فرانس بنیووال ،خیریه دوستان بنیاد فرانسه ،انجمن  ،ASSO1901انستیتو
تحقیقات و اطالعات فعالیتهای داوطلبانه ،مرکز تحقیقات و مطالعات بشردوستانه،
رصدخانه بنیاد فرانسه ،رصدخانه وزارت امور خارجه و سایت مایا هستند.
_بنیاد فرانس ــه :بنیاد فرانسه یک بخش اداری مســـتقل در فرانسه است که توسط دولت
فرانس ــه در س ــال  1969ب ــه منظ ــور انگیـــزش و تقویـــت رشـــد بنیادهـــای خصوصـــی و
فعالیتهای بشردوستانه تأسیس گردید .این بنیاد نقش هدایتکننده و جهت دهنده
بنیادهای خیریه و موقوفات را عهدهدار است .به عالوه این بنیاد نقش چتر حمایتی را
برای  744بنیاد دیگر در فرانسه ایفا میکند.
_سازمان بخشندگی فرانس ــه :مأموریت این سازمان اعمال نفوذ (البیگری) و نمایندگی
در مراج ــع عمومی از س ــوی بخش غیرانتفاعی و ارائه مشـــاوره حقوقی به ســـازمانهای
غیرانتفاعی است.
_انس ــتیتو فرانس ــه :این انس ــتیتو که از  ۵آ کادمی هنری ،فرهنگی و علمی تشـــکیل شده
اس ــت مس ــئولیت مدیریت و اعطای جوایز و کمکهای مالی دولتی را به بیش از ۱۰۰۰
بنیاد علمی ،فرهنگی و هنری بر عهده دارد.
_مرک ــز بنیادهای فرانس ــه :این مرک ــز باهدف ارتقاء و توســـعه بنیادها در فرانســـه و افزایش
حض ــور آنها در س ــطح منطقـ ـهای ،ملی و بینالمللـــی به شبکهســـازی و ایجاد تعامل
میان بنیادها میپردازد و تا کنون  250بنیاد فرانسوی را دور یکدیگر جمع نموده است.
_سایت آبزروو :این سایت در واقع یک رصدخانه برای اقدامات خیرخواهانه و داوطلبانه
است که به شناسایی اقدامات داوطلبانه جمعی ،ایجاد امکان سرمایهگذاری و تبادل
تجربی ــات میان ش ــرکای مختلف ،جمـــعآوری اطالعـــات و تغذیه فکری مســـئوالن و
سیاستگذاران میپردازد.
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_فران ــس بنی ــووال :این س ــازمان ب ــه عنوان یک ســـازمان خدمـــات عمومـــی فعالیتهای
خیرخواهانه اجتماعی را تسهیل میکند و دارای  80شعبه محلی و  250مرکز اجتماعی
برای خیرین و داوطلبان است.
_خیریه دوس ــتان بنیاد فرانس ــه :این خیریه یک خیریه عمومی در آمریکا است که هدف
آن حمایت از بزرگترین خیریه گرنت-میکینگ فرانســـه یعنی بنیاد فرانسه و بسیاری از
سازمانهای تحت پوشش آن است.
_انجم ــن  :Asso1991ای ــن انجم ــن اقدام بـــه ایجاد یک نمونـــه پایلوت پایـــگاه داده برای
انجمنها نموده است که در حال حاضر دارای اطالعات بیش از  1.230.000انجمن در
فرانسه است که از نظر مکانی و از نظر نوع فعالیت دستهبندی شدهاند.
_انستیتو تحقیقات و اطالعات فعالیتهای داوطلبانه :این مؤسسه یک مرکز خصوصی
اس ــت که به آموزش و ترویج فعالیتهای داوطلبانه در میان اقشـــار مختلف جامعه از
جمله دانشآموزان ،مربیان مدارس ،زنان داوطلب و غیره میپردازد.
_ مرکز تحقیقات و مطالعات بشردوســـتانه :این مرکز بـــه مطالعه موضوعات مختلف در
زمین ــه فعالیتهای بشردوس ــتانه از قبیل تبلیغـــات و ارتباطات انجمنهـــا و بنیادها،
روندهای پیشبینی شده ،نوآوری در جذب سرمایه و  ...میپردازد.
_رصدخان ــه بنی ــاد فرانس ــه :رصدخانه بنیاد فرانســـه به انتشـــار رایـــگان دادههـــای مرتبط با
بخشندگی و نوعدوستی با هدف شناخته شدن بخش خیریه در اذهان عمومی میپردازد.
_رصدخان ــه وزارت ام ــور خارج ــه :مأموریت این رصدخانـــه که با مشـــارکت وزارت امور
خارج ــه و جمع ــی از انجمنهای فعال در زمینه کار داوطلبانه تأســـیس شـــده اســـت،
افزایش آ گاهی درباره روشهای مختلف فعالیت شهروندان فرانسه در اتحاد بینالمللی
و شناسایی ،ارزیابی و ارزشگذاری سازمانهای فعال در این بخش میباشد.
_س ــایت مایا :مایا یک سیس ــتم راهنمایی و اطالعرسانی است در خصوص نحوه ایجاد
انجمن ،ضوابط ،منابع مالی ،حسابرسی ،قوانین مالیاتی و  ...است.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
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هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز بهعنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند [.]27
اسامی تعدادی از ارائه دهندگان خدمات در زمینه وقف و امورخیریه در کشور فرانسه
که به عنوان نمونه در این گزارش بررسی شدهاند به قرار ذیل است:
_آژان ــس توس ــعه فرانس ــه :ای ــن آژان ــس یـــک موسســـه مالـــی دولتی اســـت که بـــه اجرای
سیاسـ ـتهای تعریف شده توسط دولت فرانسه میپردازد و مأموریت آن مبارزه با فقر و
تقویت همکاری برای توسعه در سطح جهان است.
_بنیاد نیکوالس هالوت :مأموریت این بنیاد فراهم آوردن و شتاب بخشیدن به تغییرات
در رفتاره ــای ف ــردی و جمعی و حمایت از فعالیتهای زیســـتمحیطی در فرانســـه و
خارج از آن به منظور حفاظت از میراث طبیعی است.
_بنی ــاد تحقیقات پزش ــکی :ای ــن بنیاد کـــه مهمترین بازیگـــر خیریه در حـــوزه تحقیقات
سالمت عمومی در فرانسه به شمار میرود ،در زمینه اعطای کمک مالی به تحقیقات
پزش ــکی ب ــر روی تمام ان ــواع بیمار یهـــا و اطالعرســـانی عمومـــی دربـــاره موضوعات و
پیشرفتهای تحقیقاتی فعالیت میکند.
_انجم ــن اس ــامی الغدیر :ای ــن انجمن یک مرجـــع برای آمـــوزش و پشـــتیبانی از زیارت
مکانهای مذهبی برای نمونه آموزش مناسک حج میپردازد .به عالوه این مرکز دارای
برنامههای مذهبی هفتگی و مناسبتی برای اعیاد و عزادار یها است.
_انجمن بینالمللی معلوالن :این انجمن که یک موسســـه خیریه بینالمللی بزرگ است
ک ــه در بس ــیاری از کش ــورهای جه ــان بـــه حمایـــت از معلـــوالن در زمینـــه توانبخشـــی،
پیشگیری ،دفاع از حقوق معلوالن و غیره میپردازد.

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
حوزه وقف و امور خیریه در کشور فرانسه فعالیت مینمایند؛ در این بخش ،ابتدا نگاشت
نهادی مربوط به این کنش ــگران در شکل  1-4نشان داده شده است و در ادامه نهادهای
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سیاسـ ـتگذار ،ناظ ــر ،تس ــهیل گر و ارائـــه دهندگان خدمات کـــه نام آنها آورده شـــده به
تفصیل توضیح داده خواهد شد.

شکل )1-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور فرانسه

4-44444پارلمان فرانسه
پارلمان فرانسه از دو مجلس سنا و مجلس شورای ملی تشکیل شده است.
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مجلس س ــنا  348کرسی دارد و سناتورهای آن در انتخاباتی غیرمستقیم و توسط 71
ه ــزار نماین ــده محل ــی و منطقهای به مدت  ۶ســـال انتخاب میشـــوند و نمایندگی ثلث
اعضای آن هر سه سال یک بار قابل تمدید میباشد.
مجلس ش ــورای ملی فرانس ــه دارای  ۵۷۷کرســـی اســـت که از این تعداد  ۵۵۵کرســـی
متعلق به فرانس ــه و  ۲۲کرس ــی دیگر متعلق به ســـرزمین های ماورای بحار ( مســـتعمرات
فرانسه در اقیانوس آرام ) است  .نمایندگان مجلس شورای ملی نیز با آرای عمومی مستقیم
و به مدت  ۵سال انتخاب میشوند .هریک از  ۵۷۷نماینده مجلس به یکی از ۶کمیسیون
دائم ــی پارلمان ــی تعلق دارند .پیش ــنهادها و الیحههـــا پیش از آن که در جلســـه علنی مورد
بحث و سپس مورد رای گیری واقع شوند ،از سوی این کمیسیونها بررسی می شوند .
دو مجل ــس ملی و س ــنا ب ــا تنظیم رویـــه قانونگذاری خود میکوشـــند تا بــــه اهــــدافی
همچـ ــون رعایت اصول دمکراسی در وضع قوانین ،وضع سریع آنها و اجتناب از هرگونه
ات ــاف وقتی دس ــت یابن ــد .به موج ــب اصل۳۴قانـــون اساســـی ،مجلس فقـــط درقلمرو
محدودی مانند مالیاته ــا ،حقوق مدنی ،قانون انتخابات ،قانون کار ،تامین اجتماعی
و قوانی ــن کیف ــری ،مج ــاز ب ــه قانونگذاری اســـت .همچنیـــن  ،نماینـــدگان مجلس ملی
میتوانند دولت را با اس ــتیضاح یا رای عدم اعتماد ســـاقط کنند .در ضمن مجلس ملی
میتواند طرحهایی را که به تصویب سنا رسیده را ملغی کند.
قوانین مرتبط با امور وقف و خیریه همچون نحوه تأســـیس انجمنها و بنیادها ،نحوه
اداره و نظارت بر آنان و همچنین قوانین مالی و مالیاتی مرتبط با بخش غیرانتفاعی توسط
پارلم ــان تنظی ــم و تصویب میش ــود .در بیشـــتر مـــوارد این قوانیـــن به پیشـــنهاد نهادهای
مختلف دولتی همچون وزارت کش ــور ،وزارت اقتصاد و ...در قالب لوایح ارائه شـــده به
پارلمان ،به تصویب میرسند.
ت ــا کن ــون به غی ــر از قوانین مالیات ــی تقریبا  ۸قانون به طـــور مســـتقیم و  ۷قانون به طور
غیرمستقیم در رابطه با وقف ،بخشش ،بنیادها و انجمنها و  ...توسط پارلمان فرانسه به
تصویب رسیده است که در فصل پنجم به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
4-44444شورای دولتی فرانسه
شورای دولتی فرانسه ،در س ــالهای پایانی قرن سیزدهم در دوران حکومت سلطنتی
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فرانسه برای تصمیمگیریهای مهم امور سیاسی تأسیس  شد که از این جهت بیشباهت
به ش ــورای تشخیص مصلحت نیس ــت .ولی بعد از انقالب کبیر  1789فرانسه ،ناپلئون
بناپارت در سال 1799این شورا را دوباره بازسازی کرد.
وظایف شورا عبارت است از:
الف)نقش مشورتی :مشورت دادن به دولت ،این مشورت جنبه سیاسی ندارد ،بلکه
بیش ــتر جنب ــه قضایی دارد و تفســـیر قوانیـــن اداری را نیز عهدهدار اســـت .قانون
اساس ــی پیشبینی کرده اس ــت کـــه همه لوایـــح و طرحها بایـــد در ابتدا جهت
اعالم نظر در ش ــورای دولتی مطرح شـــود .وزیر مربوطه  طرح را به شورا میآورد و
ش ــورا پس از بررس ــی میتواند اصالحات و جرح و تعدیلهایی را پیشنهاد کند.
این پیشنهادها نیز پیشنهادهای حقوقی است.
ب) نقش قضایی :ش ــورا در خصـــوص نقش و کارکرد نهادهـــای دولتی نیز قضاوت
میکن ــد .در نتیجه به عنوان یک دادگاه و قاضی در خصوص اعمال رفتارهای
دولت قضاوت میکند .در فرانسه دو نوع دادگاه وجود دارد یک نوع دادگاه که به
دع ــاوی افراد میپردازد و نوع دوم دادگاه اداری  اســـت که بـــه دعاوی مربوط به
دول ــت و نهادهای عمومی میپردازد.دادگاه اســـتیناف پـــس از آن قرار دارد و در
نهایت به ش ــورای دولتی ختم میشـــود .بنابرایـــن وقتی فـــردی دعوایی را علیه
دولت و نهادهای دولتی مطرح میکند ،این روند دادرســـی میتواند به شـــورای
دولتی ختم ش ــود .ش ــورای دولتی مســـئولیت قضـــاوت اداری را هـــم عهدهدار
اس ــت .اداره دادگاههای اس ــتیناف و دادگاههای دولتی و اداری بر عهده شـــورا
است.
ج)  نقش مطالعاتی  :از سال  1963شورای دولتی به بررسی و تحقیق دربارۀ پروژههای
مورد عالقه دولت هم میپردازد .این نقش جدید مشورتی نیست بلکه بیشتر تهیه
گزارش کارشناس ــی و تخصصی برای دولت است .این گزارشها به چاپ رسیده
و منتش ــر میش ــود و در دس ــترس تمام عالقهمندان قرار میگیرد .به عنوان مثال در
خصوص توس ــعه مس ــائل حقوقی اینترنت ،گزارشی توســـط این شورا منتشر شده
است.
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ش ــورا مرک ــب از ح ــدود  350نف ــر عضو اســـت .یکســـوم اعضا در خـــارج از شـــورا ،در
وزارتخانهه ــا و معاونته ــا و مجل ــس شـــورای ملـــی و ...کار میکننـــد .ایـــن افـــراد از
فارغالتحصیالن دانش ــگاهها هس ــتند ،به ویژه مدرســـه عالی علوم اداری که کادر سازی
ً
مدیران ارش ــد دولتی را عهدهدار اس ــت و معموال اکثر ســـفرا و فرمانداران و سایر کادرهای
مهم دولتی از این دانشگاه انتخاب میشوند.
اعضای ش ــورا توس ــط دولت معرفی میشـــوند .البته این انتخاب کمی ســـؤالبرانگیز
است ولی از سوی دیگر موجب شده است تا افراد منتخب از مسائل جاری و مشکالت
بیخبر نباشند و در نهایت شورا نیز از این مسائل و مشکالت آ گاه میشود .خالصه آنکه
مجموعه مهمی از متخصصان و استادان دانشگاهها در شورای دولتی عضو هستند.
از جهت اداری ش ــورا متشکل از بخشهای مختلف مشـــورتی ،دعاوی ،مطالعاتی و
تحقیقاتی اس ــت و 380پرس ــنل به صورت رسمی و قراردادی این شـــورا را یاری میکنند.
بخش مشورتی به نوبه خود شامل زیر مجموعه زیر است :بخش امور داخلی ،بخش امور
مالی ،بخش امور مربوط به دولت ،بخش امور اجتماعی.
ً
ه ــر وزارتخانـ ـهای به یکی از این بخشها مرتبط اســـت .مثال بخـــش داخلی به وزارت
کش ــور و وزارت علوم و ...مرتبط اس ــت .بخش دعاوی با امور مربـــوط به دعاوی قضایی
مربوط به امور اداری  میباشد.
ریاست اصلی شورا به عهده نخستوزیر است ولی سمت وی بیشتر جنبه تشریفاتی
دارد و ریاس ــت اصلی و عملی به عهده معاون ایشـــان است .در این شورا ارتقا به درجات
ً
مختلف فقط از طریق تجربه کاری و ســـوابق خدماتی ممکن  اســـت و لذا کامال مستقل
از دولت است [.]9
ش ــورای دولتی فرانس ــه در بخش وقف و امور خیریه دارای نقشی دوگانه است .از یک
س ــو به دلیل آنکه این ش ــورا عالیترین دادگاه اداری فرانسه محسوب میشود میتواند در
مقررات و ضوابط مربوط به تأس ــیس یا اداره انجمنها و بنیادها تغییراتی ایجاد نماید .به
عنوان مثال در س ــال  ،۲۰۱۲ش ــورای دولتی تخفیفهایی در اســـتانداردهای الزم جهت
اداره یک انجمن ایجاد نمود و به انجمنها آزادی عمل بیشتری برای مدیریت و فعالیت
اعط ــا نمود .از س ــوی دیگر به دلیل نقش مشـــورتی در قبال دولت و الـــزام تصویب تمامی
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طرحها و لوایح دولت در این ش ــورا ،این نهاد نقش بســـیار مهمی در فرآیند تصمیمگیری و
سیاستگذاری در موضوعات مختلف از قبیل وقف و امور خیریه داراست.
نقش دیگر شورای دولتی در زمینه وقف و امور خیریه نقش تنظیمگر یا ناظر است.
چنانچ ــه پیش از این ذکر ش ــد ،طبـــق ماده  910قانـــون مدنی فرانســـه نهادهایی که در
جهت مناف ــع عمومی فعالیت مینماینـــد به منظور دریافت صالحیـــت پذیرش هدایا و
ً
وصایا باید به وسیله بخشنامه دولتی ،رسما مجوز داشته باشند.
نهاده ــای حق ــوق عمومی و دولت ــی احتیاج به این مجـــوز ندارند؛ مگر بـــرای پذیرفتن
ام ــوال غیر منقول ،یا در صورتی که ّوراث مخالف اجرای وصیت باشـــند ،که در صورت
اخی ــر دادگا هه ــا با رعایت نظ ــر ّوراث ،در وقف تعدیالتـــی نموده و در مبلغ ســـرمایه وقف
تخفیف داده ،س ــهمی ب ــرای ّوراث باقـــی میگذارند .ولی نهادهـــای حقوقی خصوصی،
حتی انجمنهای غیر انتفاعی نیز احتیاج به مجوز اخذ پذیرش دارند.
برای دریافت اجازه یادشده ،چنانچه مبلغ تا  5میلیون فرانک و معادل آن باشد اجازه
استان الزم است ،و در مورد مبالغ بیشتر نیاز به مجوز شورای دولتی است .در مواردی که
اخذ ّ
مجو ز ضرورت دارد چنانچه نهادی بدون اخذ مجوز ،بخششی را (به صورت هبه یا
وصیت) بپذیرد ،آن بخشش محکوم به بطالن است.
صدور اجازه یادشده منوط به عوامل زیادی است از قبیل ماهیت بنیاد ،اهداف مورد
نظر آن ،نظر ّوراث و رعایت حقوق آنان ،اهمیت مال مورد بخشش و ...است.
مبن ــای صالحی ــت اخ ــذ مج ــوز ،اهلیـــت اســـتیفاء اســـت ،نـــه اهلیـــت تمتـــع ،لذا
نه ــای غی ــر رس ــمی نمیتوانند هدایـــا را بپذیرند ،نـــه از آن جهت کـــه اهلیت تمتع
انجم 
ندارند ،بلکه چون فاقد شخصیت حقوقی هستند.
ب ــه ع ــاوه ،انح ــال بنیادها نیز ماننـــد ایجاد آنهـــا احتیاج بـــه بیانیه شـــورای دولتی
دارد .ش ــورای دولت ــی در م ــوارد بس ــیار نـــادری بـــه دلیـــل فقـــدان منابـــع مالی و یـــا فقدان
خصوصیت عامالمنفعه بودن ،بنیادی را منحل نموده است.
4-44444وزارت کشور فرانسه
وزارت کش ــور فرانس ــه یکی از مهمترین وزارتخانههای دولت فرانســـه اســـت که دارای
مسئولیتهای ذیل است:
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_تأمین امنیت ،نظارت بر اجرای قوانین با نهادهای مربوطه(مثل پلیس ملی یا ژاندارمری)
و حراست از شهروندان.
_اعطای اسناد هویتی(پاسپورت ،کارت شناسایی و )...و یا گواهینامه رانندگی.
_رابط بین دولت مرکزی و مراکز دولتی محلی.
_برگزاری انتخابات.
_نظارت بر مهاجرت و برخورد با مهاجرت غیرقانونی
_بخشدار یها و مراکز محلی زیر نظر وزیر این وزارتخانه هستند.
در رابطه با بنیادها وزارت کشور مسئولیت صدور مجوز تأسیس بنیاد یا اجازه انحالل
آن را دارد .به عالوه وزارت کش ــور یک ناظر اصلی بر فعالیت بنیادها محســـوب میشود و
دارای نمایندگانی در شورای اداری هر بنیاد است [.]10
وزارت کشور فرانسه در حوزه وقف و امور خیریه دارای نقش دوگانه به عنوان تنظیمگر
و سیاستگذار است .این وزارت از آن رو که متولی ثبت نام و بررسی مقدماتی صالحیت
انجمنها و بنیادها و ناظر بر فعالیت آنها است ،قادر است از طریق شناسایی مشکالت
و نیازهای موجود در بخش غیرانتفاعی پیشـــنهادات خود را به منظور اصالح یا تصویب
قوانین جدید به صورت الیحه و یا گزارشاتی به پارلمان ارائهدهد.
در حقوق فرانس ــه افراد ،آزادی کامل برای تأســـیس بنیاد موقوفه ندارند ،بلکه اراده افراد
وقت ــی ب ــه نتیجه کامل خواهد رس ــید کـــه دولت نیز بـــا اعـــام عامالمنفعه بـــودن ،به بنیاد
رس ـ ّ
ـمیت و قانونیت ببخش ــد .قانون مصـــوب 23ژوئیه 1981م که بر لـــزوم این بیانیه تأ کید
میکن ــد در حقیقت مهر تأییدی بر یک ســـیره قضائی و اداری یکصد و هشتادســـاله زده و
درصدد اس ــت که این ام ــر را تحت یک قالب قانونـــی دربیاورد .برای اخذ ایـــن بیانیه ،فرد
ً
ذینفع باید تقاضایش را به نماینده دولت در استان یا مستقیما به وزارت کشور ارائه دهد.
در اولین مرحله ،وزارت کشور پرونده را بررسی میکند و نظر میدهد و اگر الزم بداند آن
را به ش ــورای دولتی میفرس ــتد تا ش ــورا نیـــز نظر خویش را اعـــام کند .در نهایـــت نوبت به
ً
نخس ــت وزیر میرسد که عمال همیشه از نظر شورا پیروی میکند و بیانیه یادشده را صادر
و امضا مینماید ،پس از وی نوبت به وزیر کشور میرسد .سایر وزرای ذیربط نیز میتوانند
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ً
آن را امض ــا نماین ــد (مثال در مورد موقوفات پزشـــکی ،وزیر بهداشـــت ،و در مورد موقوفات
ّ
آموزش ــی و علم ــی ،وزیر تعلیمات مل ــی) .در آخرین مرحله ،این بیانیه در روزنامه رســـمی
منتش ــر ش ــده و از این زمان است که بنیاد ،حیات حقوقی مســـتقل پیدا نموده و به عنوان
یک شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی ،از صالحیت قانونی بهرهمند میشود.
بس ــیاری از حقوقدانان قدرت دولت را در این زمینه مورد انتقاد قرار دادهاند و معتقدند
که بهتر است روند این بیانیه به دست مقامات قضائی صورت پذیرد ،نه مقامات اداری،
ً
زیرا ماهیت امر ،قضائی است ،مضافا بر اینکه این قدرت دولت موجب میشود که دولت
ً
عم ــا گمان کند وی آفریننده این حق اســـت و بـــدون اجازه وی افـــراد قدرت ایجاد بنیاد
موقوف ــه را ندارن ــد ،در حالی که حق وقف یک حق طبیعی بشـــر اســـت و بیانیـــه مزبور تنها
مستلزم رسیدگی دولت به واجد شرائط بودن بنیاد میباشد و جنبه شکلی و صوری دارد.
وزارت کش ــور یا وزارت ذیربط میتواند شـــخصی را برای نظارت بر فعالیتهای بنیاد
موقوفه مأمور نماید تا اطمینان حاصل شود که بنیاد در مسیر صحیح و در راستای نیات
واقف عمل مینماید.
ً
در عم ــل ،دولت بهندرت ناظری تعیین میکند ،زیرا اوال با توجه به حضور نمایندگان
دولت در شورای اداری بنیاد و با توجه به نظارت غیر مستقیم بهرهوران و ذینفعان بنیاد،
ً
اعتم ــاد ب ــه خ ــودی خ ــود حاص ــل میشـــود و ثانیـــا بـــا توجـــه بـــه کمبـــود کارکنـــان الزم و
یه ــای مالی ،دولت ترجیح میدهد بـــه نظارت خویش از طریق نمایندگانش در
پیچیدگ 
شورای اداری اکتفا نماید.
4-44444وزارت اقتصاد ،دارایی و صنعت فرانسه1
وزارت اقتص ــاد ،دارایی و صنعت فرانســـه متولی مدیریت امور مالی ،سیاســـتهای
اقتص ــادی ،بودجه ،صنعت و تجارت دولت فرانســـه اســـت .این وزارتخانـــه دارای ۱۹
بخش است اما تنها بخش یا اداره مرتبط با وقف و امور خیریه در آن اداره دارایی است که
متولی امور مالیاتی و درآمدهای عمومی کشور فرانسه است.
از آن رو که در فرانسه نیز همچون سایر کشورهای جهان معافیت و امتیازات مالیاتی
1. Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
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خاصی به موسس ــات خیریه و کسانی که هدایا و کمکهای مالی به این موسسات اهدا
میکنن ــد تعل ــق میگیرد ،ل ــذا اداره دارایی به عنوان نهـــاد متولی امور مالیاتی مســـئولیت
کنترل و نظارت بر امور مالی انجمنها و بنیادها و جلوگیری از سوء استفادههای مالی را
برعهده دارد.
مسئوالن مالیاتی شرایط یک انجمن برای اعطای امتیازات مالیاتی را از طریق بررسی
سه سؤال زیر تحلیل میکنند:
_آیا مدیریت انجمن ذینفع است یا خیر؟
_آیا انجمن دارای شرکتی است که در بخش تجاری رقابت میکند؟
_در صورت ــی ک ــه انجمن در بخش تجـــاری رقابت میکند ،آیا نحـــوه فعالیت و مدیریت
انجمن مشابه با شرکتها و بنگاههای تجاری است؟
برای بررسی این موضوع چهار فاکتور باید مدنظر قرار گیرد:
_محصوالت و خدماتی که انجمن ارائه میدهد در داد و ستدهای پرسود موجود نباشد
یا به صورت رضایت بخشی ارائه نگردد.
_خدمات یا محصوالت ارائه شده به افرادی برسد که در حالت عادی قادر به دسترسی
به آن نیستند مانند بیکاران ،خانوادههای بیسرپرست و نیازمند.
_قیمت خدمات یا کاالهای ارائه شده کمتر از بازار باشد.
_و انجمن از تبلیغات تجاری استفاده نکند (.میان تبلیغات و آ گاهی عمومی در اینجا
تفاوت وجود دارد)
البته وزارت اقتصاد یا اداره دارایی فرانســـه عالوه بر نقش نظارتی و کنترلی ،در تدوین
قوانی ــن و سیاسـ ـتهای مالیاتی حاکم بر بخش غیرانتفاعی نقـــش دارد و از طریق تنظیم
لوایح و ارائه گزارشات به شورای وزیران یا پارلمان نظرات خود را منعکس میکند.
4-44444وزارت امور خارجه و توسعه بینالمللی فرانسه
وزارت امور خارجه یکی از وزارتخانههای دولت فرانســـه اســـت که مسئولیت روابط
خارج ــی را بر عهده دارد .مق ــر اصلی این وزاررتخانه درپاریـــس ،نزدیک مجمع ملی قرار
دارد و بخشی از وزارت خارجه نیز در نانت مستقر است.
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اهداف کمکهای رس ــمی فرانسه برای توســـعه عالوه بر مبارزه با فقر دارای سه جنبه
توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی است .سیاست همکاری فرانسه بر
 ۴موضوع که برای فرانسه و شرکای آن با اهمیت است تمرکز دارد[:]36
_ارتقای صلح ،پایداری ،حقوق بشر و برابری جنسیتی
_مساوات ،عدالت اجتماعی و توسعه بشر
_توسعه اقتصادی مولد و پایدار با رویکرد اشتغالزایی
_حمایت از محیط زیست و منابع عمومی جهان
کانالهای مختلفی برای دولت فرانسه به منظور کمک رسمی برای توسعه وجود دارد:
_دوجانبه :کمک مستقیم از یک کشور به کشور دیگر
_اروپا :کمک رسانی در چارچوبهای اتحادیه اروپا
_چندجانبه :کمکرسانی از طریق سازمانها و برنامههای بین المللی
در س ــالهای اخی ــر ب ــه منظور ارتقاء مدیریت کمکرســـانی در ســـطح بیـــن المللی دو
معاونت کل به نام مرکز بحران و معاونت جهانی ســـازی ،توسعه و مشارکت در ذیل وزارت
امورخارجه تشکیل شدهاند که مسئولیت کمکهای بشردوستانه دولت فرانسه را برعهده
دارند.
مرک ــز بح ــران به طور مس ــتمر حوادث خـــارج از فرانســـه را رصد و میان سیاســـتهای
بشردوس ــتانه هماهنگی ایج ــاد مینماید .از طرف دیگر این مرکز نقش هشـــدار دهنده در
ح ــوزه ارزیاب ــی خط ــر و امنیت را داراســـت .ایـــن مرکز همچنین بـــه آمادهســـازی و اجرای
سیاسـ ـتهای بشردوس ــتانه از طریق ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف وزارت
امورخارجه از جمله س ــفارتهای فرانســـه در سراســـر دنیـــا ،نمایندگان دائمی فرانســـه در
سازمانهای بین المللی و کمیسیون اروپا و غیره ،کمک میکند.
این مرکز بحرانهای بشردوستانه ناگهانی یا وخیم را تحلیل میکند و راهکارهای ممکن
برای حل آنان را ارائه میدهد و در مباحثات بشردوستانه بینالمللی شرکت میکند[.]37
معاونت جهانی سازی ،توسعه و مشارکت در سال  ۲۰۰۹به عنوان بخشی از سازماندهی
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مج ــدد وزارت امور خارجه با هدف توانمندســـازی دیپلماســـی فرانســـه جهت پیشبینی،
شناس ــایی و پاس ــخگویی مؤثرتر به چالشهای جهانیســـازی ایجاد شـــد .این معاونت با
شه ــای دولت ــی مرتبط ب ــه منظور تعریـــف و اجـــرای برنامههـــای فرانســـه در حوزههای
بخ 
اقتصادی و اجتماعی در همکاری با سازمانهای بینالمللی ،مشارکت میکند.
ای ــن معاونت به نمایندگی از وزارت امور خارجه موضوعات بینالمللی و اقتصادی را
دنبال میکند و اطالعات الزم برای تعریف سیاستهای حاکم بر منابع عمومی جهان را
فراهم میآورد.
در کن ــار بس ــیاری از مس ــئولیتهای دیگـــر ،ایـــن معاونـــت از برنامههـــای همـــکاری
غیرمتمرکز که بر عهده مسئوالن منطقهای فرانسه است نیز حمایت میکند[.]38
بنابرای ــن ،وزارت امورخارجه فرانس ــه در زمینـــه کمکهای بشردوســـتانه هم به عنوان
سیاستگذار و هم به عنوان تنظیمگر و ناظر عمل میکند.
4-44444کمیته منشور اخالقی

1

ای ــن کمیته در س ــال  1989توس ــط  18انجمن و بنیاد بشردوســـتانه فرانســـوی با هدف
ایج ــاد اعتماد عمومی به انجمنها و بنیادها در پاریس تأســـیس گردید .وظیفه این کمیته
نه ــا و بنیادهایی اس ــت که بـــه عضویت ایـــن کمیته درآمده و نظـــارت آن را
کنت ــرل انجم 
پذیرفتهاند .هدف از این کنترل اطمینان از شـــفافیت عملکرد آنها در استفاده از ارثیهها
و کمکهای مردمی و انطباق با ضوابط اخالقی است .در اصل عضویت در این کمیته به
یک برچس ــب اطمینان ش ــناخته ش ــده برای عموم مردم تبدیل شـــده اســـت .بـــا توجه به
ضوابط و الزامات موش ــکافانه ای ــن کمیته دربارۀ اعضای خـــود ،عضویت در آن برای یک
انجم ــن یا بنیاد آس ــان نیس ــت و در نتیجه روند رشـــد این کمیته بســـیار کند بوده اســـت.
معیاره ــای ارزیاب ــی س ــازمانهای متقاضـــی بـــرای عضویـــت در ایـــن کمیتـــه ،بســـیار
س ــختگیرانهتر از حداقل الزامات قانون فرانسه اســـت .در صورت تأیید و موافقت کمیته
برای عضویت یک س ــازمان ،آن سازمان میتواند از این تأییدیه به عنوان یک نشان اعتبار
1. Committee on the Charter of Don confidence
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ً
در منظر عمومی اس ــتفاده نماید .منابع مالی این کمیته غالبا از ســـازمانهای عضو کمیته
تأمین میشود.
جدول )1-4تعداد انجمنها و بنیادهای دریافت کنندۀ کمک

سال
تعداد اعضای دارای
گواهینامه

1989

1995

2000

2006

2008

2009

2010

2011

2012

18

26

48

55

56

60

66

67

75

در سال  2012این کمیته  75انجمن و بنیاد شامل بزرگترین دریافتکنندههای کم 
ک
در فرانس ــه را دور ه ــم جمع نمود .این کمیته کمکهـــا را از طرف افرادی که خود به نوعی
یش ــوند(برای جلوگیـــری از مشـــکالت مالیاتی) ،بخش فرانســـوی
ذینف ــع محس ــوب م 
شه ــای خیرخواهان ــه بینالملل ــی ،و شـــاخه فرانســـوی ســـازمانهای بینالمللـــی
جنب 
جمعآوری میکند که سمت دیدبان سازمان ملل متحد را دارا هستند.
4-44444بنیاد فرانسه
بنیاد فرانس ــه یک بخش اداری مســـتقل در فرانســـه است که در ســـال  1969به منظور
انگیزش و تقویت رش ــد بنیادهای خصوصی و فعالیتهای بشردوســـتانه توســـط دولت
فرانس ــه تأس ــیس گردید .این بنیاد نقش هدایتکننده و جهت دهنده بنیادهای خیریه و
ی
موقوف ــات را عهدهدار اس ــت .ای ــن بنیاد عضو شـــبکه بنیادهای اروپایی بـــرای همکار 
نوآورانه 2است .اهداف این بنیاد شامل موارد زیر است:
_کمک به رش ــد بنیادها در فرانسه از طریق ایجاد فرمهای حقوقی مناسب .بنیاد فرانسه
یص ــاح اداری و حقوقـــی و نماینـــدگان سیاســـی بـــه اعمـــال
از طر ی ــق مقام ــات ذ 
نفوذ(البیگری) در بلندمدت میپردازد.
_اطمین ــان از آنکه نق ــش فعالیتهای بشردوســـتانه غیردولتـــی و ارزش افـــزوده بنیادها
ش ــناخته شده اس ــت .این هدف در سال  1997با تشـــکیل رصدخانه بنیاد فرانسه که
نقش آن تحلیل و ارتقای آ گاهی از وســـعت و مکانیزم فعالیتهای بشردوستانه بخش
1

1. Fondation de France
2. Network of European Foundations for Innovative Cooperation
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خصوصی در فرانسه و اروپا است ،به عمل انجامید.
_اطمین ــان از امنیت کمکهای مالی .برای نیل به این هدف بنیاد فرانســـه در تشـــکیل
کمیته منشور اخالقی در سال  1989نقش فعالی داشته است.
_افزای ــش حرفـ ـهای گری و همکاری پویا بخش بشردوســـتانه .این نیاز منجر به تشـــکیل
اتحادیه س ــازمانهای جذب س ــرمایه یا ســـازمان بخشـــندگی فرانســـه و پس از آن مرکز
بنیادها و صندوقهای فرانسه گردید.
4-4444444فعالیتهای بنیاد فرانسه
از جهت ساختاری بخشی از فعالیتهای بنیاد به شکل طرح و برنامه مستقل است
و بخش ــی دیگر در رابطه با بنیادهایی اســـت کـــه بهعنوان زیرمجموعه ایـــن بنیاد ،خود را
تحت مدیریت این بنیاد قرار میدهند ،زیرا در بسیاری از موارد واقفان و نیکوکاران ترجیح
میدهند بهجای آنکه خود را درگیر ضوابط پیچیدۀ اداری و اجرایی بنیاد خویش نمایند،
ً
مستقیما سازمان خیریه و یا موقوفه خویش را تحت مدیریت بنیاد قرار دهند.
موضوع اصلی در تأس ــیس یک بنیاد ایجاد یک ابـــزار مؤثر برای بنیانگذاران آن جهت
عمل ــی نمودن اهداف خیرخواهانهش ــان اســـت .بنیاد فرانســـه در حـــدود  744بنیاد را در
فرانسه سرپرستی و حمایت میکند.
بنیاد فرانسه با ایجاد فرصت برای افراد یا شرکتها به آنان کمک میکند تا با تشکیل
یک بنیاد شخصی برای خود ،در مسیر نیات بشردوستانه مورد عالقه خود گام بردارند .در
س ــال  ،2010تعداد  682بنیاد و صندوق با طیف وســـیعی از اهـــداف و اقدامات زیر چتر
حمایتی بنیاد فرانسه بودند.
ب ــه ع ــاوه ،این بنی ــاد از طریق متخصصـــان در زمینههـــای مدیریت دارایی ،مســـائل
قانون ــی ،مالی و اقتصادی به مراجعان خود مشـــاوره میدهد و دانش عمیق خود را درباره
مسائل اجتماعی در اختیار آنان قرار میدهد .محدوده فعالیت بنیادهای تحت حمایت
بنیاد فرانس ــه میتواند محلی ،ملی و یا بینالمللی باشـــد .از این طریق ،بنیادها میتوانند
کمکهای مالی خود را با امنیت و اطمینان در سراســـر فرانســـه یا حتی سراســـر دنیا توزیع
کنند .به عالوه این بنیاد از طریق ش ــرکای خود در اروپا و آمریکا قادر به دریافت کمک از
مراجعان خارجی است.
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کارک ــرد بنی ــاد ب ــر اس ــاس پرهی ــز از گداپـــرو ری بـــوده ،و بهجـــای «ماهـــی دادن» بـــه
گرســـنگان« ،ماهی گرفتن» را به آنان میآموزاند .در هر بخش طرحهای چندســـاله دارد
و ای ــن طرحها با برپایی یک درس گروهی و جمعبندی به پایان میرســـد و بنیاد طرحی
جدید را آغاز میکند.
نهـــا را اولویتبندی
بنی ــاد پروژ هه ــا را با دقت تمام در کمیته متخصصان بررســـی و آ 
میکن ــد .هف ــده کمیت ــه مس ــئول اظهارنظر دربـــارۀ پروژههای پیشـــنهادی و مســـئول ارائه
طرحهای مناس ــب با اهداف بنیاد هستند .عمدهترین فعالیتهای بنیاد در محورهای
پنجگانه ذیل خالصه میشود:
امداد و تعاون اجتماعی ،بهداشت و سالمت همگانی ،تحقیقات پزشکی و علمی،
محیطزیست و امور فرهنگی.
بنیاد فرانسه همچنین محلی برای برگزاری نشستها ،کارگاههای آموزشی و جلسات
است .دوبار در سال بنیاد فرانسه درهای خود را بر روی بنیانگذاران بنیادها میگشاید تا
آنان به معرفی سازمان خود ،کارکنان و بخشهای مختلف آن بپردازند .هر ساله شماری
از نوعدوستانی که یک بنیاد جدید تأسیس نمودهاند ،برای انجام پروژههای بشردوستانه
خود در بنیاد فرانسه آموزش میبینند.
4-4444444محیطزیست
در پی بحران زیسـ ـتمحیطی ناشی از افزایش فعالیتهای انسانی ،بنیاد فرانسه مردم
را به س ــبک زندگی سازگار با محیط تشـــویق میکند .این سازمان با یک رویکرد شهروند-
مح ــور ،از تالشهای گروه ــی ،تحقیقات علمی و پروژههای آموزشـــی در داخل و خارج از
فرانس ــه حمایت میکند .فعالیتهای عمده این نهاد در بخش محیطزیست به قرار ذیل
است:
•خانههای سبز
به منظور توس ــعه فرایند س ــاخت خانههای مقرون به صرفه برای اقشار کمدرآمد همراه
ب ــا کاهش تولی ــد گازه ــای گلخانهای ،بنیـــاد فرانســـه یک پـــروژه پایلوت برای بازســـازی
خانههای نامناسب به وسیله مصالح ساختمانی سبز را آغاز کرده است .به این دلیل که
ساکنان این خانهها به طور فعال در فرایند ساخت خانههای سبز نقش دارند ،این اقدام
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یش ــود و در نتیجه مزایـــای این نوع بازســـاز یها بلندمدت
موج ــب تغییر ع ــادات آنان م 
خواهد بود.
•آموزشهای زیستمحیطی
بنی ــاد فرانس ــه ی ــک مرک ــز تحقیقات ــی در بریتانـــی غربـــی بـــه صـــورت باغوحـــش و باغ
گیاهشناسی برای تحقیق بر روی گونههای نادر گیاهی و جانوری ساخته است .این مرکز
همچنی ــن مکانی برای پ ــرورش و حفاظت از گونههای در خطر انقراض اســـت .به عالوه
این مرکز یک محیط آموزش ــی مناس ــب برای کودکان ،نوجوانان و بزرگســـاالن اســـت که با
استفاده از روشهای جذاب و نوآورانه به آنان در درک بهتر و احترام به تنوع زیستی کمک
مینماید.
•محیطهای ساحلی
م ــرز میان خش ــکی و دریا(خط س ــاحلی) ،به لحـــاظ طبیعی یک ناحیه بســـیار غنی
اس ــت ک ــه  %80تنوع زیس ــتی دریای ــی را در خـــود جای داده اســـت و از ســـوی دیگر %80
جمعیت جهان در مناطق س ــاحلی زندگی میکنند .از آن رو که نواحی ساحلی مناطقی
چند منظوره برای فعالیتهای مختلف شـــامل گردشگری ،ماهیگیری ،قایقرانی و غیره
هس ــتند ،این مناطق بس ــیار آس ــیبپذیرند .برای کمک به محافظت از این مناطق ،این
سازمان از پروژههای تحقیقات و اقداماتی که موجب تقویت مدیریت سواحل میشوند،
حمایت میکند.
•زراعت خانوادگی
بنیاد فرانس ــه و کمیته فرانسوی اتحاد بینالمللی 1به طور مشترک برای مبارزه با فقر در
آفریق ــا از طریق ارتق ــای مالکیته ــای خرد(زمینهـــای کوچک) ،2همـــکاری میکنند.
هدف از این برنامه ،پش ــتیبانی از توس ــعه پایدار و زراعت خانوادگـــی در صحرای آفریقا از
طریق تأمین اعتبار فعالیتهای نوآورانه است.
برخی اقدامات برجسته بنیاد فرانسه در زمینه محیطزیست:
3
_گردهماییهای ساحلی
1. French Committee for International Solidarity
2. Smallholding
)3. Coastal Gatherings(Les Rencontres du Littoral
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برندگان فراخوان طرحهای پیش ــنهادی " ســـواحل برای فردا" ،چهار بار در ســـال دور هم
جمع میشوند تا میزان پیشرفت  37پروژه تحقیقاتی حمایت شده توسط بنیاد فرانسه
را ارائه و توضیح دهند .در س ــال  2013یک میزگرد بـــرای تصمیمگیری دربارۀ چگونگی
اجرای بهتر این فراخوان در س ــال آینده ،برگزار شـــد .شـــرکتکنندگان در این جلســـه از
کیفیت باالی تبادل نظرات در رشتههای علمی مختلف اعالم رضایت کردند.
•اکوسیستم ،کشاورزی ،غذا
این موضوع جدید در س ــال  2013با همکاری مشترک بنیاد دنیل و نینا کاراسو 1توسط
بنیاد فرانس ــه آغاز گردید .هدف از این برنامه حمایـــت از پروژههای تحقیقاتی بر روی
سیستمهای نوآورانه تولید کشاورزی همراه با حفظ اکوسیستم و کیفیت مواد غذایی
اس ــت .از  75درخواست حمایت مالی بررسی شده 19 ،پروژه مورد حمایت مالی قرار
گرفتند که مبلغ کلی اعتبار اختصاص داده شده به این پروژهها در حدود یک میلیون
یورو است.

4-4444444ارتقای نوعدوستی
بنی ــاد فرانس ــه به تقو ی ــت و ارتقای بشردوســـتانه برای کمک به گســـترش و حرفهایتر
شدن آن و افزایش پروژههای بینالمللی این بخش ،میپردازد .این بنیاد تالش میکند تا
فعالیتهای بشردوستانه خیرین ،در بهترین چارچوب قانونی و مالی انجام گیرد.
2

•ارتقای ادراک از بخشش بشردوستانه
ب ــه منظ ــور ایج ــاد درک بهت ــر از محیطی کـــه فعالیتهـــای بشردوســـتانه در آن انجام
میگیرد ،بنیاد فرانس ــه یک رصدخانه 3برای تحلیل و ارتقـــای درک مفهوم و مکانیزمهای
فعالیتهای بشردوستانه خصوصی ،تأسیس کرده است .این رصدخانه نظرسنجیهایی
درباره عادات بخش ــندگی فرانس ــویها منتشـــر مینماید و بـــه دنبال انـــواع تحقیق دربارۀ
بخشندگی و پشتیبانی است.

1. Daniel and Nina Carasso Foundation
2. Promoting philanthropy
3. Observatory
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•ارتقای اتحاد و گفتگو
بنیاد فرانسه با دیگر نهادهای تخصصی از قبیل نهادهای ذیل همکاری مینماید:
1
_کمیته منشور اخالقی
2
_مرکز بنیادهای اروپا
3
_سازمان بخشش فرانسه
•بخشش یک چهره انسانی به بخشش بشردوستانه
ً
ً
فعالیت بشردوس ــتانه در فرانس ــه یک پدیده نسبتا ناشناخته است که غالبا با تردید با
یش ــود .ب ــه منظور کم ــک بـــه درک عمومی از اشـــکال مختلـــف پروژههای
آن برخ ــورد م 
بشردوس ــتانه امروزی ،در س ــال  2013بنیاد فرانســـه هر ماه یک مقاله در روزنامه لوموند 4با
عنوان "تصویر یک نوعدوست" 5منتشر میکند.
ب ــه منظور ترویج نوعدوس ــتی ،بنیاد فرانســـه فرصتهای متعددی برای نوعدوســـتان

فراهم میآورد تا در رسانهها و رویدادهای مختلف درباره تجربیات خود سخنرانی کنند.
4-4444444کمک به آسیبپذیران
بیم ــاری ،معلولیت ،مش ــکالت اقتصادی ،کهنســـالی و بیـــکاری موجب تضعیف
یش ــود که با این مس ــائل درگیر هســـتند .بنیاد فرانســـه به اینگونه افـــراد از طریق
افرادی م 
ب ــرآورده نم ــودن نیازهای اولیه آنان مانند شـــغل ،مســـکن و ســـامت ،کمـــک مینماید و
تالش میکند تا آنان به صورت عضو فعالی در جامعه باقی بمانند.
بنی ــاد فرانس ــه با کمک س ــازمانهای غیردولتی محلی که به خوبی از مســـائل مناطق
بح ــرانزده آ گاه هس ــتند ،از برنام هه ــای بازســـازی ،حمایتهـــای روحـــی و بهبـــود وضع
اقتصادی ،پشتیبانی میکند.
4-4444444توسعه علم و دانش
در دورانی که جوانان با تصویر مبهمی از اشتغال مواجه هستند و پیشرفت تحقیقات
1. le comité de la Charte du don en confiance
)2. The European Foundation Centre(EFC
3. France générosités
4. Le Monde
5. portrait of a philanthropist
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علم ــی ام ــری حیاتی برای بش ــریت به شـــمار مـــیرود و همچنین فرهنگ بـــه تقویت یک
هو ی ــت جمع ــی نیازمن ــد اس ــت ،بنیاد فرانســـه بـــه ارتقای فرهنـــگ ،آموزش و پـــرورش و
تحقیقات علمی و پزشکی کمک مینماید.
•آموزش

هرساله  150.000نوجوان مدرسه را ترک میکنند بدون آنکه ابزار الزم برای ساخت آینده
خود را داشته باشند .بنیاد فرانسه از طریق برنامه مبارزه با ترک تحصیل و با حمایت مالی
از روشهای آموزش نوآورانه ،برای کاهش این آمار تالش میکند .از طرف دیگر 80 ،بنیاد
تحت پوشش بنیاد فرانسه به دانشآموزان کمدرآمد کمکهزینه تحصیلی اعطا میکنند.
بنیاد فرانس ــه از س ــال  2010به همراه وزارت آموزش فرانســـه ،از رویکردهای جدید آموزشی
حمایت کرده است .در مدت چهار سال 215 ،پروژه شناسایی و مورد حمایت مالی قرار
گرفتند و  11.000دانشآموز دبیرستانی به مدرسه بازگشتند.
•تحقیقات پزشکی

بنیاد فرانسه در کنار کار با معلوالن ،مشتاقانه به توسعه تحقیقات پاتولوژی(دردشناسی)
کم ــک مینمای ــد .درص ــد ز ی ــادی از کمکهای مالـــی در بخش پزشـــکی بـــه حمایت از
تحقیق ــات پیش ــرفته و آموزش محقق ــان جدید در زمینه ســـرطان ،بیمار یهـــای قلبی-
عروقی ،بیمار یهای چشمی و ایدز اختصاص داده میشود.
• تحقیقات محیط زیستی

از آن رو که انس ــان برای بقا به منابع طبیعی نیازمند اســـت ،فهم اثرات استفاده از این
منابع بر محیطزیس ــت و چگونگی مدیریت اکوسیســـتم به منظور تضمین تجدیدپذیری
آن ،ضروری اس ــت .بنیاد فرانسه تحقیقات محیط زیستی را در سه حوزه دنبال میکند:
نواحی ساحلی ،کشاورزی و غذا ،و جنگلداری [.]29
4-4444444اهداف و مأموریتهای کمیته
ً
کمیته منش ــور اخالقی یک انجمن فرانســـوی کامال مســـتقل از دولت بر اساس قانون
معروف س ــال  1901درباره س ــازمانهای غیرانتفاعی است .این کمیته با اختصاص یک
اعتبارنامه فضای بخش ــش و نیک ــوکاری را قابل اعتماد میســـازد .انجمنها و بنیادهای
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عض ــو این کمیته میتوانند از لوگوی این کمیته برای جذب کمکهای مردمی اســـتفاده
کنند .این کمیته به عموم مردم این امکان را میدهد تا از فعالیتها ،عملکرد ،مدیریت
صحیح و اس ــتفاده مؤثر و کارآمد از منابع مالـــی در انجمنها و بنیادهای عضو کمیته به
ص ــورت دائم ــی مطلع ش ــوند .در نتیجه هـــر فرد بخشـــنده میتوانـــد از چگونگی مصرف
کم ــک مال ــی خودآ گاه باش ــد .این کمیتـــه با انتشـــار بولتنهای خبری در جهت کســـب
اعتم ــاد عمومی تالش میکند .در وبســـایت این کمیته و اعضـــای آن تأییدیه دریافت
کمکها و هدایای مردمی قابل دسترس است.
4-4444444شرایط عضویت در کمیته
انجمنها و بنیادها برای عضویت در این کمیته باید شرایط زیر را داشته باشند:
_غیرانتفاعی و فرانسوی باشند
_در جهت منافع عمومی فعالیت کنند و با اهداف کمیته و منشـــور آن مطابقت داشته
باشند
_در سطح ملی حداقل  2سال فعالیت کرده باشند
_ساالنه حداقل  500.000یورو از منابع غیردولتی کمک مالی جمعآوری کنند
_ارسال یک تقاضانامه به وسیله ارتباط رسمی با کمیته
_پذیرش یک حسابرسی از فعالیتهای آن سازمان پیش از تأیید
_در جلسه عمومی کمیته به وسیله رأیگیری تأیید شوند
س ــازمانها و انجمنهایی که دارای شرایط زیر باشـــند مورد پذیرش کمیته قرار نخواهند
گرفت:
_دارای منافع خاص باشند(وابسته به یک بخش اقتصادی خاص یا شرکت و)....
_سازمانهایی که مأموریت آنها مذهبی ،سیاسی یا تجاری باشد
_سازمانهایی که بودجه آنها به طور کامل از طریق دولت تأمین میگردد
4-4444444محدودیت عضویت و اثر آن بر خودگردانی و استقالل کمیته
ً
همانط ــور که قبال ذکر ش ــد ،کمیت ــه اعضای خـــود را تنها با رأیگیری در یک جلســـه
عمومی انتخاب میکند و این محدودیت و سختگیری برای حفظ اعتبار کمیته ضروری
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اس ــت زیرا ممکن اس ــت اف ــراد یا س ــازمانهایی از لوگوی این کمیته به نفـــع اهداف خود
سوءاستفاده کنند .از طرفی کمیته اجازه دریافت ارثیه و کمک به نام خود را ندارد .نقش
کمیته منش ــور اخالقی دریاف ــت ،مدیریت و توزیع هدایا و کمکها نیســـت ،بلکه منابع
مالی مورد نیاز از طریق حق عضویت ساالنه و فراخوان برای کمک مالی از اعضاء تأمین
میشود.
ممکن اس ــت تصور ش ــود که وابس ــتگی مالـــی به اعضـــای کمیته موجـــب تضعیف
اس ــتقالل آنها در تصمیمگیری ش ــود ،اما قوانین اجرایی کمیتـــه از هرگونه نفوذ اعضا در
تصمیمگیریها جلوگیری میکند .این کمیته نظارت و کنترل گسترده مسئوالن مالیاتی
را بر فعالیتهای خود پذیرفته است.
4-4444444حقوق و الزامات اعضای کمیته در قبال کمیته منشور اخالقی
اعض ــای کمیت ــه اع ــم از انجمنه ــا و بنیادهـــا ملـــزم بـــه رعایـــت ضوابـــط اخالقی در
موضوعات ذیل هستند:
_عملکرد قانونی و مدیریت بیطرف
_کیفیت ارتباطات و نحوه جذب سرمایه
_دقت در مدیریت کمکهای مالی برای استفاده
_اختصاص کمکهای مالی مطابق با مأموریتهای از پیش تعیین شده
_شفافیت مالی شامل انتشار حساب ساالنه تأیید شده توسط یک حسابرس مستقل []11
4-44444سازمان بخشندگی فرانسه
س ــازمان بخش ــندگی فرانس ــه در ســـال  1998تحت عنوان اتحادیه ملی سازمانهای
منتفع از بخشـ ـشهای عمومی 2با ابتکار اعضای کمیته منشـــور اخالقی به منظور ایجاد
یک س ــازمان برای اعمال نفوذ(البیگری) و نمایندگی در مراجع عمومی ،تأسیس گردید.
در آغاز به کار این سازمان  22عضو داشت و اکنون  85عضو دارد.
1

1. France Bounties
)2. UNOGEP(National Union of organizations using public donations
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4-4444444مأموریتها
مأموریت سازمان بخشندگی فرانسه توسعه بخشندگی از طریق:
_نمایندگی این بخش در مراجع عمومی ،رســـانهها و شـــرکای خصوصی در همکاری با
دیگر اجزای انجمنها
_آ گاهسازی و آموزش مخاطبان درباره جنبههای قانونی و مالیاتی جمعآوری کمکها
_مشاوره حقوقی به اعضا برای جذب سرمایه
_افزایش مطالعات و خدمات جهت کاهش مخارج اعضاست.
این س ــازمان همچنین یک فضا برای بحث و تبادلنظر متخصصان شـــامل جلسات
گروههای کاری است.
4-44444انستیتو فرانسه
انستیتو فرانسه که در سال  1795توسط دولت تأسیس گردید یک مؤسسه متشکل از
پنج آ کادمی فرانسوی به نامهای زیر است:
_آ کادمی فرانسه( 2مرتبط با زبان و ادبیات فرانسه)
3
_آ کادمی انسانیت
4
_آ کادمی علوم
_آ کادمی هنرهای زیبا 5که خود ش ــامل سه آ کادمی نقاشی و مجسمهسازی ،موسیقی و
معماری میباشد.
6
_آ کادمی علوم سیاسی و معنوی
ای ــن مؤسس ــه که در پار ی ــس قرار دارد در حـــدود  1000بنیاد به عالوه موزههـــا و کاخها را
مدیریت میکند و همچنین مسئولیت اعطای جوایز و کمکهای مالی دولتی را بر عهده
دارد .در س ــال  1882انجم ــن س ــلطنتی کانادا با الهام از الگوی انســـتیتو فرانســـه شـــکل
گرفت.
1

1. Institut de France
2. Académie française(French Academy, concerning the French language) – initiated 1635, suppressed 1793,
restored 1803 as a division of the institute.
3. Académie des inscriptions et belles-lettres(Academy of Humanities) – initiated 1663.
4. Académie des sciences(Academy of Sciences) – initiated 1666
5. Académie des beaux-arts(Academy of Fine Arts) – created 1816
6. Académie des sciences morales et politiques(Academy of Moral and Political Sciences) – initiated 1795,
suppressed 1803, reestablished 1832.
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مأموریتهای این مؤسسه شامل موارد زیر است:
_"مجلس نخبگان" :1این مؤسس ــه با هدف همکاری مشـــترک نخبـــگان علمی ،ادبی و
هنری در سراس ــر فرانس ــه به وجود آمد و نقش فعلی آن جمعآوری اکتشـــافات و ارتقای
علم و هنر ،ارائه تفکرات مستقل و مشورت با دولت است.
_حمای ــت مالی از تحقیقات ،آثار ادبی و هنری و هر نوع پروژه انســـان دوســـتانه از طریق
هدایا و میراث (موقوفههای) دریافتی و بنیادهای زیر نظر مؤسسه.
_سرپرستی چندین موزه -بنیادها
_تص ــدی ام ــوال ی ــا درآمدهای بنیادهـــای مختلف به منظـــور اختصاص بـــه پروژههای
تحقیقات علمی یا اعطای کمکهزینه تحصیلی یا جوایز و]30[ ....
4-4-4444مرکز بنیادهای فرانسه
ای ــن مرک ــز باهدف ارتقا و توس ــعه بنیادها در فرانســـه و افزایش حضور آنها در ســـطح
منطقهای ،ملی و بینالمللی در س ــال  2002آغاز به کار نمود و اکنون  250بنیاد فرانســـوی
را دور یکدیگر جمع نموده است .این مرکز امکان تعامل بنیادها و صندوقهای موقوفه را
فراه ــم میآورد تا آن ــان بتوانند از تجربیـــات یکدیگر بیاموزند ،برای دغدغههای مشـــترک
چارهاندیش ــی کنند و به سطح خوبی در جذب ســـرمایه ،حسابرسی ،نوآوری ،مدیریت،
منابع انس ــانی ،ارتباطات ،سیاسـ ـتهای ســـرمایهگذاری ،مســـئولیتپذیری و ...دست
یابند.
عمده فعالیتهای این مرکز را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
_منبع مستندسازی برای بنیادها
_شبکهسازی به منظور ارتقا و تسهیل همکاری میان بنیادها
_تقویت فضای قانونی و اقتصادی
_ارائه خدمات به افراد عالقهمند به تشکیل یک بنیاد جدید
_ایجاد یک کانال ارتباطی میان بنیادها برای تبادل تجربیات
_تش ــکیل ش ــبکهای از متخصصان برای ارائـــه خدمات به تمام بنیادهـــا از طریق تبادل
2

1. parliament of wise men
2. Centre Français des Fonds et Fondations
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تجربیات در جلسات ،کنفرانسها ،کارگاهها و غیره
موضوعات کاری این مرکز به قرار زیر است:
_تحقیقات و دانشگاهها
_سالمت و مراقبت اجتماعی
_بنیادهای خانوادگی
_بنیادهای حامی()Umbrella
_بنیادهای اجتماعی
_معلولیت
_فرهنگ
_مدیریت سرمایه
_روند حسابرسی
_توسعه پایدار
4-444-4444چشمانداز و مأموریتهای مرکز
ای ــن مرک ــز در نظر دارد تمامی بنیادها و صندوقهای موجود در فرانســـه را با خود همراه
نماید .مأموریت این مرکز کمک به رشـــد و پویایی بخشش بشردوستانه در فرانسه است و
قص ــد دارد به س ــخنگوی بنیادها و صندوقهای فرانســـه با مســـئوالن دولتی و در مجامع
عمومی و حتی در سطح بینالمللی تبدیل شود [.]12
4-4-4444سایت آبزروو
این س ــایت در واقع یک رصدخانه برای اقدامات خیرخواهانه و داوطلبانه است که با
ه ــدف ارتقا و گس ــترش کار داوطلبانه توســـط انجمن کوتراوو 2و شـــبکهای از بازیگران در
زمینه کارهای داوطلبانه تش ــکیل ش ــده است .شناســـایی اقدامات داوطلبانه برای افراد
عالقهمند با مش ــکالت زیادی مواجه اســـت .جمـــعآوری اطالعـــات و تجربیات در این
زمینه برای آش ــنایی ب ــا تنوع بازیگران ،اقدامات و ظرفیت آنها بســـیار مفید اســـت .این
1

1. Observo
2. Cotravaux
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رصدخانه همهس ــاله برای جمـ ـعآوری اطالعات درباره فعالیتهـــای داوطلبانه از طریق
فرمهای آنالین کمپینی تشکیل میدهد [.]13
مأموریتهای این رصدخانه به شرح ذیل است:
_شناسایی اقدامات داوطلبانه جمعی
_ایجاد امکان سرمایهگذاری و تبادل تجربیات میان شرکای مختلف
_هدایت یا کمک اطالعاتی به مطالعات
_ارتقای تعهدات نسبت به اقدامات عامالمنفعه
_تغذیه فکری مسئوالن و سیاستگذاران امور جوانان و برنامهریزیهای منطقهای
یکی از ابزارهای جمعآوری اطالعات آماری توســـط این رصدخانه پرسشنامه است.
این پرسشنامهها شامل موضوعات زیر هستند:
_انواع اقدامات سازماندهیشده
_سازماندهنده ،میزبان و ساختار اشتراک
_چارچوبها و برنامههای مورد استفاده
_شرکتکنندگان از فرانسه و خارج فرانسه
_حامیان

شکل )2-4سایت آبزروو
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4-4-4444فرانس بنیووال
این س ــازمان به عنوان یک سازمان خدمات عمومی برای توسعه کارهای خیرخواهانه
اجتماعی در فرانسه فعالیت میکند و دارای  80شعبه محلی و  250مرکز اجتماعی برای
خیرین و داوطلبان است .اهداف این سازمان به قرار ذیل است:
_ارتقای انجمنهای داوطلبانه که فعالیت عامالمنفعه دارند
_دورهم آوردن افراد عالقهمند و سازمانهای بسیج کننده داوطلبان
_حمایت از انجمنها برای تقویت شناسایی و قدردانی از داوطلبان
در س ــایت ای ــن س ــازمان ام ــکان جســـتجوی فعالیتهـــای داوطلبانـــه برحســـب نوع
مأموریت و زمینه فعالیت وجود دارد [.]14
1

شکل )3-4سایت فرانس بنیووال

4-4-4444خیریه دوستان بنیاد فرانسه
این خیریه یک خیریه عمومی در آمریکا است که هدف آن حمایت از بزرگترین خیریه
گرنت-میکینگ فرانس ــه یعنی بنیاد فرانســـه و بسیاری از ســـازمانهای تحت پوشش آن
اس ــت .ای ــن خیریه به اش ــخاص ،ش ــرکتها و بنیادهـــای آمریکایی کمـــک میکند تا به
خیریههای فرانسوی فعال در خدمات اجتماعی ،آموزش ،سالمت و تحقیقات پزشکی،
2

1. France Bénévolat
)2. Friends of Fondation de France, Inc.(FFDF
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فرهن ــگ ،عل ــم و محیطزیس ــت کم ــک نماینـــد .اغلـــب خیریههای تحت پوشـــش این
مؤسس ــه در فرانس ــه هس ــتند اما گاهی به حمایت از خیریههای دیگر در سراســـر جهان از
طریق پیوندهای خود با بنیاد فرانسه میپردازند [.]15
4-4-4444انجمن ASSO1901

انجم ــن  ASSO1901یک نمونه پایلوت ایجاد نموده اســـت کـــه به آزمایش تجربیات و
ویژگیهای مختلف یک پایگاه داده برای انجمنها میپردازد .در حال حاضر این پایگاه
داده دارای اطالعات بیش از  1.230.000انجمن در فرانســـه است که از نظر مکانی و از نظر
ن ــوع فعالی ــت دس ــتهبندی ش ــدهاند .این پایـــگاه به طـــور مرتب بهروزرســـانی میشـــود و
اطالعات انجمنهای تازه تأس ــیس شـــده و تغییرات ایجاد شده در انجمنهای قبلی را
بارگ ــذاری مینمای ــد .ای ــن انجمن همچنیـــن برخی خدمـــات رایگان از قبیـــل تبلیغات،
خبرنامه ،اعالمیه رویدادهای مهم انجمنها ،ارائه میدهد .این انجمن همچنین به ارائه
پیشنهادهایی میپردازد که موجب برجسته شدن قابلیت انجمنها میشود[.]16

شکل )4-4تصویر از امکانات جستجو در پایگاه داده انجمنهای فرانسه
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4-4-4444سایت مایا
مایا یک سیستم راهنمایی و اطالعرسانی است که در سال  2000توسط وزارت ورزش
و جوانان در فرانس ــه راهاندازی ش ــد .اطالعات موجود در این ســـایت شـــامل نحوه ایجاد
انجم ــن ،ضوابط ،جذب داوطل ــب ،رویدادها ،منابع مالی ،حسابرســـی ،قوانین مالیاتی
و ...اس ــت .هدف این سیس ــتم شفافسازی و تســـهیل روابط میان دولت و انجمنها از
طرق زیر است:
_کمک و راهنمایی به انجمنهای تازه تأسیس از طریق سایت منابع آموزشی
_تسهیل دسترسی انجمنها به اطالعات ضروری
_آسان نمودن روند کمکرسانی انجمنها
_ارتقای همکاری میان دولت و مسئوالن محلی و میان وزارتخانههای دولتی []17
1

شکل )5-4تصویری از امکانات و اطالعات موجود در پایگاه مایا

4-4-4444مرکز تحقیقات و مطالعات بشردوستانه
ای ــن مرکز اولین مؤسس ــه فرانس ــوی اســـت کـــه از ســـال  2004بـــه مطالعـــه موضوعات
یپ ــردازد .متخصص ــان ایـــن مرکـــز تمامـــی موضوعـــات مرتبط با بخشـــش
بشردوس ــتانه م 
بشردوس ــتانه از جمل ــه تبلیغ ــات و ارتباطات انجمنهـــا و بنیادها ،روندهـــای پیشبینی
2
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شده ،نوآوری در جذب سرمایه و جامعهشناسی اتحاد و یکپارچگی را پوشش میدهند.
در نتیجه این مطالعات ،این مرکز همواره تصویری از رشد بشردوستی و تأثیر آن بر جامعه
دارد.
مأموریتهای این مرکز شامل موارد زیر است:
_مطالعه تأثیر نوعدوستی بر جامعه و چگونگی تغییر بخشش بشردوستانه در اثر رشد جامعه
_همراهی و هدایت مشتریان و شرکا در استراتژیهای فروش و بازاریابی
تجر ب ــه و تخص ــص دوجانب ــه ای ــن مرکـــز در زمینـــه فعالیـــت بشردوســـتانه و توجـــه به
پیشرفتهای اجتماعی-اقتصادی آن را قادر به انجام مطالعات دقیق در موضوعات زیر
نموده است:
_تأمین نیاز بنیادها و انجمنها برای مطالعات بازاریابی
_حرفهای نمودن تصویر برندها
_تثبیت موقعیت ارتباطی
_اندازهگیری اثرات ارتباطات
_جذب و حفظ کمک کنندگان
_افزایش آ گاهی شهروندان و فعال نمودن داوطلبان در یک پروژه
_تشویق شرکتها به همکاری و مشارکت
_کمک به ایجاد نوآوری در جذب س ــرمایه از طریق شناســـایی نیازهـــا و راههای نوآورانه
برای تأمین آنها ،امتحان پیشنهادهای جدید و شناسایی پتانسیلها
در صورت درخواس ــت دولت یا مســـئوالن محلـــی یا انجمنها و بنیادهـــا ،این مرکز به
مطالع ــه روند رش ــد بخش ــش بشردوس ــتانه میپردازد تـــا میزان پویـــا بودن و ارتبـــاط آن را با
فاکتورهای مختلف اقتصادی و اجتماعی درک کند .این مطالعات و تحقیقات طیف
وسیعی از موضوعات شامل موارد زیر را پوشش میدهد:
_کمکهای فرانسویها و دریافتهای انجمنها
_نیازهای مردم نیازمند
_اشکال فعالیتهای داوطلبانه و بشردوستانه
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_مشارکت نسلهای مختلف
_روابط میان انجمنها و مخاطبان و شرکای آنها []18
 4-4-4444انستیتو تحقیقات و اطالعات فعالیتهای داوطلبانه
این مرکز یک مؤسس ــه خصوصی است که تمرکز آن بر دغدغههای عمومی در رابطه با
کارهای خیرخواهانه و داوطلبانه و آموزش و تعلیم با هدف ارتقای این بخش است .این
مؤسس ــه دارای برنامههای متعدد آموزشی در زمینههای فرهنگی ،مدیریت فعالیتهای
داوطلبان ــه ،آم ــوزش دانشآموزان ،مربیان مـــدارس ،زنان داوطلب و غیره اســـت .از دیگر
خدمات این مؤسس ــه میتوان به انتش ــار اخبار ،ســـخنرانی در کنفرانسهـــا و همایشها،
انتشار مقاالت و مطالعات در بخش غیرانتفاعی اشاره کرد [.]19
1

4-4-4444رصدخانه بنیاد فرانسه
هدف از تش ــکیل این رصدخانه اطمینان از شـــناخته شـــدن بخـــش خیریه در اذهان
عمومی ،و حمایت از انجمنها و فعاالن نوپا در این بخش است .از سال  1997رصدخانه
بنیاد فرانس ــه به انتش ــار رای ــگان دادههای مرتبط با بخشـــندگی و نوعدوســـتی میپردازد.
مطالع ــات آماری ،تحلیلهای کیف ــی ،جمعآوری اطالعات ،مطالعـــات موردی ،متون
قانونی مرتبط با بخش ــندگی ،جزو فعالیتهای این رصدخانه است .این رصدخانه حول
س ــه محور ش ــکل گرفته اس ــت :هدایای خاص(کمک نقدی ،اختصاص زمان ،اهدای
کاال و ،)...شرکتهای حامی(اسپانسر) و بنیادها.
محققان ،س ــازمانهای جمـ ـعآوری کننده ،روزنامهنگاران ،شـــرکتها یا اشـــخاص
حام ــی ،کمککنندگان و سیاسـ ـتمداران میتواننـــد اطالعات مورد نیاز خـــود را از این
رصدخانه کسب نمایند []20
4-4-4444رصدخانه
ای ــن رصدخانه ی ــک پروژه داوطلبانه در فرانســـه اســـت که توســـط وزارت امور خارجه
فرانس ــه و اعضای انجمنهای داوطلبانه فرانســـه حمایت میشـــود .مأموریت آن افزایش
2
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آ گاهی درباره روشهای مختلف فعالیت شـــهروندان فرانسه در اتحاد بینالمللی است.
ای ــن رصدخان ــه قص ــد دارد تا به ی ــک مرجع برای بررســـی و تحلیـــل و در نتیجـــه یک ابزار
تصمیمگیری برای مدیریت و توس ــعه سیاســـتهای عمومی در این بخش ،تبدیل گردد.
حوزه فعالیتهای این رصدخانه در زمینههای زیر است:
_شناسایی ،ارزیابی و ارزشگذاری سازمانهای فعال در این بخش
_توس ــعه یک سیس ــتم اطالعرس ــانی درباره فعالیتهای داوطلبانه بینالمللی ،تعهدات
اتحاد-محور و انجام تحقیقات
_سازماندهی ،جمعآوری ،ذخیرهسازی ،تحلیل داده و به اشترا کگذاری تحلیلها
رصدخان ــه از طر ی ــق جمعآوری ،تحلیـــل و ارزشگذاری ،به پویاتر شـــدن این بخش و
ارائه اطالعات الزم درباره فعالیت هر یک از شرکا ،مجموعهای از متخصصان و متدهای
مرتبط با کار داوطلبانه ،نتایج تحقیقات و گسترش نوآور یها ،کمک میکند [.]21
4-4-4444آژانس توسعه فرانسه
آژانس توس ــعه فرانس ــه یک موسس ــه مالی دولتی اســـت کـــه به اجرای سیاســـتهای
تعریف شده توسط دولت فرانسه میپردازد.
مأموریت این آژانس مبارزه با فقر و تقویت همکاری برای توســـعه است .این آژانس به
رش ــد اجتماع ــی و اقتص ــادی در خ ــارج از مرزهای فرانســـه کمـــک میکند و مســـئولیت
حمایت و تأمین مالی پروژهها ،برنامهها ،مطالعات و کمکرسانی به کشورهای در حال
توسعه را بر عهده دارد.
ای ــن آژان ــس در آفریق ــا ،آس ــیا ،خاورمیانـــه ،آمریکای التیـــن و حوزه دریـــای کارائیب و
مستعمرات فرانسه برای بهبود شرایط زندگی و رشد اقتصادی فعالیت مینماید.
هیئ ــت مدی ــره این آژانس از یک رئیس و  ۱۶عضو تشـــکیل شـــده اســـت که  ۶عضو از
آنها توس ــط دولت و ب ــه نمایندگی از وزراتهـــای مختلف شـــامل وزرات امور خارجه،
وزارت اقتصاد ،دارایی و صنعت ،وزارت کشـــور و وزارت سرزمینهای مستعمره فرانسه،
منصوب میشوند.
1

)1. Agence Française de Développement (AFD
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شکل  )6-4قلمرو کشورهای تحت پوشش کمکهای آژانس توسعه فرانسه در سال ۲۰۱۵

بنابراین آژانس توسعه فرانسه یک نهاد دولتی ارائه دهنده خدمات در زمینه کمکهای
بشردوستانه بین المللی محسوب میشود.
4-4-4444بنیاد نیکوالس هالوت
بنیاد نیکوالس هالوت برای انسان و طبیعت ،یک بنیاد عامالمنفعه فرانسوی است
که در س ــال  1990توسط نیکوالس هالوت تأسیس شد .این بنیاد با هدف فراهم آوردن و
ش ــتاب بخش ــیدن به تغییرات در رفتارهـــای فردی و جمعی و حمایـــت از فعالیتهای
زیسـ ـتمحیطی در فرانس ــه و خ ــارج از آن به منظـــور حفاظت از میـــراث طبیعی و توزیع
عادالن ــه آن ،آغ ــاز به کار نمود .ای ــن بنیاد به اطالعـــات جامع علمی و بیطرف وابســـته
اس ــت و میان دانش و اقدامات ارتباط برقرار میکند و به افزایش آ گاهی درباره وابستگی
متقابل انس ــان و تمام گونههای زیس ــتی میپـــردازد .به عالوه ،این بنیـــاد در مناظرههای
عموم ــی ش ــرکت میکند و با ارائه پیشـــنهادها و راهحلها با بازیگـــران فعال در این حوزه
همراه ــی مینمای ــد .ای ــن بنی ــاد موفق به جلـــب اعتماد کمیته منشـــور اخالقی گشـــته و
عضوی از آن است [.]22
اقدامات برجسته این بنیاد به قرار ذیل است:
_ایجاد کمپین "دریای پاک" به منظور افزایش آ گاهی عمومی برای حفاظت از دریا
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_افتتاح مدرسه نیکوالس هالوت به همراه بنیاد فرانسه در پارک برافر 1برای گردش علمی،
کارآموزی و پذیرایی آموزشی در تعطیالت
_ایج ــاد کمپی ــن "چالش برای زمین" با هدف تشـــویق فردی و جمعی برای ســـازگاری با
طبیعت به منظور کاهش صدمات زیستمحیطی
_ایجاد شبکهای از انجمنهای شریک
_ایجاد پایگاهی برای فعالیتهای داوطلبانه طبیعت_  محور
_ایجاد کمپین " توقف یارانه برای آلودگی"
_ایج ــاد چال ــش در می ــان نامزده ــای انتخابات ریاســـت جمهـــوری ســـال  2007درباره
اقدامات زیستمحیطی
_تأسیس یک اتاق فکر به همراه وبسایت در سال 2013

شکل )7-4تصویری از سایت بنیاد نیکوالس هالوت
1. Branféré park
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4-4-4444بنیاد تحقیقات پزشکی
این بنیاد که مهمترین بازیگر خیریه در حوزه تحقیقات ســـامت عمومی در فرانســـه به
ش ــمار میرود ،در س ــال  1947توسط جمعی از پزشـــکان و محققان تأسیس گردید .عمده
فعالیتهای این بنیاد در زمینه اعطای کمک مالی به تحقیقات پزشکی بر روی تمام انواع
بیماریها و اطالعرس ــانی عمومی درباره موضوعات و پیشرفتهای تحقیقاتی است .این
بنیاد همچنین به عنوان یک بنیاد حامی(آمبرال)  16بنیاد وابسته را زیر چتر خود دارد [.]23
بنی ــاد تحقیقات پزش ــکی به عنوان یک بنیاد مســـتقل و خصوصـــی هیچگونه کمک
دولت ــی دریاف ــت نمیکند و هزینهه ــای آن تنها از طریق بخشـــش خیریـــن در قالبهای
مختلف(تراست ،بخشش ارثیه ،کمکهای منظم و )...تأمین میگردد .این بنیاد موفق
به جلب اعتماد کمیته منشور اخالقی گشته و عضوی از آن است.
این بنیاد از طریق و 
بس ــایت و مجله تحقیق و ســـامت 1پلی میان محققان و مردم
ایجاد نموده اس ــت تا عموم مردم را از پیشـــرفتها در تحقیقات پزشـــکی آ گاهســـازد و به
کمککنندگان اجازهدهد تا از میزان سهم کمکهای خود مطلع شوند.
افراد با پرداخت کمک مالی به این بنیاد میتوانند تا  %65از مالیات بر درآمد و تا %75
از مالیات بر دارایی معاف گردند.
در فرانس ــه در سال 385000 ،2014مورد جدید به سرطان مبتال شدند و  149500نفر در
اث ــر این بیم ــاری مردند .به طور تقریبی از هر دو بیمار ســـرطانی در فرانســـه یـــک نفر بهبود
مییاب ــد .فعالیته ــای تحقیقات ــی این بنیاد در زمینه ســـرطان را به چهار دســـته میتوان
تقسیم نمود:
_تقویت روشهای تشخیص بیماری مانند روشهای تصویربرداری
_ش ــناخت مکانیزم مقاومت برخی تومورها و ســـلولهای ســـرطانی و کشـــف روشهای
درمانی جدید
2
_توسعه درمان هدفمند
3
_توسعه ایمن درمانی
1. Research & Health
2. targeted therapies
3. immunotherapy
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شکل )7-4سایت بنیاد تحقیقات پزشکی

4-4-4444انجمن اسالمی الغدیر
انجم ــن اس ــامی الغدی ــر یک مرجع بـــرای آموزش و پشـــتیبانی از زیـــارت مکانهای
مذهبی اس ــت .برای نمونه این انجمن به آموزش مناســـک حج میپردازد .به عالوه این
مرکز دارای برنامههای مذهبی هفتگی(سهشـــنبه شبها مراسم دعای توسل ،پنجشنبه
شـ ـبها مراس ــم دعای کمیل و در روزهـــای یکشـــنبه کالسهایی برای آمـــوزش قرآن به
کودکان و نوجوانان) و مناسبتی برای اعیاد و عزادار یها است .از دیگر فعالیتهای این
مرک ــز میتوان ب ــه ثبت ط ــاق و ازدواج بر اســـاس قوانین لبنـــان ،کمک بـــه خانوادههای
متوفیان از طریق انجام مراس ــم غس ــل و تدفین و ،...انتقال جسد به فرودگاه و انجام امور
اداری ،اشاره نمود.
ای ــن انجمن همچنین دارای یک مدرســـه بـــرای آموزش زبان عربی و تعالیم اســـامی
اس ــت .انجمن اسالمی الغدیر به مس ــلمانان در پاسخگویی به سؤاالت شرعی نیز کمک
مینماید [.]24
4-4-4444انجمن بینالمللی معلوالن
این س ــازمان غیردولتی در س ــال  1982در لیون فرانسه توسط دو پزشک به منظور کمک به
پناهندگان در تایلند و کامبوج تأس ــیس شـــد و امروزه حوزه فعالیت ایـــن مرکز در تمام دنیا
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شکل )8-4تصویری از سایت انجمن اسالمی الغدیر

گسترده شده و دارای شعبه در هفت کشور بلژیک ،سوئیس ،لوگزامبورگ ،انگلستان،
آلمان ،کانادا و آمریکا است .این انجمن به انجام امور مختلف برای حمایت از معلوالن
از جمله توانبخشی ،پیشگیری ،دفاع از حقوق آنها و غیره میپردازد.
در س ــال  1992ای ــن انجم ــن یکی از شـــش مؤســـس کمپیـــن بینالمللـــی ممنوعیت
مینگذاری زمین بود و به همین دلیل در سال  1997به صورت مشترک موفق به دریافت
جای ــزه صل ــح نو ب ــل ش ــد .در س ــال  2011نیز ایـــن انجمن موفـــق بـــه دریافت جایـــزه بنیاد
بشردوس ــتانه کون ــراد هیلتون 1به ارزش  1/5میلیون دالر بـــرای فعالیتهای این انجمن در
کمکرسانی به معلوالنی گردید که در شرایط خاص همچون فقر ،جنگ ،بالیای طبیعی
و غیره زندگی میکنند.
ای ــن انجمن تاکنون بیش از  300پروژه در  60کشـــور انجام داده اســـت و دارای بیش از
 3000کارمند است .افراد میتوانند از طریق پرداخت نقدی به صورت منظم یا اختصاص
ارثیه و یا انجام کار داوطلبانه به این انجمن کمک نمایند .خدمات و فعالیتهای آن به
قرار ذیل است [:]25
_توانبخش ــی :تجهیزات و توانبخشی اولین گام برای استقالل معلوالن است .تجهیزات
و روشه ــای توانبخش ــی معلوالن نیاز به حمایت طوالنیمـــدت دارد زیرا باید با توجه به
1. the humanitarian foundation Conrad N. Hilton
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پیش ــرفتهای فیزیکی شخص معلول سازگار شـــود .این انجمن با همکاری نزدیک با
مرا ک ــز درمان ــی محلی ب ــه آموزش روشهـــای درمانی جدیـــد به تکنســـینهای ارتوپدی
میپردازد و از ایجاد مراکز ارتوپدی حمایت میکند .به عنوان نمونه ،در سال  2010یک
کارگاه ارتو پ ــد بینالملل ــی در هائیتی برای کمک به کســـانی راهاندازی شـــد که یکی از
اعضای بدن خود را در زلزله از دست داده بودند.
_پیش ــگیری :ای ــن انجم ــن اقدام ــات متعددی بـــرای پیشـــگیری از معلولیـــت از طریق
آ گا هس ــازی انج ــام میده ــد .بس ــیاری از بیمار یهایی نظیـــر دیابت ،ایدز ،صـــرع و...
میتوانند منجر به معلولیت گردند .مراقبتهای پزشکی ،واکسیناسیون ،غربالگری و
ایج ــاد کمپینهای آ گاهی بخش ــی افـــراد جامعه را قادر میســـازد تا از خـــود محافظت
نماین ــد و با تش ــخیص زودهن ــگام از ایجاد معلولیـــت جلوگیری کنند .ایـــن انجمن در
کش ــورهای موزامبیا ،کنیا و بروندی از نزدیک با انجمنها ،مؤسســـات و پرسنل جهت
واکسیناسیون و ارتقای آ گاهی کار میکند.
_حمای ــت روان ــی :ای ــن انجم ــن از افـــرادی کـــه بـــه هـــر دلیـــل دارای مشـــکل روحـــی
هس ــتند(پناهندگان ،جنگ زدگان ،قربانیان و )...حمایت میکند و به مراکز نگهداری
از این افراد در زمینههای مختلف کمک میکند.
_جلوگیری از تصادفات جادهای :این انجمن از طریق کمپینهای آ گاهی بخشـــی برای
کاهش تصادفات جادهای تالش میکند.
_می ــن زدای ــی :این انجم ــن اقدامات متعـــددی برای کاهـــش اثرات مینهـــای جنگی و
بمبهای خوشـ ـهای انجام داده است :برنامههای آموزشی برای جلوگیری از برخورد با
مین ،پا کس ــازی میدانهای مین ،جمـــعآوری اطالعات در خصوص برخورد با مین،
اندازهگیری اثرات اجتماعی -اقتصادی وجود مین از آن جملهاند.
_اقدامات اورژانس ــی :این انجمن دارای متخصصانی در حوزه مدیریت بحران اســـت و
در م ــوارد ب ــروز بالی ــای طبیعی ی ــا درگیریهای مســـلحانه ،بـــه کمک آســـیب دیدگان
میشتابد.
_احیای حقوق معلوالن
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شکل )9-4تصویری از سایت انجمن بینالمللی معلوالن

شکل )10-4تصویری از سایت انجمن بینالمللی معلوالن []26

| فصل پنجم |

قوانین و برنامههای توسعه وقف
وامور خیریه در کشور فرانسه

5-5قوانین و برنامههای توسعه وقف وامور خیریه در کشور فرانسه
5-555مقدمه
در این فصل ابتدا قوانین حاکم بر ساختارهای قانونی سازمانهای غیرانتفاعی فرانسه
از جمله انجمنها و بنیادها و قوانین مربوط به کمکهای خیریه و امور مالی معرفی شده
اس ــت .در ادام ــه برنامـ ـ ه اس ــتراتژیک پنـــج ســـاله دولـــت فرانســـه در زمینـــه فعالیتهای
بشردوستانه شرح داده شده است.

5-555قوانین
اولی ــن قانون فرانس ــه در زمینه فعالیتهای خیریه یا غیرانتفاعی در ســـال  ۱۹۰۱تحت
عن ــوان قان ــون "انجمنه ــا" به تصویب رســـید .این قانون امکان تأســـیس یـــک انجمن یا
س ــازمان غیرانتفاعی با نام "انجمن فرهنگی" 1متشـــکل از حداقل دو نفر یا بیشـــتر و قانون
مکمل در س ــال  1905امکان تأس ــیس یک کلیسا توســـط حداقل دو نفر را فراهم نمود .در
س ــال  ،۲۰۱۲دی ــوان عدالت اداری فرانســـه (یـــا همان شـــورای دولتـــی) تخفیفهایی در
استانداردهای الزم جهت اداره یک انجمن ایجاد نمود و به انجمنها آزادی عمل بیشتری
برای مدیریت و فعالیت اعطا نمود.
قانون  ۲۳جوالی  ۱۹۸۷با عنوان قانون "توســـعه بشردوســـتی" که در سال  ۱۹۹۰اصالح
گردید ،ساختار حقوقی بنیادها را به وجود آورد.
قانون ش ــماره  2006-450فرانسه در خصوص تحقیقات علمی ،زمینه را برای تشکیل
1. Association culturelle
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بنیاده ــای همکار یهای علمی به منظور ایجاد مراکـــز تحقیقاتی و تحصیالت تکمیلی
فراه ــم نم ــود .همچنی ــن قان ــون ش ــماره  2007-1199دربـــاره حقـــوق و مســـئولیتهای
دانشگاهها ،بنیادهای مشارکتی و بنیادهای دانشگاهی را تعریف نمود.
قانون ش ــماره  2008-776با عنوان "نوسازی اقتصادی" صندوقهای موقوفه را ایجاد
قه ــای موقوفه بر خ ــاف بنیادهـــای متداول اجـــازه یافتند تـــا آزادانه بدون
نم ــود .صندو 
سرپرستی هیچ نهاد دولتی فعالیت کنند.
قان ــون ش ــماره  2009-879در خصـــوص اصطالحات بیمارســـتانها ،عنـــوان قانونی
بنیادهای بیمارس ــتانی که نقش تسهیلگر را میان بیمارستانها و صنعت دارا هستند به
منظور پیشرفت پروژههای تحقیقاتی به وجود آورد.
عالوه بر این قوانین ،ضوابط و مقررات مربوط به بخششها و کمکهای مالی و اموال
س ــازمانهای غیرانتفاع ــی در ذیل قوانین مالیاتی فرانســـه آورده شـــده اســـت .این قوانین
می ــزان معافیت و اعتبارات مالیاتی که به بخشـــندگان و ســـازمانهای غیرانتفاعی تعلق
میگیرد و ش ــرایط واگذاری این امتیازات را مشخص میکند که توضیحات مربوط به آن
در فصل دوم بیان گردید.

5-555برنامه استراتژیک فرانسه در حوزه کمکهای بشردوستانه
در یک دهه اخیر ،فعالیتهای بشردوستانه به یکی از ابعاد فعالیتهای دیپلماتیک
فرانس ــه تبدیل شده است .فعالیتهای بشردوســـتانه فرانسه در واقع بخشی از چارچوب
جامع کمک به توسعه در سطح بینالمللی است .اقدامات فرانسه در حوزه بشردوستانه
به ش ــدت با سیاستهای این کش ــور در قبال کشورهای ضعیف و آسیب پذیر ،امنیت
غذایی و استراتژیهای همکاری و توسعه گره خورده است.
فعالیتهای بشردوستانه دولت فرانسه بر سه حوزه ذیل تمرکز دارد:
_تأمین نیازهای بشر در سراسر جهان با تمرکز بر کشورهایی که درگیر شرایط بحرانی هستند.
_تبدیل فعالیتهای بشردوس ــتانه به بخشـــی از یک چارچوب جامع که اســـتراتژیهای
توسعه با هدف ظرفیت سازی منطقهای را با اقدامات پیشگیرانه پیوند دهد.
_ارزیابی دورهای تصمیمات اتخاذ شـــده از طریق تبادل نظر میان مقامات دولتی و
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نماین ــدگان جامع ــه مدنی ب ــه گونهای کـــه در ایـــن ارزیابیها عالوه بر بررســـی نحوه
اجرای تصمیمات گذشته ،تحوالت قانونی نیز به منظور پیشبینی نیازهای پیشرو
رصد میشود.
آخر ی ــن برنام ــه اس ــتراتژیک کمکهای بشردوســـتانه فرانســـه به طور مشـــترک توســـط
نماین ــدگان بخ ــش س ــوم و وزارت امور خارجه فرانســـه برای دوره  5ســـاله از  2012تا 2017
تنظیم شده است که در ادامه اهداف این برنامه شرح داده خواهد شد[.]31
5-55555قلمرو فعالیتهای بشردوستانه فرانسه
بخش عمده کمکهای بشردوس ــتانه فرانسه (حدود  )%50صرف کمک به قاره آفریقا
میشود و باقیمانده کمکها اغلب در میان کشورهای شرق آسیا که معموال در معرض
بالی ــای طبیعی ق ــرار دارند و کش ــورهای خاورمیانه که بـــا بحرانهای سیاســـی و امنیتی
مواجه هستند ،توزیع میگردد.
5-55555اهداف کوتاه مدت و میان مدت بشردوستانه فرانسه
دولت فرانس ــه عالوه بر وضع قوانین و اســـتراتژیهای کلیدی در حوزه سیاستهای
بشردوس ــتانه ،اهداف کوتاه م ــدت و میان مدتی را تنظیم نموده اســـت که برخی از آنها
نیازمند اقدامات داخلی و برخی دیگر نیازمند اقدامات خارجی یا بینالمللی هستند.
5-5555555اقدامات داخلی :بازده اداری و مالی
اختصاص بخش قابل توجهی از کمکهای بشردوســـتانه اضطراری به پیشـــگیری از
فجایع و ایجاد آمادگی در هنگام بالیا از جمله اهداف این برنامه است .در این چارچوب
از پروژههای ــی که بر اس ــاس اولویتهای جغرافیایی در قالب برنامهریزیهای چندســـاله
یش ــود .مقداری بودجه ویژه تأمین امنیت تیم اجرایی
سازماندهی میشوند ،حمایت م 
پروژههای بشردوس ــتانه در مناطق حساس از سوی وزارت امور خارجه فرانسه اختصاص
داده شده است.
از دیگ ــر اه ــداف ای ــن برنامه ارتق ــاء کیفیـــت کمکرســـانی از طریق آموزش پرســـنل،
س ــرمایهگذاری برای انج ــام تمرینات و ارزیابی اقدامات و تحقیقات بوده اســـت .در این
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راس ــتا وزارت امور خارجه فرانسه مشارکتی میان جامعه آ کادمیک و اتاق فکرهای فرانسه
تشکیل داده است که به طور مرتب جلسات هم اندیشی برگزار نمایند.
آخر ی ــن هدف این برنام ــه تقویت پیوند میـــان فعالیتهای بشردوســـتانه اضطراری و
اقدامات توسعهای است.
5-5555555اقدامات داخلی :ایجاد مشارکت در سطوح ملی و بین المللی
در راس ــتای ایجاد مشارکت در س ــطوح ملی و بینالمللی ،جلسات منظمی بر مبنای
م ــدل کنفران ــس ملی نوع دوس ــتی می ــان کنشـــگران اصلی بخش بشردوســـتی فرانســـه و
کنش ــگران بینالملل ــی ب ــه منظور بح ــث و تبادل نظـــر در خصوص چالشهـــا ،روشها و
اولویتهای فعالیتهای بشردوستانه تنظیم شده است.
توگو در خصوص موضوعات بشردوســـتانه متشکل از وزارت
به عالوه ،یک گرو ه گف 
امور خارجه ،س ــازمانهای غیردولتی ،خبرنگاران ،محققان و نمایندگان مسئوالن محلی
ته ــای بشردوســـتانه ،تشـــکیل شـــده اســـت .تحلیلهـــا و
عالقهمن ــد ب ــه انج ــام فعالی 
پیش ــنهادات ای ــن گ ــروه در وزارت ام ــور خارجـــه ثبت میشـــود و به عنوان خـــوراک برای
کنفرانسهای دورهای بشردوس ــتانه مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از اولین دغدغههای
این گروه ارتقاء ارتباطات عمومی و رسانهای در زمینه کمکهای بشردوستانه بوده است.
از دیگر اهداف برنامه  ۵س ــاله مذکور ایجاد یک پایگاه داده از متخصصان فرانسوی و
بی ــن المللی بوده اس ــت .حوزههای ویژهای که بـــرای قرارگیری در این پایـــگاه داده دارای
صالحیت ش ــناخته شدهاند ش ــامل آب ،امنیت غذایی ،علوم کشـــاورزی ،اقلیم ،زلزله
شناسی ،سالمت ،معماری ،امنیت ،حقوق ،تحلیل و میانجیگری در میان اختالفات
و درگیریها میباشند.
ارتقای سیستم داوطلبانه انسجام و وحدت بین المللی و به طور مشابه ادامه حمایت
از اقدام ــات اتحادیه اروپا به منظور افزایش تعداد داوطلبان اروپایی حاضر در کشـــورهای
ذینفع از کمکها از طریق مشارکت بخش خصوصی ،از دیگر اهداف این برنامه عنوان
شده است.
در نهایت آخرین هدف برنامه استراتژیک پنج ساله کشور فرانسه در حوزه کمکهای
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بشردوس ــتانه راه ان ــدازی طرحهای ــی برای اطمینـــان از انطباق با قوانین بشردوســـتانه بین
المللی با مش ــارکت ویژه سازمان صلیب سرخ و اجرای آن از طریق فرومهای بین المللی
و در چارچ ــوب دوجانبه به گونـ ـهای که تمام طرفهای درگیر در یک نزاع ،اقدامات خود
را در چارچوب اصول بیان ش ــده در چهارمین کنوانسیون ژنو در سال  ۱۹۴۹انجام دهند،
بوده است[.]31

| فصل ششم |

جمعبندی

6-6جمعبندی
ب ــا توجه به س ــهم به س ــزای کش ــورهای صنعتی در امـــور خیریه و به طبـــع آن وقف در
سالهای اخیر ،مطالعه سازوکارهای حاکم بر امور خیریه در این کشورها میتواند راهگشا
باش ــد .در همین راس ــتا ،کش ــور فرانســـه در این مطالعه بررســـی گردید .در ایـــن بخش به
خالصه مباحث مطرح شده در این مطالعه پرداخته میشود.
کش ــور فرانسه با مساحت  643,801کیلومتر مربع بزرگترین کشور منطقه اروپای غربی
اس ــت و چه ــار منطق ــه تح ــت حاکمیت در گوشـــه و کنـــار دنیـــا دارد .این چهـــار منطقه
بازماندههایی از مناطقی است که فرانسه پیش از جنگهای جهانی تحت سلطه داشت.
در عرصههایی چون فرهنگ ،علوم بنیادی ،صنعت و فناوری ،هنر ،نظامی ،اقتصاد
و سیاس ــت ،فرانسه یکی از کش ــورهای مهم و تأثیرگذار جهان میباشد .این کشور دارای
رتبۀ پنجم در بین سایر کشورها از نظر بودجه و هزینههای نظامی است .همچنین از نظر
ذخایر هس ــتهای ،رتبۀ س ــوم را داراس ــت .از نظر اقتصـــادی ،دارای پنجمین اقتصاد بزرگ
جهانی و از نظر برابری قدرت خرید دارای رتبۀ هفتم جهانی اســـت .در سال  ۲۰۱۳فرانسه
با  ۸۴٫۷میلیون بازدیدکننده عنوان پر بازدیدترین کشور جهان را به خود اختصاص داد.
ً
جمعیت فرانسه در سال  ،2015تقریبا در حدود  66/8میلیون نفر گزارش شده است.
جمهوری فرانس ــه بر پایه الئیس ــیته بنا شـــده اســـت و آزادی دینها تضمین شـــدهاند .در
حدود  % 66-63مردم فرانسه مسیحی  % 28-23 ،بدون مذهب % 9-7 ،مسلمان %1 ،
یهودی و  % 1-0.5دارای سایر مذاهب هستند.
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در فرانس ــه رئیسجمه ــور در رأس حکومت قرار دارد و با رأی مســـتقیم مردم برای یک
دوره پنج س ــاله انتخاب میشود .مجلس فرانســـه نیز از دو قسمت تشکیل شده :شورای
ملی و مجلس سنا .شورای ملی شامل نمایندگان محلی میشود که با رأی مستقیم مردم
ب ــرای دورههای پنج س ــاله انتخاب میگردند .این شـــورا قدرت انحـــال کابینه دولت را
دارد .مجل ــس س ــنا ش ــامل س ــناتورهایی اســـت کـــه هر شـــش ســـال یکبار و بـــه صورت
غیرمستقیم و توسط نمایندگان مجلس ملی ،شورای عمومی ایاالت و شورای شهردار یها
انتخاب میشوند.
نه ــادی را ک ــه ما در فرهنگ خود «وقف» مینامیم در فرهنگ فرانســـه بـــا عنوان «بنیاد»
شناخته میشود« .بنیاد» در برخی از فرهنگهای حقوقی فرانسه چنین تعریف شده است:
«بنیاد عبارت است از اختصاص دادن دائمی بخشی از اموال با اهداف خیرخواهانه
و بشردوس ــتانه» اهداف خیرخواهانه شـــامل تأســـیس یا گسترش بیمارســـتان ،دانشگاه،
یس ــرپناهان ،یتیمخانه ،کمک به ایتام و مســـتمندان و
خوابگاه دانش ــجویی ،خوابگاه ب 
بیماران بیبضاعت ،اعطاء جایزه علمی ،ادبی یا هنری و غیره میشـــود .مالک اموال به
ً
وسیله بنیاد میتواند شخصیت حقوقی جدیدی ایجاد کند که مستقال در جهت برآوردن
اهداف نیک وی باشد.
در حق ــوق فرانس ــه چون مالکیت از مفاهیم وابســـته به شـــخص اســـت و جمع اموال
نمیتواند شخصیت حقوقی به وجود آورد ،برای تحقق هدفهای خیر مالک یا باید مال
را به ش ــخصیتهای حقوق ــی موجود و یا ابتدا با اجازه از دولت ،بنیادی را باشـــخصیت
حقوقی به وجود آورد و آنگاه مال موردنظر را به این شخصیت هبه کند زیرا وقف مستقیم
امکان ندارد.
قانون فرانس ــه دو نوع ساختار قانونی برای سازمانهای غیرانتفاعی و غیردولتی تعیین
نه ــا و بنیادها .در فرانســـه به اشـــتباه اغلب انجمـــن و بنیاد معادل
نم ــوده اس ــت :انجم 
یش ــوند و به جای یکدیگر به کار میروند ،در حالـــی که میان این دو نوع
یکدیگ ــر تلقی م 
ساختار تفاوتهایی وجود دارد .انجمن از طریق "گردهمآمدن گروهی از افراد برای نیل به
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ی ــک هدف غیرانتفاعی" ش ــکل میگیـــرد ،در حالی که یک بنیاد بر اســـاس " اختصاص
بازگشـ ـتناپذیر دارایی(منق ــول ی ــا غیرمنقـــول) بـــرای اجـــرای یـــک عمـــل غیرانتفاعـــی
عامالمنفع ــه" ایجاد میگردد .انجمنهـــا میتوانند حامی منافع یک گـــروه کوچک مانند
ی ــک خان ــواده ،یک نهاد تخصصی ،دانشآموزان یک مدرســـه و  ...باشـــند ،در حالی که
ً
بنیادها الزاما باید به منافع عمومی اختصاص یابند .یک انجمن با پراکندگی اعضای آن
منح ــل میش ــود ،در حالی که یک بنیـــاد میتواند پس از مؤسســـان اصلی به حیات خود
ادام ــه ده ــد .انجمنها بر اس ــاس اصول دموکراتیک اداره میشـــوند (هر نفـــر= یک رأی)،
درحالیکه بنیادها توسط یک هیئتمدیره یا کمیتهای از متخصصین اداره میشوند.
انجمنها در فرانس ــه به دو گروه عمده تقســـیم میشـــوند :انجمنهـــای خیرخواهانه و
انجمنه ــای تخصص ــی .تاکنون در حـــدود  1.500.000انجمن در فرانســـه ثبت شـــدهاند.
مبنای تش ــکیل انجمنهای خیرخواهانه ،بخشـــش بالعوض پول یا وقت به یک سازمان
بدون هیچ منفعت شخصی مستقیم یا غیرمستقیم است.
سه نوع بنیاد اصلی در قانون فرانسه تعریف شده است )1 :بنیادهای عامالمنفعه)2 ،
بنیادهای وابسته )3 ،بنیادهای شرکتی (دارای شخص حقوقی)؛ پنج نوع بنیاد دیگر نیز
وجود دارند که کمتر رایج هس ــتند :بنیادهای تحقیقاتی ،بنیادهای مشارکتی ،بنیادهای
دانشگاهی ،بنیادهای بیمارستانی و بنیادهای همکاری علمی.
صندوقهای موقوفه بر اس ــاس قانون نوســـازی اقتصاد در فرانســـه تعریف شدند .یک
صن ــدوق موقوف ــه یک نهاد غیرانتفاعی قانونی اســـت که مســـئولیت دریافت ،مدیریت و
سرمایهگذاری داراییها و صرف درآمد حاصل از آن برای انجام مأموریتها و فعالیتهای
عامالمنفعه را دارد.
اداره کردن هر بنیادی طبق اساسنامه و شرایط خاص آن صورت میگیرد و بنیادها با
ضواب ــط خاص ــی ز ی ــر نظ ــر ش ــورای اداری فعالیـــت میکننـــد .ایـــن ضوابط همیشـــگی و
یکنواخت نیست.
شورای اداری حداکثر از دوازده نفر تشکیل میشود که یکسوم آنان نمایندگان واقف،
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و ثل ــث دیگ ــر نماین ــدگان دولت ،وزارت کشـــور یـــا وزارت ذیربط بوده و یکســـوم دیگر
اش ــخاص بیطرفی هس ــتند که ب ــرای پیگیری اهداف بنیـــاد موقوفه صالحیت داشـــته
ً
باش ــند ،که البته این ثلث اخیر غالبا بهصورت ناظر حضور دارند .شـــورای اداری از میان
خودش ــان ،رئیس و س ــایر مجریان را انتخاب مینمایند .واقف نمیتواند خود عضو شورا
باش ــد؛ مگر ب هص ــورت افتخ ــاری .فعالیت اعضا داوطلبانه و بدون دســـتمزد اســـت ،اما
مخارجی که در این زمینه متحمل میشوند بازپرداخت میگردد.
درصورتیکه واقف بهوسیله وصیت بنیاد موقوفهای تشکیل داده ،ولی پیشبینی امور
ش ــورا را نکرده باش ــد ،وصی عهدهدار تشکیل شـــورای اداری میگردد ،شـــورا باید گزارش
مالی و گزارش فعالیتهای بنیاد را سالیانه ارائه دهد.
حسابرس ــی بنیاد موقوفه مثل حسابرســـی امور تجاری اســـت .یک مأمور حسابرســـی
ً
مأمور ی ــت مییاب ــد تا دقیقا مانند هر شـــرکت تجاری دیگر دفاتر بنیـــاد موقوفه را تفحص و
بررس ــی نماید .ناظر وزارت کش ــور یا وزارت ذیربط میتواند شـــخصی را بـــرای نظارت بر
فعالیتهای بنیاد موقوفه مأمور نماید تا اطمینان حاصل شود که بنیاد در مسیر صحیح
و در راستای نیات واقف عمل مینماید .در عمل ،دولت بهندرت ناظری تعیین میکند،
ً
ز ی ــرا اوال ب ــا توجه به حضور نمایندگان دولت در شـــورای اداری بنیاد و بـــا توجه به نظارت
ً
غیرمس ــتقیم به ــرهوران و ذینفعان بنیاد ،اعتماد بهخودیخود حاصل میشـــود و ثانیا با
توج ــه به کمب ــود کارکنان الزم و پیچیدگیهـــای مالی ،دولت ترجیـــح میدهد به نظارت
خویش از طریق نمایندگانش در شورای اداری اکتفا نماید.
ش ــورای اداری میتوان ــد ب ــه دلیل کمبـــود و فقدان منابـــع مالی و یا از بیـــن رفتن دلیل
وج ــودی بنی ــاد ،تصمیم به انح ــال آن بگیرد .درنهایت ،انحالل باید بهوســـیله شـــورای
دولت ــی تأیید گ ــردد ،زیرا انحالل بنی ــاد موقوفه مانند ایجـــاد آن احتیاج به بیانیه شـــورای
دولتی دارد.
از س ــال  2001تاکنون تعداد بنیادها در فرانســـه دو برابر شـــده اســـت و با تصویب قانون
تش ــکیل صندوقهای موقوفه در س ــال  ،2008طی پنج ســـال حدود  2000صندوق موقوفه
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ش ــکلگرفتهاند .تعداد بنیادها و صندوقها از  1.109عدد در ســـال  ،2001با رشد  %267به
 4.071در سال  2014رسیده است.
اگرچه بخش عظیمی از درآمد بنیادها از راه کمکهای مالی بخش خصوصی تأمین
یگ ــردد ،ام ــا همچنان کمکهای دولتی یک ســـوم بودجه این بخـــش را تأمین میکند.
م 
بنیاده ــای عملیات ــی %73بودجه خ ــود را از بخـــش دولتی دریافت میکننـــد در حالیکه
بنیاده ــای گرن ــت میکین ــگ  %79منابع خـــود را از بخش خصوصی دریافـــت میکنند.
بنیادهای ش ــرکتی و وابس ــته هیچ نوع کمک دولتی دریافت نمیکنند .بنیادهای مربوط
ب ــه تحصیالت تکمیلی و تحقیقات مقدار قابل توجهی بودجه دولتی دریافت میکنند (
در حدود  %24کل منابع دریافتی).
بخ ــش قابل توجه ــی از مخ ــارج بنیادهای عملیاتـــی ( )%80صرف مدیریـــت بنیاد و
یش ــود .این نوع مخـــارج بخشـــی از مأموریتهای اجتماعـــی بنیادها
مخارج پرس ــنل م 
محسوب میشود (کمک هزینه به محققان و پرسنل).
وصیت و ارثیه به عنوان مبدأ اصلی شکلگیری بنیادها با افت شدیدی در سالهای
اخیر مواجه ش ــده است به طوری که سهم بنیادهایی که از طریق وصیت شکلگرفتهاند
از  %19در سال  2009به کمتر از  %14در سال  2013رسیده است.
ت بنیادهای فرانســـه رتبه اول را داراست
خدمات اجتماعی در میان حوزههای فعالی 
و در س ــالهای اخی ــر ب ــه دلیل بحرانهای اقتصادی رشـــد بیشـــتری نیز داشـــته اســـت.
عمدهتر ی ــن خدمات این بخش که رشـــد قابل توجهی داشـــته اســـت شـــامل کمکهای
اورژانس ــی ،خدمات به محرومان و مشـــاوره اســـت .پـــس از خدمـــات اجتماعی ،بخش
سالمت و پس از آن هنر و فرهنگ قرار دارد.
اگرچ ــه  %57بنیادها در فرانس ــه تمام گروهها در تمام ســـنین را پوشـــش میدهند ،اما
برخی گروههای خاص بیش ــتر مورد توجه قرار گرفتهاند .یکچهارم بنیادها ( )%24به طور
خاص کودکان و جوانان را پوش ــش میدهند .پـــس از کودکان و جوانان ،محرومان با %13
سهم جایگاه دوم را دارا هستند .سالمندان و معلولین در جایگاه سوم قرار دارند.

 / 134آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور فرانسه

تا پیش از تصویب قانون جدایی دین از حکومت در فرانسه ،دولتهای ملی و محلی
فرانس ــه مالک اماکن مذهبی بودند و مســـئولیت نگهـــداری آنها را بر عهده داشـــتند .با
تصویب قانون جدایی دین از حکومت در سال  ۱۹۰۵اختصاص اعتبار مالی به گروههای
مذهبی از سوی دولت در این کشور قطع گردید.
بر طبق آمار ۵۵۰۰۰ ،کلیسای کاتولیک و مکان مذهبی در فرانسه وجود دارد که ۱۶۰۰۰
نه ــا بناه ــای تاریخی محافظت شـــده و  ۹۵کلیســـای جامع متعلـــق به دولت
ع ــدد از آ 
هس ــتند .دول ــت فرانس ــه مالک هی ــچ مـــکان عبادتی بـــرای مســـلمانان ،یهودیـــان و غیر
کاتولیکها نیست.
نهادهای سیاستگذار در حوزه وقف و امورخیریه در کشور فرانسه شامل پارلمان فرانسه،
ش ــورای دولت ــی ،وزارت کش ــور ،وزارت اقتصـــاد و وزارت امور خارجه میباشـــد .نهادهای
تنظیمگر عبارتند از شورای دولتی ،وزارت کشور یا استانداریها ،اداره دارایی و کمیته منشور
اخالقی .در بخش تسهیل گری نهادهای متعددی از قبیل بنیاد فرانسه ،سازمان بخشندگی
فرانسه ،انستیتو فرانسه ،مرکز بنیادهای فرانسه ،سایت آبزروو ،سازمان فرانس بنیووال ،خیریه
دوس ــتان بنیاد فرانسه ،انجمن  ،ASSO1901انســـتیتو تحقیقات و اطالعات فعالیتهای
داوطلبان ــه ،مرکز تحقیقات و مطالعات بشردوســـتانه ،رصدخانه بنیاد فرانســـه ،رصدخانه
وزارت امور خارجه و سایت مایا فعالیت میکنند .در بخش انتهایی نهادهای ارائهدهنده
خدمات حضور دارند که معروفترین آنها آژانس توسعه فرانسه میباشد .در ادامه توضیح
مختصری در خصوص هر یک از نهادهای نام برده شده ارائه میگردد.
پارلمان :پارلمان فرانسه که از دو بخش به نام مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده
است متولی امر قانونگذاری در کشور فرانسه است و از این رو قوانین مرتبط با امور وقف
و خیر ی ــه همچ ــون نح ــوه تأس ــیس انجمنهـــا و بنیادهـــا ،نحـــوه اداره و نظارت بـــر آنان و
همچنی ــن قوانی ــن مال ــی و مالیاتی مرتبـــط با بخش غیرانتفاعی توســـط پارلمـــان تنظیم و
تصویب میشود.
ش ــورای دولت ــی :ش ــورای دولت ــی به عنـــوان نهـــاد متولـــی تصمیمگیـــری در خصوص
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صالحی ــت دریافت مجوز توس ــط بنیادهـــا و انجمنها از یک ســـو و دارا بودن نقشهای
چندگانه از قبیل مش ــاور دولت در تنظیم لوایح و طرحها ،عالیترین دادگاه اداری فرانسه
و ب ــازوی مطالعات ــی و تحقیقات ــی دولـــت از ســـوی دیگـــر ،مرجـــع بســـیار مهمـــی بـــرای
سیاسـ ـتگذاری در ح ــوزه وق ــف و ام ــور خیریه محســـوب میشـــود .این شـــورا نظرات و
دغدغههای خود را جهت اصالح قوانین بخش غیرانتفاعی در قالب گزارش یا در فرآیند
تدوین لوایح عنوان میکند.
ب ــه منظور صدور مجوز تأس ــیس یک بنیاد ابتدا شـــورای دولتی فرانســـه فـــرم تقاضا را
بررس ــی میکند و پس از آن نظر خود را به نخســـتوزیر (به عنوان ریاست شورای دولتی)
اعالم مینماید .نخسـ ـتوزیری پس از بررسی و تأیید صالحیت مسئولیت صدور حکم
عامالمنفعه بودن را داراس ــت .به عالوه مســـئولیت صدور مجوز برای تأسیس انجمنها
نیز بر عهده شورای دولتی است.
وزارت کشور :با توجه به آنکه هر نوع بنیاد یا انجمن در فرانسه به منظور رسمیت یافتن
و دریاف ــت مج ــوز قانونی باید به وزارت کشـــور یا اســـتاندار یهای مربوطـــه مراجعه نماید،
بنابراین وزارت کشور یکی از مهمترین کنشگران فعال در زمینه وقف و امور خیریه میباشد
که دارای نقش دوگانه به عنوان تنظیمگر و سیاستگذار است .این نهاد از طریق شناسایی
مشکالت و نیازهای موجود در بخش غیرانتفاعی پیشنهادات خود را به منظور اصالح یا
تصویب قوانین جدید به صورت الیحه و یا گزارشاتی به پارلمان ارائه میدهد.
وزارت اقتص ــاد :اداره دارایی فرانس ــه که در ذیل وزارت اقتصاد این کشـــور قرار دارد به
عن ــوان متولی امور مالیاتی در تنظی ــم لوایح مالیاتی در خصوص بخش غیرانتفاعی نقش
دارد .به عالوه مس ــئولیت اعط ــای معافیت مالیاتی به انجمنهـــا و بنیادها و امتیازات و
کس ــری مالیاتی اختصاص داده ش ــده به بخشش هدایا و کمکهای مالی به انجمنها و
بنیادهای خیریه بر عهده اداره دارایی است.
وزارت امور خارجه :از آن رو که در ســـالهای اخیر کمکهای بشردوســـتانه در قالب
ته ــای دیپلماتی ــک دولـــت فرانســـه درآمـــده اســـت ،وزارت امـــور خارجه
یک ــی از فعالی 
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مسئولیت تنظیم سیاستها و برنامههای استراتژیک در زمینه فعالیتهای بشردوستانه
به خصوص در سطح بینالمللی را بر عهده دارد.
کمیته منش ــور اخالق ــی :این کمیتـــه یک بخش خصوصی اســـت کـــه وظیفه کنترل
نه ــا و بنیادهایی را که به عضویت این کمیته درآمدهاند و نظارت آن را پذیرفتهاند
انجم 
ب ــر عه ــده دارد .ه ــدف از این کنت ــرل اطمینان از شـــفافیت عملکرد آنها در اســـتفاده از
ارثیهها و کمکهای مردمی و انطباق با ضوابط اخالقی است .به دلیل ضوابط و الزامات
موش ــکافانه این کمیته در م ــورد اعضای خود ،عضویت در این کمیته به یک برچســـب
اطمینان شناخته شده برای عموم مردم تبدیل شده است.
بنیاد فرانس ــه :بنیاد فرانسه یک بخش اداری مستقل در فرانسه است که توسط دولت
فرانسه در سال  1969به منظور انگیزش و تقویت رشد بنیادهای خصوصی و فعالیتهای
بشردوس ــتانه تأس ــیس گردید .این بنیاد نقـــش هدایتکننده و جهت دهنـــده بنیادهای
خیریه و موقوفات را عهدهدار اس ــت .به عالوه این بنیاد نقش چتر حمایتی را برای 744
بنیاد دیگر در فرانسه ایفا میکند.
سازمان بخشندگی فرانسه :مأموریت این سازمان اعمال نفوذ (البیگری) و نمایندگی
در مراج ــع عموم ــی از س ــوی بخش غیرانتفاعـــی و ارائه مشـــاوره حقوقی به ســـازمانهای
غیرانتفاعی است.
انس ــتیتو فرانس ــه :این انس ــتیتو که از  ۵آ کادمی هنری ،فرهنگی و علمی تشکیل شده
اس ــت مس ــئولیت مدیر ی ــت و اعطای جوایز و کمکهـــای مالی دولتی را بـــه بیش از ۱۰۰۰
بنیاد علمی ،فرهنگی و هنری بر عهده دارد.
مرکز بنیادهای فرانس ــه :این مرکز باهدف ارتقاء و توســـعه بنیادها در فرانســـه و افزایش
حضور آنها در س ــطح منطقهای ،ملی و بینالمللی به شبکهسازی و ایجاد تعامل میان
بنیادها میپردازد و تا کنون  250بنیاد فرانسوی را دور یکدیگر جمع نموده است.
سایت آبزروو :این سایت در واقع یک رصدخانه برای اقدامات خیرخواهانه و داوطلبانه
اس ــت که به شناس ــایی اقدامات داوطلبانه جمعی ،ایجاد امکان سرمایهگذاری و تبادل
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تجربی ــات می ــان ش ــرکای مختل ــف ،جمـــعآوری اطالعـــات و تغذیـــه فکری مســـئوالن و
سیاستگذاران میپردازد.
فران ــس بنی ــووال :این س ــازمان به عنـــوان یک ســـازمان خدمات عمومـــی فعالیتهای
خیرخواهانه اجتماعی را تس ــهیل میکند و دارای  80شـــعبه محلی و  250مرکز اجتماعی
برای خیرین و داوطلبان است.
خیریه دوستان بنیاد فرانسه :این خیریه یک خیریه عمومی در آمریکا است که هدف
آن حمایت از بزرگترین خیریه گرنت-میکینگ فرانســـه یعنی بنیاد فرانســـه و بســـیاری از
سازمانهای تحت پوشش آن است.
انجم ــن  :Asso1991ای ــن انجمن اقـــدام به ایجاد یک نمونـــه پایلوت پایـــگاه داده برای
نه ــا نموده اس ــت که در حال حاضر دارای اطالعات بیـــش از  1.230.000انجمن در
انجم 
فرانسه است که از نظر مکانی و از نظر نوع فعالیت دستهبندی شدهاند.
انس ــتیتو تحقیق ــات و اطالع ــات فعالیتهـــای داوطلبانـــه :ایـــن مؤسســـه یـــک مرکز
خصوصی اس ــت که به آموزش و ترویج فعالیتهای داوطلبانه در میان اقشـــار مختلف
جامعه از جمله دانشآموزان ،مربیان مدارس ،زنان داوطلب و غیره میپردازد.
مرکز تحقیقات و مطالعات بشردوســـتانه :این مرکز به مطالعه موضوعات مختلف در
ته ــای بشردوس ــتانه از قبیـــل تبلیغات و ارتباطـــات انجمنهـــا و بنیادها،
زمین ــه فعالی 
روندهای پیشبینی شده ،نوآوری در جذب سرمایه و  ...میپردازد.
رصدخانه بنیاد فرانس ــه :رصدخانه بنیاد فرانســـه به انتشـــار رایگان دادههای مرتبط با
بخشندگی و نوعدوستی با هدف شناخته شدن بخش خیریه در اذهان عمومی میپردازد.
رصدخان ــه وزارت ام ــور خارجه :مأموریـــت این رصدخانه که با مشـــارکت وزارت امور
خارجه و جمعی از انجمنهای فعال در زمینه کار داوطلبانه تأسیس شده است ،افزایش
آ گاه ــی در ب ــاره روشهای مختل ــف فعالیت شـــهروندان فرانســـه در اتحـــاد بینالمللی و
شناسایی ،ارزیابی و ارزشگذاری سازمانهای فعال در این بخش میباشد.
سایت مایا :مایا یک سیستم راهنمایی و اطالعرسانی است در خصوص نحوه ایجاد
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انجمن ،ضوابط ،منابع مالی ،حسابرسی ،قوانین مالیاتی و  ...است.
آژان ــس توس ــعه فرانس ــه :ای ــن آژان ــس یک موسســـه مالـــی دولتی اســـت که بـــه اجرای
سیاسـ ـتهای تعریف ش ــده توسط دولت فرانســـه میپردازد و مأموریت آن مبارزه با فقر و
تقویت همکاری برای توسعه در سطح جهان است.
بنی ــاد نیک ــوالس هال ــوت :مأموریت ایـــن بنیـــاد فراهم آوردن و شـــتاب بخشـــیدن به
تغیی ــرات در رفتاره ــای ف ــردی و جمعـــی و حمایـــت از فعالیتهای زیســـتمحیطی در
فرانسه و خارج از آن به منظور حفاظت از میراث طبیعی است.
بنی ــاد تحقیقات پزش ــکی :ای ــن بنیاد که مهمتریـــن بازیگر خیریه در حـــوزه تحقیقات
س ــامت عمومی در فرانس ــه به ش ــمار میرود ،در زمینه اعطای کمک مالی به تحقیقات
پزش ــکی ب ــر روی تم ــام ان ــواع بیمار یهـــا و اطالعرســـانی عمومـــی دربـــاره موضوعـــات و
پیشرفتهای تحقیقاتی فعالیت میکند.
انجم ــن اس ــامی الغدیر :این انجمـــن یک مرجع بـــرای آموزش و پشـــتیبانی از زیارت
نه ــای مذهبی برای نمونه آموزش مناســـک حج میپردازد .بـــه عالوه این مرکز دارای
مکا 
برنامههای مذهبی هفتگی و مناسبتی برای اعیاد و عزادار یها است.
انجمن بینالمللی معلوالن :این انجمن که یک موسسه خیریه بینالمللی بزرگ است
که در بسیاری از کشورهای جهان به حمایت از معلوالن در زمینه توانبخشی ،پیشگیری،
دفاع از حقوق معلوالن و غیره میپردازد.
پس از شناسایی بازیگران در سطوح گوناگون و معرفی نقش هرکدام ،نگاشت نهادی
مربوط به آنان ترسیمش ــده اس ــت که به درک بهتر جایگاه هر یک از بازیگران و ارتباطات
فیمابین آنان کمک مینماید.
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در یک دهه اخیر ،فعالیتهای بشردوستانه به یکی از ابعاد فعالیتهای دیپلماتیک
فرانس ــه تبدیل شده است .فعالیتهای بشردوســـتانه فرانسه در واقع بخشی از چارچوب
جامع کمک به توسعه در سطح بینالمللی است .اقدامات فرانسه در حوزه بشردوستانه
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به ش ــدت با سیاستهای این کش ــور در قبال کشورهای ضعیف و آسیب پذیر ،امنیت
غذایی و استراتژیهای همکاری و توسعه گره خورده است.
فعالیتهای بشردوستانه دولت فرانسه بر سه حوزه ذیل تمرکز دارد:
_تأمین نیازهای بش ــر در سراس ــر جهان بـــا تمرکز بر کشـــورهایی که درگیر شـــرایط بحرانی
هستند.
_تبدیل فعالیتهای بشردوس ــتانه به بخشـــی از یک چارچوب جامع که اســـتراتژیهای
توسعه با هدف ظرفیت سازی منطقهای را با اقدامات پیشگیرانه پیوند دهد.
_ارزیاب ــی دورهای تصمیم ــات اتخ ــاذ شـــده از طریق تبـــادل نظر میان مقامـــات دولتی و
نماین ــدگان جامعه مدن ــی به گونهای که در این ارزیابیها عالوه بر بررســـی نحوه اجرای
تصمیم ــات گذش ــته ،تحوالت قانونی نیز بـــه منظور پیشبینی نیازهـــای پیشرو رصد
میشود.
آخر ی ــن برنامه اس ــتراتژیک کمکهای بشردوســـتانه فرانســـه به طور مشـــترک توســـط
نمایندگان بخش س ــوم و وزارت امور خارجه فرانســـه برای دوره  5ســـاله از  2012تا 2017
تنظیم شده است.
بخش عمده کمکهای بشردوس ــتانه فرانسه (حدود  )%50صرف کمک به قاره آفریقا
میشود و باقیمانده کمکها اغلب در میان کشورهای شرق آسیا که معموال در معرض
بالی ــای طبیعی ق ــرار دارند و کش ــورهای خاورمیانه که بـــا بحرانهای سیاســـی و امنیتی
مواجه هستند ،توزیع میگردد.
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های فرانسه قانون انجمن.1
French Law of 01.07.1901 about the associations
Updated Version 16th May 2009
Title I
Article 1:
An association is an agreement by which one or more persons bring together, in a permanent manner, their knowledge or their activities for a non-profit purpose. It is governed, as to its validity, by the general principles of law applicable to contracts and
obligations.
Article 2:
Associations of persons may be freely formed without authorisation or prior declaration, but they may only obtain a legal identity if they conform to the provisions of Article 5.
Article 3:
Any association founded on a cause or with unlawful objectives, contrary to the law,
morality, or which aims to interfere with the interests of national territory and the republican form of Government, is null and void.
Article 4:
Any member of an association not formed for a specific period may withdraw at any
time, after payment of dues owed for the current year, notwithstanding any clause to
the contrary.
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Article 51:
Every association that wants to obtain legal qualification as set up by article 6 must be
published by its founders.
The preliminary declaration shall be made at the department’s prefecture or at the
sous-prefecture of the district where the association has its registered office. It shall
make known the title and the object of the association, the registered offices of its setting-up and the names, professions, residences and
citizenships of those who, for any purpose, are responsible of its administration. One
copy of the status is joined to the declaration. A receipt of the latter will be given within five days.
If the association has its registered office in a foreign country, then the declaration set
up in the previous sub-article will be made to the prefecture of the department where
the registered office of the
main establishment is situated.
The association will be made public only by an article in the Official Journal.
The associations are obliged to make known, within three months, all the changes occurring in their administration as well as the modifications made to their status.
These modifications and changes can only be opposed by a third party from the day at
which they have been declared.
The modifications and changes shall moreover be recorded in a special register which
must be presented to the administrative or legal authorities every time they are asking
for this.
Article 6:
Every association which is regularly declared can, without any special authorisation,
take someone to court, receive manual gifts as well as gifts of establishments of public
utility, acquire against payment, possess and administrate, outside grants from the
State, the regions, the departments, the communes and of their administrative establishments:
1° The subscriptions of its members, these sums cannot represent more than 16 euros;
2° The premise meant for the administration of the association and the meeting of its
members;
3° The establishments strictly required for its aim.
The declared associations which exclusive aim is assistance, charity, scientific or medical research may accept the liberalities of living people or made by will within conditions fixed by decree at the State Council.
Article 7:
In the case of nullity as foreseen by Article 3, the dissolution of the association is pronounced by the High Court, either at the request of any interested party, or by action of
the public ministry. The latter may summon, for a fixed date and court, under the sanctions foreseen under Article 8, and order by provision and not withstanding any remedy at law, the closing of the premises and the prohibition of any reunion of members of
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the association.
In the case of breach of the provisions of Article 5, the dissolution may be pronounced
at the request of any interested party or by action of the public ministry.
Article 8:
Will be punished with a fine set up by the 5° of the article 131-13 of the Penal Code for
fines of 5th class for the first infringement, and, in the case of relapse, those who
have contravened the dispositions of Article 5.
Will be punished with three years of imprisonment and with a fine of 45,000 Euros, the
founders, directors or administrators of the association, which is maintained or illegally reconstituted after the judgement of dissolution.
Will be punished with the same sentence, all the people who have favoured the reunion
of the members of the dissolved association by consenting to use the establishments,
which they possess.
Article 9:
In the case of voluntary, statutory or court-ordered dissolution, the association’s property will be distributed according to the articles of association or, lacking such statutory provisions, following the rules determined by the General Meeting.

Title II
Article 10:
Associations may be State approved by decree from the Conseil d’Etat (Council of
State) after a
probationary period of operation of at least three years. State-approval may be withdrawn in the same manner.
However, the probationary period of operation is not required if the association requesting that recognition has sufficient resources available to assure its financial stability for the period of three years.
Article 11:
Associations may do all the acts of civil life that are not forbidden by their status, but
they cannot possess or acquire other buildings than those necessary for their aim.
However, they may acquire, against payment or for free, woods or forests. All the securities of an association must be placed in registered securities, for which are established the registered references slip foreseen by the Article 55
of the legislation n° 87-416 of 17th June 1987 about the savings or in guaranteed securities permitted
by the Bank of France.
They may receive gifts and bequests in the conditions foreseen by the Article 910 of
the Civil Code.
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Article 12:

Title III
Article 13:
A religious congregation may obtain legal recognition by decree rendered by decision
from the Conseil d’Etat; the provisions relating to congregations previously authorised
are applicable to them. Legal recognition may be granted to any new congregational
establishment in virtue of a decree from the Conseil d’Etat.
The dissolution of the congregation or the suppression of any establishment may only
be pronounced
by decree from the Conseil d’Etat.
Article 14: Article 15:
All religious congregations have a state of its revenues and expenditures; it draws up
every year the
financial account of the passed year and the inventory state of its personal and capital
properties.
The complete list of its members, mentioning their family names as well as the name
under which they are designated in the congregation, their citizenship, date and place
of birth, their date of entry, must be at the registered office of the congregation.
The latter must present, without moving, at any requisition from the prefect to him or
to his delegate the accounts, states and lists mentioned above.
Will be punished with the sentences mentioned in sub-article 2 of the Article 8 the
representatives or directors of a congregation who has made untrue communications or
refused to comply with the requisitions of the prefect in the cases foreseen by the present Article.
Article 16: Article 17:
Are null and void all acts inter vivos or legacies, at a valuable consideration or free of
charge,
accomplished either directly or by third party, or by any other indirect means, designed
to permit associations legally or illegally formed to avoid the provisions of Articles 2,
6, 11, 14 and 16.
Article 18:
Congregations existing at the time of the proclamation of this law, which have not
been previously authorised or recognised, must, within three months, prove that they
have taken the necessary steps
Failing that proof, they are considered to be dissolved ipso jure. The same applies to
congregations, which have been refused authorisation.
Liquidation of property held by them will be ordered by the court. At the request of the
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public ministry, the court will nominate a receiver to carry it out who will have during
the entire duration of the liquidation all powers of an official receiver.
The court, which named the receiver is alone competent to hear, in civil matters, any
action formed by the receiver or against him.
The receiver will carry out the sale of property following the forms prescribed for sale
of goods for minors. The judgement ordering the liquidation will be made public in the
form prescribed for legal notices.
Property and securities belonging to members of the congregation prior to their entry
into the
congregation, or which have come due since, either as direct or collateral intestacy,
either by gift or legacy, will be returned to them.
Gifts and legacies made other than by direct transmission may be legally claimed, but
it is for the beneficiaries to prove that they were not intermediaries as stipulated in Art.
17.
Property and securities acquired without charge, and which were not specifically made
over by gift to a charitable association, may be claimed by the donor, his/her heirs or
rightful claimants, or by the heirs or rightful claimants of the testator, without opposition for the time elapsed prior to the judgement pronouncing the liquidation.
If property and securities were given, or willed, not for the benefit of the Congregationalists, but to aid a charitable association, they may only be claimed if they are accompanied by the reason assigned to the gift.
Any action taken to recover or claim must be made to the liquidator within 6 months
following the publication of the judgement, or risk foreclosure. Judgements rendered
contradictory to the liquidator, and having acquired the authority of res judicata, are
opposable by all persons concerned.
After a period of 6 months, the liquidator will sell, by court order, all property which
has not been claimed or which has not been allotted to a charitable association.
The profit from the sale, as well as all transferable securities, will be deposited at the
Deposit and
Consignment office.
The care of any hospitalised poor will be, until the end of the liquidation, considered as
the liquidation’s preferred costs. If there is no contest or when all actions formed in the
prescribed period have been judged, the net profit will be divided amongst the rightful
claimants.
The ruling of the public administration concerned by Art. 20 of the present law will
decide, on the surplus remaining after the deductions mentioned above have been
made, the allocation, as capital or life annuity, which will be attributed to the dissolved
congregation’s members who are without means
of support, or who justify having contributed to the acquisition of the securities distributed by the product of their personal labour.
Article 19: Article 20:
A decree from the Conseil d’Etat will determine the proper measures to assure the execution of the present law.
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Article 21:
Arts. 291, 292 and 293 of the Penal Code have been repealed, as well as the clauses of
Art. 294 of the same code relating to associations; Art. 20 of the 5-8 July 1820 Ordinance; the law of 10 April
1834; Art. 13 of the decree of 28 July 1848; Art. 7 of the law of 33 June 1881; the law
of 14 March
1872; sub-article 2, Art. 2 of the law of 24 May 1825; the decree of 31 January 1852
and, generally, all provisions contrary to the present law. There is no future waiver to
the laws specifically relating to professional unions, commercial companies or to mutual aid companies.
Article 21 bis:
The present law applies to overseas territories defined by art. 74 of the Constitution
and to New
Caledonia under the condition of the following regulations:
I.- For the application of the present law in the Mayotte territory:
1° At art.5, the references to the department’s prefecture and to the sous-prefecture of
the district are replaced by the reference to the prefecture;
2° At art.6, the words: “the regions, the departments” are replaced by the words: “the
collective”;
3° At art.7, the reference to the High Court is replaced by the reference to the Court of
First Instance.
II.- For the application of the present law in Saint Barthélemy, Saint Martin and Saint
Pierre and
Miquelon:
1° At art.5, the references to the department’s prefecture and the sous-prefecture of the
district are replaced by the reference to the office of the representative of the State;
2° At art.6, the words: “the regions, the departments” are replaced by the words: “the
collective”;
3° At art.15, the reference to the prefect is replaced by the reference to the representative of the state.
III.- For the application of the present law on the islands Wallis and Futuna:
1° At art.5, the references to the department’s prefecture and the sous-prefecture of the
district are replaced by the reference to the office of the supreme administrator;
2° At art.6: a) The words: “the regions, the departments, the communes” are replaced
by the words: “the islands Wallis and Futuna, the territorial areas”; b) After the
words: “16 euros” there are inserted the words: “or an equivalent amount of the local
currency”;
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3° At art.7, the reference to the High Court is replaced by the reference to the Court of
First Instance;
4° At art.8, after the words: “45 000 euros” there are inserted the words: “or with an
equivalent amount of the local currency”;
5° At art.11, the words: “for which are established the registered references slip foreseen by the Article
55 of the legislation n° 87-416 of 17th June 1987 about the savings” are eliminated;
6° At art.15, the reference to prefect is replaced by the reference to the supreme administrator;
7° At art.18, the reference to the Deposit and Consignment Office is replaced by the
reference t o the treasury.
IV.- For the application of the present law in French Polynesia:
1° At art.5: a) The reference to the department’s prefecture is replaced by the reference
to the government department of the High Commissioner of the Republic; b) The
reference to the sous– prefecture of the district is replaced by the reference to the
office of the governor of the administrative subdivision;
2° At art.6: a) The words: “the regions, the departments” are replaced by the
words: “French Polynesia”; b) After the words: “16 euros” there are inserted the
words: “or an equivalent amount of the local currency”;
3° At art.7, the reference to the High Court is replaced by the reference to the Court of
First Instance;
4° At art.8, after the words: “45 000 euros” there are inserted the words: “or with an
equivalent amount of the local currency”;
5° At art.11, the words: “for which are established the registered references slip foreseen by the Article
55 of the legislation n° 87-416 of 17th June 1987 about the savings” are eliminated;
6° At art.15, the reference to the prefect is replaced by the reference to the High Commissioner of the
Republic;
V.- For the application of the present law in New Caledonia:
1° At art.5: a) The reference to the department’s prefecture is replaced by the reference
to the office of the High Commissioner of the Republic; b) The reference to the
sous-prefecture of the district is replaced by the reference to the office of the Commissioner delegated by the Republic of the province;
2° At art.6: a) The words: “ the regions, the departments” are replaced by the words:
“New Caledonia and its provinces”; b) After the words: “16 euros” there are inserted
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the words: “or an equivalent
amount of the local currency”;
3° At art.7, the reference to the High Court is replaced by the reference to the Court of
First Instance;
4° At art.8, after the words: “45 000 euros” there are inserted the words: “or with an
equivalent amount of the local currency”;
5° At art.11, the words: “for which are established the registered references slip foreseen by the Article
55 of the legislation n° 87-416 of 17th June 1987 about the savings” are eliminated;
6° At art.15, the reference to the prefect is replaced by the reference to the High Commissioner of the Republic;

 انجمنها و بنیادها، قانون بشردوستی.2
J.O n° 177 du 2 août 2003 page 13277
LOIS
LOI n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations (1) NOR: MCCX0300015L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1
I. - L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le
taux: « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique et, pour les seuls salariés
des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A,
auquel appartient l’entreprise fondatrice, de fondations d’entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; »
3° Après le sixième alinéa du 1, il est inséré un f ainsi rédigé :
f) D’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des
personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à
titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261
à des personnes en difficulté. » ;
4° Au septième alinéa du 1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
5° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l’application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués
au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la
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réduction d’impôt dans les mêmes conditions. » ;
6° Le 4 est abrogé ;
7° Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er
janvier 2003.
III. - L’article L. 80 C du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« Art. L. 80 C. - L’amende fiscale prévue à l’article 1768 quater du code général des
impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de
six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues
à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories
mentionnées aux articles
200 et 238 bis du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »
Article 2
L’article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200. »
Article 3
Après l’article 4 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,
il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les associations et fondations reconnues d’utilité publique, les associations
qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou
médicale ainsi que tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, la publicité par tous moyens et la certification de
leurs comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 153 000 EUR par an. »
Article 4
Dans l’article 18-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les mots : « cinq ans »
sont remplacés par les mots : « dix ans ».
Article 5
I. - Au III de l’article 219 bis du code général des impôts, la somme : « 15 000 EUR » est
remplacée par la somme : « 50 000 EUR ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
Article 6
I. - L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :

155 / تسویپ
« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements,
pris dans la limite de 5 du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit :
« a) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philantropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la
mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la
diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces
versements sont faits au bénéfice d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière
porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom
de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
« b) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France
et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d’associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics
des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue
en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque
la mission de ces
associations est reconnue d’utilité publique. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l’accorder ;
« c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics
ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;
« d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé
du budget en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
« e) D’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l’organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public
d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et
de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.
« Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce
titre par décret en Conseil d’Etat, recevoir des versements pour le compte d’oeuvres ou
d’organismes mentionnés au a.
« Lorsque la limite fixée au premier aliéna est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices
suivants, après
prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il
puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
« La limite de 5 du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des versements effectués au
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titre du présent article.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.»;
2° Les 2, 3 et 5 sont abrogés.
II. - 1. L’article 200 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 200 bis. - La réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis est imputée sur l’impôt
sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées.
L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des
cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d’imputation des dispositions du présent article. »
2. Après l’article 220 D du même code, il est inséré un article 220 E ainsi rédigé :
« Art. 220 E. - La réduction d’impôt définie à l’article 238 bis est imputée sur l’impôt sur
les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées.
L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre
des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d’imputation des dispositions du présent article. »
III. - Les articles 238 bis A et 238 bis AA du même code sont abrogés. IV. - L’article 238
bis AB du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l’article 283 bis, minorée du total des versements
mentionnés au même article.
« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l’entreprise doit exposer dans
un lieu accessible au public le bien qu’elle a acquis pour la période correspondant à
l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les
sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit
aux artistes- interprètes qui en font la demande. » ;
3° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « de l’oeuvre », sont
insérés les mots : « ou de l’instrument ».
V. - Les dispositions des I à IV s’appliquent aux versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
VI. - Les excédents de versement constatés au cours d’exercices antérieurs à ceux ouverts à compter du 1er janvier 2003 et qui n’ont pas été déduits du résultat imposable
peuvent donner lieu à réduction d’impôt, dans les conditions prévues au huitième
alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, au titre des cinq exercices
suivant leur constatation.
VII. - Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par un e ainsi
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rédigé :
« e) Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de
l’article
238 bis. »
Article 7
L’article 1469 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il n’est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres d’art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB. »
Article 8
L’article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement
sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des
biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation
reconnue d’utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200
ou aux sommes versées
par celui-ci à une association reconnue d’utilité publique répondant aux conditions fixées
au b du 1 de l’article 200, à l’Etat ou à un organisme mentionné à l’article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s’applique à la
double condition :
« 1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les six
mois suivant le décès ;
« 2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à
un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la
date de la libéralité ainsi que de l’identité des bénéficiaires.
« L’application de cet abattement n’est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction
d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200. » ;
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A défaut d’autre abattement, à l’exception de celui mentionné au II, un abattement de 1
500 EUR est opéré sur chaque part successorale. »
Article 9
L’article 1727 A du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l’article 795 A prend fin dans les
conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l’intérêt de
retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la
convention a pris fin. »
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Article 10
Le I de l’article 794 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les
établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit
sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession affectés à des activités
non lucratives. »
Article 11
Le dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés de l’entreprise fondatrice.
» Article 12
Le dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également recevoir des dons effectués par les salariés des entreprises du
groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l’entreprise fondatrice. »
Article 13
Après l’article L. 432-9 du code du travail, il est inséré un article L. 432-9-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 432-9-1. - Les salariés sont informés de la politique de l’entreprise concernant
ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations. »
Article 14
I. - Dans le premier alinéa de l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, les mots:«
avant le 31 décembre 2006 » sont supprimés.
II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé de la commission
prévue à l’article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, aux versements
effectués en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont
l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue
de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. »
III. - Le d de l’article 238 bis-0 AB du même code est complété par les mots : « , d’un
service public d’archives ou d’une bibliothèque relevant de l’Etat ou placée sous son
contrôle technique ».
Article 15
L’article L. 111-8 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat, la conformité entre les objectifs des organismes visés à l’article 4-1 de la
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loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et les dépenses financées par les dons ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au
titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »
Article 16
Le dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimé.
Article 17
Après l’article 79 du code civil local, sont insérés trois articles 79-I à 79-III ainsi rédigés:
« Art. 79-I. - Les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité juridique ou d’une
dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d’instance. Il en est
de même des associations pour lesquelles le tribunal d’instance constate qu’elles ont
cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.
« Art. 79-II. - Chaque fois qu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une
activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le
fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il y a lieu de
lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le
fondement du code civil local.
« Art. 79-III. - L’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues
d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local
dont la mission aura été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80
de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). »
Article 18
L’article 77 du code civil local est ainsi rédigé :
« Art. 77. - Sont fixées par décret les mesures d’exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue de préciser les modalités d’instruction des demandes d’inscription et de
tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles
les associations peuvent être radiées du registre des associations en application de l’article 79-I. »
Article 19
I. - Le second alinéa de l’article 61 du code civil local est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut faire opposition contre l’inscription lorsque les buts de
l’association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque
l’association aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme
républicaine du Gouvernement. »
II. - L’article 63 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 63. - L’opposition doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la
communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal inscrit l’association sur le
registre prévu à cet effet. »
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Article 20
I. - Au début de l’article 21 du code civil local, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations peuvent se former librement. »
II. - A l’article 25 du même code, les mots : « ayant la capacité juridique » sont supprimés. III. - L’article 42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 42. - Lorsque l’association est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible
avec son actif disponible, la direction doit requérir l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande
d’ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme
débiteurs solidaires. »
IV. - L’article 54 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 54. - Seul le patrimoine affecté à l’association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l’auteur d’actes juridiques accomplis
envers les tiers au nom d’une telle association est tenu personnellement ; si ces actes
sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer les règles régissant la société civile en
participation. »
Article 21
La loi locale du 19 avril 1908 sur les associations, l’ordonnance locale du 22 avril 1908
prise pour l’application de la loi du 19 avril 1908 sur les associations, l’article 23, le
dernier membre de phrase du second alinéa de l’article 33, le deuxième alinéa de l’article 43, l’article
44, l’article 77 et la seconde phrase du premier alinéa de l’article 78 du code civil local
régissant le droit des associations dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle sont abrogés.
Article 22
L’article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KD. - 1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l’émission et la diffusion de
leurs messages publicitaires à partir du territoire français.
« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires
« Elle est déclarée et liquidée :
« - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration
déposée en juillet 2003 en application du 1 de l’article 287 ;
« - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l’article 287.
« Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre
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civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année ou, sur option, pour ceux de ces
redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, dans les trois
mois de la clôture de l’exercice.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
« 3. Le tarif d’imposition par palier de recettes semestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit pour le premier semestre 2003 :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 2° Pour la publicité télévisée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 4. Le tarif d’imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du troisième trimestre 2003 :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 2° Pour la publicité télévisée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Article 23
L’article L. 3323-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-6. - Le ou les initiateurs d’une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents
diffusés à l’occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre
commémoratif à l’occasion d’opérations d’enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel.
» La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
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