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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام
معظم رهبری قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی»
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد
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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 فائزه سادات اصفهانی تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و 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 
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کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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 آلمان 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 ارائه اطالعات موسس ــات خیریه و برنامههای مدون جهت کمکهای بین
المللی از جمله دالئل انتخاب آلمان بهعنوان یکی از کشورهای هدف مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضر حاصل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور آلم ــان میباش ــد و در آن وضعی ــت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
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تاریخی کش ــور آلمان ،مفه ــوم وقف و امور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش
وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
بخش در کشور آلمان به اجمال بررسی شده است .همچنین این مطالعه مطالبی مرتبط
با امور وقف و خیریه مانند نهادهای حاکم ،سیاستگذار و مدیریتی وقفی ،سیاستهای
اجرایی ،چشـ ـماندازها ،مأموریتها و برنامههایشـــان و همچنین سازمانها ،مؤسسات و
نهادهای فعالی که در این حوزه تالش مینمایند را مدنظر قرار داده است.
ـت مطالعه ،اس ــناد و مقاالت فارســـیزبان ،موردبررسی قرار گرفت که
در مرحله نخس ـ ِ
این مقاالت و حوزه موردبررسی آنها در جدول زیر ارائهشده است.
مطالعات پیشین انجامشده در مورد کشور آلمان

سؤاالت تحقیق
ردیف

عنوان مستند

1

گزارش مطالعات
تطبیقی مدیریت
وقف و
سازمانهای وقفی
 دبیرخانه تدوینسند چشمانداز -
(بهار )1393



2

اهداف وقف در
ایران و مقایسه
اجمالی آن با
رسالت سازمان
ملل متحد  1و 2



تبیین مفهوم نگاشت
وقف و امور نهادی و
ساختار
خیریه

*

*

تاریخچه
توسعه

*

*

وضعیت
موجود

*

*

برنامهها و
سیاستهای
توسعه

*

*

 / 20آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور آلمان

سؤاالت تحقیق
ردیف

عنوان مستند

3

بنیادهای وقفی در
آلمان فدرال (لزوم
تأسیس بنیادهای
وقفی هماهنگ با
مقتضیات زمان)

*

4

موقوفات و
نهادهای
عامالمنفعه در
آلمان



 :کامل

تبیین مفهوم نگاشت
وقف و امور نهادی و
ساختار
خیریه





 :نیازمند انجام مطالعات تکمیلی

تاریخچه
توسعه





وضعیت
موجود

*

*

برنامهها و
سیاستهای
توسعه

*

*

*  :عدم ارائه مطلب در این زمینه

پسازآن مقاالت انگلیس ــی مرتبط با حوزه وقف و امور خیریه بررســـی شد که بر همین
اساس معیارهای مؤثر در میزان کمکهای خیریه و وقف استخراج شد.
در فص ــل اول بهمنظ ــور بررس ــی و حصـــول اطالعـــات کلـــی در مـــورد کشـــور آلمان به
س ــایتهای مختلف فارسی و انگلیســـیزبان مراجعه شد تا اطالعاتی در مورد وضعیت
جغرافیای ــی ،تقس ــیمات کش ــوری ،وضعیـــت اقتصـــادی ،وضعیـــت سیاســـی و تعـــداد
وزارتخانههای این کشور به دست آید .درنهایت ،رتبهبندی کشور آلمان در زمینه وقف و
ام ــور خیریه بر اس ــاس گزارشهای بینالمللی رتبهبندی کشـــورها در زمینـــه امور خیریه،
تحلیل و بررس ــی ش ــد .در این فصل برای ارائه گزارش مربوط به شاخصهای اقتصادی و
جمعیتی ،از سایت بانک جهانی استفادهشده است.
در فصل دوم بهمنظور دس ــتیابی به مفاهیم وقف و امور خیریه و قوانین حاکم بر آن در
کشور آلمان از واژگان کلیدی زیر استفاده گردید:
1. Charity law in Germany
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2. Endowment law in Germany
و بر همین اس ــاس دو قانون مالی عمومی و قانون مدنی آلمان برای امور خیریه و وقف
شناسایی شد .با توجه به این قوانین ،اهداف خیریه ،که در قانون آلمان با اهداف معاف
از مالیات در قانون مالی عمومی مشابه است ،استخراج گردید و همچنین قوانین حاکم
بر موقوفات در قانون مدنی آلمان که تحت عنوان «بنیاد» معرفیشـــده اســـت ،به دســـت
آمد.
فصل س ــوم به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و وضعیت موجود وقف و امـــور خیریه در
کش ــور آلم ــان میپ ــردازد .بخش ــی از رونـــد تاریخـــی وقـــف و امور خیریـــه در این کشـــور از
گزارشهای فارسی نامبرده اس ــتخراج گردید ،بخش دیگری نیز از گزارش کمیسیون اروپا
که در سال  2015منتشرشده است ،استخراج گردید .همچنین در مورد اطالعات مربوط
به وضعیت موجود از سایت «موسسه مرکزی مسائل اجتماعی آلمان» (به زبان آلمانی) و
کمکهای بشردوستانه در دنیا از گزارش سال  GHA 2016استفاده گردید.
در فص ــل چهارم و با توجه به مراحل نامبرده ،بازیگران اصلی حوزه وقف و امور خیریه
در کش ــور آلمان مش ــخص گردید .در بخش سیاســـتگذار ،وزارت امور خارجه و وزارت
همکاری و توسعه اقتصادی کمکهای بینالمللی انجام میدهند و وزارت امور مالی و
ق ــوه قضائی ــه ب ــه سیاسـ ـتگذاری در حـــوزه وقـــف و امـــور خیریـــه میپردازند .نظـــارت بر
سازمانهای خیریه و موقوفات توسط ادارات مالیات محلی و دادگاههای محلی صورت
میگیرد ،همچنین موسس ــه مرکزی مسائل اجتماعی آلمان ،با برگزیدن مؤسسات خیریه
بر اس ــاس معیارهای مش ــخص ،به نحوی نقش نظارتی ایفا مینماید .در بخش تســـهیل
گری موسس ــه مرکزی مس ــائل اجتماعی آلمان ،انجمن بنیادهـــای آلمانی و انجمن بنیان
گذاران سیس ــتم علم آلمان فعالیت مینمایند .در بخش آموزش و پژوهش امور خیریه و
بشردوس ــتانه ،معروفترین نهاد ،موسســـه میســـناتا اســـت و بزرگترین نهـــاد ارائهدهنده
خدمات در کشور آلمان انجمن کاریتاس میباشد.
وزارت امور مالی مسئول اجرای تمامی جنبههای سیاستهای مالی و مالیاتی کشور
اس ــت؛ همچنین در سیاسـ ـتهای اتحادیه اروپا نیز نقش به ســـزایی دارد .ســـازمانهای

 / 22آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور آلمان

خیر ی ــه بهمنظور ثب ــت و دریافت عنوان خیریـــه ،نیازمند تأییـــد «ادارات مالیات محلی»
میباش ــند ک ــه زیرمجموع ــه وزارت امـــور مالـــی میباشـــد؛ همچنیـــن پـــس از ثبـــت این
س ــازمانها« ،ادارات مالیات محلی» سالیانه بر فعالیتهای ســـازمان نظارت میکنند.
س ــایت ای ــن وزارتخان ــه http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/
 Home/home.htmlمیباشد.
یکی از وظایف وزارت امور خارجه آلمان ،ارائه کمکهای بشردوستانه در اسرع وقت
و فارغ از بوروکراسیهای متداول ،به سایر کشورهاست و مهمترین همکاران این وزارتخانه
عبارتان ــد از :کمیس ــیون پناهن ــدگان ،مرکـــز کمـــک بـــه پناهنـــدگان فلســـطینی و دفتـــر
همکار یهای بشردوس ــتانه س ــازمان ملل متحد؛ سایت این وزارت خانه http://www.
 auswaertiges-amt.de/DE/Startseite_node.htmlمیباشد.
وزارت هم ــکاری و توس ــعه بینالمللـــی بهمنظور اجـــرای پروژههای ایـــن وزارتخانه ،از
س ــازمانهایی ب ــا عن ــوان «س ــازمانهای اجرایی» اســـتفاده مینمایـــد؛ این ســـازمانها با
آژانسهای اجرایی موجود در کش ــور مدنظر که توســـط دولت آن کشـــور برگزیدهشـــدهاند،
هم ــکاری مینماین ــد .در ح ــال حاضـــر  106نفـــر از کارکنـــان در مأموریتهـــای خارجی و
س ــازمانهای بینالمللی کار میکنند .ســـایت این وزارتخانه https://www.bmz.de/
 /enمیباشد.
موسس ــه مرکزی مس ــائل اجتماعی آلمان ،از ســـال  1906حدود  2000موسســـه خیریه را
باه ــدف کمک به ّ
خیرین ب ــرای اطمینان از اعتبار مؤسســـات و همچنین کمک به افراد
نیازمند ،مس ــتند نموده اس ــت .بهاینترتیب امکان ارزیابی برای ّ
خیرین فراهم میشـــود.
عالوه بر این از سال  ،1992بهمنظور اعتباربخشی به مؤسساتی که درخواست کمکهای
مال ــی فرامل ــی داش ــتند« ،نش ــان مخصـــوص» طراحـــی شـــد کـــه بـــه مؤسســـات دارای
اس ــتانداردهای الزم اه ــدا میگردد .در حال حاضر  226موسســـه خیریه بـــا مجموع درآمد
س ــاالنه  4/1میلیارد یورو (حدود  14هزار میلیارد تومان) «نشـــان مخصوص» موسســـه را
دریافت نمودهاند .سایت این موسس ــه http://www.dzi.de/dzi-institut/german-
 /central-institute-for-social-issuesمیباشد.
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بان ــک  GLSخدمات ــی ازجمله دریافـــت نکردن کارمـــزد بانکی از ســـازمانهای خیریه
انج ــام میده ــد ،همچنی ــن برای مش ــتریان این امکان وجـــود دارد که ســـود کمتری برای
س ــپرده خ ــود انتخاب نماین ــد و بان ــک مابقی ســـود بانکی آنهـــا را در پروژههـــای خیریه
س ــرمایهگذاری نمای ــد .س ــایت ای ــن بانـــک https://www.gls.de/privatkunden/
 /english-portraitمیباشد.
انجمن بنیادهای آلمانی از بزرگترین و قدیمیترین انجمن بنیادها در اروپاســـت و در
حال حاضر حدود  20،000عضو دارد .اهداف این انجمن بهصورت زیر تعریفشده است:
حفاظت از منافع بنیادها و افراد نیکوکار و ارائه مشاوره به بنیادها و افراد نیکوکار .سایت
ای ــن انجم ــن https://www.stiftungen.org/en/association-of-german-
 foundations.htmlمیباشد.
یس ــناتا در س ــال  1997و باهـــدف ترویـــج دانـــش در حوزه جامعـــه مدنی و
موسس ــه م 
کمکهای بشردوستانه از طریق پژوهشهای آ کادمیک ،مستندسازی و تبادل اطالعات
بین رهبران این رش ــته تأس ــیس ش ــد .این موسســـه به برگزاری دورههای آموزشی و انجام
مش ــاورههای مدیریتی برای س ــازمانهای خیریه میپردازد .ســـایت این موسسه http://
 www.maecenata.eu/englishمیباشد.
انجمن کاریتاس در حال حاضر بزرگترین انجمن رفاهی در کشـــور آلمان میباشـــد و
بیش از  1میلیون کارمند اس ــتخدامی و داوطلب در حدود  25،000مرکز در سراســـر کشـــور
دارد و همچنین ساالنه به پشتیبانی از حدود  11میلیون نفر در برابر مشکالت اجتماعی و
موقعیته ــای دش ــوار مش ــغول اس ــت .ســـایت ایـــن انجمـــن http://www.caritas-
 /germany.org/aboutus/historyمیباشد.
درنهایت نیز نگاشت نهادی مربوط به وقف و امور خیریه کشور آلمان ترسیم گردید.
فصل پنجم این گزارش مربوط به برنامهها و قوانین امور خیریه کشـــور آلمان میباشـــد
ک ــه قوانی ــن عبارتاند از قانون مالی عمومی که در ســـال  1976تصویبشـــده اســـت و از
سال  1977به اجرا درآمده است و قانون مدنی آلمان که در سال  1881تدوینشده است
و از اول ژانویه  1900عملیاتی شده است.
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در این فصل همچنین برنامه توس ــعه دولت آلمان بـــرای همکار یهای بینالمللی در
راس ــتای اعالمی ــه هزاره و اف ــق  2030ســـازمان ملل متحد ارائهشـــده اســـت ،که خالصه
سیاستهای تدوینشده برای دستیابی به اهداف به شرح زیر میباشد:
_
ای دوجانبه و
کاهش فقر در تمام ابعاد ،از طریق مشـــارکت جهت همکار یهای توسعه ِ
چندجانبه
_ترویج و اشاعه مدلهای رشد پایدار و نوین
_محافظت از منافع عمومی جهانی و منطقهای مانند محیطزیست و منابع ،آبوهوا و
سالمت در کشورهای شریک
_ایجاد همگرایی سیاستهای توسعهای
_گفتوگو و تبادل اطالعات بین بازیگران جدید
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 دقت باالی ــی برخوردار گردد .انشـــاء اهلل با 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 آلمان

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

1-111اطالعات جغرافیایی
کش ــور آلم ــان در مرک ــز قاره اروپا واقعشـــده اســـت و همســـایگان این کشـــور ،دانمارک،
بلژیک ،هلند ،لوکزامبورگ ،سوئیس ،اتریش ،فرانسه ،لهستان و جمهوری چک میباشند
و همچنین دریای ش ــمال و دریای بالتیک راههای آلمان به آبهای آزاد هســـتند .کشـــور
آلمان ازنظر مساحت کشور هفتم اروپا و کشور شصتوسوم دنیا است [.]5
در ش ــکل ش ــماره ( )1-1موقعی ــت کشـــور آلمـــان در کنار همســـایگان نامبرده نشـــان
دادهشده است.
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شکل .1 _1موقعیت کشور آلمان در اروپا

برخی مشخصات مهم کشور آلمان در جدول ( )1-1ارائهشده است.
جدول .1 _1مشخصات عمومی کشور آلمان

وسعت
(کیلومترمربع)

تعداد ایالتها

پایتخت

زبان

۳۵۷،۱۲۱

16

برلین

آلمانی

همانط ــور ک ــه در ج ــدول ( )1-1مشـــاهده میشـــود ،کشـــورآلمان مســـاحتی معادل
 357/121کیلومترمربع دارد که معادل یک چهارم مساحت کشور ایران است و دارای 16
ایال ــت میباش ــد ،ه ــر ایال ــت دارای ی ــک دولت و قانون اساســـی اســـت و تا حـــد زیادی
خودمختار است و بر اساس سازمان داخلی خود مدیریت میشود .مساحت و جمعیت
ایالتها متفاوت است [.]7
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ش ــکل ( )2-1مر ب ــوط به محل ه ــر ایالت و جدول ( )2-1مشـــخصات هر ایالت را
نشان میدهد [.]7
جدول .2_1مشخصات عمومی ایالتهای کشور آلمان

ایالت

پایتخت

مساحت
()Km2

جمعیت

نورداین-وستفالن

دوسلدورف

34،043

17،845،154

بایرن

مونیخ

70،549

12،538،880

بادن-وورتمبرگ

اشتوتگارت

35،752

10،753،880

نیدرزاکسن

هانوفر

47،618

7،918،293

هسن

ویسبادن

21،115

6،067،021

زاکسن

درسدن

18،416

4،149،477

راینالند-فالتس

ماینز

19،847

4،003،745

برلین

برلین

892

3،460،725

اشسویگ-هولشتاین

کیل

15،763

2،834،259

براندبورگ

پوتسدام

29،477

2،503،273

زاکسن-آنهالت

ماگدبورگ

20،445

2،335،006

تورینگن

ارفورت

16،172

2،235،025

هامبورگ

هامبورگ

755

1،786،448

مکلنبورگ-فورپومرن

شورین

23،174

1،642،327

زارالند

زاربروکن

2،569

1،017،567

برمن

برمن

404

660،999
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شکل .2_1موقعیت ایالتهای کشور آلمان

1-111اطالعات اقتصادی
کش ــور آلمان بزرگترین اقتصاد ملی در اروپاســـت و همچنین جـــزو چهار تولیدکننده
بزرگ در سال  2009است .بخشبندی تولید ناخالص داخلی آلمان مطابق شکل ()3-1
میباشد [.]5
نط ــور که مالحظه میش ــود بیشـــترین منبع تولید ناخالص داخلی کشـــور آلمان
هما 
مربوط به بخش خدمات میباشد و پسازآن صنعت بیشترین سهم را به خود اختصاص
داده است [.]5
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شکل .3_1بخشبندی تولید ناخالص داخلی در آلمان

از بین  ۵۰۰ش ــرکت بزرگ دنیا «ازلحاظ ســـرمایه» تعداد  ۳۷شرکت در آلمان میباشد.
ده ش ــرکت برتر به ترتیب :دایملر ،فولکسواگن ،آلیانتس (سود دهترین) ،زیمنس ،دویچه
بانک (رتبه دوم ازنظر سوددهی) ،ا.آن ،دویچه پست ،دویچه تلکوم ،مترو و ب آ اس اف
اس ــت .در این میان بیش ــترین تعداد کارمند را شـــرکتهای دویچه پست و بوش به خود
اختصاص دادهاند .از برندهای معروف آلمان میتوان به مرسدس بنز ،ب امو ،آدیداس،
پورش ــه ،فولکسوا گ ــن و نی ــوآ اش ــاره کـــرد .آلمان بـــرای شـــرکتهای کوچک و متوســـط
تخصصی ،به رسمیت شناختهشده است .حدود  ۱۰۰۰شرکت کوچک در آلمان ،رهبران
بازار جهانی در بخش خود هستند [.]5
بناب ــر گزارش بانک جهانی(ش ــکل  ،)4-1رشـــد تولید ناخالص داخلی 1کشـــور آلمان
برای سالهای  2014و  2015به ترتیب  %1/6و  %1/69است .رشد تولید ناخالص داخلی
ایران در سال  2015در سایت بانک جهانی اعالم نشده است .بنابراین جهت مقایسه سه
نمودار ،سال  2014موردبررسی قرار گرفته است .در سال  ،2014میزان رشد تولید ناخالص
داخلی آلمان ( )%1/6از جهان ( )%2/6و ایران ( )%4.3پایینتر است [.]18

1. GDP Growth
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شکل .4_1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی آلمان ،ایران و جهان از سال  2000تا 2015

بنا بر گزارش بانک جهانی(ش ــکل  )5-1میزان تولید ناخالص آلمان بر اســـاس ســـرانه
جمعی ــت 1در س ــالهای  2014و  2015برابر با  47،800دالر (حـــدود  148میلیون تومان) و
 41،200دالر (حدود  128میلیون تومان) میباشـــد .میـــزان تولید ناخالص داخلی ایران به
ازای س ــرانه جمعیت در س ــال  2015در ســـایت بانک جهانی اعالم نشده است .بنابراین
جهت مقایسه س ــه نمودار ،سال  2014موردبررسی قرار گرفته است .در سال  ،2014میزان
تولید ناخالص داخلی آلمان بر اس ــاس ســـرانه جمعیت ،تقریبا معـــادل  4برابر جهان و 8
برابر ایران است [.]19

1. GDP Per Capita
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شکل .5 _1نمودار تولید ناخالص داخلی آلمان ،ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال  2000تا 2015

میزان تولید ناخالص داخلی آلمان بر اساس قیمت بازار 1در سالهای  2000تا  2014در
شکل ( )6-1آورده شده است .بنا بر گزارش بانک جهانی ،میزان تولید ناخالص داخلی
آلم ــان در س ــال  ،2014براب ــر با  3868میلیـــارد دالر ( 12میلیـــون میلیارد تومـــان) و تولید
ناخال ــص داخلی ایران در این س ــال برابر  425میلیارد دالر ( 1/3میلیـــون میلیارد تومان)
میباش ــد و همانطور که در ش ــکل نمایان است ،تولید ناخالص داخلی آلمان بیش از 9
برابر ایران میباشد [.]20

1. GDP at Market Prices
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شکل .6_1نمودار تولید ناخالص داخلی کشورهای آلمان و ایران به قیمت بازار (دالر آمریکا) از سال  2000تا 2015

بن ــا ب ــر گزارش بان ــک جهان ــی (ش ــکل  ،) 7-1درآمد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه
جمعیت  1کش ــور آلمان در سالهای  2013و  2014برابر با  45،100دالر (حدود  140میلیون
توم ــان) و  47،400دالر (ح ــدود  147میلیون تومان) میباشـــد .همچنین میزان متوســـط
درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت در جهان در سال  ،2014معادل  15.011دالر
(ح ــدود  46میلیون تومان) و این ش ــاخص بـــرای ایران به میـــزان  17.400دالر (حدود 57
میلیون تومان) میباشد [.]21
میزان درآمد ناخالص ملی 2در سالهای  2000تا  2015در شکل  7-1آورده شده است.
بنا بر گزارش بانک جهانی ،میزان درآمد ناخالص ملی آلمان در سال  ،2014برابر با 3837
میلیارد دالر (حدود  12میلیون میلیارد تومان) میباشد و درآمد ناخالص ملی ایران در این
سال 1360 ،میلیارد دالر ( 4/2میلیون میلیارد تومان) میباشد [.]55

1. GNI Per Capita, PPP
2. GNI, PPP
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شکل .7_1نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت آلمان ،ایران و جهان از سال  2000تا 2014

شکل .8 _1نمودار درآمد ناخالص ملی آلمان و ایران از سال  2000تا 2014
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1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
جمه ــوری ف ــدرال آلم ــان دارای حکومتـــی دموکراتیـــک ،فدرالیســـتی ،اجتماعـــی و
قانونمدار اس ــت؛ بر این اساس سیاست این کشـــور در دو سطح جاری است :در سطح
فدرال که مربوط به کلیه ایالتها میشـــود و در سطح ایالتی .وزن و کیفیت سیاست در
سطح ایالتها بهگونهای است که ایالتهای آلمانی در سیاستگذاری داخلی خود ،از
بس ــیاری نظرها خودمختارند .سیاس ــت در ســـطح ایالتی همچون در ســـطح کشـــوری،
دارای ارگانه ــای خود بر اس ــاس تقس ــیم قواســـت و ایالتهـــا نیز قوهی مقننـــه ،مجریه و
قضاییهی خود را دارند [.]3
1-11111حکومت فدرالی
حکومت فدرالی آلمان دارای ترکیبی پیچیده است .این حکومت از یک دولت مرکزی
فدرال و  16دولت ایالتی تشکیلشده است .قانون اساسی بهدقت حوزهی اختیارات دولت
فدرال و دولتهای ایاالت را تعیین کرده است .از این نظر ،نظام فدرالی آلمان همسان دیگر
نظامهای فدرالی اس ــت .ش ــهروندان ولی بنـــا بر اصل جانشـــینی-معین ،1فقط با مقامات
ایالتی و یا ادارات محلی که تحت نظر مقامات ایالتی قرار دارند ،در تعامل هســـتند .دلیل
ای ــن امر تالش قانون اساس ــی برای درآمیختن مزیتهای یک دولـــت یکپارچه با امتیازات
دولتهای محلی اس ــت .ش ــهروندان دیگر کشـــورهایی که با نظام فدرالی اداره میشوند در
زندگی روزمره بهطورمعمول بیشتر با مقامات دولت مرکزی سروکار پیدا میکنند [.]3
قانون اساس ــی خواهان برقراری س ــطح زندگی برابر در سرتاسر آلمان است .این سطح
زندگی بهطور عمده با سیاسـ ـتهای اقتصادی و اجتماعی شـــکل میگیرد .از همین رو
این سیاسـ ـتها بر اس ــاس قوانین ف ــدرال تدوین میشـــوند .از این چشـــمانداز جمهوری
ف ــدرال آلمان ش ــبیه حکومتهای غیر فدرالی اســـت .بااینوجود ایـــاالت بخش بزرگی از
امکانات اداری حکومت را تحت کنترل دارند زیرا در نظام اداری آلمان حاکمیت عناصر
تش ــده اس ــت .ادارات ایالتی ،همانگونـــه که در نظامهای فدرالی مرســـوم
فدرال ــی تثبی 
 .1این اصل شـــالودهی فدرالیسم است .بر اساس این اصل مس ــئولیت تصمیمگیری از پایینترین واحد اجتماع
آغاز میشود که قدرت حل مسائل را داشته باشد .در ابتدا فرد قرار دارد و سپس به ترتیب خانواده ،اتحادیهها،
شوراهای بخش و شهر ،ایاالت ،دولت مرکزی ،اتحادیهی اروپا و سازمان ملل قرار میگیرند.
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است ،اجرای قوانین ایالتی را به عهدهدارند .آنها ،عالوه بر این و برخالف دیگر نظامهای
فدرالی ،بخش بزرگی از قوانین فدرال را نیز اجرا میکنند .ازاینرو برای توضیح ویژگیهای
نظ ــام فدرال ــی آلم ــان باید ب ــه اصطالحاتی ماننـــد "با گرایش بـــه وحدت" و "فدرالیســـم با
چهرهی پوشیده" روی آورد [.]3
ته ــای ایالتی انجام س ــه وظیفهی حکومتـــی را بهطور کامل بـــه عهدهدارند :امور
دول 
مر ب ــوط ب ــه آموزش -که تا حدود ز ی ــادی بخش آموزش عالی را نیـــز در برمیگیرد -امنیت
داخلی و امور مربوط به نیروهای انتظامی و خودگردانی محلی .ایاالت با حضور در شورای
ف ــدرال موازنـ ـهی الزم میان اختیارات مجلـــس فدرال و مجالس ایالتـــی را در قانونگذاری
فراهم میکنند [.]3
دولت فدرال از  14وزارتخانه با حدود  18،000کارمند تشکیلشده است .وزارتخانههای
فدرال کشور آلمان به شرح زیر میباشند:
1
1.1وزارت فدرال امور اقتصادی و انرژی
2
2.2وزارت امور خارجه
3
3.3وزارت فدرال داخلی
4
4.4وزارت فدرال دادگستری و حمایت از مصرفکننده
5
5.5وزارت فدرال امور مالی
6
6.6وزارت فدرال کار و امور اجتماعی
7
7.7وزارت فدرال غذا و کشاورزی
8
8.8وزارت فدرال دفاع
9
9.9وزارت فدرال امور خانواده ،سالمندان ،زنان و جوانان
1. www.bmwi.de
2. www.auswaertiges-amt.de
3. www.bmi.bund.de
4. www.bmjv.de
5. www.bundesfinanzministerium.de
6. www.bmas.de
7. www.bmel.de
8. www.bmvg.de
9. www.bmfsfj.de
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1010وزارت بهداشت و درمان
2
1111وزارت فدرال حملونقل و زیرساختهای دیجیتال
3
1212وزارت فدرال محیطزیست ،حفاظت از طبیعت ،ساختمان و ایمنی هستهای
4
1313وزارت فدرال آموزش و پژوهش
1414وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی]13[ 5
1

1-11111نظام انتخاباتی
نظام انتخاباتی در آلمان بهگونهای اســـت که تشـــکیل دولت توسط یک حزب را بسیار
دشوار میکند .در  56سال گذشته فقط یکبار چنین اتفاقی افتاده است .ائتالف احزاب
برای تش ــکیل دولت امری مرسوم است .احزاب برای اینکه انتخابکنندگان آنها بدانند
با کدام احزاب قرار اس ــت برای تش ــکیل دولت وارد ائتالف شوند ،پیش از شروع مبارزات
انتخاباتی توافق آن احزاب را برای ائتالف جلب میکنند .بهاینترتیب هر شـــهروند دارای
حق روی با انتخاب خود از یکسو دلبستگی خود به یک ائتالف را اعالم کرده و از سوی
دیگر توازن قوا میان احزاب تشکیلدهندهی دولت آینده را تعیین میکند [.]3
1-11111مجلس فدرال (بوندس تاگ)
مجلس فدرال ،مجمع نمایندگان انتخابی ملت آلمان اســـت .ازنظر شـــکلی نیمی از
 598نمایندهی این مجلس از طریق فهرســـتهای ایالتی احزاب (آرای دوم) و نیم دیگر
ب ــا انتخاب مس ــتقیم نامزده ــای انتخاباتـــی در  299حـــوزه انتخاباتـــی (آرای اول) تعیین
میشوند .این تقسیمبندی تأثیری بر نقش کلیدی احزاب در نظام انتخاباتی ندارد .فقط
آن افرادی در حوزههای انتخاباتی شانس انتخاب شدن دارند که عضو یک حزب باشند.
وابس ــتگی حزبی نمایندگان مجلس فدرال میبایســـت بازتابـــی از آرای انتخابکنندگان
باشد .برای جلوگیری از پیچیدگی ترکیب اکثریت از طریق حضور احزاب خیلی کوچک
1. www.bmg.bund.de
2. www.bmvi.de
3. www.bmub.bund.de
4. www.bmbf.de
5. www.bmz.de
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ً
شرط حائل ،1یا آنچه اصطالحا مانع پنج درصد خوانده میشود ،از ورود آنها به مجلس
جلوگیری میکند [.]3
مجلس فدرال ،پارلمان آلمان اس ــت .نمایندگان آنها در فراکسیونها حضور دارند
و هر فراکسیون از میان اعضا خود یک نفر را بهعنوان رییس انتخاب میکند .وظیفهی
مجلس فدرال ،انتخاب صدراعظم و حفظ او در قدرت با تأیید سیاستهایش است.
مجل ــس فدرال میتواند ب ــا آرای عدم اعتماد ،صدراعظـــم را از منصب خود خلع کند.
این مجلس ازاینجهت ش ــباهت بس ــیاری با دیگر پارلمانها دارد و تفاوتی نمیکند که
یش ــود ولی نخستوزیر انگلســـتان یا دیگر دموکراسیهای
صدراعظم آلمان انتخاب م 
پارلمان ــی را ریی ــس حکوم ــت منصوب میکنـــد .در ســـایر دموکراســـیهای پارلمانی نیز
هم ــواره ریی ــس حز ب ــی که اکثر ی ــت پارلمـــان را در اختیـــار دارد ،بهعنـــوان رییس دولت
منصوب میشود [.]3
دومین وظیفهی مهم نمایندگان 2در مجلس فدرال قانونگذاری اســـت .از سال 1949
حدود  8400الیحه به مجلس فدرال ارائهشده و بیش از  6000قانون تصویبشده که اغلب
مر ب ــوط به تغیی ــر قوانین موج ــود بودهاند .اغلب لوایح توســـط دولت فدرال تنظیمشـــده و
بخش کوچکی از آنها را نیز خود مجلس و یا شورای فدرال ارائه کردهاند .در این زمینه نیز
مجلس فدرال ،همچون پارلمانی دیگر دموکراســـیهای پارلمانی ،در درجه اول قوانینی را
تصو ی ــب میکن ــد ک ــه دولت ف ــدرال پیشـــنهاد کرده اســـت .مجلس فـــدرال البتـــه با نوع
پارلمانهای مذاکرهای ،مانند مجلس عوام انگلستان تفاوت دارد .اینگونه پارلمانها در
م ــورد مصوبات خود پ ــس از بحث در صحن علنـــی تصمیمگیری میکننـــد .درحالیکه
مجل ــس ف ــدرال بیش ــتر به ی ــک پارلمان کاری شـــبیه اســـت .کمیســـیونهای تخصصی
 .1در مجلس فدرال فقط آن احزابی حضور خواهند یافت که حداقل پنج درصد آرای انتخابکنندگان را کسب کرده (مانع پنج درصد) و
یا حداقل در سه حوزه انتخابیه کاندیداهای آنها به طور مستقیم انتخاب شده باشند.
 .2نمایندگان مجلس فدرال در انتخاباتی عمومی ،بیواس ــطه ،آزاد ،برابر و مخفی برگزیده میشـــوند .آنها نمایندگان تمام ملت به شـــمار
میآین ــد ،مأمور نهادی و تابع دس ــتوری نیس ــتند .از این رو اخراج یا اســـتعفای داوطلبانهی آنهـــا از احزاب تأثیری بـــر عضویت آنان در
مجل ــس ندارد .ولی در عمل وابس ــتگی به یک حزب نقشـــی تعیینکننده در ایفای وظیفـــه نمایندگی دارد .نمایندگان وابســـته به یک
حزب ،چنان چه حداقل کرسـ ـیهای الزم را کسب کرده باشـــند ،فراکسیونی تشـــکیل داده و از این طریق بر تصمیمگیریها در مجلس
تأثیر میگذارند.
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مجلس فدرال با جدیت و کار کارشناســـی لوایحی را که قرار اســـت به مجلس ارائه شوند
آماده میکنند .این بخش از کار مجلس فدرال تا حدی شـــبیه کنگرهی ایاالتمتحدهی
آمریکا است که نمونهی کاملی از یک پارلمان کاری به شمار میرود [.]3
س ــومین وظیفهی مهم مجلس فدرال ،کنترل فعالیت دولت است .بخش علنی این
کنترل را از چشـ ـمانداز افکار عمومی احزاب مخالف انجام میدهند و بخش غیر آشـــکار
این کنترل را که البته تأثیر آن بههیچوجه کمتر نیست ،نمایندگان احزاب تشکیلدهندهی
دولت انجام میدهند که پشت درهای بسته انتقادات خود را از نمایندگانشان در دولت
مطرح میکنند [.]3
1-11111شورای فدرال (بوندس رات)
ش ــورای فدرال نمایندهی ایاالت و نوعی مجلس دوم در کنار مجلس فدرال به شـــمار
مـ ـیرود .این ش ــورا بای ــد در مورد هر قان ــون فدرال نظر خـــود را اعالم کند .شـــورای فدرال،
بهعن ــوان مجل ــس ایاالت ،همان وظایفـــی را به عهده دارد که در دیگـــر نظامهای فدرالی،
ً
مجالس س ــنا انجام میدهند .اعضای شـــورای فدرال را انحصارا نمایندگان دولتهای
ایاالت تش ــکیل میدهند .میزان روی هر ایالت به شـــکلی متوازن بر اســـاس جمعیت آن
تعیین میشود :هر ایالت حداقل سه روی دارد و پرجمعیتترین ایالت دارای شش روی
اس ــت .کوچکترین ایالت ،برمن 660 ،هزار و بزرگترین ایالت ،نوردراین-وستفالن بیش
از  18میلیون جمعیت دارد [.]3
ش ــورای ف ــدرال در ارائهی قوانین جدید نیـــز نقش دارد و این یکـــی از تفاوتهای آن با
مجالس مش ــابه در نظام فدرالی است .قانون اساســـی دو نوع مشارکت در قانونگذاری را
برای این ش ــورا پیشبینی کرده است .قوانین فدرالی که متضمن هزینههای اضافی برای
دولتهای ایاالت باش ــند و قوانینی که جانشـــین یـــک قانون ایالتی شـــوند ،نیاز به تأیید
شورای فدرال دارند .در این موارد شورای فدرال ازنظر قانونگذاری دارای جایگاهی برابر با
مجلس فدرال اس ــت .در ح ــال حاضر بیـــش از  50درصد مصوبات قانونـــی باید به تأیید
ش ــورای فدرال برس ــد .ازآنجاکه قوانین فـــدرال را مراجع ایالتی اجرا میکننـــد ،مهمترین و
پرهزینهترین قوانین موافقت دولتهای ایالتی را گریزناپذیر میســـازد .این دسته از قوانین
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س ــوای آن دس ــته از قوانین هس ــتند که شـــورای فدرال میتواند اعتراض خود را نسبت به
آنه ــا اعالم کند .ش ــورای ف ــدرال میتواند چنین قوانینـــی را حتی رد کنـــد .ولی مجلس
ف ــدرال میتوان ــد باهمان اکثریتی که قانون یادشـــده در شـــورای فدرال رد شـــده ،اکثریت
ساده و یا اکثریت دوسوم ،اعتراض را وارد نداند [.]3
با توجه به اینکه فعالیت ش ــورای فدرال بر دوش  16دولت ایالتی قرار دارد ،میتوان به
نقش مؤثر دولتهای ایالتی در سیاسـ ـتگذار یهای دولـــت مرکزی پی برد .بهاینترتیب
فعالی ــت رؤس ــای دولتهای ایالتی بســـیار فراتر از مرزهـــای ایاالت آنـــان در معرض افکار
عمومی قرار دارد [.]3
1-11111دادگاه قانون اساسی
دادگاه قانون اساس ــی فدرال یکی از ویژگیهای دموکراسی پس از جنگ آلمان است.
قان ــون اساس ــی این حق را به ای ــن دادگاه واگذار کـــرده که چنان چه تشـــخیص دهد یک
مصو بـ ـهی قانونی ،بهرغم تصویب آن با رعایت اصول دمکراتیک ،خالف قانون اساســـی
است ،اجرای آن را متوقف کند .دادگاه قانون اساسی فقط زمانی رسیدگی به یک موضوع
را آغ ــاز میکن ــد که ش ــکایتی به آن تسلیمشـــده باشـــد .حلقهی مراجعی کـــه حق ارائهی
ش ــکایت دارند را نهادهای فدرال -رییسجمهور ،مجلس فدرال ،شورای فدرال ،دولت
ف ــدرال و یا اجزای ــی از آنها -نماین ــدگان یا فراکســـیونها و همچنین دولتهـــای ایالتی
دربرمی گیرد .این دادگاه در موارد مربوط به تفســـیر قانون اساســـی و در راستای حمایت از
اصول آن درزمینهی تفکیک قوا و نظام فدرالی اقدام میکند .برای اینکه اقلیت پارلمانی
هم امکان دسترس ــی به این دادگاه را داشته باشد ،یکسوم نمایندگان مجلس فدرال نیز
میتوانند علیه عدم رعایت یک هنجار قانونی به این دادگاه شکایت کنند [.]3
قانون اساس ــی همچنین به تکتک شـــهروندان این روی را داده اســـت که چنان چه
معتقد باش ــند مرجعی حقوق اساسی آنها را زیر پا نهاده است ،علیه عدم رعایت قانون
اساس ــی به این دادگاه ش ــکایت برند .هرســـاله هزاران شـــهروند چنین شـــکایاتی را مطرح
میکنن ــد ،ول ــی دادگاه این حق را برای خود محفوظ میدارد که فقط آن شـــکایاتی را برای
رس ــیدگی انتخاب کن ــد که صدور روی در آن مورد مبین جهتگیـــری دادگاه درزمینهی
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رعایت حقوق ش ــهروندی باش ــد .دسـ ـتآخر اینکه هـــر دادگاهی در آلمان موظف اســـت
زمان ــی که قانونی را مغایر قانون اساس ــی تشـــخیص میدهد ،با ارائـــهی "دعوی مربوط به
نظ ــارت موردی ب ــر هنجارها" ب ــه دادگاه قانون اساســـی رجوع کند .دادگاه قانون اساســـی
مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی برای مجموعهی نظام قضایی آلمان است [.]3
1-11111رییسجمهور
رییسجمه ــور بهعنوان رییس حکومت ،نمایندهی جمهوری فدرال آلمان اســـت .او
کشور خود را در خارج نمایندگی و اعضای دولت ،قضات عالیرتبه و مسئوالن بلندپایهی
دولت را منصوب میکند؛ با امضای خود به قوانین رســـمیت میبخشـــد؛ دولت را برکنار
کرده و اجازه دارد ،همانگونه که در تابستان  2005اتفاق افتاد ،در موارد استثنایی مجلس
را قب ــل از پای ــان دورهی آن منحل کند .در قانون اساســـی آلمان ،برخالف قانون اساســـی
آمریکا و دیگر کش ــورهای برخوردار از دموکراسیهای پارلمانی ،برای رییسجمهور در برابر
تصمیم ــات مجل ــس ح ــق وت ــو پیشبینینشـــده اســـت .اگرچـــه او مصوبـــات مجلس و
ً
انتصابه ــای دول ــت را تأیید میکن ــد ،ولی او در ایـــن موارد صرفا چگونگـــی انتصاب یا
ارائهی پیشنهاد را بر اساس مقررات قانون اساسی مدنظر قرار میدهد [.]3
رییسجمهور برای یک دورهی پنجســـاله انتخاب میشـــود و انتخاب مجدد او برای
یکبار دیگر بالمانع است .رییسجمهور را مجمع فدرال انتخاب میکند .این مجمع از
نمایندگان مجلس فدرال و به همین تعداد اعضایی تشکیل میشود که از طرف مجالس
 16ایالت انتخاب میشوند [.]3
1-11111صدراعظم و دولت
صدراعظم تنها عضو انتخابی دولت فدرال است .بنابر قانون اساسی او حق دارد وزرا
را بهعنوان رؤس ــای مهمترین نهادهای اجرایی انتخاب کند .صدراعظم همچنین تعداد
وزرا را تعیین و حوزهی فعالیت هر یک را مشـــخص میکند .او مســـئول تعیین خطمشی
دولت اس ــت .بن ــا به این مس ــئولیت ،این حق صدراعظم اســـت که نقـــاط ثقل فعالیت
دول ــت را ب هط ــور نهای ــی تعیین کند .او بـــا این حقوق مجموعـــهای از ابـــزار مدیریت را در
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اختیار دارد که با اختیارات رؤسای جمهور در دموکراسیهای مبتنی بر انتخاب مستقیم
رییسجمهور قابلمقایسه است [.]3
ش ــورای پارلمانی که قانون اساسی را در سال  1949تصویب کرد ،برای تعیین حوزهی
ً
مس ــئولیت صدراعظ ــم ،نمونهی نخســـتوزیر بریتانیـــا را مدنظر داشـــت .او دقیقا همان
وظایف ــی را به عه ــده دارد که ب ــرای صدراعظم آلمان پیشبینیشـــده اســـت .بااینوجود
ق ــدرت صدراعظم در عمل بس ــیار کمتر از نخســـتوزیر بریتانیاســـت .در نظـــام پارلمانی
انگلس ــتان همواره فقط یک حزب دولت را تشـــکیل میدهد ،زیرا در نظام انتخاباتی این
کشور امتیازاتی برای قویترین حزب پیشبینیشده است .ولی برای انتخاب صدراعظم
بهطورمعمول یک ائتالف ،یعنی اتحادی از احزاب مختلف ،ضروری است [.]3
پیشدرآم ــد انتخ ــاب صدراعظ ــم مذاکرات گســـترده میان احزابی اســـت کـــه بهطور
مش ــترک قصد تش ــکیل دول ــت را دارند .هدف از ایـــن مذاکرات پســـتهای وزارت میان
اح ــزاب ،حف ــظ یا حذف ی ــک وزارتخانه و تشـــکیل وزارتخانهی جدید اســـت .قویترین
ح ــزب در ائتالف دولت ح ــق دارد صدراعظم را معرفی کند .این احزاب همچنین رئوس
برنامـ ـهی دول ــت در س ــالهای آین ــده را تعیین میکننـــد .نتیجهی مذاکـــرات ائتالف در
قرارداد ائتالف تنظیم و ثبت میشود .پس از طی این مراحل نوبت به انتخاب صدراعظم
میرس ــد .مذاکرات میان احزاب مؤتلف تشـــکیلدهندهی دولت پسازاین مرحله و برای
تصمیمگیریهای بعدی دولت فدرال نیز ادامه مییابد .چنانچه نقاط اشـــتراک سیاسی
میان این احزاب پیش از انتخابات بعدی مجلس فدرال به پایان برسد ،موضوع برکناری
صدراعظ ــم در دس ــتور کار قرار میگیرد .برکنـــاری صدراعظم بارأی عدم اعتماد ســـازنده
مجلس فدرال باید با انتخاب همزمان صدراعظم جدید همراه باشد .این نحوهی سلب
اعتم ــاد پارلمان ــی ،اح ــزاب حاض ــر در مجلـــس را وادار میکنـــد پیـــش از کنار گذاشـــتن
صدراعظم ،امکان گزینش یک دولت جدید و کارآمد را که از پشتیبانی اکثریتی قابلقبول
در مجلس برخوردار باش ــد ،در نظر داشـــته باشـــند .در تاریخ مجلس فدرال تاکنون دوبار
برکن ــاری صدراعظ ــم در دس ــتور کار مجلس قرارگرفته کـــه یکبار با موفقیـــت همراه بوده
اس ــت :در س ــال  1982هلم ــوت ش ــمید ،صدراعظم وقت ،بـــارأی عدم اعتمـــاد برکنار و
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هلموت کهل به جای وی انتخاب شد [.]3
صدراعظم میتواند هر زمان ضروری تشـــخیص دهد ،از مجلس فدرال تقاضای رأی
اعتماد کند .هدف از این تقاضا کس ــب اطمینان از ادامهی پشـــتیبانی نامحدود احزاب
تشکیلدهندهی دولت است .چنان چه او در این رأیگیری به دلیل رو یگردانی بخشی
از اکثر ی ــت پش ــتیبان دول ــت ،آرای الزم را به دســـت نیـــاورد ،رییسجمهور بایـــد در مورد
انحالل مجلس فدرال و برگزاری انتخابات جدید تصمیم بگیرد .رییسجمهور همچنین
میتواند از احزاب حاضر در مجلس فدرال بخواهد تشکیل یک دولت جدید را در دستور
کار قرار دهند [.]3
در تار ی ــخ جمه ــوری ف ــدرال آلمان تقاضاهـــای روی اعتمـــاد هیچگاه بهطـــور واقعی با
شکس ــت صدراعظم همراه نبوده اس ــت .ولی تاکنون ســـه بار تقاضای روی اعتماد با قرار
قبلی احزاب تشکیلدهندهی دولت به شکست صدراعظم انجامیده است :در این موارد
وزرا و یا شماری از نمایندگان اکثریت بارأی قبلی میان خود بارأی ممتنع زمینهی سقوط
دولت را فراهم کردهاند ( .)2005 ،1982 ،1972هدف از این اقدام برگزاری انتخابات پیش
از پایان دورهی قانونگذاری بوده که در قانون اساسی راهی برای آن پیشبینینشده است.
برای برگزاری چنین انتخاباتی باید موافقت رییسجمهور جلب شود .مشروعیت استفاده
از این راه تاکنون موضوع بحثهای زیادی بوده است .در سال  1983دادگاه قانون اساسی
فدرال نظر داد که مش ــروعیت این اقدام پرســـشبرانگیز بوده و با روح قانون اساســـی سازگار
نیس ــت .در س ــال  2005بار دیگر ش ــکایتی در این مورد به این دادگاه تســـلیم شـــد .این بار
قضات دادگاه شکایت دو نمایندهی مجلس را وارد ندانستند [.]3
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شکل .9 _1ساختار حکومتی و سیاسی کشور آلمان

در کش ــور آلمان ثبت ،نظارت و قانونگذاری توســـط پارلمان قوۀ قضائیه و وزارت امور
مالی ،زیر نظر صدر اعظم ،انجام میشود؛ عالوه بر این وزارت امور خارجه و وزارت فدرال
توس ــعه و هم ــکاری اقتص ــادی ب ــه اعطـــای کمکهـــای بینالمللـــی به صـــورت مالی و
مش ــاورهای میپردازند .تصور ش ــماتیک ارتباط نهادهای مختلف فعال در بخش وقف و
امور خیریه در ادامه ارائه شده است.
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شکل .10 _1شمای کلی ساختار وقف در کشور آلمان

1-11111آلمان و اروپا
آلمان ازنظر بنیانهای نظام سیاسی دارای جنبههای مشترک زیادی با اغلب اعضای
اتحادیهی اروپاست .این کشور دارای نظام دولتی استوار بر دموکراسی پارلمانی است .به
این معنی که سیاسـ ـتهای دولت را رییس دولت و وزرایش و نه رییس حکومت تعیین
میکند .بهواسطهی استاندارد باالیی که در قانون اساسی آلمان برای حکومت قانونمدار
یش ــده اس ــت ،گاهی دادگاه قانون اساســـی در عرصهی سیاست
و دموکراس ــی پیشبین 
یش ــود .این دادگاه تاکنون بارها روشن ســـاخته که پیشازاین آلمان از
اروپایی نیز فعال م 
بخشهایی از س ــاختار سیاسی خود به نفع اتحادیهی اروپا صرفنظر کند ،نظام حقوقی
اروپایی باید معیارهای قانون اساسی را برآورده سازد [.]3
1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
بر اساس گزارش بانک جهانی ،رشد جمعیت کشور آلمان از سال  2000تا  2015مطابق
شکل ( )11-1میباشد.
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همانطور که مالحظه میشود روند تغییر جمعیت کشور آلمان در سال  2012با افت
ً
مواجه ش ــده اس ــت اما مجددا رش ــد نموده اســـت ،جمعیت کشـــور آلمان در سال 2015
معادل  81،400،000نفر میباش ــد که از جمعیت کشور ایران در همین سال ()79،100،000
حدود یک میلیون نفر بیشتر است [.]8

شکل .11 _1نمودار رشد جمعیت آلمان و ایران از سال  2000تا 2015

س ــن اف ــراد میتواند در می ــزان کمکهـــای خیریـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه
مش ــخصی بین سن افراد و کمکهای غیرمذهبی مشاهده نشده است .ازجمله 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 بیش ــتر به دیگران فکر میکنند و به کمک به آنها میاندیشـــند
[.]9
در برخی مطالعات ،مشاهد هش ــده اســـت که زنان به دلیل حـــس همدلی و تمایالت
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مذهبی و اجتماعی ،تمایل بیش ــتری به کمکهای خیریه نشان میدهند ،و درعینحال
م ــردان باوجوداینک ــه تمایل کمت ــری به کمک کردن ابـــراز میکننـــد ،در عمل کمکهای
بیش ــتری میکنند؛ علیرغم این مسائل جنسیت نمیتواند بهعنوان یک متغیر مستقل و
منفرد در میزان بخشندگی افراد سنجیده شود بلکه متغیرهایی نظیر درآمد افراد ،نظر سایر
اف ــراد خانواده نس ــبت ب ــه کمک ک ــردن و ســـایر متغیرهای عنوانشـــده در ایـــن فصل نیز
تأثیرگذار میباشند.
درصد گروههای س ــنی مختلف در کشور آلمان در ســـال  2014مطابق جدول ()3-1
بوده است [.]10
جدول .3_1درصد گروههای مختلف سنی برحسب جنسیت

ردیف

گروه سنی (سال)

درصد

نسبت مرد به زن

1

14-0

13

1/055

2

24-15

10/6

1/043

3

54-25

41/7

1/027

4

64-55

13/6

0/98

5

 65و باالتر

21/1

0/773

6

جمعیت کل

100

0/97

همانطور که مالحظه میشود بیشترین جمعیت در کشور آلمان مربوط به گروه سنی
 25تا  54سال است و نسبت مردان به زنان در این گروه سنی برابر  1/027است.
1-1111111جمعیت ایرانیان ساکن آلمان
آلم ــان سالهاس ــت یک کش ــور جذاب بـــرای مهاجرت میباشـــد .مهاجـــرت عظیم
ً
ترکه ــا در بع ــد جن ــگ جهان ــی و اخیرا مهاجـــرت پناهجویـــان جنگزده این کشـــور را در
مقاص ــد اولی ــه مهاج ــرت قرار میده ــد .در این میـــان ایرانیهای زیادی هم این کشـــور را
بهعن ــوان وط ــن دوم خود قرار دادهان ــد .جمعیت ایرانیان ســـاکن در آلمـــان را  120هزار نفر
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تخمین زدهاند .ش ــهرهای دارای بیش ــترین ایرانـــی به ترتیب هامب ــورگ ،فرانکفورت و برلین
میباشند .همانطور که در شکل( )13-1مشاهده میشود ،بیشترین حجم مهاجرت از
کشور ایران به آلمان در سالهای  1990-1981رخداده است و پسازآن میزان مهاجرتها
به این کشور کاسته شده است [.]1

شکل .12_1نمودار ساختار سنی شهروندان آلمان در سال 2015
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شکل .13_1تعداد مهاجران ایرانی به کشور آلمان در دورههای مختلف

1-111اطالعات فرهنگی مذهبی
1-11111فرهنگ
فرهن ــگ کمک ب ــه نیازمندان و انجـــام فعالیتهـــای خیرخواهانه از دیرباز در کشـــور
آلمان و میان مردمان این س ــرزمین رواج داشـــته اســـت ،نخســـتین ســـازمانهای خیریه و
ً
موقوفات در کشور آلمان مربوط به دوره قرونوسطی است ،که غالبا در زمینههای کمک
به نیازمندان ،خدمات پزش ــکی ،خدمات اجتماعی و  ...بوده اســـت .عالوه بر مردم این
کشور ،دولت آلمان نیز ازجمله دولتهایی است که در زمینه کمکهای بشردوستانه به
توسعه سایر دولتها از رتبه باالیی برخوردار است .شکل ( )14-1جایگاه کشور آلمان در
میان برترین اهداکنندگان بینالمللی برای توسعه سایر دولتها را نشان میدهد که بهجز
دورهای کوتاه همواره رتبه نخست را به خود اختصاص داده است [.]11
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شکل .14_1بزرگترین اهدا کنندگان از سال ( 1970میلیارد دالر آمریکا)
جدول .4_1پرا کندگی ادیان در کشور آلمان

ردیف

دین

پیروان (درصد)

1

مسیحیت-پروتستان

34

2

مسیحیت-کاتولیک

34

3

اسالم

3/7

4

سایر ادیان یا بدون دین

28/3

1-11111مذهب
دین اکثر ش ــهروندان آلمانی ،مس ــیحیت میباش ــد که به نسبت مس ــاوی گرایش کاتولیک و
پروتستان دارند .نسبت پیروان ادیان مختلف در این کشور در جدول ( )4-1ارائهشده است [.]12
پراکندگ ــی پی ــروان فرقههای مختلف مســـیحیت در مناطق مختلف کشـــور آلمان،
بهصورت شکل ( )15-1میباشد [.]13
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شکل .15 _1پرا کندگی پیروان فرقههای مختلف مسیحیت در کشور آلمان

1-1111111مسلمانان در آلمان
حض ــور اولی ــه مس ــلمانان در کشـــورهای آلمانیزبـــان ،در ارتبـــاط بـــا زندانیـــان
جنگی عثمانی بعد از تصرف بالکان توسط امپراتوری متجلی شد .این جمعیت تا دهه
 ۶۰قرن بیستم میالدی ،بهعنوان عامل جمعیتی مهمی تلقی نمیشد [.]14
در س ــال  ۱۹۵۸میالدی پناهندگانی از شوروی و یوگسالوی دســـت به تشـــکیل اداره
مذهب ــی آوارگان مس ــلمان در جمهوری فدرال آلمان و برلین زدنـــد و روزبهروز بر جمعیت
آنان اضافه شد .مسلمانان پس از پروتستانها و کاتولیکها ،سومین گروه مذهبی آلمان
را تشکیل میدهند .پس از مسلمانان ،بودائیان و یهودیان ،به ترتیب چهارمین و پنجمین
گروه و جمعیت مذهبی این کشور را تشکیل میدهند [.]14
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جمعیت مس ــلمانان در آلمان از بیشـــترین ســـرعت رشـــد بین ادیان برخوردار است،
بهگونهای که در حال حاضر ،حدود  ۴۰درصد مســـلمانان ســـاکن آلمان ،زیر  ۱۸سال سن
ً
دارن ــد .این رش ــد س ــریع ،صرفا به معن ــای افزایش تعداد مســـلمانان نیســـت ،بلکه مبین
افزایش آن بخش از جمعیت است که از فرهنگ اسالمی تأثیرپذیر بودهاند [.]14
بنا بر آمار منتشرش ــده در بولتن «دفتر اداره مطبوعات و اطالعات دولت» این کشـــور،
بیش از  ۹۵درصد مسلمانان آلمان ،خارجیان هستند که از این تعداد ۷۶ ،درصد ترک بوده
و ایرانیان در رده دوم و مس ــلمانان آلمانی با  ۴درصد ،ســـومین گروه مســـلمانان هســـتند.
پس از ایرانیان ،اتباع مراکش با  ۳درصد ،لبنان با  ۲درصد ،تونس و پاکســـتان با  ۱درصد
از کل جمعیت ،مسلمانان مقیم آلمان را تشکیل میدهند [.]14
طب ــق ب ــرآوردی در س ــال  ۱۹۹۵میـــادی از میـــان حـــدود  ۲میلیـــون و  ۵۰۰هـــزار
نفر مسلمان س ــاکن آلمان ۲ ،میلیون و  ۲۵۰هزار نفر اهل ســـنت ۱۵۰ ،هزار نفر علوی۴۰ ،
ه ــزار نفر شیعه اثناعش ــری ۱۰ ،هزار نفر فرقه احمدیه و تعداد کمی اســـماعیلی مذهب در
این کشور وجود دارند [.]14

شکل .16_1آمار مسلمانان و شیعیان آلمان []15
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جدول .5 _1جمعیت و درآمد مسلمانان سا کن آلمان []14

کشور
آلمان

سرانه درآمد (دالر) جمعیت مسلمان (نفر) جمعیت×سرانه درآمد (میلیون دالر)
47،821

5،000،000

327،875

1-1111111تشیع در آلمان
بزرگترین جمعیت مسلمان آلمان ،مهاجرانی از ترکیه هستند .در میان این مهاجران،
شماری ش ــیعه و علوی وجود دارد ک ــه نخســـتین مراکـــز شـــیعی را در آلمـــان برپـــا کردند.
شماری از ترکهای اهل سنت نیز بهمرور به تشیع گرویده و آنان هم بهعنوان مستبصرین،
در شهرهای مونیخ ،برلین ،هامبورگ ،بوخوم و فرانکفورت زندگی کرده ،برشمار شیعیان
ترک افزودهاند [.]2
در بوخوم ،فرانکفورت و مونیخ ،شخصی به نام آقای «اوج» مراکزی را در جهت جذب
برادران ترکتبار مقیم آلمان به مکتب اهلبیت (ع) پایهگذاری کرده و تاکنون توانسته بیش
از  ۴هزار خانواده ترکیهای را ش ــیعه کند و بهویژه تأثیر زیادی ازنظر اخالقی و رفتاری بر روی
جوانان داش ــته است .وی که به دالیل سیاســـی از ترکیه تبعیدشده بود ،در آلمان و به دلیل
رفتوآمد در مسجد هامبورگ با افکار امام خمینی آشنا و شیعه شده است .ایشان ،دامنه
فعالی ــت خ ــود را گس ــترش داده و در کشورهای هلند ،بلژیک و فرانســـه به مرکزیت آلمان،
تالشهای خود را دنبال میکند .ایش ــان برخی از جوانان بااستعداد را جهت تحصیالت و
طی کردن دورههای معارف اس ــامی به ایران فرستاده که هماکنون بعضی از این جوانان در
دانشگاه بینالمللی قزوین در رشتههای مختلف علمی مشغول تحصیل هستند [.]2
اف ــزون بر این ــان ،ش ــماری از ایرانی ــان و مهاجران عراقی و لبنانی و افغانی و هندی نیز
هستند که آنان نیز بهتدریج فعالیتهای مذهبی خویش را سامان دادهاند [.]2
در برلین گروه ــی از برادران دوس ــتدار اهلبیـــت ترکیهای ،اتحادیه مســـلمانان ترکتبار
ارو پ ــا را تش ــکیل دادن ــد که ای ــن اتحادیه از مؤسســـات و مراکز فعالی اســـت کـــه در میان
دوستداران اهلبیت (ع) در کشورهای آلمان ،هلند ،بلژیک ،اتریش وفرانسه تشکیلشد
ه اس ــت و هر س ــه ماه یکبار جلساتی در خصوص چگونگی تبلیغ مکتب اهلبیت (ع)
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و بررسی مشکالت مسلمانان برگزار میکنند [.]2
در آلمان دهها مرکز ش ــیعی وجود دارد که در طول ســـه دهه گذشته تأسیس و فعالشده
اس ــت .همینطور ش ــخصیتهای شـــیعی زیادی در سراسر این کشـــور بهویژه شهر برلین
وجود دارد که غالب ش ــیعیان نیز در این شهر زندگی میکنند .مرکز اسالمی هامبورگ ،مرکز
اسالمی مونیخ ،سازمان راه اسالمی در برمن ،مرکز اسالمی المصطفی (ص) ،مرکز اسالمی
افغانستان در هامبورگ با بیش از سه هزار افغانی شیعه ،مرکز اهلالبیت در شهر دیسبورگ
و تعداد زیادی مرکز دیگر ،از مؤسساتی هستند که در سطوح مختلف فعالیت دارند [.]2
1-1111111گروندگان به تشیع
تش ــیع در میان آلمانیها نیز نفوذ داشـــته و چند نفر از آنان در تبلیغات مذهبی سهیم
هستند [.]16
دکت ــر کروگ ــر طارق رزلوودر ،طی س ــفر به تعدادی از کشـــورهای دنیا بـــه مطالعه درباره
مذهبها و مکتبها پرداخت و پس از آشـــنای با اســـام و مکتب تشیع ،آن را انتخاب
کرد و کتاب «آخرین مسیحی خانواده» را نوشت [.]16
پیتر ش ــوت ( )Peter schüttشاعر و گزارشـــگر ،در سال  ۱۹۶۷میالدی با درجه دکترای
فلسفه از دانشگاه فارغالتحصیل شد .وی از فعاالن حزب کمونیست آلمان بود که از سال
 ۱۹۸۸میالدی از حزب بیرون آمد .در سال  ۱۹۸۷میالدی با یک زن ایرانی ازدواج کرد .در
س ــال  ۱۹۹۰میالدی شیعه شد و در س ــال  ۱۹۹۶میالدی به حج رفت .در حال حاضر وی
از فعاالن جمعیت نومسلمان آلمانی است که با دکتر رضوی همکاری دارد [.]16
1-1111111یهودیان در آلمان
در س ــال  1933ح ــدود  530هزار یهودی در آلمان زندگـــی میکردند بعد از قتلعام رژیم
ناسیونال سوسیالیستی تنها چند هزار یهودی در این کشور به سر میبرند .امروز قریب صد
هزار نفر عضو انجمن یهودیان آلمان هستند .عالوه بر این گروه  40تا  80هزار یهودی نیز وجود
دارند که عضو این انجمن نیس ــتند .در مهرومومهای اخیر یهودیان بســـیاری از کشـــورهای
اتحاد جماهیر شوروی سابق به آلمان مهاجرت کردند .بزرگترین اجتماع یهودیان به ترتیب
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در ش ــهر برلی ــن دارای  11هزار و  200عض ــو ،در مونیخ  7ه ــزار و  200و در فرانکفورت  6هزار و
یش ــود ،تعداد اعضای جامعه یهودیان همچنان در حال
شـ ـشصد عضو است .و گفته م 
افزایش میباشد ،زیرا پس از وحدت دو آلمان حیطههای سنت جامعه یهودیان شرق آلمان
نظیر «درسدن» و «الینپریگ» توانستند فعالیت انجمنها را توسعه دهند [.]17
1-1111111اسالم ،مسیحیت و یهودیت
ً
تقریب ــا از  20س ــال پی ــش گفتگوی بین ادیان مســـیحی و مســـلمان آغاز شـــد و به این
جهت تعدادی انجمنهای محلی و منطقهای اسالمی – مسیحی به وجود آمد و اکنون،
در س ــال  2005می ــادی گفتگ ــوی اس ــام و مســـیحیت جدیتـــر دنبال میشـــود« .کارل
لهمان» ،رئیس همایش اس ــقفهای آلمان طی ســـخنانی ابراز کرد :کلیســـای کاتولیک
باید با دامن زدن به گفتگویی ژرفتر با اســـام ،جلوی بسیاری از چالشها را بگیرد .وی
اف ــزود :گفتگ ــوی جدی با اس ــام بس ــیاری از تعصبات نابجـــا را از میان برمـــیدارد .درک
تفاوتهای میان مس ــلمانان و مس ــیحیان درباره موضوعاتی چون :حقوق بشر ،خشونت
در دین و شیوههای حل اختالف و تعارضات بسیار سودمند تلقی میشود [.]17
از س ــویی دیگر ،پاپ بندیکت ش ــانزدهم در سخنانی ،اســـام را بهعنوان یک فرهنگ
مجزا از اروپای مس ــیحی در نظر گرفته اســـت .همچنین شورای مرکزی مسلمانان آلمان از
مدتها پیش بر روی این نگرش توجه ویژهای داشـــته اســـت که صبر و شکیبایی و صلح
می ــان جوامع معتقد از قبیل یهودیان ،مســـیحیان و مســـلمانان را حاکم گرداند .همچنین
این ش ــورا س ــعی بر این دارد بین ادیان مذهبی دارای کتاب (مسلمان ،مسیحی ،یهودی)
ارتباط برقرار کند .از سویی دیگر ،پاپ بندیک شانزدهم طی سخنرانیای در کینه کلن در
میان رهبران یهودی ،کش ــتار یهودیان توسط ناز یها را جرمی غیرقابلتصور توصیف کرد.
وی همچنی ــن خواس ــتار گفتگوی صمیمانه و حقیقی میان یهودیان و مســـیحیان شـــد،
بهنحویکه به تفاوتهای میان این دو دین توحیدی پرداخته نشود .پاپ در ادامه سخنان
خود گفت :همکاری میان این دو دین طی  40سال گذشته بهبودیافته است ،اما اقدامات
بسیاری باید در این راستا صورت گیرد و ما باید یکدیگر را بهتر بشناسیم [.]17
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جدول .6_1رتبهبندی کشور آلمان در امور وقف و خیریه

معیار

رتبهبندی

دولتهای برتر کمککننده به توسعه سایر دولتها در سال 2010

1

دولتهای برتر اهداکننده کمکهای بشردوستانه بینالمللی (حجم
کمکهای بشردوستانه) در سال 2015

3

کشورهای برتر دنیا بر اساس میزان هزینه صرف شده برای پناهجویان در سال
2015

1

با توجه به اینکه کش ــور آلمان در رتبهبندی فعالیت خیریه و بشردوستانه ،در ردههای
باالیی قرار دارد و بهعنوان یکی از کش ــورهای پیشتاز این حوزه محسوب میشود ،بررسی
وضعی ــت وقف و امور خیریه آن در آ گاهی از ســـازوکارهای مدیریتی نوین این حوزه مثمر
ثمر خواهد بود.

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور آلمان

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور آلمان
2-222مقدمه
در فصل گذش ــته ،اطالعاتی کلی درباره کشـــور آلمان بیان شد .پیش از وارد شدن به
س ــاختار وقف و امور خیریه در کشور آلمان ،ارائه تعاریفی از مفاهیم وقف و امور خیریه و
قوانی ــن مربوط به آن در این کش ــور ضروری اســـت؛ بنابراین در این فصل ابتـــدا تعریفی از
وقف و قوانین وقف در کش ــور آلمان آورده شـــده است ،پسازآن بهطورکلی تعریف خیریه
و امور غیرانتفاعی در این کش ــور ارائه میگردد و درنهایت فعالیتهای مجاز قانونی برای
سازمانهای غیرانتفاعی بیان میگردد.
در کش ــور آلم ــان نهادهای وقف ــی تحتعنوان "بنیاد" شـــناخته میشـــوند ،که قوانین
مر ب ــوط ب ــه ثبت این نهادها در قانون مدنی تدوین شـــده اســـت و قوانین مالـــی و مالیاتی
مربوط به بنیادها و سازمانهای خیریه در قانون مالی عمومی ارائه شده است؛ بنابراین به
منظور آش ــنایی با مفاهیم وقف و امور خیریه در این فصل بندهای مربوط به وقف و امور
خیریه از این قوانین آورده شده است.

2-222تعریف وقف در قانون کشور آلمان
در حوزه کشورهای آلمانیزبان« ،وقف» به معنای اختصاص دادن داوطلبانه اموال و
داراییهای ش ــخصی ،اغلب باهدف صرف عواید آنها در اقدامات اجتماعی/خیریه،
توس ــط یک واقف اس ــت .برای اداره اموال وقفی ،شـــخص واقف یا فردی که از ســـوی او
وکالت تاماالختیار داش ــته باش ــد ،نهادی مســـتقل تحت عنوان «بنیاد» ایجاد میکند که
این نهاد نیز به «موقوفه» موسوم است]25[ .
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کش ــور آلمان نظام مالی ویژهای دارد که با اصل فکر وقف و شکل آن شباهت نزدیکی
دارد ،بدی ــن ترتی ــب که مال ــک ،مال خـــودش را برای مـــدت معینی و یا تا انقراض نســـل
خانوادهای به یک خانواده اختصاص میدهد.
گاهی تمام افراد خانواده در نظر گرفته میشوند و گاهی بعضی از آنان و گاهی در درجه
اول پس ــران و در درج ــه دوم دخت ــران منظور میشـــوند .آلمانیها در بیـــان ترتیب طبقات
مس ــتحقان روشهای مختلفی دارند و بهطورکلی ،اصل در وقف این اســـت که فروخته و
ٌ
یش ــود و به ورثه منتقل نمیشـــود و مســـتحق (موقوفعلیه) بهـــرهای جز از
بخش ــیده نم 
درآمد آن ندارد و انتقال این حق به ورثه منتفع ،جدا از مقررات ارث ،احکام ویژهای دارد.
از این ویژگیها متوجه میشویم که این نظام مالی همان وقف اوالدی است]25[ .
در حق ــوق آلمان (مواد  80تا  89قانون مدنی) پذیرفتهشـــده اســـت که مجموعهای از
اموال ،به دلیل اختصاص یافتن به هدف معین ،ممکن اســـت دارایی مســـتقلی شـــود و
زندگ ــی حقوقی ویژه خود را آغاز کند .وجود بنیادها ،وابســـته و محـــدود به اذن مقامهای
اداری اس ــت؛ ول ــی این اذن به گذش ــته ســـرایت میکنـــد و درصورتیکه وقـــف بهموجب
وصی ــت انجام پذی ــرد ،از روز فوت موصی ،به بنیاد شـــخصیت حقوقـــی میدهد .بدین
ترتیب ،هرگاه مؤس ــس برای ایجاد آن وصیت کند ،موصی بهطور مستقیم به شخصیت
حقوقی موجود میرسد و طفره در مالکیت رخ نمیدهد [.]25
حقوقدانان آلمانی بهآس ــانی پذیرفتهاند که برای ایجاد یک مؤسســـه مفید اجتماعی
هیچ ضرورتی ندارد که دارایی مؤسس به شخص موجود تملیک شود؛ وقف و اختصاص،
خود دلیل وجود است و نیازی بهصورتسازی نیست .نزد اینان ،اموال وقفشده دارایی
یش ــود ،بلکه خود مؤسسهای است مســـتقل ،بدون اینکه شخصی
یک ش ــرکت تلقی نم 
مالک آن باشد]25[ .
بدین ترتیب ،مفهوم وقف در حقوق آلمان و ایران بســـیار به هم نزدیک اســـت؛ چرا که
در هردو ،تکیهبر اصالت اموال اس ــت و این اموال به هیچ شـــخصی تعلق ندارد .منتهی،
تف ــاوت در ای ــن اس ــت ک ــه در حقوق ایران عیـــن مال موقـــوف «حبس» میشـــود و متولی
نمیتواند آن را به دیگری منتقل س ــازد ،ولی در حقوق آلمان مجموعه اموالی که به وقف
اختص ــاص داد هش ــده ،خ ــود ی ــک «دارایی» با تمـــام مختصـــات نظری آن اســـت؛ یعنی
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مفهومی اس ــت کلی و مستقل از اجزاء آن .همین فرض باعث میشود که مؤسسه وقف،
زندگی حقوقی متحرک پیدا کند و امکان گســـترش داشـــته باشـــد .باوجوداین ،در مقابل
این امتیاز ،وجود ش ــخصیت حقوقی برای وقف در آلمان نیز موکول به اذن دولت اســـت،
درحالیک ــه در حقوق ایران چنین قیدی وجود ندارد و همینکه مالی از جانب مالک آن،
ٌ
وقف و به تصرف موقوف علیهم داده شـــد ،خود مؤسســـهای مســـتقل است؛ اما چون در
وق ــف بر غیر محصور و مصالح عمومی (وقف عـــام) ،حاکم باید وقف را بپذیرد ،نظارت
مقا مه ــای عموم ــی نیز درباره فایده ایجاد موقوفاتی که به ســـود جامعه تأســـیس میشـــود
معمول خواهد شد [.]25
موقوفات در کشور آلمان میتوانند یکی از اشکال حقوقی زیر را داشته باشند:
 .1انجمن
 .2بنیادهای وقفی
 .3شرکتهای با مسئولیت محدود
همانطور که اشاره شد ،بندهای  80تا  88قانون مدنی آلمان ،مربوط به قوانین وقف
میباشد که در ادامه آورده شده است [.]26
2-22222قانون مدنی آلمان -بندهای  80تا 88
بخش  - 80تشکیل بنیاد با شخصیت حقوقی

ایج ــاد ی ــک بنیاد با ش ــخصیت حقوقی ،نیازمند یـــک عملیات وقفی و به رســـمیت
شناختن بنیاد توسط مقامات دولتی اصلح ایالتی که بنیاد در آن مستقر است ،میباشد.
ِ
بنی ــاد در صورتی بهعنوان ش ــخصیت حقوقی شـــناخته میشـــود کـــه عملیات وقفی
ملزوم ــات بند ( )1از بخش  81را ارضا نماید و همچنین هدف بنیاد بلندمدت و پایدار و
تضمینشده باشد و منافع عمومی 1را به خطر نیندازد.
مف ــاد قانون کش ــوری برای بنیادهای کلیســـایی ســـاده اســـت .همین امر بـــا تغییرات
موردنی ــاز ب ــرای بنیادهای ــی ک ــه قانون کشـــوری بـــرای آنها ماننـــد قانون کلیساهاســـت،
قابلاجراست.
1. Common Good
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بخش  - 81عملیات وقف

وقف مادامالعمر ،باید بهصورت کتبی باشد .همچنین الزم است اظهارنامه بنیانگذار
ش ــامل دارایی وقفشده و هدف موقوفه باشـــد .معامله وقف باید دارای منشوری شامل
موارد زیر باشد:
•نام بنیاد
•جایگاه بنیاد
•هدف بنیاد
•داراییهای بنیاد
•ترکیب هیئتمدیره بنیاد
درصورتیکه معامله وقف س ــه مورد از ملزومات فوق را ارضا نکند و یا بنیانگذار فوت
کند ،بندهای  2و  4بخش  83با تغییرات الزم اعمال خواهد شد.
تا زمانی که بنیاد بهعنوان شخص حقوقی شناختهنشده است ،بنیانگذار حق ملغی
نم ــودن وقف را دارد .درصورتیکه درخواســـت برای به رســـمیت شـــناخته شـــدن توســـط
مقامات دولتی صالح ارائ هش ــده باش ــد ،تنها با اجازه مقام دولتی مربوطه میتوان بنیاد را
ملغی نمود .اگر بنیانگذار به مقام دولتی صالح درخواســـت داده باشد و یا تراکنش وقفی
بهصورت دفتری ثبتشده باشد ،وارثان بنیانگذار حق لغو وقف را ندارند.
بخش  - 82وظیفه بنیانگذار برای نقل و انتقاالت

اگر بنیاد بهعنوان ش ــخصیت حقوقی شناختهشده باشـــد ،بنیانگذار وظیفه دارد که
داراییهای وعده دادهشده برای وقف را به بنیاد انتقال دهد.
بخش  - 83وصیتنامه

ا گ ــر معامله وقف خواس ــت متوف ــی در وصیت باشـــد ،دادگاه انحصار وراثـــت باید از
ه ــدف اصل ــی وارث اطمینان یابد .ا گـــر تراکنش وقف ،ملزومات بنـــد ( )1از بخش  81را
ارضا نکند ،بنیاد باید منش ــور جدیدی ارائه دهد و یا اضافات الزم به منشـــور افزوده شـــود
پیش از آنکه توس ــط مقام قانونی صالح به رســـمیت شناخته شـــود؛ زمانی که این مسئله
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نگ ــذار تحقق خواهـــد یافت .جایـــگاه بنیاد ،مکانی اســـت که
انجام ش ــود ،ه ــدف بنیا 
تصمیمات مدیریتی در آنجا انجام میشود .در موارد عدم اطمینان ،آخرین محل اقامت
بنیانگذار در داخل کشور بهعنوان جایگاه بنیاد در نظر گرفته میشود.
بخش  - 84تشخیص پس از مرگ بنیانگذار

اگر بنیاد پس از مرگ بنیانگذار بهعنوان شـــخصیت حقوقی شناخته شود آنگاه برای
هدف پرداخت وقف که توس ــط بنیانگذار انجامشـــده اســـت ،اینطور تلقی میشود که
قبل از فوت بنیانگذار ایجادشده است.
بخش  - 85نظامنامه بنیاد

نظامنام ــه بنی ــاد ،درصورتیکه بر اســـاس قوانین فدرال یا ایالتی نباشـــد ،با اســـتفاده از
معامله وقف تنظیم میشود.
بخش  - 86کاربرد قوانین برای انجمنها

همانطور که اش ــاره ش ــد ،منظور از بنیـــاد در این بخش ،ســـازمانهای غیرانتفاعی و
خیریه میباشد ،بنابراین شکل قانونی انجمن نیز شامل این بخش میشود و ازنظر قانونی،
قوانین حاکم بر انجمنها در مورد آنها اعمال خواهد شد.
مق ــررات بخ ــش  23و  )3( 27و بخـــش  28تا  31و بخش  42بـــا تغییرات موردنیاز در
مورد بنیادها اعمال میشود؛ اما مقررات بخش  ،)2( 26بخش  )3( 27و بخش  28تنها
در صورتی اجرا خواهد ش ــد که اداره بنیاد بهوســـیله مقام دولتـــی منجر به نتیجه متفاوتی
نش ــده باش ــد .مقررات بخش  )2( 26و بخش  29برای بنیادهایی که توســـط مقام دولتی
اداره میشود ،انجام نخواهد شد.
بخش  - 87تغییر اهداف؛ پایان

درصورتیکه رسیدن به هدف بنیاد غیرممکن شده باشد و یا منافع عمومی را به خطر
بیندازد ،مقام دولتی صالح میتواند هدف دیگری برای بنیاد تعریف نماید و یا به کار آن
خاتمه دهد.
یک ــه اهداف تغییر مییابند ،ضروری اســـت که نیـــت بنیانگذار در نظر گرفته
هنگام 
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ش ــود و بهویژه الزم اس ــت اطمینان حاصل شـــود که درآمد داراییهای بنیاد برای افرادی
ص ــرف ش ــود که هدف اصلی بنیانگذار کمک به آنها بوده اســـت .مقـــام دولتی ممکن
اس ــت ،اساس ــنامه بنی ــاد را بهاندازهای که ضروری تشـــخیص میدهد ،و بـــدون تغییر در
اهداف اصلی بنیاد ،اصالح نماید.
پیش از اصالح اساسنامه ،اعضای هیئتمدیره بنیاد باید از آن مطلع شوند.
بخش  - 88واگذاری اموال

در زمان انحالل بنیاد ،داراییها به افراد مشخصشـــده در اساسنامه واگذار میشود.
درصورتیکه هیچ فردی مشخص نشده باشد ،داراییها به خزانهداری ایالتی که بنیاد در
آن واقعش ــده اس ــت و ی ــا هر ف ــرد دیگری که بر اســـاس قانـــون ایالتی مجاز بـــه دریافت آن
میباش ــد ،وا گ ــذار میش ــود .مقررات بخشهـــای  46تا  53بـــا تغییرات موردنیـــاز در این
مورداجرا میشود.

2-222تعریف امور غیرانتفاعی و خیریه در قانون کشور آلمان
در کش ــور آلمان ،خیریه 1بهصورت قانونی تعریفنشـــده است و تنها با توجه به قوانین
مالیاتی قابلتمایز اس ــت .درواقع بخ ــش جداگانهای از قانون به خیریهها اختصاص داده
نش ــده است .مفهوم خیریه 2در بخش ــی با عنوان "اهداف ممتاز مالیاتی "3در قانون مالی
عمومی در  18پارگراف (پاراگراف  51تا  )68بیانشده است [.]27
ازجمله وجوه تمایز س ــازمانهای خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی غیرخیریه ،امکان
صدور «رس ــید کس ــر مالیات» برای اهداکنندگان اســـت که انگیزه خیرین برای کمک به
این سازمانها را افزایش میدهد.
کس ــر مالیات برای اف ــراد نیکوکاری کـــه در زمینههای «پژوهش ،هنـــر و کمک به افراد
نیازمن ــد» کمک میکنند معادل حداکثر  10درصد از درآمد مشـــمول مالیات آنها و برای
افرادی که در سایر زمینهها کمک میکنند ،معادل  5درصد منظور شده است [.]27
1. Gemeinnützigkeit
2. Gemeinnützigkeit
)3. Tax priviledged purposes (steuerbegünstigte Zwecke
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2-22222اشکال حقوقی سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه
سه شکل حقوقی انجمن ،بنیاد و شرکت با مسئولیت محدود ،در مورد سازمانهای
غیرانتفاعی و خیریهها قابل ثبت است.
2-2222222انجمنها
مقررات انجمنهای ثبتشده 1در سطح فدرال و در قانون مدنی آلمان( 2بند )70-21
تنظیم میشود .این نهادها بهعنوان ائتالفی از چندین فرد حقیقی و حقوقی که بهصورت
سازمانیافتهای در یک دوره زمانی معین و بهمنظور دستیابی به هدفی مشترک میباشد،
تعریفشده است.
قان ــون مدنی آلم ــان بی ــن انجمنهای ثبتشـــده غیرانتفاعـــی 3و انجمـــن اقتصادی
باه ــدف تجارت 4تفاوت قائل میش ــود .بااینحـــال ،نوع دوم انجمنهای ثبتشـــده ،با
بحث س ــازمانهای خیریه مرتبط نیســـت .انجمنهای ثبتشـــده غیرانتفاعی بیشترین
ش ــکل نهاده ــای فعال مدنی را تش ــکیل میدهند .چندصد هزار انجمـــن غیرانتفاعی در
ً
آلمان وجود دارد .اگرچه نهادهای خیریه بزرگتر معموال به شـــکل بنیاد یا شـــرکتهای با
مسئولیت محدود وجود دارند.
در آلم ــان نه ــاد کنترلکننده بیرونی برای انجمنها وجود ندارد .تفکر اصلی در پشـــت
عدم وجود نهاد کنترلکننده بیرونی ،این اصل است که اعضا در مجمع عمومی شرکت
میکنند و در اصول تصمیمگیری مش ــارکت مینمایند؛ عالوه بر این ،انجمنها بهعنوان
یکی از اش ــکال حقوقی ب ــرای فعالیتهای پیچیده اقتصادی در نظر گرفته نشـــدهاند .با
توجه به س ــاختار باز ش ــکل حقوقی انجمنها ،درصورتیکه یک ســـازمان اعضای زیادی
داشته باشد و تغییرات مکرر در آن انتظار رود ،این شکل حقوقی پیشنهاد میشود.
انجمنه ــا همچنی ــن میتوانن ــد ب ــدون شـــخصیت حقوقی و بـــا عنـــوان انجمنهای
ً
ثبتنش ــده وجود داشته باش ــند .انجمنهای ثبتنشده معموال توســـط احزاب سیاسی
استفاده میشوند.
1. The registered association
2. BGB
3. Idealverein
4. Wirtschaftlicher Verein
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2-2222222بنیادها
نه ــاد خیریه همچنین میتوان ــد در قالب بنیاد فعالیت نمایـــد .در قانون مدنی آلمان
تعر ی ــف حقوقی برای بنیاده ــا وجود ندارد .بااینحال ،نهادها با ویژگیهای زیر شـــناخته
میشوند :عدم وجود هرگونه سهامدار ،تداوم هدف بنیاد و همچنین نیاز به داشتن اموال
وقفی.
بر اساس بند  80تا  88قانون مدنی آلمان ،بنیاد ،شخصیت حقوقی است که توسط
مرجع دارای صالحیت در دولت 1به رســـمیت شناخته میشود .مقامات باید تشخیص
دهند که اعالمیه بنیاد 2شامل ملزومات قانونی (مانند ،قطعی بودن نام ،محل سکونت،
هدف ،داراییها و ساختار سازمانی) باشد و هدف بهصورت دائم دنبال خواهد شد و از
ً
مناف ــع عمومی تخطی نخواهد کرد( .بند  80و  81قانون مدنی آلمان) .معموال حدود  2تا
 4هفته زمان میبرد که یک بنیاد به رســـمیت شـــناخته شـــود .قبل از فرآیند به رســـمیت
ش ــناخته ش ــدن بنیاد ،نهاد ناظر بررس ــی خواهد کرد کـــه پیشنویس ارائهشـــده ملزومات
قانونی را رعایت میکند و یا نیاز به شفافسازی دارد.
اگرچه بر اساس قانون ،سرمایه حداقلی برای تأسیس بنیاد در نظر گرفته نشده است،
اما مقامات ناظر بنیادها ،حداقل  50هزارتا  100هزار یورو ( 170تا  340میلیون تومان) بسته
به هدف موردنظر ،درخواست میکنند .به دلیل آنکه در قانون آلمان هر دو نوع بنیادهای
با منافع عمومی و اهداف خصوصی وجود دارد ،الزم به ذکر اســـت که بنیادهای باهدف
خصوص ــی معاف از مالیات نیس ــتند .قانون فدرال آلمان که در قانون مدنی آورده شـــده
اس ــت با قان ــون  16ایالت 3ک ــه با مس ــائلی همچون نظـــارت دولت ایالتی همراه اســـت،
تکمیلشده است.
س ــایر اش ــکال حقوق ــی س ــازمانها نیـــز همچـــون انجمنها ،شـــرکتهای ســـهامی و
ش ــرکتهای با مس ــئولیت مح ــدود میتوانند عنوان بنیاد 4را همراه خود داشـــته باشـــند.
اگرچ ــه بنی ــاد از دی ــدگاه قان ــون مالیاتی با حقـــوق ویژه و کســـر مالیاتی تنها بـــه بنیادهای
1. Bundesland
2. Stiftungsgeschäft
3. Bundesländer
4. Stiftung

ناملآ روشک رد هیریخ روما و فقو موهفم _مود لصف 69 /

اشارهشده در بند  80قانون مدنی آلمان و بنیادهای غیرمستقل 1اطالق میشود.
2-2222222شرکتها
شکل دیگر خیریهها ،شرکت بهویژه شرکت با مسئولیت محدود 2میباشد .شرکت با
ً
مسئولیت محدود یک شخصیت حقوقی است و صرفا در قبال تعهدات خود نسبت به
اش ــخاص ثالث مسئول است .شرکت با مســـئولیت محدود میتواند بهمنظور تحقق هر
هدفی که در قانون مجاز شمرده شده است ،تأسیس شود.
ملزومات خاصی در قانون مدنی که اجرای آنها توســـط شـــرکتهای خیریه ضروری
باش ــد ،وجود ن ــدارد ،درحالیکه قانون ممتـــاز مالیاتی تنها در صورتی اعمال میشـــود که
هدف و س ــازمان بر اس ــاس مقررات قانون مالیاتی تنظیمشـــده باشـــد .با توجه به ساختار
ً
بس ــیار منعط ــف ش ــرکتهای ب ــا مس ــئولیت محدود،ایـــن شـــکل حقوقی معمـــوال برای
نهادهای خیریه اس ــتفاده میش ــود .همچنین ،با توجه بـــه تقاضای محضری تخصیص
س ــهام ،ش ــرکت با مس ــئولیت محدود آلمانی درصورتیکـــه بهمنظور ثبـــات در عضویت
باشد ،توصیه میشود.
بنیادها منوط به نظارت مداوم توســـط ارگانهای اداری از  16ایالت فدرال هســـتند و
تصمیم در مورد به رس ــمیت شناختن آنها نیز توسط همین ارگانها گرفته میشود .نهاد
نظارتی ایالتی ،بر بنیاد نظارت میکند و قدرت این را دارد که بدون دستور دادگاه ،اجرای
قوانی ــن در بنیادها را کنترل کند .یکی از مهمترین وظایف نهاد نظارتی ایالتی این اســـت
ک ــه از اجرای هدف اصلی بنیانگ ــذار اطمینان حاصل نماید .هیچکـــدام از تصمیمات
اعضای هیئتمدیره نباید باهدف بنیانگذار که در اساســـنامه ذکرشـــده است در تضاد
باشد؛ بنابراین ،مقام ناظر ایالتی تنها میتواند بر رعایت ملزومات قانونی و تحقق اهداف
اساس ــنامه توس ــط بنیادها نظارت کند .درواقع مقام ناظر ایالتی اجازه تصمیمگیری برای
مدیریت بنیاد را ندارد.
هم ــه س ــازمانهای معاف از مالی ــات __ در هر شـــکل حقوقی مانند انجمـــن ،بنیاد و
)1. non-independent foundation (unselbstständige Stiftung
2. GmbH
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شرکت خیریه __ توسط مقامات مالیاتی محلی نظارت میشوند.
2-22222اهداف ممتاز مالیاتی در قانون مالی عمومی
در "قانون مالی عمومی" معافیت مالیاتی به ســـازمانهایی با ســـه دسته از اهداف
تعلق میگیرد]28[ :
 .1اهداف منافع عمومی
 .2اهداف خیرخواهانه
 .3اهداف مذهبی
2-2222222اهداف منافع عمومی
ب ــر اس ــاس بند  52قانون مال ــی عمومی ،ســـازمانی منافع عمومی را دنبـــال میکند که
فعالیتهای آن در راستای فایده رساندن به عموم مردم ازنظر مادی ،فرهنگی و یا معنوی
و بدون توجه به س ــود ش ــخصی باش ــد .بر طبق قانون ،افرادی که از فعالیتهای سازمان
نفع میبرند ،نباید محدود به کسانی باشد که به سازمان خیلی نزدیک هستند ،مثل افراد
خانواده و کارمندان شرکت.
بر اساس قانون مالی عمومی اهدافی که بهعنوان "منافع عمومی" شناخته میشوند به
شرح زیر میباشد:
1.1ترویج علم و پژوهشهای علمی
2.2ترویج مذهب
3.3ترویج سیس ــتم س ــامت و مراقبت عمومی؛ بهصورت خاص مبـــارزه با بیمار یهای
واگیردار و همچنین احداث بیمارستان بر اساس بند  67و امراض مسری حیوانات
4.4ترویج خدمترسانی به جوانان محروم از مزایای اجتماعی و اقتصادی و سالمندان
5.5ترویج هنر و فرهنگ
6.6ترویج حفظ و نگهداری از آثار تاریخی با توجه به قوانین دولت آلمان
7.7ترو ی ــج امکانات آموزش ــی؛ ش ــامل آمـــوزش عمومی به افـــراد و آموزشهـــای حرفهای،
ازجمله کمک به دانشآموزان
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8.8ترو ی ــج محافظ ــت از محیطزیس ــت و حفـــظ منابع طبیعی بر اســـاس قانـــون فدرال و
همچنین قوانین ایالتی آلمان در موردحفاظت از سواحل و سیالب
9.9ارتقاء رفاه عمومی ،بهویژه مقاصد گروههای به رســـمیت شناختهشده از انجمنهای
رفاه داوطلبانه ،زیرگروههای آن و نهادهای وابسته به آن
1010ارتقاء حمایت از افراد آزاردیده به دالیل سیاســـی ،نـــژادی یا مذهبی ،پناهندگان ،افراد
اخراج ش ــده (از کش ــور) ،افراد به وطن بازگشـــته ،افراد بازگشـــته از جنگ از شرق اروپا،
جانبازان ،بازماندگان جنگ ،زندانیان جنگ ،افراد معلول و همچنین حمایت قربانیان
جرم و جنایت؛ ارتقاء یاد و خاطره افراد آســـیبدیده ،قربانیان جنگ و فجایع طبیعی،
ارتقاء خدمات ردیابی افراد گمشده؛
1111ترویج افراد و وسایل نجاتدهنده زندگی
1212ارتقاء حفاظت از آتشسوزی و فجایع و همچنین پیشگیری از وقوع حوادث
1313ترویج باال بردن سطح تحمل در همه عرصههای فرهنگ و ایده درک بینالمللی
1414ترویج حفاظت از حیوانات
1515ترویج کمکهای خارجی
1616ترویج مشاوره و حفاظت از مصرفکننده
1717ترویج حمایت و مراقبت از زندانیان فعلی و گذشته
1818ترویج تساوی حقوق زن و مرد
1919ترویج حمایت از ازدواج و خانواده
2020ترویج پیشگیری از وقوع جنایت
2121ترویج ورزش
2222ترویج سنت و ارثیه فرهنگی
2323اشاعه مراسمهای سنتی
ً
2424ارتقاء عمومی سیس ــتم سیاس ــی دموکراتیک در آلمان؛ این تالش منحصرا مربوط به
دنبال کردن منافع فردی یک ماهیت مدنی یا منطقه شهری -سیاسی محدود نیست.
2525تشویق شهروندان برای حمایت از اهداف عامالمنفعه ،خیریه یا مذهبی
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2-2222222اهداف خیرخواهانه
بر اس ــاس بند  53قانون مالی عمومی ،ســـازمانی اهداف خیرخواهانه را دنبال میکند
که به افراد نیازمند کمک مینماید .قانون "افراد نیازمند" را به این صورت تعریف میکند:
افرادی که وابسته به کمک دیگران هستند .همچنین بر طبق قانون نیاز به کمک میتواند
به دلیل نقص فیزیکی ،روانی و یا احساسی و عاطفی باشد .از دیگر مصداقهای کمک
به نیازمندان میتوان به کمک مالی اشـــاره نمود .بر اساس موارد ذکرشده ،مفاهیم "منافع
عمومی" و "خیرخواهانه" در برخی موارد همپوشانی دارند.
2-2222222اهداف مذهبی
بر اس ــاس بند  54قانون مالی عمومی ،ســـازمانی اهداف مذهبـــی را دنبال میکند که
ً
فعالیتهای آنها مستقیما در جهت ترویج یک جامعه مذهبی که تحت قانون عمومی
اس ــت ،ب ــدون در نظر گرفتن منافع ش ــخصی ،باشـــد .عالوه بـــر این ،بنـــد  54قانون مالی
ته ــای ف ــردی ک ــه در خدمـــت منافـــع جوامع مذهبـــی هســـتند ،مانند
عموم ــی ،فعالی 
ساختوس ــاز مکانهای عب ــادت ،آموزش روحانیون و مدیریت اموال کلیســـا را بهعنوان
اهداف ممتاز مالیاتی به رسمیت میشناسد.
2-2222222سایر ملزومات تحقق اهداف خیریه
بهمنظور به رسمیت شناخته شدن یک سازمان بهعنوان سازمان ممتاز مالیاتی ،تنها
رعایت اهداف خیریه با توجه به اساســـنامه کافی نیســـت ،بلکه الزم اســـت سازمانهای
خیریه اهداف ذکرشده را "بدون نفع شخصی" ،"1متمرکز بر هدف"2و "بهصورت مستقیم"3
دنبال نمایند .عالوه بر این یک سازمان خیریه اجازه ندارد ،درآمد خود را اندوخته نماید.
• قوانین مربوط به گزاره "بدون نفع شخصی"

این قوانین در بند  55قانون مالی عمومی ذکرشـــده اســـت .سازمانی در چارچوب این
اص ــول فعالیت مینماید که هدف غالب آن ،ســـودآوری نباشـــد .در صورتی هدف یک
1. Selflessly
2. Exclusively
3. Directly
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س ــازمان س ــودآوری فرض میش ــود که توســـعه و ترویج منافـــع مالی خود و یـــا اعضای آن
هدف اصلی باش ــد ،نه ب هص ــورت هدفی اتفاقی .بهبیاندیگر فعالیتهای یک ســـازمان
ً
خیریه نباید مس ــتقیما در جهت ایجاد ســـود باشـــد؛ اما درصورتیکه ســـودآوری بهعنوان
هدف غالب ش ــناخته نش ــود ،قان ــون مقـــداری آزادی عمل به ســـازمان میدهد .وانگهی
اعط ــای ح ــق جبران خدمات نامعقول بـــه کارمندان و یا اشـــخاص ثالث ،موجب نقض
ماهیت این قانون میش ــود .درآمدها در بخش بازرگانی ،در هر بخش در حد مشـــخص و
استانداردی است که بهاینترتیب میتوان حد مجاز درآمد معقول را شناسایی نمود.
سایر ملزومات این بند از قانون به شرح زیر میباشد:
_بودجه سازمان تنها در جهت اهداف ذکرشده در اساسنامه استفاده شود.
_در ص ــورت خ ــروج یک عضو و یا انحالل یا ابطال ســـازمان ،اعضا تنها بهاندازه ســـپرده
سهام خود و ارزش واقعی از داراییهای ملموس دریافت خواهند کرد.
_سازمان ،پرداختی که در خالف جهت اهداف آن و یا غیرمعقول است ،به هیچ فردی
انجام نمیدهد.
_در صورت انحالل و یا ابطال س ــازمان یا پس از ادامه ندادن هدف کنونی ،ســـرمایه سازمان
تنها میتواند برای اهداف ممتاز مالیاتی استفاده شود( .اصل تعهد سرمایه)1
تذکر :در مواردی که در قوانین باال از اعضای سازمان نامبرده شد ،منظور بنیانگذاران
و یا وارثان آنها (در بنیادها) میباشد.
• قوانین مربوط به گزاره "متمرکز بر هدف"

خیریهها با توجه به ماهیت اهداف خیرخواهانهای که در اساســـنامه آنها ذکرشـــده،
ً
بهعنوان س ــازمانهای قانونی که معافیت مالیاتی دارند ،شـــناخته میشـــوند .قاعدتا این
ً
س ــازمانها تنها و منحصرا اینگونه اهداف را دنبال میکنند .همانطور که اشـــاره شـــد،
قان ــون ،امتی ــازات مالیاتی را ب ــرای اهداف ویـــژهای اختصاص میدهـــد ،بنابراین امکان
استفاده از منابع مالی سازمان برای دنبال کردن اهدافی که در اساسنامه ذکر نشده است
ً
وجود ندارد .بر این اساس سازمان خیریه باید خود را منحصرا وقف اهداف نامبرده کند،
1. Principle of capital commitment
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اگرچه قانون در مواردی استثنائاتی را میپذیرد .اگر سازمانی فعالیتهای دیگری را دنبال
کند ،ممکن است مزایای مالیاتی خود را از دست دهد.
• قوانین مربوط به گزاره " بهصورت مستقیم"

ب ــر اس ــاس بن ــد  57قانون مال ــی عمومی الزم اســـت که ســـازمان در خدمـــت اهداف
ذکرش ــده در اساس ــنامه باش ــد .در برخی شـــرایط ،ســـازمانهای خیریه میتوانند برخی از
فعالیتهای اجرایی خود را به س ــازمان یا فرد دیگـــری (اعم از خیریه یا غیرخیریه) واگذار
نماید .در این شرایط فرض بر آن است که همه فعالیتهایی که توسط فرد کمکی انجام
میش ــود ،توس ــط خود خیریه انجا مش ــده اســـت .همچنین شایانذکر اســـت که اینگونه
فعالیتهای کمکی خود بهعنوان فعالیت ممتاز مالیاتی شـــناخته نمیشـــود .این قانون
راهاندازی س ــاختارهای هلدینگی را دشـــوار میکند .اگرچه چندین استثنا در این بحث
در بند  58وجود دارد.
2-22222فعالیتهای مجاز توسط سازمانهای خیریه
2-2222222تأمین مالی
خیریهها مجاز به ایجاد کمپینهای جمعآوری کمک مالی هســـتند .اگرچه مقررات
خاص ــی در این زمینه وجود ندارد ،با توجه به قانون بند  55قانون مالی عمومی (که در باال
به آن اش ــاره ش ــد) هزینههای غیرمعقول ممکن است پرداخت معاف از مالیات سازمان
را به مخاطره اندازد]28[ .
2-2222222فعالیتهای اقتصادی
سازمانهای با اهداف ممتاز مالیاتی ممکن است نسبت به فعالیتهای اقتصادی
مب ــادرت کنند ،درصورتیک ــه اهداف اصولی آنهـــا فعالیتهای بازرگانی نباشـــد و این
ته ــا ب ــرای دنبال کردن اهداف خیریه ضروری باشـــند و آســـیبی بـــه فعالیتهای
فعالی 
غیرانتفاعی س ــازمان نرس ــاند ،مش ــمول مالیات نمیشـــود برای مثال ،مدرسه مهندسی
یش ــود زیرا بهطورکلی با ســـازمانهای انتفاعی رقابـــت نمیکند ،اما
مش ــمول این اصل م 
س ــازمان دفع زباله مش ــمول این اصل نمیشـــود ،زیرا برای شـــرکتهای رقیب آن بازاری
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ً
وجود دارد .در مقابل فعالیت کسـ ـبوکارهای نامرتبـــط معموال درصورتیکه گردش مالی
آنه ــا بی ــش از  35،000ی ــورو باش ــد ،مشـــمول مالیـــات میشـــود .اگـــر فعالیتهای یک
ً
کسـ ـبوکار خیلی رش ــد کن ــد ،خیریهها معمـــوال بخشـــی از فعالیتهایشـــان را به بخش
انتفاعی برونسپاری میکنند]28[ .
2-2222222فعالیتهای سیاسی
سازمانهایی که اهداف ممتاز مالیاتی را دنبال میکنند نباید هیچیک از داراییهای
خ ــود را برای منافع مس ــتقیم یا غیرمس ــتقیم احزاب سیاســـی صرف نماینـــد .بااینحال،
آموزش سیاس ــی و حمایت از توس ــعه دموکراســـی هـــر دو ازجمله اهداف خیریه به شـــمار
میرون ــد .همچنی ــن این س ــازمانها میتواننـــد در سیاســـتهایی که مربوط بـــه اهداف
آنهاست اظهارنظر نمایند ،در این راستا سازمانها مجاز به برقراری ارتباط با قانونگذاران
درباره قوانین پیش ــنهادی هس ــتند ب ــدون آنکه امتیـــاز معافیت مالیاتی خود را از دســـت
دهند]28[ .
• الزامات توزیع

ب ــر اس ــاس بند  55قانون ،یک س ــازمان خیریه میتواند از منابـــع مالی خود ،در جهت
اهداف ممتاز مالیاتی ذکرشده ،استفاده نماید .استفاده از منابع مالی برای خرید یا تولید
داراییهایی که مش ــمول اهداف خیریه میباشـــند ،خود بهعنوان اهداف ممتاز مالیاتی
منظور میشوند .الزم است ،منابع مالی برای اهداف ممتاز مالیاتی ذکرشده تا پایان سال
ی ــا س ــال مالی که اعالم وصول منابع مالی میشـــود ،انجام شـــود .در ایـــن صورت ،قانون
مالیاتی نیز معافیت را اعطا میکند [.]28
قانون مالی عمومی استثنائاتی ،با رعایت اهداف خیریه ،در موارد ذکرشده قائل شده
است .بر اساس بند  58قانون ،در موارد زیر امتیازات ویژه مالیاتی موردقبول خواهد بود:
مالیات سازمانی دیگر ،تأمین مالی میکند.
_س ــازمانی که برای تحقق اهداف معاف از
ِ
بر همین اس ــاس واس ــطههای تأمینکننده منابع مالی برای سازمانهای خیریه ممکن
است بهعنوان معاف از مالیات پذیرفته شوند.
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_سازمانبخش ــی از منابع مالی خود را برای ســـازمان دیگری که در جهت اهداف معاف
از مالیات فعالیت میکند ،اختصاص دهد.
_س ــازمان اجازه اس ــتفاده از مکان خود را به نهاد دیگری که اهـــداف معاف از مالیات را
دنبال میکند ،بدهد.
_سازمانبخش ــی از درآمد خود (کمتر یکســـوم) را برای حمایت از بنیانگذار یا بستگان
نزدیک او و بهمنظور زنده نگهداش ــتن یاد و خاطره آنها و مراقبت از مقبرهشـــان صرف
نماید.
_سازمانبخشی از منابع مالی خود و یا کل آن را ،در بخش پایداری سرمایهگذاری نماید
و در زمان نیاز برای تحقق اهداف معاف از مالیات از آن بهره ببرد.
کس ــوم مـــازاد خـــود را (دریافتیهـــا منهای هزینههـــا) که از
الف)س ــازمان کمت ــر از ی 
مدیریت داراییها حاصلشده و درعینحال بیش از  10درصد سایر منابع مالی
موردنیاز برای استفاده در زمان مقرر طبق بند  55نیست ،اندوخته نماید.
ب)سازمان بودجه خود را برای کسب منافع اعضای سازمان یا سهامداران و بهمنظور
حف ــظ عالقه آنه ــا به انجمن یا اســـتفاده از بودجـــه برای همین هدف در ســـال
وصول بودجه ،جمعآوری و نگهداری کند.
_س ــازمان گردهماییه ــای اجتماعی ترتیب دهد که نســـبت بـــه فعالیتهای معاف از
مالیات از اهمیت کمتری برخوردار است.
_سازمان وجوه زیر را به سرمایه خود بیفزاید:
که ــای مال ــی پس از م ــرگ ،درصورتیکـــه بـــرای هزینههای جـــاری مورث
الف)کم 
بودجهای لحاظ نشده باشد.
ب)کمکه ــای مالـ ـیای که اهداکننده بهصراحت مشـــخص کنـــد بهمنظور تجهیز
سازمان با سرمایه یا برای افزایش سرمایه در نظر گرفتهشده است.
ج) کمکهای مالی که ماهیت آنها بهعنوان سرمایه در نظر گرفتهشده است.

2-222مهمترین مزایا و معایب فعالیت بهعنوان نهاد خیریه
مزایای مالیاتی برای س ــازمانهای خیریه و غیرانتفاعی ،بهمنظور ایجاد انگیزه و حس
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احترام نس ــبت ب ــه تعهد اجتماعی داوطلبانه با ابزار مالیاتی در نظر گرفتهشـــده اســـت .با
فراهم ش ــدن س ــهم کمکها در جامعه ،ســـازمانهای خصوصی بار سنگینی را در زمینه
اجتماعی از دوش دولت برداش ــتهاند .به همین دلیل ،دولت نیز منافع خود را با تشـــویق
ای ــن تعامل خصوصی دنبال میکن ــد .مزایای مالیاتی برای مشـــارکت اجتماعی میتواند
برای هر دو طرف یک وضعیت "برد-برد" ایجاد کند [.]28
ع ــاوه بر این از دی ــدگاه بینالمللی ،حمایـــت از پروژههای اجتماعی و ســـازمانهای
غیرانتفاع ــی بهص ــورت مثبت ب ــر دولت و آ گاهـــی از مســـئولیت اجتماعی خـــود اثرگذار
خواهد بود.
2-22222مزایا
2-2222222معافیت مالیاتی
س ــازمانها با دنب ــال کردن اهداف خیریه و بشردوســـتانه از دو طریق منفعت کســـب
میکنند :سازمانهای خیریه برای ارث ،هدیه و درآمد شرکت ،مالیاتی نمیپردازند و دوم
اینکه هدایا و اوقاف میتواند از درآمد مشمول مالیات اهداکنندگان کسر شود [.]29
• مالیات بر درآمد شرکت

قان ــون مالی ــات ب ــر درآمد ش ــرکتی اجازه میدهـــد که همـــه شـــرکتها ،انجمنها و
ً
اوق ــاف مادامیک ــه منحصرا اهداف منافـــع عمومی ،خیرخواهانـــه و همچنین اهداف
مذهب ــی را مطاب ــق ب ــا بنده ــای  51ت ــا  68قانون مالـــی عمومـــی آلمان ،دنبـــال کنند،
مش ــمول معافیت مالیاتی شوند .این معافیت مشمول درآمد کسبشده از کمکهای
اهدای ــی و عضویت و همچنین درآمد ناشـــی از ســـرمایهگذاری میشـــود .بـــر طبق بند
 64قان ــون مالی عموم ــی ،فعالیتهای تجاری غیر مرتبط مشـــمول مالیات میباشـــد
که در حال حاضر  15درصد میباش ــد [.]29
بر همین اس ــاس فعالیته ــای مرتبط بر طبق بنـــد  65تا  68قانـــون مالی عمومی که
مشمول معافیت مالیاتی میشود به شرح زیر میباشد:
_ادارهی خانههای سالمندان ،کودکان و جوانان یتیم ،افراد معمول و غیره
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_بیمارستانها
_مدارس و دانشگاهها
_مؤسسات هنری و موزهها
_کارگاههایی برای افراد معلول
_خدمات مشارکتی خیریه مانند خدمت لباسشویی برای بیمارستانهای خیریه
در مورد فعالیتهای غیر مرتبط نیز ،بر طبق بند  64قانون مالی عمومی ،فعالیتهای
با گردش مالی کمتر از  35،000یورو ( 119میلیون تومان) مشمول مالیات نمیشوند.
• مالیات بر هدایا و ارث

مؤسسات خیریه از پرداخت مالیات هدایا و ارث معاف هستند.
• مالیات بر ارزشافزوده

قانون مالیات بر ارزشافزوده بر کاالها و خدمات در کشور آلمان وجود دارد .بااینوجود
بس ــیاری از فعالیتها که بهعنوان خیریه نیز هســـتند از این مالیات معاف هستند ،این
فعالیتها عبارتاند از فعالیتهای حوزه ســـامت ،آموزش ،فرهنگ و علم .در بیشـــتر
مواقع ،داش ــتن عنوان خیریه ،ش ــرط اولیه برای این معافیت از مالیات نیست .در برخی
موارد نیاز به مجوز از مقامات ایالتی میباشـــد .همچنین اگر فعالیتی مشـــمول مالیات بر
ارزشاف ــزوده باش ــد ،خیری هه ــا میتوانند از این مالیات کســـر نماینـــد ( 7درصد) بهجز در
م ــواردی ک ــه فعالیته ــا در تج ــارت نامرتبـــط میباشـــد کـــه در ایـــن صـــورت مالیات بر
ارزشاف ــزوده بهص ــورت کام ــل ( 19درصد) دریافت میشـــود .امتیازهای مالی 1مشـــمول
مالیات بر ارزشافزوده نمیشود [.]29
• مالیات تجارت

عالوه بر مالیات بر درآمد ش ــرکت ،در آلمان مالیات دیگری بر ســـود تعلق میگیرد که
ح ــدود  15درص ــد میباش ــد .عایدی ناشـــی از این مالیـــات __ برخالف عایدی ناشـــی از
مالی ــات بر درآمد __ به ایاالت 2میرس ــد ،اگرچه این مالیـــات بهعنوان یک مالیات فدرال
1. Grant
2. Communities
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مطرحشده است .مؤسسات خیریه مشمول این مالیات نمیشوند.
2-2222222سایر مزایا
ع ــاوه بر جنب هه ــای ممتاز مالیات ــی برای ســـازمانهای غیرانتفاعـــی ،مزایای دیگری
همچون معافیت و یا کسر از برخی عوارض برای این سازمانها در نظر گرفتهشده است.
همچنی ــن ،مدیریت یک س ــازمان معـــاف از مالیات روش ســـادهتری برای دســـتیابی به
یارانهه ــای عموم ــی و یا اس ــتفاده از ســـاختمانهای عمومی اســـت .در روابـــط حقوقی از
س ــازمان خیریه بهعنوان یک نوع مهر تأیید برای تخصیص منابع عمومی کنترلشـــده یاد
میشود [.]29
2-2222222مزایا برای اهداکنندگان
قانون مالیات بر درآمد 1و قانون مالیات درآمد شرکتی 2مزایای ویژه مالیاتی به افراد ّ
خیر
اعطا میکند.
اهداکنن ــدگان حقیق ــی و حقوق ــی مزایـــای مالیاتی مشـــابهی را برای امـــور خیریه خود
دریاف ــت میکنن ــد .آنها میتوانند میزان کمـــک اهدایی خود را از درآمـــد قبل از مالیات
خ ــود تا  20درصد کس ــر کنند .عالوه بر این وارثان دارایی تا زمانی که به مؤسســـات خیریه
کم ــک میکنند ،از مالی ــات هدیه و ارث معاف هســـتند .بااینحـــال ،نمیتوان مالیات
هدای ــا و ارث را بهصورت همزمان با مالیات درآمد کاهش داد ،درواقع اهداکنندگان باید
تصمیم به انتخاب یکی از این مزایا بگیرند [.]29
2-2222222وقف به بنیادهای خیریه
در س ــال  ،2000قوانی ــن جدیدی در ارتباط با کســـر مالیات برای افـــراد ّ
خیر ،به بنیادها
ً
وضع ش ــد و در س ــال  2007مجددا این قوانین بهبود یافت .کمکهای مالی به بنیادها از
مزای ــای مالیاتی بیش ــتری نس ــبت ب ــه کمکهای مالـــی بـــه نهادهایی ماننـــد انجمنها و
شرکتها برخوردار هستند .همانطور که پیشازاین اشاره شد ،عبارت "بنیاد" شامل هر
دو نوع "مستقل" و "غیرمستقل" میباشد [.]29
)1. The Income Tax Act (Einkommensteuergesetz or EStG
)2. Income Tax Act (Körperschaftsteuergesetz or KStG
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ع ــاوه بر این بر اس ــاس قان ــون کســـورات مالیاتی عمومـــی ،فرد اهداکننـــدهی کمک
میتواند تا  1میلیون یورو ( 3/4میلیارد تومان) از مالیات خود کسر کند درصورتیکه این
سهم را به بنیادهای خیریه اهدا کند .شایانذکر است که پیشبینیهای مشابه این مورد
در قان ــون مالیات بر درآمد ش ــرکتها وجود ندارد؛ بنابراین ،اهداکنندگان به شـــرکتها از
مزایای مالیاتی در نظر گرفتهشده برای اهداکنندگان به بنیادها بهره نمیبرند [.]29
2-2222222گواهی معافیتهای مالیاتی
سازمانهای خیریه قادر به دریافت کمکهای مالی معاف از مالیات بهطور مستقیم
هس ــتند و همچنین میتوانند بهطور مستقل رســـید کمکهای مالی اهداکننده را صادر
کنند .در صورت سهلانگاری یا نیت سوء ،فرد مسئول (در دفتر موسسه خیریه) مکلف
ـات  30درص ــد از مقـــدار کمکهـــای اهدایـــی بهعنوان غرامـــت برای
ب ــه پرداخ ــت مالی ـ ِ
طفرهروی از مالیات هستند [.]29
2-2222222معافیت از مالیات هدایا و ارث
وارث ــان داراییه ــای ناش ــی از هدایا و یـــا ارث درصورتیکـــه کل آن و یا بخشـــی از آن را
که ــای خیر ی ــه ب ــه بنیادها اهـــدا کنند از مالیـــات بـــر ارث و هدایا معاف
بهص ــورت کم 
میش ــوند .درصورتیکه آنه ــا بخواهند از این مزیـــت مالیاتی برخوردار شـــوند باید ظرف
مدت  24ماه ،ارث و یا هدیه خود را اهدا کنند [.]19
2-22222معایب
نقطهضع ــف اصل ــی برای س ــازمانهای خیریه مشـــکل در انصـــراف دادن از فعالیت
خیریه اس ــت .در صورت خروج ،موسســـه خیریه مشـــمول مالیات برای  10ســـال گذشته
ً
است که عمال در اکثر موارد غیرممکن است.
ً
همچنین سطح دستمزد مدیران و کارکنان سازمانهای خیریه عمال هنوز هم پایینتر
از افراد همتراز خود در سازمانهای مشابه انتفاعی است [.]29

2-222فرآیند شکلگیری یک موسسه خیریه
بهمنظور ش ــناخته ش ــدن یک موسســـه بهعنوان خیریه ،ســـازمان بایـــد یک وضعیت
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تش ــده یا ثبتنشـــده ،بنیاد ،شرکت با مســـئولیت محدود و یا
رس ــمی مانند ،انجمن ثب 
حتی یک شرکت سهامی ،داشته باشد.
عالوه بر این ،برای اخذ ش ــرایط معافیت مالیاتی ،اساســـنامه و عمل ســـازمان باید در
جهت مقررات مالیاتی مربوطه باشد [.]29
بر اس ــاس بند  59قانون مالی عمومی ،درصورتیکه اساسنامه انجمنها و بنیادها و یا
س ــایر منشورهای قانونی موجود ،دنبال کردن مســـتقیم و انحصاری ملزومات ذکرشده در
بندهای  52تا  56قانون مالی عمومی را تأیید نماید ،امتیازات ویژه مالیاتی اعطا خواهد
ش ــد .الزم است که سازمان از پیشنویس اساســـنامه انجمنها که در آن مهمترین اصول
معافیت مالیاتی ذکرشده ،استفاده کند [.]29
عالوه بر این ،الزم است در اساسنامه انجمن و اسناد تجاری بنیاد پیشبینیای برای
تعهد س ــرمایه انجام گیرد .بر اس ــاس بند  61قانون مالی عمومی ،تعهد سرمایه مالی کافی
در صورت ــی وجود دارد که تصمیم در مورد اینکه پسازانحالل و یا ابطال انجمن ســـرمایه،
در کج ــا مص ــرف خواهد ش ــد در اساســـنامه به صورتی ذکر شـــود که شـــامل مـــوارد ممتاز
مالیاتی باشد [.]29
امتی ــازات مالیاتی توس ــط مقامات مالیاتی محلـــی برای دوره ارزیابی اعطا میشـــود.
نح ــال ،قب ــل از ش ــکلگیری و ثب ــت موسســـه خیریـــه ،میتـــوان از مقامـــات مالیاتی
باای 
درخواس ــت کرد تا نظر خود را در مورد پیشنویس اساســـنامه ارائه دهند .بهمحض اینکه
موسس ــه خیریه تأس ــیس ش ــد ،میتواند درخواســـت تأیید اولیه بـــرای وضعیت معافیت
مالیاتی شامل اجازه صدور رسیدهای کمکهای اهدایی را بنماید [.]29
در اکثر موارد برای س ــازمانهای کوچک ،عنوان خیریه توسط مقامات مالیاتی محلی
ً
هر سه سال کنترل میشود .نظارت عمومی معموال مالیم است و شامل بازرسی معمول
و بهن ــدرت یک ممیزی کامل میباش ــد .عالوه بر این ،اطمینان از تعهد ســـرمایه ضروری
اس ــت زیرا انحراف از اهداف و اقدامات سبب میشود که مقام مالیاتی انحالل سازمان
را تصو ی ــب نماید .مؤسس ــات خیریهای کـــه نقضی در معافیت مالیاتی آنها پیدا شـــود،
ممکن است وضعیت معاف از مالیات خود را از دست دهند که این حالت بر وضعیت
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مالیاتی سالهای گذشته آنها نیز اثرگذار خواهد بود ( 10سال گذشته) [.]29
اداره مالی ــات محل ــی در هر دوره ارزیابی در مورد نـــوع و میزان کاهش مالیات تصمیم
میگیرد .در بررسیها مشخص میشود که قصور از مقررات خیریه تا چه حد بوده است.
عواقب این قصور لغو وضعیت خیریه برای دورههای تخطی و دریافت مالیات  10ســـال
گذشته میباشد [.]29

2-222روند تأسیس انجمن ثبتشده
.1در اولین گام ،بنیان گذران با قصد تأسیس یک انجمن ثبتشده جلسهای تشکیل
میدهند.
آنها باید تصمیم بگیرند که در اساســـنامه اســـامی ،جایگاهها و هدف تنظیم شـــود.
عالوه بر این اساس ــنامه حاوی مقررات همکاری ،دسترسیها ،حقوق و تعهدات اعضا،
رأیگیری اعضای هیئتمدیره ،مجمع عمومی و نحوه انحالل میباشد.
 .2بنیانگذاران به اعضای هیئتمدیره روی میدهند.
.3هیئتمدیره برای ثبتنام در انتخاب فرد ذیصالح برای انجمن که توسط دادگاه
تش ــده اس ــت ،درخواســـت میدهنـــد .درصورتیکـــه برنامه و
مدنی محلی حمای 
مشخصات با الزامات قانونی مطابقت داشته باشد ،فرد تأیید میشود.
.4ثبتنام انجمن منجر به کسب ظرفیتهای قانونی آن میشود .درنتیجه ،انجمن
بهعن ــوان ی ــک ش ــخص حقوقی که مشـــمول حقـــوق و وظایف اســـت ،شـــناخته
یش ــود .بدین ترتیب ،انجمن مســـئولیتها را متقبل خواهد شـــد و افراد حقیقی
م 
دیگر مسئول نخواهند بود.
.5انجمن درخواس ــت گواهی موقت معافیت مالیاتی به مقام مالی محلی میدهد تا
مجاز به صدور رسید کمکهای اهدایی گردد.
با توجه به اینکه برای تأس ــیس یک انجمن ثبتشـــده ،نیاز به هزینه اولیه نمیباشد،
ایجاد آنها ساده است و هزینههای کمی را در بردارد؛ بنابراین شکل حقوقی انجمن برای
س ــازمانهای غیرانتفاعی ،مس ــتقل از دارایی و متمرکز بر فعالیت داوطلبانه ،مناســـب به
نظر میرسد [.]29
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2-222نهادهای خیریه خارجی فعال در کشور آلمان
بهطورکلی ،بهمنظور کس ــب معافیت مالیاتی در آلمان ،الزم اســـت پیششرط تحقق
یک نهاد آلمانی برای یک سازمان خیریه خارجی رخ دهد .دادگاه عدالت اروپا در پاسخ
به این قانون برگزار ش ــد :بنیادی که در یک کشـــور بهعنوان خیریه شناختهشـــده اســـت و
همچنین ملزومات قانونی کش ــور دیگر را نیز رعایت میکند و منافع عمومی کشـــور دیگر
را نی ــز تأمی ــن مینمای ــد و در برابر مقامات ملی کشـــور دیگـــر ازجمله دادگاه آن پاســـخگو
میباش ــد ،مقامات کش ــور دیگر (عضو اتحادیه اروپا) ،نمیتوانند حقوق این بنیاد را تنها
به دلیل اینکه در محدوده اراضی آنها تأســـیس نشـــده است به رســـمیت نشناسند .بر
این اس ــاس ،س ــازمانهای خارجی که مشـــمول معافیت مالیاتی هســـتند ،میتوانند از
معافی ــت بهرهمند گردن ــد .بااینحال ،ســـازمانهای خارجی برای اســـتفاده از معافیت
مالیات ــی در آلم ــان هنوز هم با مش ــکالت عملیاتی مواجه هســـتند .بهعنوانمثال ،هنوز
مش ــخص نشده است که مقام ذیصالح برای تشخیص معافیت مالیاتی یک سازمان
خیریه خارجی ،کدام نهاد است [.]29
در اول ژانویه  2009تصویب ش ــد که ســـازمانی که اهداف معاف از مالیات در خارج از
کش ــور را دنبال میکند باید یا از افراد مقیم و یا افرادی که بیشـــتر در آلمان مستقر هستند،
باش ــند و یا س ــهمی به اعتبار دولت آلمان در کشـــورهای دیگر بیفزاید .ایـــن معیارها باید
بهطورکلی توسط یک نهاد داخلی و یا یک نهاد خارجی که اهداف خیریه خود را در آلمان
ترو ی ــج میدهد ،تحقق یابد؛ بنابراین ،این موارد در عمل به ســـازمانی مربوط میشـــود که
بدون انجام دادن اهداف خیریه در آلمان ،مشمول معافیت مالیاتی میباشد [.]29

2-222نهادهای خیریه آلمانی فعال در خارج از کشور
قانون مالیات آلمان 1مخالف ایدهی فعالیتهای خیریه در خارج از کشـــور نیســـت؛
بهعبارتدیگ ــر ،مؤسس ــات خیریه درصورتیکه اهـــداف خود را در خارج از کشـــور آلمان
پیگیری نمایند ،وضعیت معافیت مالیاتی خود را از دست نمیدهند [.]29
بهعنوان یک اصل اساس ــی ،س ــازمانهای خیریه باید فعالیتهای خود را همانگونه
)1. German Tax Law (Gemeinnützigkeit
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که در اساس ــنامه ذکرشده اس ــت بهصورت "مســـتقیم" دنبال کنند .بااینحال ،بر اساس
بن ــد  58قانون مالی عمومی ،س ــازمانهای معاف از مالیات مجـــاز به جمعآوری کمک
مالی برای تحقق اهداف خیریه س ــازمانی دیگر هستند؛ بنابراین نهادهای خیریه آلمانی،
مجاز به درخواست بودجه از سازمانهای دیگر هستند [.]29
ً
بهمنظور اخذ شرایط جمعآوری کمک مالی ،الزم است که صراحتا در قوانین انجمن
و یا بنیاد ذکرش ــده باشد "استفاده از منابع مالی برای تحقق یک یا چند هدف از اهداف
ویژه مالیاتی س ــازمانی دیگرمیباشد".؛ بااینحال ،مشخصات دقیق از نام گیرنده کمک
مالی الزم نیست( .بند  58قانون مالی عمومی)
در برخی موارد ممکن اس ــت مقام ــات مالیاتی آلمان ،نیازمنـــد دریافت اطالعاتی در
مورد فعالیتهای نهاد دریافتکننده خارجی باشند [.]29
در این شرایط اطالعات موردنیاز به شرح زیر خواهد بود:
_قراردادهای موسسه خیریه که به دنبال کردن اهداف منتج شده است.
_توصیف فعالیتهای موسسه خیریه
_مواد مندرج در پروژهها (منتشرشده در مطبوعات و بروشورها)
_نظر یک حسابرس محلی
_تأییدیههای رسمی از مقامات محلی در حمایت از موسسه خیریه
_تأییدیههای رسمی سفارت آلمان در تأیید پروژههای خیریه انجامشده
عالوه بر این ،ارس ــال هرگونه س ــند رســـمی صادرشده توســـط مقامات مالیاتی محلی
میتواند مفید باشد( .اسناد باید به زبان آلمانی ارائه گردند.]29[ ).

2-222اهداکنندگان به نهادهای خیریه خارجی
درگذش ــته ،قان ــون مالیاتی آلمان ،بهصورت کلی تأســـیس و یا حمایت از مؤسســـات
خیر ی ــه خارجی با صن ــدوق داخلی معاف از مالیات را نمیپذیرفـــت .این موضوع به این
دلی ــل بود که مقام ــات مالیاتی آلمان قادر به بررســـی صحت دنبال کـــردن فعالیتهای
خیریه توس ــط سازمانها نبودند .بر اس ــاس قوانین مالیاتی آلمان ،سوءاستفاده از بودجه،
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ضمان ــت اجرای ــی ندارد .بهمنظ ــور غلبه بر ایـــن محدودیت ،یک موسســـه خیریه داخلی
ایجاد میشود و از درآمد حاصل از س ــرمایهگذار یهای خود میتواند به دریافتکنندگان
خارجی وجوه مالی انتقال دهد( .بند  58قانون مالی عمومی) [.]29
با توجه به برخی احکام اخیر از دادگاه عدالت اروپا ،گزینههای کسورات بین مرزی در
اتحادیه اروپا بهبودیافته و قانون آلمان نیز اصالحشده است.
بهعنوان اولین گام ،مزایای برونمرزی به سازمانهای خیریهای که در سایر کشورهای
عضو اتحادیه اروپا و یا در منطقه اقتصادی اروپا 1هستند و مشمول بدهی مالیاتی محدود
یش ــود .بااینحال الزم اســـت که مالیاتدهنـــده داخلی در
در آلمان میباش ــند ،اعطا م 
آلمان اثبات کند که س ــازمان خارجی ملزومات قانونی 2را رعایت مینماید؛ بنابراین ماده
ذکرشده در عمل اثری ندارد [.]29
عالوه بر این ،در سال  ،2009دادگاه عدالت اروپا حکم داد که مزایای دادهشده توسط
مالیاتدهن ــدگان ب ــه نهادهای خیریه مســـتقر در ســـایر کشـــورها باید بهصـــورت عمومی
مطابق با قوانین مالیاتی کشور مبدأ مشمول کسر مالیات شود .مالیاتدهندگان باید این
امکان را داش ــته باش ــند که اثبات کنند هدیهای که به نهاد موجود در ســـایر کشـــورهای
عضو اتحادیه داده میشود ،ملزومات قانونی برای اعطای چنین هدیهای را دارد [.]29
زمان ــی که یک نهاد بهعنوان یک موسســـه خیریه در یکی از کشـــورهای عضو اتحادیه
ملزومات قانونی کشور دیگر را اجرا نماید و هدف آن ترویج منافع عمومیباشد ،حق رفتار
ً
برابر صرفا به دلیل تأس ــیس در کش ــوری دیگر نفی نمیشود .عالوه بر این ،نیاز به حراست
از نظ ــارت مالی ،نمیتواند محدودیت معافیت مالیاتـــی هدایا را توجیه کند .بااینحال،
مقام ــات مالیات ــی مر ب ــوط میتوانن ــد از مالیاتدهندگان درخواســـت کنند کـــه بهمنظور
اثبات تحقق شرایط معافیت مالیاتی ،مدارکی را ارائه نمایند [.]29
در سال  2010پارلمان آلمان مقررات امکان کسر مالیات هدایای برونمرزی را تصویب
ک ــرد .کمکه ــای مالی ب ــا اهداف خیریـــه و مذهبی بـــه شـــرکتهای اتحادیـــه اروپا ،اگر
ش ــهروندان آلمانی از فعالیتهای نهاد نفـــع ببرند و یا فعالیتهای آن نهاد ،به جمهوری
1. EEA
2. Gemeinnützigkeit
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ف ــدرال آلم ــان اعتبار دهد ،مش ــمول کســـر مالیات خواهد شـــد .کمکهـــای مالی برای
اهداف خیریه و مذهبی به نهادهای معاف از مالیات اتحادیه اروپا مشمول کسر مالیات
میشود اگر:
 .1نهاد مشمول بدهی مالیاتی در آلمان شود؛
 .2کشور عضو اتحادیه ،کمکهای اداری و کمک به جمعآوری مالیات کند.
کمک به امور خیریه خارجی میتواند معاف از مالیات هدیه و ارث باشـــد ،اگر کشـــور
مح ــل اقام ــت ذینفع وارد ی ــک توافق دوجانبه با کشـــور آلمان شـــود .بهعنوانمثال چنین
توافق ــی در ماده  10کنوانس ــیون بین جمهوری فـــدرال آلمان و ایاالتمتحـــده آمریکا برای
اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در رابطه با مالیات بر امالک ،ارث و هدایا ،وجود دارد.
لش ــده به ســـازمان پیگیر اهداف عامالمنفعه که در یک
بر اس ــاس این توافق ،اموال منتق 
کش ــور مستقر است و در آنجا معاف از مالیات است ،باید معاف از مالیات ارث و هدیه
توس ــط دولت متعاهد دیگر باشد که انتقال اموال نیز معاف از مالیات میباشد زمانی که
در یک سازمان داخلی مشابه معاف باشد [.]29

| فصل سوم |

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

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور آلمان
3-333مقدمه
پس از بررس ــی وضعیت عمومی کشور آلمان و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه
و همچنین قوانین مربوط به آن در این کشور ،در این فصل به بررسی روند تاریخی توسعه
و تکامل وقف و امور خیریه در کشور آلمان پرداخته میشود و پسازآن به بررسی وضعیت
موجود و آمارهای مربوط به نهادها و درآمدهای آنها پرداخته خواهد شد.
در ابتدا روند توس ــعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشـــور آلمان ارائهشـــده
است ،در ادامه وضعیت موجود اماکن مذهبی ادیان مختلف و همچنین نهادهای مهم
اس ــامی در کش ــور آلمان آورده ش ــده اســـت و درنهایت فعالیتهـــای بینالمللی دولت
آلمان ارائهشده است.

3-333روند توسعه
تاریخچهی تش ــکیل نهادهای وقفی در آلمان به آغاز قرونوسطی بازمیگردد .اغلب
موقوفات ــی ک ــه در قرونوس ــطی بنی ــاد نهـــاده شـــد ،موقوفـــات بیمارســـتانی بودنـــد که به
نیازمن ــدان ،خدم ــات پزش ــکی ارائه میدادنـــد .در جامعهای بدون خدمـــات اجتماعی
دولتی ،فقرا ،بیماران ،زنان بیوه و یتیمان فقط در بیمارســـتانهایی که توســـط کلیســـا یا
فش ــده بود ،مراقبت میشـــدند و خدمات پزشکی رایگان
افراد ثروتمند بدین منظور وق 
دریافت میکردند [.]27
در ط ــول تاریخ تغییراتی در ب ــاره مصادیق خیرات پدید آمده اســـت .مفهوم عنوان پیا
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کوزا 1که در قرونوس ــطی رواج داشته است ،شامل مواردی چون هرگونه عملی که موجب
خش ــنودی خدا میگردد ،کم ــک به نیازمندان ،تزئینات کلیســـا ،کمـــک به تحصیالت
جوانان و حتی دفاع از مس ــیحیت در برابر کفار بوده اســـت .در قرون اخیر به دلیل ناتوانی
ته ــا و جوام ــع در برطرف س ــاختن همه نیازهـــای جامعه مدرن ،نیـــاز به کمکهای
دول 
داوطلبانه افراد در جامعه بیشتر حس میشود [.]27
تعر ی ــف قانونی ماهیت وقف نیازمند تعاریف دقیق قوانین مالی و مهندســـی مالی در
سیاسـ ـتگذاری کشور آلمان خواهد بود .قوانین مالی در کشور آلمان برای خیرات مانند
قوانین مالیاتی شرکتی است و اینگونه امور معاف از مالیات شناخته میشود .سازمانها
میتوانن ــد ،درصورتیکه فعالیتهای خیرخواهانه ،بهصورت دقیق ،در اساســـنامه آنها
ذکرشده باشد ،با توجه به قانون مالی عمومی ،2از معافیت مالیاتی برخوردار شوند؛ روشن
اس ــت که تعریف فعالیت خیریه بهعنوان یک هدف عمومی و اینکه چه کســـی میتواند
از پرداخ ــت مالی ــات معاف باش ــد ،بر عهده مقامـــات هر ایالت اســـت .بااینحال ،برای
توصیف چارچوب قانونی از س ــازمانهای خیریه ،قوانین مالیاتی کافی به نظر نمیرسد و
ازآنجاییک ــه این س ــازمانها ،نهادهای ــی قانونی هســـتند ،اولین قانونی کـــه در مورد آنها
اعمال میشود قانون مدنی 3خواهد بود [.]27
نخس ــتین سازمانهای خیریه در کشور آلمان مربوط به بنیادهای خیریهای است که
در قرونوس ــطی تأس ــیس ش ــدند .این بنیادهـــا تحت کنترل کلیســـا بودنـــد .در طول قرن
س ــیزدهم میالدی ،بنیادهایی ایجاد شـــدند که مستقل از کلیســـا بودند و توسط یک فرد
یش ــدند و توس ــط مقامات دولتی نظارت میشـــدند .این بنیادها
غیرروحانی مدیریت م 
اهداف مذهبی و اجتماعی مانند فراهم کردن بیمارســـتان و اقامتگاه را دنبال میکردند.
در ط ــول قرون هفدهم و هجدهم میالدی ،بنیادها بیشـــتر به ســـمت اهداف غیرمذهبی
مانن ــد آم ــوزش و علم گرویدند .بنیادهای خصوصی برای مدتـــی طوالنی به دید منتقدانه
یش ــدند .اه ــداف خیرخواهانه بهعنوان یکـــی از عملکردهای اصلـــی ایالتی بود،
دیده م 
1. Pia Causa
2. Abgabenordnung
3. Civil Law
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بنابراین ،بنیادهای خصوصی مش ــمول مقررات بســـیار ســـخت دولتـــی بودند .در پروس
دولت میتوانس ــت بهراحتی بنیادهای خصوصی را منحـــل کند .در دوره پیش از جنگ
جهانی اول ،صنعتگران با کمکهای مالی خود از علم و هنر حمایت میکردند .از سال
 ،2002قانون فدرال بنیادها بازبینی شد .امروزه تأ کید بر نیت خیر و بصیرت هیئتمدیره
در پیشبرد اهداف بنیاد میباشد [.]29
در اواس ــط قرن نوزدهم میالدی ،مردم میتوانســـتند بدون مجـــوز عمومی به انجمنها
ملحق شوند و اهداف خیرخواهانه ،اجتماعی ،علمی و هنری را دنبال کنند [.]29
امروزه ،نیروهای اصلی اقتصادی و بخش قابلتوجهی از زندگی اجتماعی و بهبود آن
بر عهده سازمانهای خیریه است .این سازمانها نیازهای اساسی بشر ،از هنر تا مبارزه با
فقر را تحت پوشش قرار میدهند.
س ــنت کمکه ــای خیرخواهان ــه در آلمـــان ،از دیربـــاز وجـــود داشـــته اســـت و حجم
قابلتوجه ــی را ب ــه خود اختصاص میداده اســـت .بااینحال ،بخـــش کمکهای خیریه
ً
نس ــبتا پیچیده اس ــت و ش ــامل انواع مختلفی از مؤسسات میباشـــد .این موضوع به این
دلیل است که امور خیریه به دو بخش تقسیم میشود :یک بخش مربوط به سازمانهای
فع ــال در زمین ــه فرهن ــگ ،تفر ی ــح و ورزش و محیطزیســـت کـــه نیازمند حجـــم باالیی از
ً
مش ــارکت مردمی اس ــت و ش ــدیدا وابســـته به تأمین مالی و فعالیت داوطلبانه میباشد.
بخش دوم ش ــامل س ــازمانهایی اس ــت که در بخش خدمات اجتماعی و سالمت فعال
هس ــتند .س ــازمانهای فعال در بخش ســـامت و خدمات اجتماعی در سطح حرفهای
هستند ،درنتیجه کمتر بر پایه مشارکتهای مردمی است و بیشتر متکی بر درآمد حاصل
از پرداخت بیمههای اجتماعی و یارانه مستقیم دولت است [.]29
انجمن بنیادهای آلمانی ،از سال  1990ساالنه فهرستی را منتشر میکند که اطالعاتی
ً
دربارهی تقریبا  90درصد موقوفات آلمان در آن درجشده است.
تا سال  1900میالدی فقط  1,182موقوفه و انجمن خیریهی ثبتشده وجود داشت که
تع ــدادی ناچیز ب ــود .بخش اعظم نهادهـــای عامالمنفعه ،یعنی تعداد  9,464مؤسســـه و
1

.بین سالهای  1945-1871به یکی از ایالتهای امپراتوری آلمان تبدیل شد 1. Prussia:
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موقوفه در سیسالهی اخیر تأسیسشده است .البته در حال حاضر همهی آنها مشغول
فعالیت نیستند زیرا فقط  7,780موقوفه و انجمن خیریه به ثبت رسیده است [.]29
بررسیهای آماری نشان میدهد که  29درصد موقوفات اهداف اجتماعی 20 ،درصد
اهداف تعلیم و تربیتی و  12درصد اهداف علمی و پژوهشـــی را ســـرلوحهی کار خود قرار
دادهان ــد .البت ــه  32درصد همهی موقوفات کلیه موارد ذکرشـــده را جزو اهداف کلی خود
منظور داشتهاند [.]29
این آمار نشاندهندهی اهمیت تعلیم و تربیت و علم در نظر واقفان و خیرین است.
بس ــیاری از واقف ــان بر این اعتقادند کـــه جامعه برای نیل به اهـــداف واالی خود نیاز به
افرادی تحصیلکرده و باس ــواد دارد .اگرچـــه اکثریت موقوفات هدف حمایت از خدمات
اجتماع ــی را ب ــرای خود برگزیدهاند ،اما این حوزه با توجه به ســـرمایهی در نظر گرفتهشـــده
برای آن ،چندان وس ــیع نیس ــت .درمجموع فقـــط  18/8درصد از کل ســـرمایهی همهی
موقوفات آلمان به مصرف حل مسائل اجتماعی میرسد [.]29
موقوف ــات درزمینـ ـهی تعلیم و پژوهش صاحب  54درصد کل ســـرمایهی موقوفات و
بنیادهای خیریه هستند .سرمایهی در نظر گرفتهشده از سوی این نهادها برای حمایت
از هن ــر و امور فرهنگی در مقام دوم پس از تعلیم و پژوهش قرار دارد .از  1,407موقوفهای
ک ــه ه ــدف آنها حمای ــت از عل ــم و پژوهش اســـت 824 ،نهـــاد به حمایـــت از اهداف
پژوهش ــی در همهی زمینهه ــا 216 ،موقوفه به پژوهشهای علوم انســـانی 119 ،موقوفه به
شه ــای صنعت ــی و  161موقوف ــه بـــه پژوهشهای علـــوم طبیعی و زیســـتمحیطی
پژوه 
اختصاص دارند [.]29
ب هج ــز بنیادهای ــی مانند موقوفات آدنائـــر ،بل ،ابرت ،ناومن و زیدل که سمتوســـوی
سیاسی دارند ،موقوفات کلیسای کاتولیک و پروتستان ،موقوفات وابسته به اتحادیههای
کارگ ــری و موقوف ــات بخ ــش اقتص ــادی آلمـــان نیـــز به انحـــای مختلـــف بـــه حمایت از
دانشجویان میپردازد [.]29
البته بس ــیاری از کارخانهها و صاحبان صنایع نیز بنیادها و موقوفات خصوصی برای
اعطای کمکهزینهی تحصیلی به دانشجویان ایجاد کردهاند .در این بنیادها حمایت از
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ً
دانش ــجویان و طرحهای پژوهش ــی با یکدیگر تلفیقشـــدهاند .مثال صاحبان صنایع بزرگ
ش ــیمیایی اغل ــب کمکهزینـ ـهی خ ــود را بـــه دانشـــجویانی اختصاص میدهنـــد که در
رشتههای خاص و موردعالقهی این صنایع تحقیقاتی انجام دهند [.]29
بیش ــترین بودجه از محل اعتبارات اســـتان به بنیادهای خیریه و موقوفات وابســـته یا
مس ــو ب ــا احزاب تعل ــق میگیرند .نقطهی مشـــترک اینگونـــه نهادها ،نزدیکـــی به یکی از
ه
اح ــزاب دارای نماینده در مجلس ملی آلمان اســـت ،البته در اســـاسنامه اغلب آنها بر
اس ــتقالل حقوقی ،داش ــتن مس ــؤولیت حقوقی و عدم وابســـتگی کامل به «حـــزب مادر»
تأ کید شده است [.]29
اختص ــاص بودجه به ای ــن نهادها همواره موضوع بحث و مناقشـــه در محافل عمومی
بوده اس ــت .برخی معتقدند که اح ــزاب ازاینگونه نهادها برای فرار از پرداخت بخشـــی از
مالیات خود استفاده میکنند.
بس ــیاری از موقوفات و بنیادهای همســـو با احزاب سیاسی در خارج از مرزهای آلمان
از احت ــرام و اعتب ــار خاصی برخوردارند زیـــرا آنان بیش از نیمی از بودجـــهی خود را صرف
ً
انج ــام طرحهایی در خارج از آلمان میکنند .مثال موقوفات فریدریش ابرت که همســـو با
حزب سوسیالیس ــت آلمان 1است ،در اســـپانیا و پرتغال طرحهایی برای دمکراتیزه کردن
جو سیاس ــی پس از س ــقوط دیکتاتورهای این دو کشـــور در دســـت اجـــرا دارد یا موقوفات
کنراد آدناوئر ،همسو با حزب سوسیالدمکرات آلمان 2در شیلی بسیار فعال است [.]29
دربارهی اینگونه نهادها در داخل آلمان هر چه هم کم باشـــد ،باید گفت که بنیادها و
موقوفات ــی با اهداف سیاس ــی در خارج از مرزهـــای آلمان جایگاه ویـــژهای دارند .در هیچ
کش ــور دیگ ــری در دنیا چنین ش ــبکهای از موقوفات وابســـته به احزاب وجود نـــدارد که با
عایدات س ــاالنه  600میلیون مارک ،از حمایت دولتی نیز برخوردار باشد .این ویژگی البته
ریش ــه در وقای ــع تاریخ ــی دارد .پ ــس از تجربهی فروپاشـــی دمکراســـی در دورهی اســـتقرار
ناسیونال سوسیالیسم در آلمان و زمان حکومت رایش سوم (حکومت هیتلر و ناز یها)،
سیاس ــتمداران آلمان در دورهی بعد از جنگ (پس از ســـال  ،)1945بر آن شدند تا به امور
1. SPD
2. CDU
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آموزش ــی در جهت ترویج دمکراسی دست یازند و چنین اقداماتی را نهادینه کنند .امروزه
هم حکومت آلمان بر این اعتقاد است که نهادها و موقوفات سیاسی از طریق کارآموزشی
و ترویجی خود ،تضمینی برای دمکراسی هستند و به همین دلیل با اختصاص بودجهای
قابلتوجه به حمایت از آنها برخاسته است [.]30
دیوان عالی قضایی کش ــور آلمان عملکرد موقوفات و بنیادهای خیریهی سیاســـی را
چنی ــن توصیف میکند« :این نهادها باید مشـــوق درک وضعیت سیاســـی در مردم بوده و
چارچوبهای الزم و قابلدس ــترس همگان را برای بحث دربارهی مســـائل سیاسی فراهم
آورند .بهاینترتیب عالقه به همکاری فعال برای زندگی اجتماعی و سیاســـی ایجادشده
و ابزاره ــای الزم برای نی ــل به این هدف فراهم آیـــد» .همهی اینگونه موقوفـــات و بنیادها
س ــاالنه ب ــه دانش ــجویان بااس ــتعدادی کـــه ازنظـــر سیاســـی و اجتماعـــی فعـــال باشـــند،
کمکهزینهی تحصیلی اعطا میکنند [.]30
ً
همه ایالتهای آلمان به یک نس ــبت موقوفه ندارنـــد .تقریبا ّ
کلیه موقوفات در ایاالت
دهگانه آلمان غربی سابق به انضمام برلن غربی قرار دارند و در  5ایالت آلمان شرقی سابق
که اکنون جزء جمهوری فدرال آلمان هســـتند ،فقط  47موقوفه باقیمانده اســـت .بیشتر
موقوفات آلمان شرقی تحت سلطه کمونیسم در چهل سال اخیر ازمیانرفتهاند]30[.
مقاطع ایجاد یا س ــال تأس ــیس وق ــف بیانگر روند روبـــه افزایش موقوفـــات و بنیادهای
وقفی ،بخصوص پس از جنگ جهانی دوم است ،بهطور یکه از سال  1951تا سال 1991
ً
جمعا  2495موقوفه یا بنیاد ایجادشده است [.]30
مقاصد این موقوفات روشنگر اهمیت تشخیص نیازهای اجتماعی و تأمین آن توسط
واقفین اس ــت .بیش ــترین تعداد موقوفات به مقاصدی چون تکالیف اجتماعی (33/8
درص ــد موقوفات) ،آموزش ،تعلیم و تربیت ( 21درصـــد) ،دانش ،پژوهش و آموزش عالی
( 11/1درص ــد) ،هن ــر و فرهن ــگ ( 9/5درصـــد) اختصاصیافتـــه اســـت .هرچنـــد مبالغ
مصرفی در فهرس ــت روشن نیست ،به نظر میرسد همین نسبتها در مورد رقم مصارف
ّ
کمابی ــش صدق کند .افزایش رقم جمع موقوفات به علت آن اســـت کـــه تعداد فراوانی از
موقوفات چندمنظوره هس ــتند و لذا تکرار نشـــدهاند .بدیهی است نوع و سهم مقاصد در
امور گوناگون در هر یک از ایاالت آلمان با یکدیگر تفاوت دارند [.]30
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پ ــس از جن ــگ جهان ــی دوم ازنظ ــر سیاســـی در مـــورد بنیادهـــای وقفـــی جریان بســـیار
ش ــگفتآوری در آلمان مالحظه میشود .سوســـیالدموکراتها ،بهطور اعجابانگیزی
دوس ــتدار بنیادهای وقفی ش ــدهاند ،زیرا آنها در بنیادهای وقفی شرکتها و بنگاههای
ب ــزرگ صنعتی اثری از اجتماعی ش ــدن میدیدند و به نظر آنان کســـی کـــه وقف میکند،
چیزی از ّ
حق و اختیار ّ
تصرف شرکت یا بنگاه بر وسایل تولید را به نفع مقاصد عامالمنفعه
ُ
از دس ــت میده ــد و ازاینرو وق ــف مطلوب اســـت .بدین ترتیـــب زیر نظر کارلواشـــمید،
نخستوزیر ورتمبرگ جنوبی ،بنیاد تسپلین از کارخانههای مای باخ تسپلین و کارخانه
چرخدنده فریدریش هافن پدید آمد [.]30
حزب دمکرات مس ــیحی نیز ،همواره خود را مدافع موقوفات و بنیادهای وقفی دانسته
است ،زیرا موقوفات در آلمان بخصوص بهعنوان تأسیسات و نهادهای محافظهکارانهای
ً
که ّ
سنتهای ویژهای را حفظ میکردند ،به شمار میرفتند و طبعا دموکراتهای مسیحی
که خود را نگهبان همینگونه سنن میدانند پشتیبان اوقاف هستندّ .اما تنها در سالهای
اخیر است که اصطالح و مفهوم «بنیاد وقفی اجرایی» بهتدریج جاافتاده است [.]30
تع ــداد و اهمی ــت موقوف ــات و بنیادهـــای وقفـــی آلمان در حـــال حاضر در مقایســـه با
ایاالتمتح ــده امریکا هنوز هم بس ــیار اندک اســـت ،اما روند رشـــد این نهادها در کشـــور
آلمان بهصورتی است که به نظر میرسد در سالهای آتی رشد به سزایی را تجربه خواهد
نمود .مصرف س ــودهای اقتصادی برای انجام دادن مقاصـــد عامالمنفعه ،انتقاد از نظام
س ــرمایهداری را کاه ــش میدهد ،از س ــوی دیگر موقوفات به ترویج تنـــوع حیات فرهنگی
میپردازن ــد و این چیزی اس ــت که دســـتگاه یکنواخت ســـاز دولت از عهـــده آن به چنان
وجهی برنمیآید.
روند تأس ــیس موقوفات و بنیادهای وقفی نهتنها در آلمان رو به گســـترش است ،بلکه
انعطافپذیر هم میشود]30[ .

3-333وضعیت موجود وقف و امور خیریه در آلمان
امروزه حدود  19،000بنیاد 20،000 ،شـــرکت خیریه و  600،000انجمن در آلمان وجود
دارد ک ــه بیانگر اهمیت باالی اقتصادی و اجتماعی بخش خیریه در آلمان میباشـــد.
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با توجه به رش ــد بخش خیریه در آلمان ،ســـاختار درآمدی منحصربهفردی بر آن حا کم
میباشد.]29[ .
بر اساس آمار "موسسه مرکزی آلمان برای مسائل اجتماعی "1مقدار کمکهای نقدی
به سازمانهای خیریه برتر که نشان اعتبار این موسسه را دریافت نمودهاند ،در سال ،2010
مع ــادل  1.486.587.029ی ــورو ( 5،173/3میلیارد تومان) بوده اســـت که رشـــد 1/33
درصدی نسبت به سال  2009را داشته است .همچنین میزان کمکهای غیرنقدی این
سازمانها در سال  2010معادل 46.278.676یورو ( 161میلیارد تومان) بوده است [.]31
اطالعات دقیقتر  245سازمان برتری که نشان اعتبار این موسسه را دریافت نمودهاند،
در جدول ( )1-3ارائهشده است.
جدول .1 _3اطالعات مالی  245سازمان دریافت کننده نشان "موسسه مرکزی مسائل اجتماعی آلمان"

منابع مالی(برحسب یورو)

2010

2009

کمکهای مالی

1.486.587.029

1.119.125.913

ارزش کمکهای غیرنقدی

46.278.676

39.513.844

تخفیف

175.996.376

184.205.369

ارزش کمکهای کاربران عضو

88.726.644

86.394.891

جریمه

11.120.774

10.426.235

مجموع درآمدها

1.808.709.501

1.439.666.253

کمکهای مالی دولت

562.245.708

494.081.727

کمکهای مالی سایر سازمانها

273.433.863

201.173.788

هزینه خدمات

639.989.040

609.672.089

سود و درآمد ملک

124.596.954

118.595.410

سایر درآمدها

145.476.485

131.508.997

جمع کل

3.554.451.553

2.994.698.266
1. DZI
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2010

هزینهها (بر حسب یورو)

2009

هزینه پروژه

2.713.183.030

2.404.052.659

هزینه تبلیغات

225.957.607

203.779.160

هزینههای اداری

188.495.306

185.363.021

مدیریت درآمد (ثروت)

59.941.423

26.932.896

مالیات کسبوکار

27.110.139

39.498.405

مجموع هزینهها

3.214.687.506

2.859.626.142

داراییها (بر حسب یورو)

2009

2010

دارائیهای ملموس

883.960.417

ج856.956.945

دارائیهای مالی

2.562.525.730

2.250.764.440

سایر دارائیها

414.829.819

413.468.224

جمع کل دارائیها

3.446.486.148

3.107.703.385

تبلیغات و هزینههای اداری مربوط به مخارج

%12/3

%14/0

هزینه تبلیغات مربوط به مجموعه درآمد

%12/5

%14/2

شکل .1 _3میزان کمکهای غیرنقدی به سازمانهای برتر موسسه مرکزی مسائل اجتماعی آلمان
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شکل .2_3درآمد سازمانهای برتر موسسه مرکزی آلمان برای مسائل اجتماعی
در سالهای  2004تا ( 2011بر حسب میلیون یورو)

ش ــکل حقوقی س ــازمانهای برتر موسســـه مرکزی آلمان برای مســـائل اجتماعی متنوع
اس ــت ،از می ــان اش ــکال حقوقی مختلـــف بیشـــترین تعداد مربـــوط به انجمنهـــا (203
س ــازمان) و پسازآن و با اختالفی زیاد بنیادها ( 31ســـازمان) میباشد؛ جزئیات بیشتر در
جدول ( )2-3ارائهشده است [.]31
جدول .2_3شکل حقوقی سازمانهای برتر موسسه مرکزی مسائل اجتماعی آلمان

شکل حقوقی

تعداد

سهم()%

انجمن

203

%83

بنیاد

31

%13

شرکت

4

%1

سایر اشکال حقوقی

7

%3

ناملآ روشک رد هیریخ روما و فقو دوجوم تیعضو و هعسوت دنور _موس لصف 99 /

3-33333وضعیت بنیادها در آلمان
در سال  ،2015تعداد  583بنیاد در آلمان تأسیس شد که بیش از  %90آنها در غرب
آلمان میباشند .بنیادها سالیانه حدود  17میلیارد یورو صرف دستیابی به اهداف خود
میکنند .از میان اهداف مختلفی که بنیادها برای خود برمیگزینند مســـائل اجتماعی و
درواقع کمکهای اجتماعی در آلمان بیشـــترین ســـهم ( )%50را به خود اختصاص داده
است .سایر حوزهها در شکل ( )3-3آورده شده است [.]33
3-33333بنیادهای علمی و پژوهشی
تاریخچهی تش ــکیل اولین موقوفهی تأسیسشده برای پشتیبانی از اهداف آموزشی و
تربیتی ،با سنت ایجاد موقوفات مخصوص کمکرسانی به نیازمندان ارتباطی تنگاتنگ
دارد؛ چرا ک ــه اولی ــن پیشنی ــاز ب ــرای پشـــتیبانی از امـــر ترویـــج آموزشوپـــرورش ،اعطـــای
کمکهزینههای تحصیلی به دانشآموزان و دانشجویان فقیر است .بهطور مثال در سال
 1484موقوفات هالفاگن و در  ،1602موقوفات پارشـــام در لوبک بدین منظور بنیاد نهاده
ش ــد .این موقوفات در اصل کمکهزینههایی به دانشـــجویان الهیات پرداخت میکردند
ک ــه تربی ــت نسـ ـلهایی از کشیش ــان را تضمیـــن میکـــرد .حتی امـــروزه نیز که رشـــتههای

شکل .3_3سهم نیات خیرخواهانه در کشور آلمان
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تحصیلی گسترشیافته ،یکی از اهداف بسیار مهم موقوفات ،اعطای کمکهزینههای
تحصیلی است [.]30
ازآنجا ک ــه دول ــت بودجهی الزم برای تحصیـــات پایهی ابتدایی تا دبیرســـتان همهی
ش ــهروندان نیازمند را تأمین میکند ،موقوفات ســـهم عمدهای در حمایت از نخبگان در
تحصیالت عالیه برعهدهگرفتهاند .اهمیت موقوفات در راهیابی افراد بااستعداد اما فقیر،
در ده هه ــای هفتاد و هش ــتاد میالدی تا حدودی کاهش یافـــت زیرا پنجاهدرصد همهی
دانشجویان از حمایت دولتی برخوردار شدند؛ اما در مهرومومهای اخیر سهم دولت به 13
درصد کاهشیافته است .با تأسیس موقوفات رزالوکزامبورگ در اوایل دههی نود میالدی،
ً
مج ــددا حمایت از دانش ــجویان برگزیده بهوســـیلهی اعطای کمکهزینـــهی تحصیلی،
ادامـ ـهی تحصیل آنان را ممکن س ــاخته اســـت .امـــروزه موقوفاتی که عوایـــد آنها صرف
س ــرمایهگذاری در تحصیالت پایه ش ــود ،بسیار کاهشیافته اســـت .در حال حاضر فقط
برخی مدارس خصوصی یا مدارس شبانهروزی با اهداف مشخص تعلیم و تربیتی تحت
حمایت موقوفات هستند.
امروزه حمایت از اقدامات و پژوهشهای علمی ،پس از اهداف اجتماعی و آموزشـــی،
جزو اهداف موقوفات آلمان محسوب میشود 1,800 .موقوفه ،بخش یا کل عایدات خود را
به حمایت از پژوهشهای علوم طبیعی ،پزشکی یا علوم انسانی اختصاص دادهاند [.]30
ب ــر طب ــق فهرس ــت موقوفات آلم ــان ،قدیمیتریـــن موقوفـــه باهدف اصلـــی حمایت از
پژوهش «مدارس عالیهی وقفی بامبرگ» و «موقوفات دکتر یوهانس مولیوس» است.
مدارس وقفی بامبرگ را اس ــقف اعظم ،ارنست فون منگرز دورف در سال  1568برای
حمایت از پژوهش و آموزش نس ــل پژوهشـــگران و دانشمندان در دانشگاه بامبرگ تأسیس
کرد .کمی بعد در سال  ،1559دکتر یوهانس مولیوس با تأسیس موقوفهای ،بودجهی یک
کالج دانشجویی را تأمین کرد .این موقوفه هنوز هم به حیات خود ادامه داده و به حمایت
از پژوهشهای علمی میپردازد.
تاریخچـ ـهی موقوف ــات آلمان در قرن بیســـتم با «انجمن موقوفات علـــوم آلمان» که در
س ــال  1920از سوی بخش اقتصادی آلمان بنیاد نهاده شد ،پیوند خورده است .از همان
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زمان« ،انجمن کمکهای اضطراری به علوم آلمان» به سرپرستی فریدریش فون زیمنس
تأس ــیس ش ــد که بعدها به «اتحادیهی پژوهشـــی آلمان» تبدیل گردید .امروزه این اتحادیه
ش ــامل  242موقوفه و س ــرمایهی کل  1/3میلیارد مارک اســـت .ســـاالنه  71میلیون مارک
ب ــرای حمایت از پژوهشهای علمی اختصاص مییابـــد .این بودجه بهصورت کمک به
طرحهای پژوهشی ،جوایز علمی و کمکهزینهی دانشجویی بین نهادها ،مراکز پژوهشی،
آ کادمی آلمانی تبادل دانشجو و غیره تقسیم میشود [.]20
موقوفات «فولکسواگن» که در س ــال  1961تأســـیس شد ،نهادی بسیار عظیم است که
تاکن ــون از  21,000طرح پژوهش ــی با هزینـــهی کل  4/4میلیارد مارک ،حمایت کرده اســـت.
ً
عوای ــد ای ــن موقوفه تقریبا به همهی حوزههای پژوهشـــی اختصاصیافته اســـت .موقوفات
«فولکسواگن» نهتنها از طرحهای پژوهشـــی در دســـت اجرا در دانشگاهها و مراکز مختلف
حمای ــت میکن ــد ،بلکه خود نی ــز طرحهای پژوهشـــی مختلفی را تعریف کـــرده و بودجهی
نه ــا را تأمی ــن میکن ــد .در کنـــار ایـــن موقوفات بـــزرگ ،موقوفـــات کوچکـــی نیز در
اج ــرای آ 
بخشهای صنعتی و اقتصادی فعالیت دارند که اغلب به حمایت از حوزههای پژوهشـــی
خاصی میپردازند .شناختهش ــدهترین آنها هرساله کمکهزینههایی برای پایاننامههای
دکت ــرا به دانش ــجویان اعطا میکنن ــد .بنیادها و موقوفـــات تحصیلی و موقوفات همســـو با
احزاب سیاسی مختلف مانند «بنیاد کنرادآدناوئر»« ،بنیاد فردریش ابرت»« ،بنیاد هاینریش
بل» و «بنیاد هانس زایدل» ،در خارج از مرزهای آلمان نیز شناختهشده هستند [.]30
بنیادهای حوزه علم و پژوهش از ســـال  1900رشـــد چشـــمگیری داشـــتهاند بهطور یکه
بیش از  95درس ــت این بنیادها از س ــال  1900تا به امروز شکلگرفتهاند .ضمن اینکه رشد
سالهای اخیر این بنیادها معادل رشد صدسال گذشته میباشد که این موضوع اهمیت
روزافزون علم و پژوهش را در فرهنگ آلمان به تصویر میکشد .شکل ( )4-3روند تاریخی
رشد بنیادهای علمی و پژوهشی را در کشور آلمان نشان میدهد]34[ .
منبع درآمد بنیادهای آموزشی و پژوهشی در کشور آلمان متفاوت میباشد ،بیشترین
درآم ــد آنها از طریق وقف تأمین میشـــود و پسازآن کمکهای نقدی خیرین بیشـــترین
س ــهم را به خود اختصاص میدهد .شـــکل ( )5-3درصد هرکـــدام از این منابع درآمد را
برای این بنیادها نشان میدهد [.]34
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شکل .4_3روند رشد بنیادهای علمی و پژوهشی در کشور آلمان

شکل .5 _3توزیع منابع درآمدی بنیادهای علمی و پژوهشی در کشور آلمان

شکل.6_3حوزههای فعالیت بنیادهای علمی و پژوهشی در کشور آلمان
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همچنین حوزههای فعالیتهای بنیادهای علمی و پژوهشی به شرح شکل ()6-3
میباشد [.]34
3-33333بنیادهای ترویج سیستم سالمت و مراقبت عمومی
اقدامات موقوفاتی که در حوزهی پزشکی و بهداشت فعالیت دارند ،کمتر برای عموم
شناخت هش ــده هس ــتند .حدود  1,000موقوفهای که در آلمان در این بخش فعالیت دارند،
چندین برابر بودجهی موقوفات و بنیادهای حوزهی فرهنگ و هنر را در اختیاردارند.
شاید محبوبیت کمتر موقوفاتی که به حمایت از بهداشت و سالمتی عموم میپردازند
ب ــه این دلیل باش ــد ک ــه بنیاده ــا و موقوفاتی کـــه از پژوهشهـــای انجامگرفته بـــرای تولید
محصوالت سودآور در شرکتهای بزرگ دارویی حمایت میکنند ،بهسختی از نهادهای
عامالمنفع ــه در ای ــن ح ــوزه ک ــه ب ــه حمایـــت از اقداماتـــی برای بهبـــود ســـامتی عمومی
میپردازند ،قابلتفکیکاند.
چن ــد تن از همس ــران رؤس ــای جمهـــور آلمان نیـــز موقوفاتـــی بنیـــاد نهادهانـــد ازجمله
«موقوف ــات دکتر میلدرد ش ــیل» و «موقوفات کریســـتیان هرزوک» که بـــا جمعآوری اعانه و
یاری خواس ــتن از عموم مردم س ــرمایهای گردآوری کرده و هماکنـــون درزمینهی اقدامات
خیریه در حوزهی پزشکی و بهداشت عمومی بسیار فعالاند [.]30
3-33333بنیادهای حفاظت از محیطزیست
حفاظت از محیطزیس ــت جزو اهداف  400موقوفهی آلمان اســـت .اگرچه به نســـبت
موقوف ــات و بنیادهایی ک ــه در حوزههای دیگـــر فعالاند ،تعداد این گروه کمتر اســـت اما
تأثیری که اقدامات آنان در مهرومومهای گذشـــته برجای گذارده ،بسیار عمیق و اساسی
بوده است.
درحالیکه درگذش ــتهای نهچن ــدان دور یعنی در دههی  60و  70میالدی قرن بیســـتم،
حمایت از اقدامات زیسـ ـتمحیطی برخی موقوفات و بنیادها کماهمیت شمرده میشد،
امروزه یکی از اهداف مهم سیاسی و اجتماعی حفاظت از محیطزیست است« .موقوفات
زیسـ ـتمحیطی آلم ــان» که در س ــال  1982با توجه بـــه تمایل روزافزون شـــهروندان به حفظ

 / 104آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور آلمان

محیطزیست بنیاد نهاده شد ،با حمایت مالی و کار داوطلبانهی مردم همچنان در سطح
گس ــتردهای به فعالیت خود ادامه میدهد .این نهادها در ســـال  1990از حمایت دولت نیز
برخوردار شدند .وزارت اقتصاد آلمان با بودجهای که از خصوصیسازی یکی از شرکتهای
ب ــزرگ فوالد فراه ــم آمده بود« ،موقوفـ ـهی دولتی زیســـتمحیطی» را بنیاد نهـــاد .این موقوفه
تاکنون از  2,000طرح زیسـ ـتمحیطی به ارزش کل یک میلیارد مارک حمایت کرده و ساالنه
«جایزهی آلمانی محیطزیست» را به مبلغ یکمیلیون مارک اهدا میکند [.]30

3-333مقایسه وضعیت کشور آلمان در امور خیریه با دیگر کشورها
کش ــور آلمان با حدود  1/5میلیارد دالر ( 4.590میلیارد تومان) کمک بشردوســـتانه در
سال  2015رتبه پنجم را در دنیا به خود اختصاص داده است.
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آلمان %0.04

شکل  .7-3رتبهبندی کشورها بر اساس میزان کمکهای بشردوستانه بهصورت درصدی از درآمد ناخالص ملی
در سال 2015
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آلمان %1,490

شکل.8 _3رتبهبندی کشورها بر اساس میزان کمکهای بشردوستانه در سال 2015

همانطور که در شکل ( )8-3مشاهده میشود ،کشور آلمان در سال  2015در میان
 20کشور برتر دنیا ازنظر میزان کمکهای بشردوستانه ،رتبه پنجم را با میزان  1،490میلیون
دالر ( 4،560میلی ــارد توم ــان) به خ ــود اختصاص داده اســـت؛ همچنیـــن ازلحاظ میزان
کمکهای بشردوستانه بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور آلمان رتبه 18
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را به خود اختصاص داده است( .شکل (.]24[ ))9-3
ازنظر میزان پذیرش پناهجو و درآمد اختصاص دادهشده به آنها کشور آلمان از جایگاه
بسیار مناسبی برخوردار است و بسیاری از پناهجویان را با شرایط مناسب پذیرفته است
[.]24

شکل .9 _3میزان درآمد سرانه اختصاص دادهشده و تعداد پناهندگان

همچنین کشور آلمان در سال  2015ازنظر میزان هزینههای خیرخواهانه پرداختهشده
برای اسکان پناهندگان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است [.]24
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شکل .10 _3جایگاه کشورهای دنیا بر اساس میزان هزینه صرف شده برای پناهجویان []24

شکل .11 _3کمکهای توسعهای دولت آلمان برحسب بخش و دریافتکننده (میلیون دالر آمریکا) []35

عالوه بر این بر اس ــاس آمار بنیاد امور خیریه 1در ســـال  2014کشـــور آلمان رتبه  20ازنظر
میزان بخشندگی را به خود اختصاص داده است [.]22
ش ــاخص بخشندگی در دنیا 2یک گزارش سالیانه است که توسط بنیاد امور خیریه با
اس ــتفاده از دادههای جمعآور یشده توسط شـــرکت تحقیقاتی گالوپ ،منتشر میشود و
)1. Charities Aid Foundation (CAF
2. World Giving Index
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ّ
به رتبهبندی بیش از  140کشور دنیا ازنظر میزان خ ِیر بودن مردم میپردازد [.]22
در این تحقیق حدود  1000پرسشنامه در هر کشور میان گروههای نمونه توزیع میگردید.
اف ــراد منتخ ــب در نمونه آم ــاری بهگونـ ـهای انتخاب میشـــوند که تمامـــی مناطق (حتی
مناطق روستایی) و طبقههای اجتماعی را شامل شوند .در کشورهای بزرگتر مانند چین
و روسیه تعداد پرسشنامهها به  2000عدد افزایش یافت.
این پرسشنامه شامل سه سؤال اصلی است:
_آیا در ماه گذشته پولی به سازمانهای خیریه اهدا نمودهاند؟
_آیا فعالیت داوطلبانهای در مؤسسات خیریه انجام میدهند؟
_آیا به افرادی که نیازمندان را نمیشناسند برای انجام کار خیر کمک میکنند؟
این ش ــاخص بر اس ــاس س ــه معیار کمـــک به خارجیـــان ،کمک مالی بـــه خیریهها و
اختصاص زمان برای کار داوطلبانه تعریفشـــده اســـت که کشـــور آلمان به ترتیب امتیاز
 49 ،61و  32درصد را کسب کرده است [.]22
که ــای بینالمللی و همـــکاری برای توســـعه دولتها و
دول ــت آلم ــان در زمین ــه کم 
کمکهای بشردوس ــتانه در ردهبندی جهانی از رتبه باالیی برخوردار است؛ همانطور که
در شکل ( )13-3مشاهده میشود ،کشور آلمان رتبه سوم ازنظر هزینۀ صرف شده برای
همکاری در توس ــعه س ــایر دولتها (برحســـب میلیارد دالر امریکا) را کســـب کرده است
[.]23
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شکل  .12-3جایگاه کشور آلمان ازنظر هزینهی صرف شده برای همکاری در توسعه سایر دولتها
برحسب درصدی از درآمد ناخالص ملی ()2015

شکل  .13-3جایگاه کشور آلمان ازنظر هزینهی صرف شده برای همکاری در توسعه سایر دولتها ()2015
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شکل .14-3جایگاه کشور آلمان ازنظر شاخص سهولت بخشندگی

همانطور که در ش ــکل ( )15-3مشاهده میشود ،رتبه کشور آلمان در شاخص کلی
س ــهولت بخش ــندگی ،4/7س ــهولت ثبت نام و فعالیت ســـازمانهای جامعه مدنی،5
سیاستهای مالیاتی برای کسری ،معافیت و امتیازهای مالیاتی  4/9و سهولت ارسال
و دریافت پول نقد و کاال از مرزها  4/2است [.]60

3-333وضعیت موجود کلیسا و اماکن مذهبی
3-33333روند رشد ادیان در کشور آلمان
3-3333333مسیحیت
در ق ــرن پنجم میالدی کلیس ــای کاتولیک رومی تســـلط خود را بر اروپـــای غربی آغاز
کرد .و در قرن شانزدهم با به وجود آمدن نهضت «اصالح مذهب» (رفرماسیون) سعی در
برطرف ساختن معایب کلیسای کاتولیک گردید و تا یکصدسال ادامه یافت .در نتیجه
اصالح مذهب مردم آلمان به دو دس ــته کاتولیک و پروتســـتان تقســـیم شـــدند .علل این
انقالب اجتماعی رفتار نامناس ــب پاپ و سوءاستفاده از قدرت توسط مقامات کلیسای
کاتولی ــک ب ــود .آن زم ــان ،همهچیز ازجملـــه زمینها و موقوفـــات در اختیار کلیســـا بود ،و
پادشاهان محلی از این امر ناراضی بودند در چنین جامعهای شرایط برای ظهور یک رهبر
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بهمنظ ــور تغیی ــر دادن اوضاع فراهم گردید .شـــخصی کـــه نهضت پروتســـتان را آغاز کرد.
«مارتین لوتر» ( )1483 – 1546نام داشـــت .در ســـال  1517پاپ لئـــون هم به بهانه اتمام
س ــاختمان کلیسای «سن پیتر» توس ــط نمایندهای اقدام به فروش عفو نامه کرد و این امر
خش ــم لوتر را برانگیخت .در آن زمان رســـم بـــود که هرکس صادقانه به گنـــاه خود اعتراف
میکرد .کلیس ــا در مقابل دریافت پول ســـندی به نام «عفو نامه» به او میداد .و بهموجب
آن ،گناه ش ــخص آمرزیده محس ــوب میشـــد .لوتر در راســـتای مخالفت خود با پاپ 95
موض ــوع نوش ــت و ب ــرای اطالع م ــردم آن را بـــر در کلیســـای شـــهر «ویتنبـــرگ» آویخت .و
بهاینترتیب کشمکش میان دو فرقه مذهبی به مدت  30سال در آلمان ادامه یافت [.]17
از اقدامات مهم دیگر لوتر ،ترجمه انجیل از یونانی به آلمانی بود تا همه مسیحیان بتوانند
از مطالب کتاب مقدس آ گاهی یابند .این اقدام لوتر ســـبب وحدت مردم آلمان شـــد و او با
این کار خدمت بس ــیار بزرگی به کش ــور آلمان کرد .همچنین لوتر با رد خرافات و دســـتورات
کلیس ــا میگفت که باید به اصل مس ــیحیت بازگشـــت و به انجیل رجوع نمود .او پیشـــنهاد
نمود که پادش ــاه هر کشور باید در قلمرو خود رئیس کلیسا باشد .و از پاپ اطاعت نکند و به
کلیس ــای رم هیچگونه مالیاتی پرداخت نشـــود و مارتین لوتر در ســـال  1546درگذشـــت اما
نهضت او تا  1555ادامه یافت .و در این سال معاهده صلح «اوگسبورگ» بین کاتولیکها
و پروتستانها بسته شد که بهموجب آن مذهب پروتستان رسمیت یافت [.]17
3-3333333اسالم
آلم ــان رابط ــه تاریخی عمیقی با اســـام دارد .ژرمنها و اعراب مســـلمان با شکســـت
شاهنش ــاهی ساس ــانی در  642میالدی در دریای مدیترانه باهم همســـایه شدند .طی دو
ق ــرن به س ــبب جنگهای صلیب ــی که آلمانیها نیز در آن شـــرکت داشـــتند ،آلمانیها با
مسلمانان در رابطه بودند و خیلی چیزها از آنان آموختند.
در س ــال « 1732فریدریش دوم» پادشاه پروس دســـتور داد در «پوتسرام» برای سربازان
مسلمان ترک مأمور در گارد «پروس» ،مسجد بسازند .پس از جنگ جهانی دوم بهموجب
توافقنامهای که در س ــال  1961به امضا رســـید ،کارگران مســـلمان ترک بهعنوان بخشی از
نیروی کار خارجی در آلمان عازم این کشـــور شـــدند .در حال حاضر آلمان پس از فرانســـه
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دومین مرکز مسلماننشین اروپای غربی است [.]17
3-3333333یهودیت
تاریخ یهودیان آلمان از س ــال  331میالدی که اولین جامعه یهود در شـــهر کلن ایجاد
ش ــد ،آغاز میگردد .از آن زمان تا به امروز یهودیان تحت شـــرایط مختلف و حتی کشـــتار
جمعی در آلمان به زندگی خود ادامه دادهاند .یهودســـتیزی سابقه هزار ساله دارد .اساس
هرگونه برخورد و مشاجره بین یهودیان و مسیحیان در زمینه مذهب بود [.]17
3-33333وضعیت موجود کلیساها
در آلمان کلیس ــاها دولتی نیستند ،در نتیجه بین تشکیالت کلیسایی و دولتی هیچ
ارتباطی وجود ندارد و دولت کنترلی بر کلیســـاها ندارد .طبق قانون اساسی آلمان ،کلیسا
و دولت میتوانند در قالب قراردادها و توافقات با یکدیگر ارتباط داشته باشند .دولت در
تأمین هزینه نهادهای معینی از کلیس ــاها نظیر کودکســـتانها و مدارس ســـهیم اســـت و
کلیس ــاها مجاز به اخذ مالیات از پیروان خود میباشـــند .این مالیات بهطورمعمول برای
بازپرداخ ــت ب ــه دول ــت جمعآوری میشـــود .همچنیـــن گفته میشـــود ،تعـــداد زیادی از
دانش ــجویان رشته الهیات در دانشگاههای دولتی تحصیل میکنند ،اما برای اشتغال به
س ــمت اس ــتادی در ای ــن رش ــته ،اخـــذ موافقـــت کلیســـاها ضـــروری میباشـــد.
فعالیتهای اجتماعی و خیریه کلیساها بخش مهمی از زندگی عمومی پیروان را تشکیل
میدهد .همچنین فعالیت کلیس ــاها در بیمارستانها ،خانههای سالمندان ،مشاوره و
سرپرستی در کلیه مراحل زندگی در مدارس و مراکز آموزشی و فعالیتهای روشنگرانه در
مورد فرقهها در سطح ناحیه و منطقه چشمگیر است.
مس ــیحیان آلم ــان بهط ــور عم ــده پیـــرو دو مذهـــب پروتســـتان و کاتولیـــک هســـتند.
پروتستانها که حدود  35درصد کل جمعیت آلمان را تشکیل میدهند بیشتر در شمال
آلم ــان و در ش ــهرهای برلین ،هامبورگ ،لوبـــک ،کیل ،برمن ،هانوور ،مونســـتر ،ازنابروک،
کاسل ،گوتینگن و شورین ساکن هستند [.]17
کلیسای پروتستان آلمان 1مجموعهای از  24انجمن کلیسای مستقل لوتری ،متحد و
1. EKO
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اصالحی میباش ــد .ش ــورای کلیس ــایی پروتســـتان عالیترین مرجع قانونگذار و باالترین
سازمان رهبری «اداره کلیسا» میباشد که هر دو در شهر هانوور مرکز ایالت «یندرساکسن»
قرار دارند .هر سال کنفرانس اسقفهای کلیسای پروتستان در این شهر تشکیل میشود
و در پای ــان اج ــاس درباره مس ــائل موردبحـــث یک اعالمیـــه صادر میکننـــد .همچنین
کلیس ــای پروتس ــتان آلمان عضو ش ــورای یگانگی مسیحیت یا شـــورای جهانی کلیساها
میباشد و با کلیساهای روم همکاری نزدیک دارد .همچنین کلیساهای ایالتی از طریق
کنفرانس کلیس ــاها در تصمیمگیریها شرکت میکنند .سازمان امور خیریه پروتستانها،
موسسه «دیاکونیگ» نام دارد [.]17
کاتولیکها حدود  34درصد کل جمعیت کشـــور آلمان را برمیگیرند .کاتولیکهای
این کشور بیشتر در جنوب و مرکز ،و در شهرهای مونیخ ،نورنبرگ و فرایبورگ ،ساربروکن،
اشتوتگارت ،کارلسروهه ،ماینس ،کوبلنز ،کلن ،بن و دوسلدورف اقامت دارند .در بخش
شرقی آلمان حدود  2میلیون نفر کاتولیک هستند.
کلیس ــای کاتولیک به هفت قلمرو اســـقف اعظم و بیســـت اسقفنشین تقسیمشده
اس ــت در رأس سازمان کلیس ــای کاتولیک آلمان «کنفرانس اسقفها» قرار دارد .هر سال
در بهار و پاییز اس ــقفهای اعظم ،اس ــقفها و دستیاران آنان ،در مجموع بیش از  70تن
در مجمع عمومی کنفرانس اسقفهای آلمان گرد هم میآیند که دبیرخانه این کنفرانس
در شهر بن است [.]17
مدیر ی ــت کلیس ــای کاتولی ــک آلمان بـــا کمیته مرکزی اســـت کـــه آن هـــم در بن واقع
میباش ــد .پاپ ژان پل دوم ،رهبر کاتولیکهای جهـــان در مهرومومهای  1980و  1987با
س ــفر به آلمان جنبش یگانگی مس ــیحیت و گفتگو میان دولت و کلیســـا را مورد اهمیت
خاصی قرار داد [.]17
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ،بع ــد از اولین شـــورای واتیـــکان (در ســـال  )1870اسقفنشـــین
کاتولیک ــی در دوره کاتولیک ــی کهن به وجود آمد .اعضای ایـــن گرایش مذهبی به دلیل رد
عقیده پاپ و حق پاپ که باالترین شخصیت کلیساست ،از کلیسا طرد شدند [.]17
دومین شورای واتیکان پیشنهادهایی جهت مشارکت پیروان کاتولیک به کلیسا ارائه
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داده اس ــت .که توسط نمایندگان آنها جامعه عمل پوشـــانده میشود .این نمایندگان با
 140اتحادیه و نهاد در کمیته مرکزی کاتولیکهای آلمان گر د هم آمدهاند [.]17
امروزه حدود  30هزار آلمانی پیرو کلیســـای کاتولیک کهن در  58منطقه کلیسایی به
ن فعالیتهای نوعدوســـتانه کلیسای کاتولیک را بر
س ــر میبرند .انجمن «کاریتاس» آلما 
عهده دارد [.]17
هر دو کلیس ــای بزرگ مسیحی ،کلیسای پروتستان و کاتولیک ،پس از  1945با تالش
در حکومت و جامعه س ــهم به سزایی در احیای ساختارهای دمکراتیک داشتهاند .آنها
و بهو ی ــژه کلیس ــای پروتس ــتان در دوره پایانـــی حیات جمهـــوری دمکراتیـــک آلمان نقش
مهمی را ایفا کردند .آن زمان ،در جمهوری دمکراتیک آلمان بسیاری از گروههای مخالف
در کلیس ــا تجم ــع میکردن ــد ،ز ی ــرا در ســـال  1989کلیســـای پروتســـتان و کاتولیک برای
امکانپذیر ساختن اعتراضات مسالمتآمیز و مباحثات ،درهای خود را به روی مخالفان
گشوده بودند [.]17
همچنین هر دو کلیس ــا به توس ــعه کشـــو رهای جهان ســـوم کمک میکنند و مخارج
نهادهای خیریه بزرگ کلیسایی با هدایای داوطلبانه نیکوکاران تأمین میشود.
عالوه بر این در آلمان س ــایر مذاهب مســـیحی نظیر ارتودوکس ،متودیست ،باپتسیت و
س ــپاه نجات وجود دارند .در آلمان همچنین  430هزار نفر پیرو «کلیسای انجیلی جدی»
که در س ــال  1865به وجود آمد و پیروان آن خود را مســـیحی واقعی میدانند 350 ،هزار نفر
پیرو کلیس ــای یونان 151 ،هزار نفر پیرو مکتب «شـــاهدان یهود» که در ســـال  1874توسط
کشیش «روسل» تأسیس شد ،پیروانش روی کتاب انجیل کار میکنند و در انتظار استقرار
حکومت الهی هستند ،و  150هزار نفر پیرو کلیسای ارتودوکس صربستان میباشند.
در سال  1992تعداد  553هزار نفر از کلیسا خارج و بی مذهب شدند که  361هزار نفر
پروتس ــتان و  192هزار نفر کاتولیک بودند .مقامات کلیسای پروتستان علت آن را وحدت
دو آلمان میدانند زیرا در آلمان شرقی که حکومت کمونیستی داشت تعداد افراد بیدین،
بهمراتب بیش ــتر از اف ــراد دیندار بود .آنهـــا عوامل دیگری را نیز مانند رشـــد کمجمعیت،
مهاجرت آلمانیها به خارج از کش ــور و افزایش تعداد خارجیان در ازدیاد افراد غیرمذهبی
دخیل میدانند [.]17
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3-33333وضعیت موجود اماکن مذهبی مسلمانان
ً
تع ــداد اماکن مذهبی مس ــلمانان ،نه الزاما بهصورت مســـجد حـــدود  900باب برآورده
شده است .1بزرگترین مرکز مذهبی مسلمانان آلمان در شهر مونیخ قرار دارد و مراکز دیگر
در آخن ،کلن و هامبورگ واقعشدهاند.
همچنین امروزه بزرگترین تش ــکیالت اسالمی آلمان دارای تعداد بیشماری انجمن
زیرمجموعه است ،اتحادیه اسالمی – ترکی امور دینی ( )DITIBمیباشد .بنا به اظهارات
مسئوالن آن ،اتحادیه مذکور از اواسط سال  779 ،1999انجمن را در سراسر آلمان تحت
پوش ــش قرار داده اس ــت .و در مهرومومهای اخیر نیز تعداد بیشماری سازمان اسالمی در
آلمان تشکیلش ــده است .این سازمانها مســـاجد را اداره و به امور مذهبی اعضای خود
رسیدگی میکنند .اما تنها اقلیتی از  2/3میلیون مسلمان در انجمنها و اتحادیهها گرد
آمدهان ــد .ازاینرو هیچی ــک از انجمنهای موجـــود در آلمان نمیتوانـــد مدعی نمایندگی
اسالم یا اکثریت مسلمانان این کشور باشند.
شورای اسالمی جمهوری فدرال آلمان در  1986و شورای مرکزی مسلمانان در 1994
باه ــدف ایجاد تش ــکیالت واحد مس ــلمانان به وجود آمدند .شـــورای اســـامی دارای 30
س ــازمان عض ــو و تحت نظ ــارت انجمن افراطی «میلی گوروس» اســـت و شـــورای مرکزی
ً
مس ــلمانان دارای  19سازمان عضو اس ــت و در مجموع تقریبا  200مسجد را در بر میگیرد.
یه ــا بهعنوان یک گروه ویـــژه با  100انجمن در فدراســـیون انجمنهای
از س ــوی دیگر علو 
علوی آلمان ( )AABFگرد هم آمدهاند .بزرگترین گروه مســـلمانان را به ترتیب مسلمانان
ترک ،یوگس ــاوی س ــابق ،کش ــورهای غربی و کشـــورهای جنوب و جنوب شـــرقی آســـیا
تشکیل میدهند [.]17
از س ــال 2000میالدی مس ــلمانان مذکور در  19مسجد بهطور رسمی در آلمان فعالیت
میکنن ــد ک ــه از آن جمله میتوان مس ــاجد شـــهرهای مونیخ؛ هامبـــورگ ،برلین،مانهایم،
کلن ،دورتموند ،فرانکفورت و زیگن را نام برد .ایجاد مسجد باید از طرف شهرداری محل
 .1در زمین ــه ی وضعیت موجود مس ــاجد و اماکن مذهبی کشـــور آلمان ،علیرغم جســـتجوهایی که در اینترنت صـــورت پذیرفت ،به دلیل
محدودیت های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و
تکمیل اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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مورد تصویب قرار گیرد [.]17
3-3333333نهادهای مهم شیعیان
مهمترین مراکز اسالمی در آلمان عبارتاند از :جمعیت اسالمی جماعه النور (ترکیه)
در کلن ،کنگره جهانی اسالم در آلمان (پاکستان) در بن ،اتحادیه مرکزی جوانان مسلمان
(ترکیه) در کلن ،مس ــجد اس ــامی مراکش (مغرب) در دوســـلدورف ،انجمن مسلمانان
ت ــرک در آلم ــان (ترکی ــه) در برلی ــن ،مجتمـــع بوســـنیاییها (بوســـنی هرزهگویـــن) در
فرانکفورت،جمعیت اس ــامی ملی گ ــوروش (ترکیه) در کلن ،مســـجد عمر ابن خطاب
(ع ــرب) در دورتمون ــد ،این انجمن اســـامی کلن (ترکیه) در کلن ،مرکز اســـامی آخن –
مس ــجد بالل (عربستان س ــعودی) در آخن ،مرکز اســـامی هامبورگ – مسجد امام علی
(ع) (ایران) در هامبورگ ،مسجد اسالمی (کویت) در فرانکفورت ،مسجد سنت (عرب)
در هان ــور ،مجم ــع مس ــاجد (عرب) در بن ،اتحاد ترکی – اســـامی امور دینـــی (ترکیه) در
کلن ،مرکز اس ــامی مونیخ (مصر) در مونیخ،مســـجد جامع ما نهایم (عربستان سعودی)
در ما نهایم ،مس ــجد مرکزی (عرب) در هاگن ،انجمن اســـامی کارگردان ترک (ترکیه) در
دویس ــبورگ ،فدراس ــیون اس ــامی ب ــادن ورتمبـــرگ (ترکیه) در اشـــتوتگارت ،فدراســـیون
اس ــامی هامب ــورگ (ترکی ــه – آلمان) در هامبورگ ،فدراســـیون اســـامی برلیـــن (ترکیه –
آلم ــان) در برلی ــن و انجمنه ــای صوفی در آلمان (آلمـــان)؛ اهم فعالیتهـــای این مراکز
تعلیم قرآن مجید ،تشکیل کالسهای مذهبی به زبانهای ترکی ،عربی و آلمانی ،تشریح
فقه و معارف اس ــامی ،نظارت به ذبح اســـامی ،ترجمه و تألیف کتابهای اســـامی و
اقامه نماز جماعت است [.]17
3-3333333مرکز اسالمی هامبورگ
مرکز اس ــامی هامبورگ یک ــی از قدیمیترین مراکز اسالمی  -شیعی اســـت که ســـابقه
درخش ــانی در تبلیغ و ترویج تش ــیع در این کشور دارد .در سال  ۱۳۳۲هجری شمسی برابر با
 ۱۹۵۳میالدی در جلسـ ـهای قرار ش ــد مرکزی برای همه مســـلمانان شهر هامبورگ تأسیس
شود .به همین جهت مرکز اسالمی هامبورگ به کمک خیرین ایرانی در آلمان و برخی کسبه
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و تجار ساکن ایران با همکاری مرجع تقلید وقت ،آیت اهلل بروجردی ایجاد گردید [.]32
مرکز اسالمی هامبورگ بهعنوان یکی از مهمترین مراکز اسالمی در آلمان ،سالهاست
که به فعالیتهای مختلف تبلیغی ،علمی و پژوهشی میپردازد .یکی از کارهای عمومی
ای ــن مرک ــز برگزاری نم ــاز جمعه اس ــت کـــه هـــر جمعـــه بـــا حضـــور بیـــش از صدهـــا نفر از
یش ــود .خطبههای نمازجمعه به سه زبان آلمانی ،عربی و
ش ــیعیان ایرانی و غیره برگزار م 
فارس ــی ایراد میگردد .از دیگر فعالیتهای مرکز ،تهیه مجلهای به زبان آلمانی و توزیع آن
بین اسالم و دیگر فرقهها و برپایی نماز ظهر و شب میباشد [.]32

شکل .15 _3تصویری از مرکز اسالمی هامبورگ

برگزاری کنفرانسهای علمی و همچنین نشستهای هماندیشی با حضور نمایندگان
 ۱۲۰مؤسس ــه ش ــیعی در آلمان بهمنظور بررسی وضعیت مســـلمانان بهخصوص شیعیان
در اروپا از دیگر فعالیتهای این مرکز اســـت .در این مرکز نشـــریهای بـــه زبان آلمانی با نام
«والفجر» منتش ــر میش ــود که حاوی معارف و مســـائل اسالمی اســـت .این نشریه در ۵۸
صفحه و در تیراژ  ۳هزار نسخه منتشر میشود [.]32
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3-3333333آ کادمی علمی اسالمی
آ کادمی علمی اس ــامی در س ــال  ۱۹۷۸میالدی در شهر کلن به ثبت رسید و تا سال
 ۱۹۹۵می ــادی در آن ش ــهر فعالی ــت داشـــت و پـــسازآن به هامبورگ منتقـــل گردیـــد.
پروفس ــور عبدالجواد فالطوری با توجه بـــه نیاز مبرم جوامع آ کادمیک غرب به شـــناخت
صحی ــح مع ــارف اس ــامی ،ای ــن آ کادمـــی را بنیان نهـــاد .فالطـــوری یکـــی از چهرههای
سرشناس و از محققان و متفکران ایرانی بود که در شناساندن فرهنگ اسالمی  -شیعی به
آلمانیها ،طی چندین دهه تالش مستمر داشت [.]16
3-33333نهادهای مربوط به یهودیان
شورای مرکزی یهودیان آلمان ،سازمان مرکز یهودیان است .این سازمان در سال 2003
ب ــرای همکاری مس ــتمر و مطمئن با دولـــت آلمان قـــراردادی منعقد کرد .شـــورای مذکور
حف ــظ و نگهداری میراث فرهنگی آلمـــان – یهودی ،ایجاد یک جامعه یهودی و وظایفی
ک ــه جهت ادغام در جامعه آلمان و خدمات اجتماعی را بر عهدهدارند ،و ســـاالنه کمکی
بالغبر  3میلیون یورو از دولت دریافت میکند .از ســـوی دیگر شـــورای مرکزی یهودیان در
مس ــائل مربوط ب ــه مهاجرت و ادغام یهودیـــان از دولت حمایت میکنـــد ،همچنین برای
ایجاد انجمنهای جدید خدمات مشاوره به مهاجران ارائه میدهد .فعالیت این مرکز در
خدمت امور اجتماعی ،جوانان و سالمندان قرار دارد و برنام ه ویژهای برای ادغام یهودیان
در دستور کار خود قرار داده است .ازجمله دیگر وظایف این شورا توسعه مدارا و مبارزه با
نژادپرس ــتی و گرایشهای یهودس ــتیزانه اســـت .الزم به ذکر اســـت ،دولت آلمـــان به دلیل
مس ــئولیت تاریخ ــی و ی ــژهاش از نهادهـــای مرکـــزی جامعه یهودیـــانآلمـــان حمایت و از
گورس ــتانهای انجمنهای س ــابق یه ــودی در آلمـــان مراقبت میکنـــد .همچنین دولت
ف ــدرال آلم ــان در این راس ــتا از توس ــعه گفتگو بیـــن ادیان و ایجـــاد مؤسســـات تحقیقاتی
فرامنطقـ ـهای حمای ــت میکن ــد ،در مباحث بســـیار در بیـــن ادیان شـــرکت میجوید ،در
جستجوی تفاهم با سازمانهای اسالمی طرفدار گفتگو برمیآید و آنها را در برنامههایی
مانند اتحاد برای دمکراس ــی و مدارا و پرهیز از خشونت و بیگناه ستیزی سهیم میسازد.
دولت فدرال همچنین از سازمانهایی که در راستای همکاری و تفاهم بین مسیحیان و

یهودی ــان فعالی ــت میکنند ،بهویژه از شـــورای هماهنگـــی جهت همـــکاری بین جوامع
یهودی ،مسیحی و شورای بینالمللی یهودیان و مسیحیان حمایت میکند [.]17
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نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
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4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور آلمان
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع ازآنجهت
مورد اهمیت اس ــت که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و
تحلی ــل ن ــوع فعالیتهایی که انج ــام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هـــر یک از این
بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فص ــل پ ــس از معرفی ان ــواع کنشـــگران فعال در حـــوزۀ وقف و امـــور خیریه ،به
شناس ــایی و تحلیل بازیگران مختلف با توجه به نقشـــی که در وقف و امور خیریه کشـــور
آلمان ایفا میکنند ،پرداخته ش ــده است .ســـپس 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 ،چشـ ـمانداز ،ســـاختار و  ...آنها مـــورد تحلیل قرار گرفته
است.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
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تقسیم میشوند:
4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری بهصورت فرآیندی تعریفشده است که بهواسطه آن دولت بهمنظور
ارائ ــه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشـــمانداز سیاســـی خـــود را به برنامه و
عمل تبدیل میکند .لذا سیاسـ ـتگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشـــد .بهطور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
ب ــر این اس ــاس نهادهای سیاسـ ـتگذار در حـــوزه وقـــف و امورخیریه در کشـــور آلمان
شامل :پارلمان ،که شامل مجمع فدرال و مجلس فدرال است ،وزارت فدرال امور مالی،
وزارت امور خارجه ،وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی و قوه قضائیه میباشد.
•مجلــس فــدرال (بونــدس تــاگ) :بــه عنــوان پارلمــان آلمــان ،بوندســتاگ در مرکــز زندگــی
سیاسی کشور و ارگان عالی سیاستگذاری کشور است.
•شــورای فــدرال (بونــدس رات) :بــر اســاس مــاده  50قانــون اساســی نقــش شــورای فــدرال
بــه ایــن صــورت تعر یــف شــده اســت :حکمــران ایالتــی بایــد از طریــق شــورای فــدرال رد
قانونگذاری و مدیریت ایالتها و در امور مربوط به اتحادیه اروپا شرکت نماید.
•وزارت فــدرال امــور مالــی :ایــن ســطح از وزارت مســئول اجــرای تمامــی جنبههــای
سیاسـتهای مالــی و مالیاتــی کشــور اســت و تنهــا عضــو از کابینــه دولــت اســت کــه در
مــورد تصمیماتــی از دولــت کــه منجــر بــه هزینه زیاد میشــود ،حــق وتو دارد .ســازمانهای
خیر یــه بهمنظــور ثبــت و دریافــت عنــوان خیریــه ،نیازمنــد تأییــد «ادارات مالیــات
محلــی» میباشــند کــه زیرمجموعــه وزارت امــور مالــی میباشــد؛ همچنیــن پــس از
ثبــت ایــن ســازمانها« ،ادارات مالیــات محلــی» ســالیانه بــر فعالیتهــای ســازمان
نظــارت میکننــد و در صــورت تخلــف از اهــداف ذکرشــده در اساســنامه ،ســازمان را از
عنوان «خیریه» خلع میکنند و مالیاتهای گذشته را نیز دریافت میکنند.
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•وزارت امــور خارجــه :ازجملــه وظایــف وزارت امــور خارجــه آلمــان ،ارائــه کمکهــای
بشردوســتانه در اســرع وقــت و فــارغ از بوروکراس ـیهای متــداول ،بــه ســایر کشورهاســت.
ایــن وزارت خانــه در ســال  ،2014بیــش از  473میلیــون یــورو (حــدود  1،600میلیــارد
تهــای بشردوســتانه در سراســر دنیــا صــرف کــرد .مراکــز موردتوجــه
تومــان) بــرای فعالی 
وزارت امــور خارجــه آلمــان در ســال  2014عبارتانــد از :کشــور ســوریه و همســایههای آن،
شــمال عــراق ،اوکرایــن ،جمهــوری آفریقــای مرکــزی و ســودان و همچنیــن کشــورهای
درگیــر بــا بیمــاری ابــوال در آفریقــای غربــی .مهمتریــن همکاران ایــن وزارت خانــه عبارتاند
از :کمیســیون پناهنــدگان ،مرکــز کمــک بــه پناهنــدگان فلســطینی و دفتــر همکار یهــای
بشردوســتانه ســازمان ملــل متحــد؛ وزارت امــور خارجــه آلمــان عــاوه بــر همــکاری در
طیــف گســتردهای از پروژههــای بینالمللــی ،ســاالنه  5/17میلیــون یــورو (حــدود 17
میلیارد تومان) بهصورت داوطلبانه به سازمان ملل متحد کمک میکند.
•وزارت فــدرال همــکاری و توســعه اقتصــادی :ایــن وزاتخانــه در ســال  ، 1961باهــدف
تشــویق توســعه اقتصــادی داخلــی و خارجــی ،در آلمــان ایجــاد شــد .در ایــن وزارتخانــه
 1،025نفــر مشــغول بــه کار هســتند .وزارت همــکاری و توســعه اقتصــادی  ،از ســاختار
متــداول ارگانهــای دولتــی برخــوردار نیســت و بهمنظــور اجــرای پروژههــا ،از
ســازمانهایی بــا عنــوان «ســازمانهای اجرایــی» اســتفاده میشــود؛ ایــن ســازمانها بــا
آژانسهای اجرایی موجود در کشــور مدنظر که توســط دولت آن کشــور برگزیدهشــدهاند،
همــکاری مینماینــد .در حــال حاضــر  106نفــر از کارکنــان در مأموریتهــای خارجــی و
ســازمانهای بینالمللــی کار میکننــد .اهــداف ایــن وزارتخانــه در راســتای اهــداف
تنظیمشــده در ســند هــزارهی ســازمان ملــل متحــد در ســال  2000میباشــد کــه عبارتاند
از :کاهش فقر ،ترویج عادالنه جهانیشدن و برقراری صلح.
•قــوه قضائیــه :دادگا ههــای محلــی یکــی از زیرشــاخههای قــوه قضائیــه میباشــند کــه در هــر
منطقــه وجــود دارنــد .یکــی از وظایــف ایــن دادگاههــا نظــارت بــر اساســنامه ســازمانها و
نهــا ازنظــر قانونــی اســت کــه در صــورت مــورد تأییــد بــودن بــه ثبــت ســازمان منتهــی
تأییــد آ 
میشود .سازمانهای خیریه نیز برای ثبت نیازمند تأیید دادگاههای محلی میباشند.
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4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت کـــه بهواســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند ازجمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه بهمنظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
بهمنظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .بهصورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه اســـتانداردها ســـازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون
بهعنوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .استانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که بهواسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
دارند ،تنظیم شود.
_خ ــود -تنظیمی :2ای ــن رویکرد میتواند بهعنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 3رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در این مـــورد ،اغلـــب انجمنهای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجـــرا میکنند .بهعنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیم ــی اغلب بهعنوان یک روش کســـبوکار دیده میشـــود که اقدام انحصاری
بهمنظ ــور جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
باالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیمشـــده میباشـــد .بهعالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند بهصورت یـــک رویکرد غیر دموکراتیک ،محدود به
1. command and control
2. self-regulation
3. do-it-yourself
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بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منتج ش ــده از عالقههای بیرونی کســـانی که فکر میکنند اســـتانداردها و
چال 
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیمنشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :1یک تش ــویق ،سیاســـت ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها بهواسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکسو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
س ــعی دارد بهمنظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالی ــات و کمکهـــای مالی محـــدود یا متوقف کنـــد .برای
بهکارگیری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
جریم هه ــا میباش ــد .یک ــی از ان ــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــویق ،تنظیـــم مبتنـــی بر
عملکرد )PBR(2است که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت
و بهبود در کیفیت خدمات میباشد .بهعالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد
خارجی متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس اســـت .مزایای
 PBRاین اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شـــرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و
عملی ــات و بهب ــود در پایایی سیس ــتم کمک میکنـــد .طرح تنبیه و تشـــویق بهصورت
مکانیکی عمل میکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان
تس ــخیر در فرآین ــد تنظی ــم را کاهش میدهد .بهعـــاوه این رویکـــرد ،انعطافپذیری در
تصمیمگیری ش ــرکت ،که آی ــا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپـــردازد ،را فراهم میکند.
اگرچه بهعنوان یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیده و غیر
1. incentive-based regulation
2. Performance-based regulation
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منعط ــف که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت ،اشـــاره کـــرد .از مفروضات
ً
اصلی این رویکرد ،عقالنیت اقتصادی اســـت که لزوما در همه موارد یافت نمیشـــود.
همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال،
رفت ــار "ب ــد"  ،مانن ــد آلودگ ــی ،میتوانـــد پـــاداش بگیرد اگـــر کـــه قوانین بهطـــور صحیح
تنظیمنشده باشند.
بر این اس ــاس نهادهای تنظیمگر ،در حوزه وقف و امورخیریه در کشـــور آلمان شـــامل:
پارلمان ،که شامل مجمع فدرال و مجلس فدرال است ،وزارت فدرال امور مالی ،وزارت
امور خارجه ،وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی و قوه قضائیه میباشد.
•دادگا ههــای محلــی :در هــر ناحیــه یــک دادگاه محلــی وجــود دارد؛ وظایــف ایــن دادگاههــا
عبــارت اســت از :رســیدگی بــه تخلفــات (ماننــد رانندگــی در حــال مســتی ،شــهادت
نادرست و  ،)...رسیدگی به ثبت شرکتها و انجمنها و تعاونیها.
اهمیت دادگاههای محلی از این منظر اســـت که ســـازمانهای خیریـــه نیازمند ثبت
حقوقی در این ارگان میباشند [.]38
•ادارات مالیــات محلــی :ســازمانهای خیریــه بــرای تأییــد عنــوان "خیریــه" نیازمنــد تأییــد
اداره مالیــات محلــی و درنهایــت دادگاه محلــی میباشــند؛ پــس از ثبــت ،این ســازمانها
هرســاله توســط ادارات مالیاتــی محلــی کنتــرل میشــوند و در صــورت انحــراف از
اهــداف ذکرشــده در اساســنامه عنــوان "خیریــه" از آنهــا گرفتــه میشــود و مالیاتهــای
گذشته نیز از آنها دریافت میشود.
•موسســه مرکــزی مســائل اجتماعــی آلمــان :ایــن موسســه در ســال  1893در شــهر برلیــن
باهــدف میانجیگــری بیــن افــرادی کــه نیــاز بــه کمــک دارنــد و افــراد ّ
خیــر ،ایجــاد شــد.
تأمیــن مالــی موسســه از طر یــق افــراد ّ
خیــر ( )%45و درآمدهــای موسســه ( )%55صــورت
میگیــرد .از ســال  1906تــا بــه امــروز ،حــدود  2000موسســه خیریــه ،باهــدف کمــک بــه
نیازمنــدان ،در آرشــیو موسســه ،مســتند شــدهاند ،بهاینترتیــب امــکان ارزیابــی بــرای
ّ
یشــود .عــاوه بــر ایــن از ســال  ،1992بهمنظــور اعتباربخشــی بــه
خیر یــن فراهــم م 
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مؤسســاتی کــه درخواســت کمکهــای مالــی فراملــی داشــتند« ،نشــان مخصــوص
موسســه مرکــزی مســائل اجتماعــی آلمــان» طراحــی شــد کــه بــا توجــه بــه اســتانداردهای
خــاص موسســه بــه ســازمانهای خیریــه حائــز شــرایط اهــدا میگــردد .در حــال حاضــر
 226موسســه خیر یــه بــا مجمــوع درآمــد ســاالنه  4/1میلیــارد یــورو (حــدود  14هــزار
میلیــارد تومــان) «نشــان مخصــوص» موسســه را دریافــت نمودهانــد .اهــداف «نشــان
مخصــوص» حمایــت از ّ
خیر یــن ،حفاظــت از کمکهــای اهدایــی ،حفاظــت از
درآمدهــا میباشــد .همچنیــن ازجملــه ســازمانهای مهمــی کــه بــا توجــه بــه «نشــان
مخصــوص» ایــن موسســه اقــدام بــه تخصیــص یارانـه بــه ســازمانها مینماینــد ،میتــوان
به وزارت امور خارجه و وزارت فدرال توسعه و همکاری اقتصادی اشاره نمود.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتـــی جدید ،ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجامشده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیســـی از مجموعه خیریهها و یا
انج ــام خدمات مش ــاورهای ب ــرای مؤسســـات خیریه نیـــز میتوانـــد بهعنـــوان کارکردهای
تسهیلکنندگان در نظر گرفت.
بر این اس ــاس نهادهای تس ــهیلگر ،در حوزه وقف و امورخیریه در کشور آلمان شامل:
موسسه مرکزی مسائل اجتماعی آلمان ،بانک  ،GLSانجمن بنیادهای آلمانی ،میباشد.
•بانــک  :GLSایــن بانــک در ســال  1973تأسیسشــده اســت و خدماتــی ازجملــه
دریافــت نکــردن کارمــزد بانکــی از ســازمانهای خیریــه انجــام میدهــد ،همچنیــن بــرای
مشــتریان ایــن امــکان وجــود داردکــه ســود کمتــری بــرای ســپرده خــود انتخــاب نماینــد و
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بانک مابقی سود بانکی آنها را در پروژههای خیریه سرمایهگذاری نماید.
•اتحادیــه بنیادهــای آلمانــی (اشــتیفتونن) :ایــن اتحادیــه در ســال  1948تأســیس شــد و
از بزرگتر یــن و قدیمیتر یــن اتحادیــه بنیادهــا در ارو پاســت .مطابــق بخــش «اهــداف
ممتــاز مالیاتــی» قانــون مالــی عمومــی ،ایــن ســازمان غیرانتفاعــی اســت .اتحادیــه
بنیادهــای آلمانــی در حــال حاضــر حــدود  20،000عضــو دارد .اهــداف ایــن انجمــن
بهصورت ز یر تعریفشــده اســت:
_حفاظت از منافع بنیادها و افراد نیکوکار
_ارائه مشاوره به بنیادها و افراد نیکوکار
_قدردانی از افراد و س ــازمانهایی که خدمات برجســـتهای در بخش بنیادها انجام
دادهاند.
_آموزشهای حرفهای
_جمعآوری دادهها و مستندات
_برگزاری رویدادها و انتشار نشریه
•انجمــن بنیانگــذاران سیســتم علــم آلمــان (اشــتیفتروربند) :ایــن انجمــن در ســال 1920
تأســیس شــد و در حــال حاضــر حــدود  4،000عضــو دارد کــه  3،000عضــو آن شــامل
شــرکتهای خصوصــی اســت .تأمیــن مالــی انجمــن از طریــق کمکهــای ســاالنه و
مشــارکت اعضــا صــورت میگیــرد .مأموریــت اصلــی ایــن انجمــن ترویــج علــم و
تکنولــوژی در حــوزه آمــوزش و پژوهــش و تقویــت بنیادهــای غیرانتفاعــی در دنیــا
تعریفشده است.
•موسســه مــی ســناتا :ایــن موسســه در ســال  1997تأسیسشــده اســت و مأموریــت آن
ترو یــج دانــش در حــوزه جامعــه مدنــی و کمکهــای بشردوســتانه از طریــق پژوهشهــای
آ کادمیــک ،مستندســازی و تبــادل اطالعــات بیــن رهبــران ایــن رشــته میباشــد .ایــن
موسســه بــه برگــزاری دور ههــای آموزشــی و انجــام مشــاورههای مدیریتی برای ســازمانهای
خیریه میپردازد.
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4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز بهعنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند [.]36
•انجمــن کاریتــاس :در  9نوامبــر  1897توســط لورنــز ورتمــن ،یک کشــیش کاتولیک ،تأســیس
شــد .ایــن انجمــن در حــال حاضــر بزرگتریــن انجمــن رفاهــی در کشــور آلمــان میباشــد و
بیــش از  1میلیــون کارمنــد اســتخدامی و داوطلــب در حــدود  25،000مرکــز در سراســر کشــور
دارد؛ ایــن انجمــن ســاالنه ،از حــدود  11میلیــون نفــر در برابــر مشــکالت اجتماعــی و
موقعیتهــای دشــوار پشــتیبانی مینمایــد .مهمتریــن اهــداف ایــن انجمــن ،حفــظ کرامــت
انســانها ،زندگــی بهتــر افــراد در سراســر دنیــا صرفنظــر از مرزهــای جغرافیایــی و نــژادی و
برقــراری حداقــل اســتانداردهای اجتماعــی و حقــوق بشــر در دنیــا (بــرای ایــن منظــور
کاریتاس از سازمانهای مستقل محلی حمایت میکند ).میباشد.
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.

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
حوزۀ وقف و امور خیریه در کش ــور آلمان فعالیت مینمایند؛ در این بخش ابتدا نگاشت
نهادی مربوط به این کنشگران در شکل ( )1-4نشان داده شده است و سپس نهادهای
سیاسـ ـتگذار ،تنظیمگر ،تس ــهیل گ ــر و ارائه دهنده خدمـــات در موضوعات مختلف در
حوزه وقف و امور خیریه مورد تحلیل قرارگرفتهاند.
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شکل .1 _4نگاشت نهادی

4-44444صدراعظم
در کشور آلمان ،صدراعظم تنها عضو انتخابی دولت فدرال است .بنابر قانون اساسی
او ح ــق دارد وزرا را بهعنوان رؤس ــای مهمترین نهادهای اجرایی انتخاب کند .صدراعظم
همچنی ــن تع ــداد وزرا را تعیی ــن و حوزۀ فعالیت هر یک را مشـــخص میکند .او مســـئول
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تعیین خطمش ــی دولت است .بنا به این مسئولیت ،این حق صدراعظم است که نقاط
ثق ــل فعالی ــت دول ــت را بهطور نهای ــی تعیین کنـــد .او با این حقـــوق مجموعـــهای از ابزار
مدیریت را در اختیار دارد که با اختیارات رؤســـای جمهور در دموکراســـی¬های مبتنی بر
انتخاب مستقیم رییسجمهور قابلمقایسه است [.]3
ش ــورای پارلمانی که قانون اساس ــی را در ســـال  1949تصویب کرد ،برای تعیین حوزۀ
ً
مسئولیت صدراعظم ،نمونۀ نخستوزیر بریتانیا را مدنظر داشت .او دقیقا همان وظایفی
را ب ــه عه ــده دارد ک ــه ب ــرای صدراعظم آلمان پیشبینیشـــده اســـت .بااینوجـــود قدرت
صدراعظم در عمل بس ــیار کمتر از نخستوزیر بریتانیاست .در نظام پارلمانی انگلستان
هم ــواره فقط ی ــک حزب دولت را تش ــکیل میدهـــد ،زیرا در نظـــام انتخاباتی این کشـــور
امتیازات ــی برای قویترین حزب پیشبینیشـــده اســـت .ولـــی برای انتخـــاب صدراعظم
بهطورمعمول یک ائتالف ،یعنی اتحادی از احزاب مختلف ،ضروری است [.]3
پیشدرآم ــد انتخ ــاب صدراعظ ــم مذاکرات گســـترده میان احزابی اســـت کـــه بهطور
مش ــترک قصد تش ــکیل دولت را دارند .هدف از این مذاکرات پســـت¬های وزارت میان
احزاب ،حفظ یا حذف یک وزارتخانه و تشـــکیل وزارتخانۀ جدید است .قویترین حزب
در ائت ــاف دولت حق دارد صدراعظم را معرفـــی کند .این احزاب همچنین رئوس برنامۀ
دولت در س ــالهای آینده را تعیین میکنند .نتیجـــۀ مذاکرات ائتالف در قرارداد ائتالف
تنظی ــم و ثبت میش ــود .پس از ط ــی این مراحل نوبـــت به انتخاب صدراعظم میرســـد.
مذا ک ــرات می ــان اح ــزاب مؤتل ــف تشـــکیلدهندۀ دولـــت پسازایـــن مرحلـــه و بـــرای
تصمیمگیریهای بعدی دولت فدرال نیز ادامه مییابد .چنانچه نقاط اشـــتراک سیاسی
میان این احزاب پیش از انتخابات بعدی مجلس فدرال به پایان برسد ،موضوع برکناری
صدراعظ ــم در دس ــتور کار قرار میگیرد .برکنـــاری صدراعظم بارأی عدم اعتماد ســـازنده
مجل ــس فدرال باید با انتخاب همزمان صدراعظم جدید همراه باشـــد .این نحوۀ ســـلب
اعتم ــاد پارلمان ــی ،اح ــزاب حاض ــر در مجلـــس را وادار میکنـــد پیـــش از کنار گذاشـــتن
صدراعظم ،امکان گزینش یک دولت جدید و کارآمد را که از پشتیبانی اکثریتی قابلقبول
در مجلس برخوردار باشد ،در نظر داشته باشند [.]3
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4-44444مجلس فدرال (بوندس تاگ)
مجلس فدرال آلمان یکی از دو نهاد مهم قانونگذار در کشـــور آلمان در ســـطح فدرال
است ،که نقش سیاستگذار در بخش وقف و امور خیریه را دارا میباشد.
مجلس فدرال ،مجمع نمایندگان انتخابی ملت آلمان اســـت .ازنظر شـــکلی نیمی از
 598نمایندهی این مجلس از طریق فهرســـتهای ایالتی احزاب (آرای دوم) و نیم دیگر
ب ــا انتخاب مس ــتقیم نامزده ــای انتخاباتـــی در  299حـــوزه انتخاباتـــی (آرای اول) تعیین
میشوند .این تقسیمبندی تأثیری بر نقش کلیدی احزاب در نظام انتخاباتی ندارد .فقط
آن افرادی در حوزههای انتخاباتی شانس انتخاب شدن دارند که عضو یک حزب باشند.
وابس ــتگی حزبی نمایندگان مجلس فدرال میبایســـت بازتابـــی از آرای انتخابکنندگان
باشد .برای جلوگیری از پیچیدگی ترکیب اکثریت از طریق حضور احزاب خیلی کوچک
ً
شرط حائل ،1یا آنچه اصطالحا مانع پنج درصد خوانده میشود ،از ورود آنها به مجلس
جلوگیری میکند [.]3
مجلس فدرال ،پارلمان آلمان است .نمایندگان آنها در فراکسیونها حضور دارند و هر
فراکس ــیون از میان اعضا خود یک نفر را بهعنوان رییس انتخاب میکند .وظیفهی مجلس
ف ــدرال ،انتخاب صدراعظم و حفظ او در قدرت با تأیید سیاســـتهایش اســـت .مجلس
ف ــدرال میتواند با آرای ع ــدم اعتماد ،صدراعظم را از منصب خـــود خلع کند .این مجلس
ازاینجهت شباهت بسیاری با دیگر پارلمانها دارد و تفاوتی نمیکند که صدراعظم آلمان
انتخاب میش ــود ولی نخسـ ـتوزیر انگلســـتان یا دیگر دموکراســـیهای پارلمانی را رییس
حکومت منصوب میکند .در س ــایر دموکراســـیهای پارلمانی نیـــز همواره رییس حزبی که
اکثریت پارلمان را در اختیار دارد ،بهعنوان رییس دولت منصوب میشود [.]3
دومین وظیفهی مهم نمایندگان 2در مجلس فدرال قانونگذاری اســـت .از سال 1949
 .1در مجلس فدرال فقط آن احزابی حضور خواهند یافت که حداقل پنج درصد آرای انتخابکنندگان را کسب کرده (مانع پنج درصد) و
یا حداقل در سه حوزه انتخابیه کاندیداهای آنها به طور مستقیم انتخاب شده باشند.
 .2نماین ــدگان مجلس فدرال در انتخاباتی عمومی ،بیواس ــطه ،آزاد ،برابر و مخفی برگزیده میشـــوند .آنها نمایندگان تمام ملت به شـــمار
میآیند ،مأمور نهادی و تابع دستوری نیستند .از این رو اخراج یا استعفای داوطلبانهی آنها از احزاب تأثیری بر عضویت آنان در مجلس
ندارد .ولی در عمل وابس ــتگی به یک حزب نقشی تعیینکننده در ایفای وظیفه نمایندگی دارد .نمایندگان وابسته به یک حزب ،چنان
چه حداقل کرسیهای الزم را کسب کرده باشند ،فراکسیونی تشکیل داده و از این طریق بر تصمیمگیریها در مجلس تأثیر میگذارند.
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حدود  8400الیحه به مجلس فدرال ارائهشده و بیش از  6000قانون تصویبشده که اغلب
مر ب ــوط به تغیی ــر قوانین موج ــود بودهاند .اغلب لوایح توســـط دولت فدرال تنظیمشـــده و
بخش کوچکی از آنها را نیز خود مجلس و یا شورای فدرال ارائه کردهاند .در این زمینه نیز
مجلس فدرال ،همچون پارلمانی دیگر دموکراســـیهای پارلمانی ،در درجه اول قوانینی را
تصو ی ــب میکن ــد ک ــه دولت ف ــدرال پیشـــنهاد کرده اســـت .مجلس فـــدرال البتـــه با نوع
پارلمانهای مذاکرهای ،مانند مجلس عوام انگلستان تفاوت دارد .اینگونه پارلمانها در
م ــورد مصوبات خود پ ــس از بحث در صحن علنـــی تصمیمگیری میکننـــد .درحالیکه
مجل ــس ف ــدرال بیش ــتر به ی ــک پارلمان کاری شـــبیه اســـت .کمیســـیونهای تخصصی
مجلس فدرال با جدیت و کار کارشناســـی لوایحی را که قرار اســـت به مجلس ارائه شوند
آماده میکنند .این بخش از کار مجلس فدرال تا حدی شـــبیه کنگرهی ایاالتمتحدهی
آمریکا است که نمونهی کاملی از یک پارلمان کاری به شمار میرود [.]3
س ــومین وظیفهی مهم مجلس فدرال ،کنترل فعالیت دولت است .بخش علنی این
کنترل را از چشـ ـمانداز افکار عمومی احزاب مخالف انجام میدهند و بخش غیر آشـــکار
این کنترل را که البته تأثیر آن بههیچوجه کمتر نیست ،نمایندگان احزاب تشکیلدهندهی
دولت انجام میدهند که پشت درهای بسته انتقادات خود را از نمایندگانشان در دولت
مطرح میکنند [.]3
4-44444شورای فدرال (بوندس رات)
شورای فدرال دومین نهاد قانونگذار در سطح فدرال در کشور آلمان است و در بحث
وقف و امور خیریه نقش سیاستگذار را بر عهده دارد.
ش ــورای فدرال نمایندهی ایاالت و نوعی مجلس دوم در کنار مجلس فدرال به شـــمار
مـ ـیرود .این ش ــورا بای ــد در مورد هر قانـــون فدرال نظر خـــود را اعالم کند .شـــورای فدرال،
بهعن ــوان مجل ــس ایاالت ،همان وظایفـــی را به عهده دارد که در دیگـــر نظامهای فدرالی،
ً
مجالس س ــنا انجام میدهند .اعضای شـــورای فدرال را انحصارا نمایندگان دولتهای
ایاالت تش ــکیل میدهند .میزان روی هر ایالت به شـــکلی متوازن بر اســـاس جمعیت آن
تعیین میشود :هر ایالت حداقل سه روی دارد و پرجمعیتترین ایالت دارای شش روی
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اس ــت .کوچکترین ایالت ،برمن 660 ،هزار و بزرگترین ایالت ،نوردراین-وستفالن بیش
از  18میلیون جمعیت دارد [.]3
ش ــورای ف ــدرال در ارائهی قوانین جدید نیـــز نقش دارد و این یکـــی از تفاوتهای آن با
مجالس مش ــابه در نظام فدرالی است .قانون اساســـی دو نوع مشارکت در قانونگذاری را
برای این ش ــورا پیشبینی کرده است .قوانین فدرالی که متضمن هزینههای اضافی برای
دولتهای ایاالت باش ــند و قوانینی که جانشـــین یـــک قانون ایالتی شـــوند ،نیاز به تأیید
شورای فدرال دارند .در این موارد شورای فدرال ازنظر قانونگذاری دارای جایگاهی برابر با
مجلس فدرال اس ــت .در ح ــال حاضر بیـــش از  50درصد مصوبات قانونـــی باید به تأیید
ش ــورای فدرال برس ــد .ازآنجاکه قوانین فـــدرال را مراجع ایالتی اجرا میکننـــد ،مهمترین و
پرهزینهترین قوانین موافقت دولتهای ایالتی را گریزناپذیر میســـازد .این دسته از قوانین
س ــوای آن دس ــته از قوانین هس ــتند که شـــورای فدرال میتواند اعتراض خود را نسبت به
آنه ــا اعالم کند .ش ــورای ف ــدرال میتواند چنین قوانینـــی را حتی رد کنـــد .ولی مجلس
ف ــدرال میتوان ــد باهمان اکثریتی که قانون یادشـــده در شـــورای فدرال رد شـــده ،اکثریت
ساده و یا اکثریت دوسوم ،اعتراض را وارد نداند [.]3
با توجه به اینکه فعالیت ش ــورای فدرال بر دوش  16دولت ایالتی قرار دارد ،میتوان به
نقش مؤثر دولتهای ایالتی در سیاسـ ـتگذار یهای دولـــت مرکزی پی برد .بهاینترتیب
فعالی ــت رؤس ــای دولتهای ایالتی بســـیار فراتر از مرزهـــای ایاالت آنـــان در معرض افکار
عمومی قرار دارد [.]3
4-44444وزارت فدرال امور مالی
وزارت ف ــدرال ام ــور مالی یک ــی از وزارتخانههای فدرال کشـــور آلمان اســـت مســـئول
اجرای ــی امور مالی این کش ــور اس ــت ،با توجه به نقش به ســـزای ایـــن وزارتخانه در تدوین
بودج ــه و وضع قوانی ــن مالیاتی این وزارتخانه در جایگاه سیاســـتگذار در قوانین مالیاتی
میباشد.
وزیر امور مالی در آلمان ،بر اساس سیاستهای کالن صدراعظم ،فعالیت مینماید
و مس ــئول اجرای تمامی جنبههای سیاستهای مالی و مالیاتی کشور است؛ همچنین
در سیاستهای اتحادیه اروپا نیز نقش به سزایی دارد.
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وزارت ام ــور مال ــی در کش ــور آلم ــان تنهـــا عضـــو از کابینـــه دولت اســـت کـــه در مورد
تصمیماتی از دولت که منجر به هزینه زیاد میشود ،حق وتو دارد.
•چشمانداز " :رتبه نخست در ارائه خدمات" [.]56
•مامور یــت :مدیر یــت امــور مالــی کشــور بــه صــورت بــاز ،شــفاف ،پاســخگو و کارآمــد بــه
منظور ارائه خدمات در جهت اولویتهای توسعه کشور [.]56

شکل .2_4وبسایت رسمی وزارت امور مالی

•ســاختار :ایــن وزارتخانــه از  7اداره تشکیلشــده اســت کــه شــرح وظایــف هــر یــک در
جدول ( )1-4آورده شده است.
•اهداف:
اهداف اصولی و عملیاتی وزارتخانه به شرح زیر است:
_اقتصاد پایدار و استاندارد خوب زندگی
_تعادل خزانه ملی بلندمدت
_محیط مالیاتی کارآمد و مناسب از لحاظ اقتصادی
_مدیریت مالی ایاالت به صورت مسئول و عملگرا
_عملیات شفاف حکمرانی و ساختار سازمانی مؤثر
_استخدام با کیفیتترین کارکنان ،که در محیط مساعد کار به خوبی عمل نمایند.
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_ارائه خدمات قابل اعتماد توسط وزارتخانه با تاکید بر کار حرفهای [.]56
جدول .1 _4ادارات وزارت امور مالی و حوزه فعالیت آنها

نام اداره

شرح وظیفه

امور اداری

مسئول فعالیتهای اداری وزارتخانه

امور مالی و اقتصاد کالن

تعیین ابزارهای سیاست مالی و پیشبینی روندهای اقتصاد
کالن

بودجه فدرال

مسئول تدوین بودجه فدرال و محاسبه درآمد و هزینه دولت

گمرک و مالیات غیرمستقیم

مسئول وضع گمرک و مالیات غیرمستقیم و نظارت بر مرزها

وضع مالیات

مسئول هماهنگی سیستمهای مختلف مالیاتی (بههمراه
سایر اعضای اتحادیه اروپا)

روابط مالی و قانون

مســـئول هماهنگی روابط مالی بین دولتهای محلی و
مرکزی

سیاستگذاری و بازار مالی

مدیریت بازارهای سرمایه و تدوین سیاستهای مربوطه

خصوصیسازی

ایالتی در اختیار ادارات
سیاستگذاری برای مدیریت منابع
ِ
مستقل دولتی

هماهنگی سیاستهای مالی مسئول هماهنگی مسائل اقتصادی دولت آلمان در ارتباط با
اروپا و سیاستهای مالی اتحادیه اروپا
آلمان با اتحادیه اروپا

4-44444قوه قضائیه
قوه قضائیه در کش ــور آلمان از دو بخش تخصصی و عمومی تشـــکیل میشود .بخش
تخصص ــی دادگاه قان ــون اساس ــی اس ــت که در صـــورت وجود شـــکایتی به قوانیـــن برگزار
میش ــود و به آن رس ــیدگی مینماید و اجازه رد قانون را دارد ،از این رو این نهاد در جایگاه
سیاستگذار قرار دارد.
ساختار قوه قضائیه در شکل ( )3-4ارائهشده است.
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شکل .3_4ساختار قوه قضائیه کشور آلمان

در ه ــر ناحی ــه یک دادگاه محل ــی وجود دارد؛ وظایـــف این دادگاهها عبارت اســـت از:
رسیدگی به تخلفات (مانند رانندگی در حال مستی ،شهادت نادرست و  ،)...رسیدگی
به ثبت شرکتها و انجمنها و تعاونیها.
اهمیت دادگاههای محلی از این منظر اســـت که ســـازمانهای خیریـــه نیازمند ثبت
حقوقی در این ارگان میباشند [.]38
مراحل ثبت یک سازمان خیریه به شرح زیر میباشد؛ این مراحل بهصورت خالصه در
شکل ( )4-4آورده شده است.
.1در مرحل ــه اول ،اساس ــنامه بهدقت تنظیم میشـــود و تمامی فعالیتهای ســـازمان
بهدقت ذکر میگردد؛ در صورت تشـــخیص انحراف از فعالیتهای ذکرشده ،مقام
مالیات ــی ،عنوان خیریه را از س ــازمان میگیرد و مالیاتهای گذشـــته را نیز دریافت
میکند( .درصورتیکه سازمانی با عنوان خیریه ثبت نشود ،امکان ارائه «رسید کسر
مالیات» به اهداکنندگان ندارد و این موضوع سبب میشود افراد انگیزه کمتری به
کمک به سازمانهای غیرخیریه داشته باشند).
.2پس از تأیید اداره مالیاتی محلی ،الزم اســـت اساســـنامه توسط دفتر اسناد رسمی،
ثبت دفتری شود.
.3در مرحله آخر اساسنامه و اسناد مربوطه به دادگاه محلی ارسال میشود و سازمان
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ثبت میگردد و شماره ثبت دریافت میکند [.]39

شکل .4_4مراحل ثبت یک سازمان خیریه

4-44444وزارت امور خارجه
ازجمله وظایف وزارت امور خارجه آلمان ،ارائه کمکهای بشردوستانه در اسرع وقت
و فارغ از بوروکراسیهای متداول ،به سایر کشورهاست .با توجه به نقش این وزارتخانه در
تقس ــیمبندی بودج ــه برای کمکه ــای بشردوســـتانه در ســـطح بینامللی ،ایـــن نهاد نیز
سیاستگذار در امور خیریه میباشد.
دول ــت آلم ــان این فعالیته ــا را بهصـــورت مســـتقیم انجام نمیدهـــد؛ بلکه بـــا ارائه
که ــای مالی به س ــازمان ملل متحد ،ســـازمانهای مردمنهاد آلمانی و ســـازمانهای
کم 
زیرمجموعه صلیب سرخ برای فعالیتهای بشردوستانه همکاری مینماید.
سیاس ــت دولت آلمان در این زمینه مطابق با سیاست اتحادیه اروپا برای کمکهای
بشردوستانه است و معیارهای زیر در ارائه کمکها رعایت میگردد:
_الزم است ،تمرکز بر گروههای بسیار آسیبپذیر و نیازمند کمک باشد.
که ــای بشردوس ــتانه بای ــد ب ــدون در نظـــر گرفتن ترجیـــح به یک طـــرف جنگ و یا
_ کم 
اختالف و تنها با توجه به نیاز به کمک باشد.
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شکل .5 _4وبسایت رسمی وزارت امور خارجه

_کمکهای بشردوستانه بدون تبعیض بین افراد نیازمند صورت گیرد.
_اهداف بشردوس ــتانه نباید تابع اهداف سیاســـی ،اقتصادی ،نظامی و  ...باشـــد ،بلکه
که ــای بشردوســـتانه جلوگیـــری و یا کاهـــش درد و رنج
الزم اس ــت تنه ــا ه ــدف از کم 
قربانیان بحرانها باشد.
4-4444444فعالیتهای وزارت امور خارجه
.1کاهش ریس ــک فجای ــع :کمکهای بشردوســـتانه بهمنظور افزایـــش آمادگی برای به
حداقل رساندن تأثیر بالیای طبیعی ،کمک به افراد در معرض خطر بالیای طبیعی
و بحران برای مقابله بهتر با این فجایع و کاهش درد و رنج آنها.
.2کمک به ح ــل بحرانهای جهانـــی :وزارت امور خارجه آلمـــان ،تالشهای زیادی
برای مقابله با بحرانهای جهانی همچون ،گرم شـــدن کره زمین ،رشـــد جمعیت،
افزایش فقر و درگیریهای طوالنیمدت ،مینماید؛ همچنین از دیگر فعالیتهای
این وزارتخانه تش ــویق س ــایر دولتهـــا برای مشـــارکت در این بحرانهـــای جهانی
است.
.3همکار یهای توسعهای :کمکهای بشردوســـتانه و توسعه دولتها ازآنجا به هم

 / 142آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور آلمان

مرتبط میشوند که با توسعه دولتهای محلی ،آمادگی آنها برای مقابله با بحران
و فجای ــع افزایش مییابد؛ دولت آلمان برای محقق ســـاختن این مهم ،از ابزارهای
خود اس ــتفاده مینماید :کمکهای بشردوســـتانه توسط وزارت امور خارجه تأمین
یش ــود و وزارت ف ــدرال هم ــکاری و توســـعه اقتصـــادی در کنـــار نقـــش توســـعه
م 
همکار یهای معمول ،مس ــئول بهبود و توانبخشی دولتها نیز میباشد .درواقع
ه ــدف اصل ــی تقو ی ــت جوام ــع در کشـــورهای درحالتوســـعه ،بهویژه کشـــورهای
آسیبپذیر و دارای شرایط پرخطر میباشد.
در س ــال  ،2014وزارت ام ــور خارجه آلمـــان بیش از  473میلیون یـــورو (معادل 1،600
میلی ــارد تومان) برای فعالیتهای بشردوســـتانه در سراســـر دنیا صرف کـــرد .در این دوره
تمرکز بر فعالیتهای بشردوس ــتانه اضطراری در کشور ســـوریه و همسایههای آن ،شمال
عراق ،اوکراین ،جمهوری آفریقای مرکزی و سودان و همچنین کشورهای درگیر با بیماری
ابوال در آفریقای غربی ،بود.
مهمترین همکاران این وزارتخانه ،کمیســـیون پناهنـــدگان ،مرکز کمک به پناهندگان
فلس ــطینی و دفت ــر همکار یهای بشردوســـتانه ســـازمان ملـــل متحد میباشـــد .عالوه بر
همکاری در طیف گستردهای از پروژههای بینالمللی ،وزارت امور خارجه آلمان ساالنه
 5/17میلیون یورو (17معادل میلیارد تومان) بهصورت داوطلبانه به سازمان ملل متحد
کمک میکند [.]40
4-44444وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی
ته ــای وزارت فـــدرال همـــکاری و توســـعه اقتصـــادی ارائه
بخ ــش اعظم ــی از فعالی 
کمکهای بشردوس ــتانه بینالمللی اســـت ،بنابراین این وزارتخانه نیـــز با توجه به جایگاه
سیاسی باالی خود نقش سیاستگذار را دارد.
این وزارت در س ــطح کابینه دولت فدرال آلمان تعریفشـــده است .دفتر این وزیر در
3
ساختمان صدراعظم آلمان در شهر بون 2قرار دارد و دفتر دوم آن در ساختمان یوروپاهاوس
1

1. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
2. Bonn
3. Europahaus
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در برلین میباش ــد .این سطح از وزارت در ســـال  1961تشکیل شد و هدف آن بهصورت
"تش ــویق توس ــعه اقتص ــادی در کش ــور آلمـــان و ســـایر کشـــورها ،از طریـــق همـــکاری و
مش ــارکت"تعریف ش ــد .وزیر فدرال توســـعه و همکاری اقتصادی آلمان با ســـازمانهای
بینالملل ــی که در زمینه توس ــعه فعالیت میکننـــد ،مانند بانک جهانی ،ســـازمان ملل و
صندوق بینالمللی پول همکاری مینماید [.]41

شکل .6_4وبسایت رسمی وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی

4-4444444ساختار
در وزارتخانهی فدرال همکاری و توســـعهی اقتصادی در آلمان  1،025نفر مشـــغول به
کار هستند .حدود  66درصد از جایگاهها در دفتر بون1و مابقی آنها در دفتر برلین 2مستقر
هس ــتند .تعداد معینی از کارکنان این وزارتخانه بهطور منظم و برای چند ســـال ،در یک
دوره زمانی معین ،از طرف وزارتخانه حمایت میشـــوند تا به انجام تکالیف توسعهای در
بخشهای مختلف جهان بپردازند.
این وزارتخانه ،از س ــاختار متداول ارگانهای دولتی برخوردار نیست .بهمنظور اجرای
1. Bonn
2. Berlin
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پروژهه ــای ای ــن وزارتخان ــه ،از س ــازمانهایی با عنـــوان "ســـازمانهای اجرایی "1اســـتفاده
میکنند؛ این سازمانها با آژانسهای اجرایی موجود در کشور مدنظر که توسط دولت آن
کشور برگزیدهشدهاند ،همکاری مینمایند.
این وزارتخانه خدمات متعددی ازجمله ،برنامهریزی همکار یهای توسعهای آلمان،
همکاری با بخش عمرانی و خصوصی ،همکاری با کشـــورهای شـــریک و ســـازمانهای
چندجانبه و فعالیت برای توسعه اطالعات و کارهای آموزشی ،انجام میدهد.
وزارت فدرال توسعه و همکاری از  5ریاست کل تشکیلشده است که مسئول انجام
وظایف مختلفی میباشند.
تمامی کارکنان این وزارتخانه در برلین و بون مشـــغول به کار نمیباشند بلکه تعدادی
از کارکن ــان نی ــز در کش ــورهای ش ــریک فعالیـــت مینماینـــد و نقـــش آنهـــا هماهنگـــی
فعالیتهای توسعه میباشد .در حال حاضر  106نفر از کارکنان در مأموریتهای خارجی
و سازمانهای بینالمللی کار میکنند.
این وزارتخانه کارکنانی در سفارتخانههای زیر دارد:
آ ک ــرا ،آدی ــس آبابا ،باما ک ــو ،پکن ،بلگراد ،بیشـــکک ،برازیلیـــا ،قاهره ،کلمبـــو ،داکار،
دارالس ــام ،داکا ،هان ــوی ،اس ــام آب ــاد ،جاکارتـــا ،کابل ،کامپـــاال ،کاتمانـــدو ،کیگالی،
کینشاس ــا ،الپ ــاز ،لیلونگوه ،لیما ،ل ــوزاکا ،ماناگوا ،ماپوتو ،نایروبی ،دهلـــی نو ،اوآ گادوگو،
پنوم پن ،پرتوریا ،رباط ،رام اهلل ،صنعا ،تگوسیگالپا ،تفلیس ،ویندهوک ،یائونده.
همچنی ــن تع ــدادی از نماین ــدگان این وزارتخانـــه در مأموریتهای دائمـــی آلمانی در
نهاده ــای بینالمللی زیر حضور دارند :ســـازمان ملـــل متحد( 2ژنو و نیویورک) ،ســـازمان
هم ــکاری و توس ــعه اقتص ــادی( 3پار ی ــس) ،اتحادیـــه اروپـــا( 4بروکســـل) ،ســـازمان غذا و
کش ــاورزی( 5رم) ،برنامه جهانی غذا( 6رم) و صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی( 7رم)
1. Implementing Organisation
2. United Nations
3. The Organisation for Economic Cooperation and Development
4. The European Union
5. The Food and Agriculture Organisation
6. The World Food Programme
7. The International Fund for Agricultural Development
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و همچنی ــن کارکنان ــی در بانک جهانی و بانکهای توســـعه آفریقا ،آســـیا ،قـــاره آمریکا و
کارائیب دارد.
4-4444444حوزههای فعالیت وزارتخانه
دنیای بدون فقر ،درگیریهای مس ــلحانه و یا تخریب محیطزیست -این چشمانداز
 189نفر از س ــران کش ــورها را در س ــپتامبر  2000دورهم جمع کرد .آنها در اعالمیه خود،
هش ــت هدف برای بهبود زندگی میلیونها نفر در سراســـر جهان تنظیم کردند .ریشهکن
ک ــردن فق ــر ،مبارزه با گرس ــنگی و بیماری ،آموزش بـــرای همه ،حمایت از دموکراســـی و
صلح ،تحقق حقوق بشر و برابری جنسیتی ،حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی.
دول ــت ف ــدرال آلمان نی ــز ،از این اه ــداف حمایت میکنـــد و اهداف توســـعهای خود را
هماهن ــگ با اهداف توس ــعه هزاره تدوین مینماید .سیاســـت توســـعه آلمان در جهت
تحقق این اهداف ،با سه اصل هدایت میشود )1 :کاهش فقر )2 ،ترویج اشکال عادالنه
جهانیشدن )3 ،برقراری صلح.
حوزههای فعال در حال حاضر به شرح زیر است:
_کسبوکار
_توسعه تأمین مالی
_آموزش
_انرژی

_حفاظت از اقلیم
_حفاظت از محیطزیست
_مواد خام
_مذهب و توسعه
_توسعه روستایی

_غذا
_حکومتداری خوب
_سالمت

_حمایت اجتماعی
_توسعه ورزش

_برقراری صلح

_توسعه همکاری انتقالی

_حقوق بشر
_مهاجرت

_صنعت نساجی
_بحران پناهندگان
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_پویایی جمعیت
_فقر []42

_توسعه شهری

4-4444444اهداف و حوزههای مداخله سیاست توسعه آلمانی
خطمشی اصلی اهداف و حوزههای مداخله صلح و امنیت برای اولین بار در گزارش
توس ــعه جهان ــی س ــال  2011بانک جهانـــی ،فراهـــم گردید .این مســـئله اهمیـــت توجه به
"امنی ــت ،عدال ــت و ش ــغل" ب ــرای مقابله با شـــکنندگی و تعـــارض و از بین بـــردن چرخه
خشونت را نشان میدهد.
اهداف صلح و چگونگی برقراری آن 1به شرح زیر تبیین شده است:
هدف  -1پرورش فراگیر سیاسی و حل تعارضها
هدف  -2افزایش امنیت عمومی
هدف  -3رسیدگی به بیعدالتیها و افزایش دسترسی مردم به عدالت
هدف  -4تولید اشتغال و بهبود معیشت
هدف  -5مدیریت درآمدها و ظرفیتسازی برای ارائه خدمات عادالنه [.]42
4-4444444همکاری و هماهنگی با سایر بازیگران و شرکا
ً
انتخ ــاب ش ــرکای همکار در س ــایر کشـــورها معموال دشـــوار اســـت ز یرا این شـــرکا
درواق ــع هم ــان بخشهایی هس ــتند که مشـــکل در آنجـــا وجـــود دارد و در تعارضات و
خشونتها دخیل بودهاند.
مشارکت آلمان در همکاری برای حل مشکالت با تعدادی از شرکای مختلف دولتی
و جامع ــه مدنی میباش ــد .با تمرکز بر تعامل بین قدرتها در ســـطوح دولتی و اجتماعی،
سیاست توسعه میتواند ارتباط بین بازیگران این دو گروه را افزایش دهد.
سیاس ــت توس ــعه کش ــور آلمان ،شـــامل تأمین مالی ابزارهای چندجانبه و ارو پایی
برای پیش ــگیری از بحران و برقراری صلح ،در مناطق کوچکتر و شـــکنندهتر که توان
تأمی ــن مال ــی کافی ندارن ــد و در غیاب باز یگـــران دوجانبه ،ســـازمانهای چندجانبه و
اتحادیه ارو پا میباشد [.]42
)1. Peace- and Statebuilding Goals (PSG
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4-4444444منبع بودجه
بودجه وزارت فدرال توس ــعه و همکاری اقتصادی بخشی از بودجه ملی آلمان است.
در س ــال مالی  ،2016بودجه ای ــن وزارتخانه معادل  7/407میلیارد یـــورو (حدود  26هزار
میلیارد) تخمین زدهشده است.
تخصیص این بودجه به منابع مختلف در شکل ( )7-4آورده شده است [.]42

شکل .7_4مصارف وزارت همکاری و توسعه اقتصادی
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4-44444ادارات مالیات محلی
ادارات مالیات محلی نقش ناظر برای ســـازمانهای خیریه را بر عهده دارند و موظف
ب ــه پاس ــخگویی و تبعی ــت از قوانین وزارت امـــور مالی هســـتند؛ ایـــن ادارات مالیاتی در
شهرهای مختلف وجود دارند.
س ــازمانهای خیر ی ــه بهمنظور ثبت و دریافت عنـــوان خیریه ،نیازمنـــد تأیید «ادارات
مالیات محلی» میباشند همچنین پس از ثبت این سازمانها« ،ادارات مالیات محلی»
س ــالیانه بر فعالیتهای سازمان نظارت میکنند و در صورت تخلف از اهداف ذکرشده
در اساس ــنامه ،س ــازمان را از عنوان «خیریـــه» خلع میکنند و مالیاتهای گذشـــته را نیز
دریافت میکنند [.]37
4-44444موسسه مرکزی مسائل اجتماعی آلمان
موسس ــه مرکزی مسائل اجتماعی آلمان نقش نظارتی بر سازمانهای خیریه را بر عهده
دارد و از طرف ــی با معرفی س ــازمانهای برتر بـــه افراد نیکوکار نقش تســـهیلگری نیز دارد ،از
س ــوی دیگ ــر به دلی ــل اس ــتناد وزارت امـــور خارجـــه و وزارت فـــدرال همکاری و توســـعه
اقتصادی ،از جانب این نهادها مورد نظارت قرار میگیرد.
این موسس ــه در سال  1893در شهر برلین باهدف میانجیگری بین افرادی که نیاز به
کمک دارند و افرادی که توانمند و خواهان کمک کردن هستند ،ایجاد شد.
بر طبق اساس ــنامه ،این موسسه بهعنوان یک مرکز جمعآوری /دادهپردازی/پژوهش،
یش ــود که محدوده کار اجتماعی را ،بـــا در نظر گرفتن ویژه رفـــاه اجتماعی در
ش ــناخته م 
کار ،بهصورت کامل پوشش میدهد]43[ .
موسس ــه ب هص ــورت کل ــی در س ــه حـــوزه کاری فعالیت میکنـــد :خدمات مشـــاوره،
کتابخانه تخصصی و انتشارات.
1

4-4444444خدمات مشاوره
از س ــال  1906این موسس ــه اطالع ــات مربوط به ســـازمانهای خیریه بـــرای کمک به
نیازمندان را جمعآوری و مستند میکند و اطالعات ارزیابی مستقلی برای اهداکنندگان
1. DZI
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شکل .8 _4وبسایت رسمی موسسه مرکزی آلمان برای مسائل اجتماعی

فراهم مینماید .در حال حاضر حدود  2،000موسســـه خیریه در آرشـــیو موسســـه ،مســـتند
خدمات اطالعاتـــی ،از ســـال  1992مؤسســـات خیریهای که
ش ــده اس ــت .در کنار ای ــن
ِ
تقاض ــای کمک مالی فرا منطقهای میکنند -با پیوســـتن داوطلبانه متعهدانه -برای مهر
تأیید در موسس ــه ثبتن ــام میکنند .این بهاصطـــاح "مهر تأیید" ،محدود به مؤسســـات
خیریهای با اهداف اجتماعی و بهصورت خاص اهداف خیریه بشردوســـتانه ،میشـــد تا
اینک ــه در س ــال  2004ای ــن محدودی ــت برداشـــته شـــد و موسســـه بـــرای ثبتنـــام تمامـــی
سازمانهای عامالمنفعه (بهجز برای احزاب سیاسی) در آلمان آزاد شد .در حال حاضر،
 226موسس ــه خیر ی ــه با درآم ــد مجموع ســـاالنه  1/4میلیارد یـــورو (معادل حـــدود  5هزار
میلیارد) در موسسه ثبتنامشدهاند و "مهر تأیید" آن را دریافت کردهاند.
اه ــداف ای ــن مه ــر عبارتاند از :حمایـــت از اهداکننـــدگان ،حفاظـــت از کمکهای
اهداکنندگان و حفاظت از درآمدها.
بهط ــور مثال وزارت امور خارجه آلمان و وزارت فدرال توســـعه و همکاری اقتصادی،
ب ــرای اطمینان از پرداخ ــت یارانههای عمومی به مؤسســـات خیریه ،به مهر این موسســـه
استناد میکنند [.]43
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4-4444444کتابخانه تخصصی
ای ــن موسس ــه همچنی ــن ،کتابخانهای تخصصـــی در زمینـــه تئوری و عمـــل کارهای
اجتماع ــی دارد که قدمت آن به س ــال  1860میالدی برمیگردد .این کتابخانه یک پایگاه
داده اینترنتی اس ــت و همه منابع مس ــتند شـــده از ســـال ( 1979حدود  27،000رســـاالت
تکموضوعی و  150،000مقاله) را پوش ــش میدهد و توسط حدود  180دانشگاه در آلمان،
اتریش و سوئیس حق دریافت مقاالت این موسسه خریدار یشده است [.]43
4-4444444انتشارات
این موسس ــه مجلهای با نام "کار اجتماعی" بهصورت ماهانه منتشـــر میکند (از سال
)1951؛ در ای ــن مجل ــه در مورد مس ــائل مربوط بـــه نظم و نظام اجتماعی بحث میشـــود و
اطالع ــات بنیادین ،پروژهه ــای مدل و روندهای کار اجتماعی فراهم میشـــود .از ســـال
 ،2003نیز س ــالنامهای توس ــط موسس ــه منتشر میشـــود که مســـائل مربوط به کمکهای
اهدای ــی ش ــامل ،اطالعات گس ــتردهای درباره مؤسســـات خیریـــه با "مهـــر تأیید" ،بحث
در ب ــارهی موضوعات فعلی و پژوهش در بخش غیرانتفاعی ،آمارهای مالی و نکات مفید
برای اهداکنندگان میباشد.
این موسسه  20کارمند دارد و طبق اساسنامه بنیاد ،هیئتمدیره شامل  5نفر میشود
که توسط نهادهای مربوطه خود انتخاب میشوند ،این نهادها به شرح زیر میباشند:
_مجلس سنای برلین
_وزارت فدرال خانواده ،سالمندان ،زنان و جوانان
_اتاق صنعت و بازرگانی از انجمن اتاقهای آلمان
_انجمن شهرهای آلمان
_انجمن فدرال امور رفاهی غیردولتی []43
 4-3-9-4تأمین مالیبودجه س ــاالنه موسس ــه بهط ــور میانگیـــن  3/1میلیـــون یـــورو ( 10/5میلیـــارد تومان)
میباشد که از منابع زیر تأمین میشود؛
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 .1درآمدهای موسسه ( )%55شامل:
_کارمزد نظارت (مربوط به نشان مخصوص موسسه) %۹۰
ݧݑ
مقاالٮ %۶
_فروش حق دریافت
_فروش مجالت %۴
 .2یارانههای عمومی ()%45
4-4444444موتور جستجو
این موسس ــه همچنین موتور جس ــتجوی تخصصـــی برای مؤسســـات خیریهای که در
موسسه ثبتنام نمودهاند ،فراهم نموده که افراد خیر میتوانند موسسه مدنظر خود را بیابند.

شکل .9 _4موتور جستجوی موسسه مرکزی آلمان برای مسائل اجتماعی
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4-4-4444اتحادیه بنیادهای آلمانی( انجمن اشتیفتونن)1
این اتحادیه نقش تسهیلگری برای بنیادهای آلمانی دارد.
این اتحادیه از بزرگترین و قدیمیترین اتحادیه بنیادها در اروپاست که در سال 1948
تأس ــیس ش ــد .مطابق بخش «اهداف ممتـــاز مالیاتی» قانون مالی عمومی ،این ســـازمان
غیرانتفاعی محسوب میشود و در حال حاضر حدود  20،000عضو دارد]44[ .
اتحادی ــه بنیاده ــای آلمانی خود را متعهـــد میداند که به بنیادهـــای آلمانی در تحقق
بخش ــیدن اهداف و فعالیتهای خود بهصورت مؤثرتر ،چه در زمان حال و چه در آینده،
یاری رس ــاند؛ این موضوع ش ــامل تالشهایی برای بهبود شـــرایط عمومی قانون بنیادها و
قوانی ــن مالیات ــی آنها و همچنی ــن ایجاد جو دوســـتانه در بنیادها میباشـــد .همچنین با
تماس مداوم ب ــا تصمیم گیران عمومی ،از طریق ارائه پیشـــنهادهای جدید ،این اتحادیه
ب هص ــورت عملی در فرآیند تصمیمگیریهـــای دولتی و تعهدات گـــزارش عمومی اثرگذار
میباش ــد .انجمن بنیاده ــای آلمانی همچنیـــن گفتگو و بهطور خاص تبـــادل تجارب و
ایجاد ش ــبکههایی در میان بنیادها را تســـهیل میکند .این اتحادیـــه بهعنوان مرکز تعالی

شکل .10 _4وبسایت رسمی انجمن بنیادهای آلمانی
1. Stiftungen
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بنیاده ــای آلمان ــی اطالعاتی را جمـــعآوری مینمایـــد -بهعنوانمثـــال در پایگاه داده
بنیاده ــای آلمان و کتابخانه بنیادهای آلمان و آنها را در نشـــریههای خود ارائه میکند و
در تحقیقات علمی خود از این دادهها استفاده مینماید]44[ .
4-444-4444دانشنامه بنیادها
این اتحادیه همچنین بهعنوان سازمان چتر حمایتی فراگیر به حمایت از سازمانهای
غیرانتفاعی آلمان در مسائل و چالشهای خاصشان میپردازد .عالوه بر ارائه مشورتهای
ف ــردی ،خدمات ــی که به اعض ــای ای ــن انجمن ارائـــه میگردد شـــامل ،ارتباطـــات کتبی و
الکترونیک ــی ،تواف ــق ق ــرارداد تخفیفهای متعدد بـــرای بنیادهـــای ارائهدهنده خدمات
تجاری (شرکای پشتیبان )1و مجموعهای از دورههای آموزشی میباشد.
در س ــطح قاره اروپا ،این اتحادیه با سایر انجمنهای بنیادهای ملی و مرکز بنیادهای
اروپایی 2همکاری مینماید.
عالوه بر مس ــائل ذکرش ــده در باال ،اتحادیه بنیادهای آلمانی هدف حمایت از توســـعه
بنیاده ــا را در ی ــک رویکرد کل ــی مدنظـــر دارد و در جهـــت افزایش آ گاهی عمومـــی درباره
اهمیت بنیادها در جامعه مدنی مدرن فعالیت مینماید.
ب ــا افزای ــش تعداد بنیادهای ــی که ب ــه اتحادیه بنیادهـــای آلمانـــی میپیوندند ،فرصت
پرورش روح بنیاد و افزایش اثرگذاری متقابل بنیادها در آلمان پدید میآید و درنتیجه دفاع
از منافع بنیادها با موفقیت صورت میپذیرد [.]44
4-444-4444اتحادیه برگزیده سال 2008
در  7آور ی ــل س ــال  ،2008یازدهمین کنگره اتحادیههای جامعـــه آلمان برای مدیریت
اتحادیهه ــا 3که در ش ــهر دوس ــلدورف 4برگزار شـــد ،اتحادیه بنیادهای آلمانـــی را بهعنوان
انجمن برگزیده سال انتخاب نمود .اتحادیههای برگزیده پیشین ،اتحادیههایی بودند که
پایدار شناخت هش ــده بودند و ازنظر آمادگی برای تطبیق با تغییر و توانمندیهای رهبری از
1. Sponsoring Partners
)2. European Foundation Center (EFC
)3. 11th Association of the German Society for Association Management (DVGM
4. Düsseldorf
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جایگاه مناس ــبی برخ ــوردار بودند .اتحادیـــه بنیادهای آلمانی نخســـتین انجمن از بخش
غیرانتفاعی است که این افتخار را کسب کرده است [.]44
4-444-4444اساسنامه
اساس ــنامه اتحادیه بنیادهای آلمانی که در  21ژوئن ســـال  2012بازنویسی شده است
که به شرح زیر میباشد:
• مقدمه

اتحادیه بنیادهای آلمانی از منافع بنیادها در این کشور در برابر مردم ،دولت و سیاست
حمایت مینماید.
این اتحادیه متعهد اس ــت که بنیادها را برای عملی کردن اهداف و آرمانهایشـــان در
زمان حال و آینده توانمند سازد؛ هدف کلیدی این اتحادیه ،حمایت از بخش بنیادهای
غیرانتفاعی و مشارکت مردمی میباشد.
مرک ــز اتحادی ــه در ش ــهر برلی ــن در آلمـــان میباشـــد و ســـال مالی مطابق یک ســـال
تقویمی میباشد.
• اهداف

ه ــدف اتحادیه ،حمایت از آم ــوزش و علم و بنیادهای غیرانتفاعی در آلمان اســـت.
همچنی ــن اتحادیه منافعی که در چارچوب بخش "حقوق ویـــژه مالیاتی" در قانون مدنی
آلم ــان میگنجد را برای بنیاده ــا و اهداکنندگانی که خدمات خیریـــه ارائه میدهند و یا
اهداف کمک به کلیس ــا دارند ،تأمین مینماید .ازجمله اهداف اتحادیه میتوان به موارد
زیر اشاره نمود:
_ترویج طرحهای تحقیقاتی
_وقایع و نشریهها
_فعالیتهای روابط عمومی
_جمعآوری دادهها و مستندات
_آموزشهای حرفهای
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_برنامههای تبادل بینالمللی
_قدردانی از افراد و سازمانهایی که خدمات برجستهای به بخش بنیادها نمودهاند.
1
_ارائه مشاوره به بنیادها و افراد نیکوکار
• سازمان غیرانتفاعی

ای ــن اتحادیه بهصورت مس ــتقیم اهـــداف خیریه کـــه در قانون مدنی آلمـــان در بخش
"اه ــداف با حق و ی ــژه مالیاتی" ق ــرار دارد ،را دنبال میکند .هدف اتحادیـــه ارائه خدمات
صرفنظر از منافع شخصی و سودآوری است.
تنه ــا طرحها و اهدافی تأمین مالی میشـــوند که مطابق با اهداف اساســـنامه اتحادیه
باشند .اعضای اتحادیه هیچ امتیازی از منابع مالی اتحادیه دریافت نمیکنند.
هرگون ــه فعالی ــت و یا هزینـ ـهای که افـــراد در اتحادیه انجـــام میدهنـــد بهدقت جبران
میشود .اعضای هیئتمدیره در مورد میزان پرداختیها تصمیم میگیرند.
• عضویت

بنیاده ــا و مدیر ی ــت بنیاده ــا ،واجـــد شـــرایط عضویـــت در ایـــن اتحادیه میباشـــند.
همچنی ــن ،اف ــراد حقیق ــی ی ــا حقوق ــی کـــه عالقهمنـــد بـــه کســـبوکار بنیادها هســـتند،
درصورتیکه از اهداف اتحادیه پیروی نمایند ،میتوانند تحت عنوان دوستدار کسبوکار
بنیادها ،عضو ثابتی از اتحادیه باشند.
عضو ی ــت همچنین میتواند از طریق ارســـال درخواســـت بهصـــورت کتبی به کمیته
تصمیمگیری انجام پذیرد .درصورتیکه کمیته ،درخواســـت را نپذیرد ،درخواســـتکننده
میتواند ظرف مدت چهار هفته ش ــکایت خود را تســـلیم کند .درنهایت شورای مشورتی
تصمیم میگیرد که درخواست پذیرفته و یا رد شود.
بهمنظ ــور تأمین هزینههای اتحادیه ،اعضا موظف به پرداخت حق عضویت ســـاالنه
میباش ــند .هیئتمدیره و اعضا با توجه به دســـتورالعمل محاسبه حق عضویت بر روی
مبلغ پرداختی توافق مینمایند.
1. Donors
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مبلغ حق عضویت در ابتدای سال تعیین میشود.
عضویت در صورتی منقضی میشود که:
_بنیاد و یا سازمان عضو ،منحل و یا ورشکسته شود و یا نارسایی در داراییهای آن وجود
داشته باشد.
_مرگ افراد حقیقی وابسته به بنیاد
_اعالم برداشت مستقیم از بنیاد بهصورت کتبی ،سه ماه پسازانقضای سال مالی
همچنی ــن اعضا ممکن اس ــت ب ــه دالیلی همچـــون ،پرداخت نکـــردن حق عضویت
ب هص ــورت مکرر ،تخلف از اساس ــنامه اتحادیه و یا آســـیب به منافـــع آن از اتحادیه اخراج
شوند .در طول چهار هفته پس از اعالم حکم اخراج ،اتحادیه میتواند اعتراض خود را به
کمیته تصمیمگیری اعالم کند و ش ــورای مشـــورتی ظرف مدت یک مـــاه نتیجه نهایی را
اعالم خواهد کرد.
• مجمع عمومی

مجمع عمومی بهطور مرتب حداقل یکبار در سال و همزمان با مجمع ساالنه اتحادیه
برگزار میشود .دعوتنامه اعضا حداقل شش هفته قبل ارسال میگردد .زمان و مکان نیز
در دس ــتور کار ذکر میگردد .در صورت درخواســـت کتبی حداقل یکسوم از اعضا با ذکر
دلیل ،یک مجمع ویژه در عرض سه ماه تشکیل خواهد شد.
حداق ــل س ــه هفته قب ــل از برگزاری مجمـــع ،هرکدام از اعضـــا میتوانند بـــا ذکر دلیل و
بهص ــورت کتبی درخواس ــت افزودن بخشهای جدید به دســـتور کار و یا پیشـــنهادهای
دیگری دهند.
4-444-4444جوایز اهدایی به بنیادها
این اتحادیه بهمنظور تش ــویق افراد به انجام فعالیتهای خیریه جوایزی را به شرح زیر
در نظر گرفته است:
_جایزه کامپس :این جایزه بر اس ــاس اثربخشی بنیادها اهدا میشود و سه معیار دارد)1 :
ظاهر کلی بنیاد  )2پروژههای روابط عمومی  )3فعالیتهای ارتباط فردی
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_جای ــزه خیر ی ــن آلمانی :این جایزه از ســـال  1994بهصورت ســـاالنه اهدا میشـــود .این
جایزه بهمنظور قدردانی و تش ــویق افراد به ســـمت فعالیتهای نیکوکارانه در ارتباط با
بنیادها میباش ــد .تأس ــیس بنیادهای جدید و بهبود بنیادهای فعلی از دستاوردهای
این جایزه است.
_مدال حوزه خدمترسانی به بنیادها :این مدال اولین بار در سال  1980برای این حوزه
در نظ ــر گرفت ــه ش ــد .چهرههای برجســـته حـــوزه بنیادها کـــه مفتخر به خدمترســـانی
صادقانه هستند ،موفق به دریافت این مدال میگردند]44[ .
4-444-4444موتور جستجو
این اتحادیه همچنین موتور جس ــتجوی پیشـــرفتهای برای بنیادهـــای آلمانی دارد که
بهراحتی امکان یافتن بنیاد موردنظر را فراهم میکند.
4-4-4444انجمن بنیانگذاران سیستم علم آلمان (1اشتیفتروربند)2
انجمن بنیانگذاران سیس ــتم علم آلمان ،نقش تســـهیلگری بـــرای نهادهای خیریه را
برعهده دراد.
این انجمن در س ــال  1920تأسیس شد و منابع مالی که به بنیاد پژوهشی اسبق آلمان
تعل ــق داش ــت را جمعآوری کرد .از س ــال  1945تا  1949به دلیل جنـــگ جهانی ،انجمن
ً
تعطیل ش ــد و در س ــال  1945در آلمان غربی مجددا شـــروع به فعالیت نمود .این بنیاد تا
ام ــروز نقش مهمی را در عرصه آ کادمیک آلمـــان ،بهخصوص در بخش آموزش و تدریس
آ کادمیک ،زیرس ــاخت و جایگاه وقف ،سیاستگذاری علم ،مدیریت دانشگاهها و ...
ایفا کرده اس ــت .با توجه به س ــاختار منحصر به فرد و تعداد زیاد مؤسسات زیرمجموعه و
همچنین با عنایت به تأمین مالی عظیم ساالنه  150میلیون یورویی ( 518میلیارد تومان)
و روش غیر بوروکراتیک آن ،اشتیفتروربند بدون شک یک بازیگر غیرمتعارف در عرصهی
تأمین مالی پژوهش ــی در آلمان میباش ــد .هدف اصلـــی این بنیاد راهانـــدازی برنامههای
نوآوران ــه مانند "کمکهزینههای تحصیلی در آموزش مقاطـــع باالتر" و "بنیاد نوآورانه برای
1. Founders Association for the German Science System
2. Stifterverband
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شکل .11 _4موتور جستجوی اتحادیه بنیادهای آلمانی

مطالع ــات" میباش ــد .س ــابق بر ای ــن هدف ،تشـــویق همـــکاران در دانشـــگاهها برای
همراهی با روشهای نوین آموزش ــی مانند یادگیری بر پایه حل مســـئله و آغاز رویکردهای
جدید برای همراهی با گروههای متفاوت دانشجویان در دانشگاه بود [.]45
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شکل .12_4وبسایت رسمی انجمن بنیانگذاران برای علم آلمان (اشتیفتروربند)

ای ــن انجم ــن در حال حاض ــر حدود  4،000عضـــو دارد که  3،000عضو آن شـــرکتهای
خصوص ــی بزرگ و متوس ــط هس ــتند .تأمین مالی انجمـــن از طریق کمکهای ســـاالنه و
مشارکت اعضا صورت میگیرد.
فعالیت اصلی انجمن در س ــطح ملی اســـت ،اما در برخی حوزهها نیز مشارکتهای
بینالملل ــی دارد و مأمور ی ــت آن ب هص ــورت ترویـــج علـــم و تکنولـــوژی در حـــوزه آموزش و
پژوهش و تقویت بنیادهای غیرانتفاعی در دنیا تعریفشده است [.]45
4-444-4444حوزههای فعالیت انجمن
این انجمن در حوزههای ،آموزش و علم فعالیت مینماید.
• آموزش

هدف :فراهم نمودن فرصت مناسب برای آموزش افراد جوان در تمامی طیف آموزشی
گس ــتره فعالیتها :حمایت از جوانان بااســـتعداد ،ســـازماندهی دورههای تابستانه،
برگ ــزاری رقابتهای ــی برای دان ــش آموزان ،ایجـــاد بنیادهایـــی برای ترویـــج فعالیتهای
نیکوکارانه در حوزه آموزش و توسعه زیرساختهای آموزش دانشگاهی.
• علم

ه ــدف :افزایش کیفی ــت آموزش آ کادمیک و کمپینهایی برای مؤسســـات آموزشـــی
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مس ــتقل در یک سیس ــتم رقاب ــت گرا ،ترویج همـــکاری بین کســـبوکارها ،علم و جامعه
مدنی]45[ .
4-4-4444بانک GLS

بان ــک  GLSبا توجه به حیطه خدماتی که ارائه مینماید ،نقش تســـهیلگری را بر عهده
دراد.
•مأمور یــت :اصــول بنیادیــن و هدایتگــر کار مــا ،احتــرام بــه زندگــی اســت و دلواپســی بــرای
همزیســتی مســالمتآمیز همــه فرهنگهاســت کــه ریشــه در آزادی و مســئولیتپذیری
افراد دارد .ما انسان را به صورت مجموعهای از جسم ،روح و روان میبینیم.
اقدامات ما در جهت حفظ و ارتقای شـــانس زندگی برای نسل فعلی و آینده است.
ݧݑ
وحـــدٮ طبیعت و توســـعه تمدن
م ــا محیطز یس ــت را ب ــه ص ــورت مفهـــوم جامعـــی از
میبینیم [.]۵۹
در س ــال  1961انجمن خیریه  GLSایجاد شـــد که تا ســـال  2013بیش از  350سازمان
خیر ی ــه عضو این انجمن میباش ــند .این انجمن تبحر ویـــژهای در جمعآوری کمکهای
مردم ــی ،مش ــاوره در م ــورد می ــراث و تبدیـــل کســـبوکارها به ســـرمایههای خیریـــه دارد.
حوزهه ــای اصلی فعالیت انجمن عبارتاند از :کشـــاورزی ،کمک به توســـعه ،آموزش،
بهداشت و رفاه اجتماعی.
بانک  GLSدر س ــال  1974تأس ــیس شـــد و تا امرو ز حدود  23،000پـــرو ژه را تأمین
مالی نموده اس ــت .این بانک نخس ــتین بانک اجتماعی و ز یســـتمحیطی در کشـــور
آلمان است [.]46
4-444-4444فعالیتهای بانک  GLSدر جهت کمک به نهادهای خیریه
بانک کارمزدهای بانکی را از سازمانهای خیریه دریافت نمیکند.
برای مشتریان این امکان وجود دارد که سود کمتری برای سپرده خود انتخاب نمایند
و بانک مابقی سود بانکی آنها را در پروژههای خیریه سرمایهگذاری نماید [.]47
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شکل .13_4وبسایت رسمی بانک GLS

4-4-4444می سناتا
میس ــناتا با ارائه خدمات آموزش ــی و مشـــاورهای برای ســـازمانهای خیریه ،به عنوان
تسهیلگر شناخته میشود.
در طول  22س ــال ،شرکت ،فعالیتهای مشـــاورهای خود را برای دو بخش انتفاعی و
غیرانتفاعی توسعه داد .در سال  ،2010بخش غیرانتفاعی با نام« ،موسسه می سناتا» و در
دو بخ ــش «موسس ــه آموزش ــی» و «م ــی ســـناتا بینالمللـــی» که خیریـــهای بـــرای دریافت
کمکهای نقدی اس ــت ،بهعنوان زیرمجموعه «بنیاد می ســـناتا» بـــه فعالیت خود ادامه
داد .در ح ــال حاضر موسس ــه می س ــناتا بهصـــورت کامل در بخـــش غیرانتفاعی فعالیت
میکند و بهعنوان یک موسسه خیریه در قانون آلمان ثبتشده است [.]48
4-444-4444موسسه می سناتا
این موسسه در سال  1997تأسیس شد و مأموریت آن بهصورت ترویج دانش در حوزه
جامعه مدنی و کمکهای بشردوس ــتانه از طریق پژوهشهای آ کادمیک ،مستندسازی و
تبادل اطالعات بین رهبران این رشته ،تعریف شد.
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شکل .14_4وبسایت رسمی می سناتا جامعه مدنی

حیطههای تمرکز موسسه عبارتاند از:
_کمکهای بشردوستانه
_بخش سوم
_مشارکت مدنی و
_مباحث مرتبط
همچنین اهداف موسسه بهصورت زیر تعریفشدهاند:
_پژوهش
_آموزش
_مشاوره
_اطالعات عمومی
_بیش از  60پروژه پژوهشی و  300مقاله
برنامههای آموزشی موسسه نیز به شرح زیر میباشد:
_مشارکت هیئتعلمی موسسه می سناتا در برنامههای آموزشی موسسه علوم اجتماعی
دانشگاه هومبولدت
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_ارائه واحد مدیریت بنیادها توس ــط هیئتعلمی موسسه می ســـناتا در برنامه مدیریت
غیرانتفاعی دانشگاه مینستر
_برگزاری سمینارهای منظم برای فعاالن حوزه کمکهای بشردوستانه و جامعه مدنی
_ارائه مقاالت و سمینارهای فراوان توسط اعضای هیئتعلمی موسسه در دانشگاههای
مطرح سراسر دنیا
_برخی از پروژههای مشاوره موسسه:
_مش ــارکت با موسسه برتلس ــمن برای ارائه پیشـــنهاداتی برای اصالحات قانون بنیادها و
سازمانهای غیرانتفاعی ( 1998تا )2004
_مدیر بنیاد ،عضو ثابت کمیسیون پارلمان آلمان برای «برنامه مشارکت مدنی در آینده»
بود 1999( .تا )2002
_اعض ــای هیئتعلم ــی موسس ــه بارهـــا برای ارائـــه مقاالت از طـــرف پارلمـــان فدرال،
وزارت امور خارجه ،وزارت دادگســـتری ،و زارت امور مالی و سایر سازمانهای دولتی
فراخوانده شدهاند.
_مدیر موسس ــه عض ــو دائم مش ــاوره در کارگروههای ســـازمانهای «چتـــر حمایتی» برای
سازمانهای حامی جامعه مدنی در آلمان است [.]48
_و ...
4-444-4444می سناتا بینالمللی
«می س ــناتا بینالملل» در س ــال  2002بهعنوان یک انجمن غیرانتفاعی و شـــعبهای از
«کمکهای فراملی اروپا» و باهدف تسهیل کمکهای فراملی تأسیس شد.
فعالیتهای می سناتا بینالملل به شرح زیر میباشد:
.1ب ــا کمک «می س ــناتا بینالملل» خیرین آلمانـــی میتوانند از مزایـــای مالیاتی برای
کمکهای مالی خود به سازمانهای خارجی بهرهمند شوند.
_می سناتا ذینفع خارجی را تأیید صالحیت میکند.
_کمک مالی را دریافت میکند.
_رسید کسر مالیات به فرد ّ
خیر ارائه مینماید.
_کمک اهدایی را به ذینفع مدنظر میرساند.
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این انجمن تحت نظارت مقامات مالی آلمان ثبتشـــده است و با محدودیت بسیار
کمی ،کشورهای مختلف را پوشش میدهد.
 .2کمک به خیرین خارجی برای کمک به سازمانهای آلمانی
_ملزومات کشور فرد ّ
خیر را کنترل میکند.
_س ــازمانی را مییاب ــد ت ــا به کم ــک آن بتواند ،مزایـــای مالیاتی را برای فـــرد ّ
خیر اعمال
نماید.
_اسناد موردنیاز را فراهم مینماید [.]48
4-4-4444انجمن کاریتاس
انجم ــن کاریتاس از جمله بزرگترین نهادهای خیریه وابســـته به کلیســـای کاتولیک
است.
•چشـمانداز :خداونــد حامــی افــراد فقیــر ،ضعیــف و محــروم از حقــوق اولیــه خــود اســت.
بــی عدالتــی در حــق ایــن افــراد رد خداونــد اســت .پیامبــران در طــول تاریــخ بارهــا بــه ایــن
موضــوع شــهادت دادهانــد .بــه عنــوان انــدرزی ناخوشــایند ،پیامبــران هرگــز از محکــوم
نمــودن بیعدالتیهــای اجتماعــی نترســیدهاند و بــه دنبــال علــل آنهــا و پاســخ بــرای
تغییــر آنهــا بودهانــد .ذهــن هدایتیافتــه ،هدیــهای از جانــب خداســت و امــروز از
ضرور یــات عصــر اســت .ننگهــای عمومــی بایــد بــه ســمت روشــنایی هدایــت شــوند و
ریشــه آنهــا عر یــان گــردد تــا راهحلهــا نمایــان گردنــد .ملکــوت خــدا در ایــن جهــان
نیست ،اما عدالت او باید در این جهان شکل گیرد [.]57
•شعار :نیازی ببین و برای رفع آن اقدام کن [.]58
1

این انجمن در  9نوامبر  1897توسط لورنز ورتمن ،یک کشیش کاتولیک ،تأسیس شد
در جنگ جهانی اول جایگاه ویژهای در کمک به افراد نیازمند در آلمان پیدا کرد .در سال
 ،1916انجم ــن کاریت ــاس ب ــه ب ــازوی عملیاتی کلیســـای کاتولیـــک برای ارائـــه خدمات
اجتماعی شناخته میشد و بودجه انجمن از طریق کلیسا تضمینشده بود [.]49
در سال  1920شبکه عظیمی از مؤسسات آموزشی برای آموزش مشاغل مراقبتهای
1. Caritas
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اجتماعی و همچنین آموزش اعضای انجمن ایجاد گردید .این مؤسسات بهطورمعمول
آموزشهای مربوط به رفاه کودکان و جوانان ،پرســـتاری و مشـــاوره را در دستور کار خود
قرار میدادند.
در سال  1933با روی کار آمدن دولت نازی ،همکاری بین بخش دولتی و غیردولتی
در انجمنه ــای رفاه ــی پای ــان یاف ــت .باوجوداینکه انجمـــن کاریتـــاس در آن دوره تحت
نظارت ش ــدید دولتی بود و بس ــیاری از فعالیتهای آن محدودشده بود و برخی اعضای
انجمن در دفاتر مرکزی و محلی دستگیرشـــده بودند ،اما با درایت مدیر انجمن که در این
دوره آقای گروس کروتز بود ،انجمن به فعالیتهای خود ادامه داد .اهمیت این شاهکار،
پس از سقوط آلمان نازی آشکار شد [.]49
پس از جنگ جهانی دوم ،انجمن کاریتاس و انجمن تازه تأسیس کلیسای پروتستان،
تنه ــا س ــازمانهای ملی بودن ــد که قادر به ارائه خدمـــات به افراد نیازمنـــد در آلمان بودند.
کاریت ــاس در هماهنگ ــی کمکه ــای دریافتـــی خارجی ،کمـــک به پناهنـــدگان و مرمت
بسیاری از آسیبهای ناشی از جنگ نقش به سزایی داشت [.]49
در پایان دهه  ،1950انجمن کاریتاس برای اولین بار ،گسترهی فعالیتهای خود را به
کمکهای اضطراری و کمکرس ــانی به فجایع طبیعی بینالمللی گســـترش داد .انگیزه
این فعالیتها ،کمکهایی بود که کشـــور آلمان پس از جنگ جهانی دوم از کشـــورهای
دیگر دریافت کرد .امروزه دپارتم ــان کمکهای اضطراری بینالمللی ،فعالیت خود را در
سراسر اروپا و کشورهای درحالتوسعه دنیا دنبال میکند.
پ ــس از اتح ــاد کش ــورهای آلم ــان غربـــی و شـــرقی در ســـال  ،1990انجمـــن کاریتاس
فعالیتهای خود را در سراسر کشور بهصورت یکپارچه دنبال کرد [.]49
کاریتاس با بیش از یکمیلیون کارمند استخدامی و داوطلب در حدود  25،000مرکز و
موسس ــه در سرتاسر کش ــور بزرگترین انجمن رفاهی در کشور آلمان میباشد .این انجمن
س ــاالنه حدود یازده میلیون نفر را ،در برابر مشـــکالت مختلف اجتماعی و موقعیتهای
دشوار پشتیبانی میکند.
این انجمن اهداف خود را بهصورت زیر تعریف نموده است]49[ :
_حفظ کرامت انسانها
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_زندگی بهتر افراد در سراسر دنیا صرفنظر از مرزهای جغرافیایی و نژادی
_برق ــراری حداق ــل اس ــتانداردهای اجتماعـــی و حقـــوق بشـــر در دنیـــا (برای ایـــن منظور
کاریتاس از سازمانهای مستقل محلی حمایت میکند).

شکل .15 _4وبسایت رسمی انجمن کاریتاس

کاریتاس در خدمترسانی به مردم طیف گستردهای از فعالیتها را پوشش میدهد
که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
_کمک به افراد نیازمند که ش ــامل کمکهای روحی ،روانی ،جســـمی و مادی میشـــود؛
کاریت ــاس پس از کمک کردن به افراد در موقعیتهـــای خاص آنها را رها نمیکند و تا
یافتن جایگاه اجتماعی مناسب همراه آنها میماند.
_کمکهای اجتماعی که ش ــامل پش ــتیبانی از افراد طبقات پایین جامعه و علنی کردن
یش ــود .کاریتاس همچنین در شـــکلدهی سیاستهای
نیازها و دفاع از حقوق آنان م 
اجتماعی که ش ــامل توس ــعه زیرس ــاختهای اجتماعی و آ گاه کردن عموم از نیازهای
موجود میباش ــد نقش مؤثری دارد .از دیگر فعالیتهـــای کاریتاس میتوان به تضمین
حقوق اساس ــی برای همه مردم در زمینههای بهداشـــت ،رفاه اجتماعی ،تحصیالت،

ناملآ روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 167 /

شغل و ...اشاره نمود.
_آموزش که شامل آموزشهای حرفهای به اعضای انجمن (داوطلب ،رسمی) بهمنظور
بهبود کیفیت خدمترس ــانی ،انتشـــار مقاالت علمی و ترکیب آنهـــا با عمل بهمنظور
توسعه مفاهیم و استانداردهای بخشهای مختلف فعالیتهای اجتماعی و فعالیت
مؤسسات خیریه میشود.
4-444-4444درآمدها و مصارف
درآمدها و مصارف انجمن کاریتاس در سال  2014به شرح زیر بوده است]50[ :
جدول .2_4منابع و مصارف انجمن کاریتاس در سال 2014

محل مصرف

مصارف
(میلیون
یورو)

درآمد
(میلیون
یورو)

منبع درآمد

مسائل اجتماعی و فجایع
بینالمللی

6/3

10

کمکهای کلیسا

خدمات رفاهی در آلمان و
کمکهای بینالمللی

51/3

هزینههای دفتر مرکزی

4/2

پروژههای اجتماعی

3

پروژههای کمکرسانی به
خاورمیانه و سایر کمکهای
اضطراری بینالمللی

55/5
3

34/2 34/2

کمکهای دولت
کمکهای اتحادیه اروپا
کمکهای مردمی

صرف شده برای اهداف متوفی
ً
(معموال اهداف بینالمللی)

3

3

کمکهای ذکرشده در وصیتنامه

اهداف بینالمللی

6

13/8

سرمایهگذار یهای سازمان

6/1

حق عضویت از سازمانهای عضو
کاریتاس

__
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محل مصرف

مصارف
(میلیون
یورو)

درآمد
(میلیون
یورو)

منبع درآمد

هزینههای مربوط به رخداد

12/8

12/8

برگزاری رخدادهای مختلف

جمع کل

121

138

جمع کل

همچنین ازجمله مهمترین شرکای انجمن میتوان به کاریتاس اروپا (با  48شعبه در 44
کشور) ،انجمن رفاه فدرال آلمان و اتحادیه اروپا نام برد.
4-4-4444بنیاد فولکسواگن
بنیاد فولکسواگن (ارتباطی با ش ــرکت معروف فولکسواگن ندارد ).در تاریخ نوزدهم
ماه مه  1961به دست طرفین معاهده تشکیل بنیاد ،یعنی دولت مرکزی جمهوری فدرال
آلم ــان و دول ــت ایالت ــی نیدرزاکس ــن (یکـــی از ایالتهـــای آلمـــان) ،بهعنـــوان بنیـــادی
باشخصیت و صالحیت حقوقی قانون مدنی تأسیس شد و نخستین جلسه هیئتامنای
آن در تاریخ بیس ــت و هفتم فوریه  1962آغاز به کارکرد و ازاینرو ســـرآغاز فعالیت بنیاد را
همین تاریخ میدانند [.]30
ای ــن بنیاد ازنظر مال ــی بزرگترین بنیاد تأمین مالی پژوهشـــی در آلمان با هزینه ســـاالنه
بالغب ــر  119میلی ــون یورو (مع ــادل ح ــدود  411میلیارد تومـــان) میباشـــد ( )2011و طیف
گس ــتردهای از امکان ــات برای تأمی ــن مالی افـــراد و همچنیـــن پروژههـــای تحقیقاتی ارائه
میدهد .بودجه این بنیاد بر اساس توانمندیها و برنامههای کاربردی فرد تعلق میگیرد.
نوآوری بخش محوری کار این بنیاد اســـت و توســـط طرحهای بودجـــهای که به مناقصه
گذاشته میشوند ،بررسی میشود]30[ .
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شکل .16_4وبسایت رسمی بنیاد فولکسوا گن

مبان ــی حقوقی و منابع مال ــی بنیاد را قرارداد تنظیم وضعیت حقوقی شـــرکت مجتمع
صنعتی فولکسواگن با مس ــؤولیت محدود راجع به تأســـیس بنیاد مجتمع فولکسواگن
م ــورخ یازدهم و دوازدهم نوامبر  1959م قرارداد اساســـنامه ّ 12
مادهای مورخ نوزدهم ماه مه
 1961م تدو ی ــن گردی ــد و در دهم مارس ســـال  1989م نام بنیاد مجتمـــع فولکسواگن به
بنیاد فولکسواگن تغییر یافت .در صفحات بعد ترجمه این اساسنامه به سبب اهمیتی
که دارد آورده میشود [.]30
س ــرمایه بنیاد فولکسواگن که فقط بهمنظور پشـــتیبانی ،ترویج و ارتقای دانش و فن و
ارتق ــای پژوه ــش و آم ــوزش عالی اس ــت در ســـال  1992م حدود ســـه میلیارد مـــارک بود.
هیئتامنای بنیاد از هر حیث آزاد است و در تصمیمات خود مستقل عمل میکند .باید
ّ
علت تأس ــیس ،نام و مقاصد بنیاد را بامالحظه شـــرایط خاص پس از جنگ جهانی دوم
آلمان در نظر گرفت .پیدایش بنیاد ،همانطور که اشاره شد ،مربوط به قرارداد دولتی بین
ایال ــت نیدرزاکس ــن و دولت جمهوری فـــدرال آلمان در نوامبر  1959م اســـت که همزمان
دعوای حقوقی و مالی بر س ــر وضعیت نامشـــخص مالکیت بر شـــرکت ســـهامی مجتمع
صنعت ــی فولکسواگن با مس ــؤولیت محدود را فیصله داد .بهموجب این قرارداد شـــرکت
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مجتمع فولکسواگن با مس ــؤولیت محدود تبدیل به یک شـــرکت ســـهامی با مســـؤولیت
نامحدود شد .شصت درصد سرمایه اصلی آن ،با انتشار اوراق سهام کوچک فولکسواگن
با نرخ موردتوافق بین دولت مرکزی فدرال و دولت نیدرزاکســـن و با مدیریت دولت فدرال
به فروش میرسد ،به مالکیت خصوصی درمیآید .بیست درصد از سهام سرمایه اصلی
به جمهوری فدرال آلمان و بیس ــت درصد دیگر به ایالت نیدرزاکسن رسید .بنا به قرارداد
منعق ــد فیمابی ــن دول ــت ف ــدرال و دولـــت ایالت نیدرزاکســـن درآمـــد حاصـــل از فروش و
مطالبات و ّ
کلیه س ــودهای حاصله از ســـهام واگذاری شـــده از ســـرمایه اصلی به دولت
ف ــدرال و دولت نیدرزاکس ــن بهعنوان دارایی بنیاد جدیدالتأســـیس مجتمع فولکسواگن
منظور شد و به مالکیت بنیاد درآمد و طرفین قرارداد ّ
متعهد به پشتیبانی از مقاصد بنیاد
گردیدند .لذا بنیاد ازنظر مالی و اداری خودگردان و خودفرمان است .اندیشه تأسیس بنیاد
بهصورت یک نهاد نیرومند جهت ترویج دانش ،پژوهش و فن در سطوح عالیه ،نیاز آلمان
ً
پ ــس از جنگ ب ــه چنین نهادی بود .درآمد بنیاد فولکسواگن به هنگام تأســـیس تقریبا با
انجمن پژوهشی آلمان و انجمن ماکس پالنک برابر بود .میزان دارایی بنیاد در سال 1962
(س ــال تأسیس) ،بدون مطالبات سود بابت سهام فولکسواگن جمهوری فدرال آلمان و
ایالت نیدرزاکسن ،نزدیک به یک میلیارد و یکصد هزار مارک بود [.]30
در پایان سال  1991م کل دارایی بنیاد به سه میلیارد مارک بالغ گردید .در حال حاضر
ّ
بنی ــاد به علت کاهش ارزش پول تنها میتواند حـــدود نصف طرحها و مقاصد منطبق با
اساس ــنامه خود را که در سال  1962امکانپذیر بود ،اجرا کند .هزینه پژوهش نیز در ظرف
سی سال اخیر افزایشیافته است ،بهطور یکه پرداخت ناخالص سالیانه به یک پژوهشگر
که در سال  1962م معادل بیست هزار مارک بود ،در سال  1991م به نود هزار مارک رسیده
اس ــت .افزون ب ــر این در ظرف همی ــن مدت هزینههـــای دیگر پژوهش نیز به دنبال مســـیر
انفجار آمیز ابزارها و دستگاههای نوتر و بهتر چند برابر آن زمان میرسد.
در مواد  2 ،1و  3اساسنامه چنین آمده است:
م ــاده  :1نام مقر :موقوفه «بنیاد فولکسواگن» نام دارد .بنیاد دارای شـــخصیت حقوقی
قانون مدنی است و مقر آن در هانور میباشد.
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ماده  :2مقاصد بنیاد :مقاصد بنیاد ترویج دانش و فن ،پژوهش و آموزش عالی است.
م ــاده  :3انتفاع عامه :بنیاد فقط و فقط مقاصـــد عامالمنفعه مطابق با فصل «اهداف
مش ــمول معافیته ــای مالیات ــی» آئیننامـــه مالیاتهـــا را تعقیـــب میکنـــد .فعالیت آن
ایثارگرانه اس ــت و در وهله ّاول مقاصد آن نفع اقتصادی شـــخصی نیســـت و غیرانتفاعی
اس ــت .امکان ــات مالی بنیاد بای ــد تنها در راه مقاصد موافق با اساســـنامه مصرف شـــود،
اح ــدی ح ــق ندارد از طریق پرداختهایی که با مقاصد بنیاد بیگانه اســـت ،یا بهوســـیله
پاداشهای باالی غیرمعقول از این امکانات برخوردار شود.
رس ــیدگی به تقاضاهای واصله ،مبادله اطالعات و مشـــاوره بـــا متقاضیان ،پیگیری
ّ
مصـــوب هیئتامنا،
موضوعات پیش ــنهادی درخواسـ ـتکنندگان و ابالغ موافقتهای
پرداخ ــت هزینههای پژوهش ــی مص ـ ّـوب و نظارت بـــر هزینههای آنها برابر مقـــررات بنیاد
ص ــورت میگیرد .از ارگانهای تش ــکیالت بنیاد «شـــورای کارکنان بنیـــاد» مرکب از پنج
عضو از منتخبین کارکنان از میان کارکنان بنیاد میباشد [.]30
4-444-4444فعالیتهای بنیاد
بنی ــاد فولکسوا گ ــن از بدو تأس ــیس تا پایـــان سیســـالگی آن ( 1992ـ  1962م) جهت
اجرای حدود بیس ــت هزار موافقت علمی ـ پژوهشـــی فنی ـ ّ
مصوب در هیئتامنا مبلغی
مع ــادل س ــه میلیارد و هشـ ـتصد میلیـــون مارک در اختیـــار متقاضیـــان ،در چهارچوب
مقاصد بنیاد قرار داده است .درآمدهای بنیاد در سال  1991بالغبر  221میلیون و یکصد
ه ــزار مارک بود و در همین س ــال  484موافقـــت جدید به مبلغ متجـــاوز از  159میلیون و
ششصد هزار مارک برای پیشبرد و ترویج آموزش عالی ،پژوهش و فن در اختیار طرحهای
پژوهش ــی دانش ــگاهها و مؤسس ــات آموزشـــی و پژوهشـــی داخلی و خارجی گذاشت و به
تجهیز و راهاندازی مراکز پژوهش ــی و آموزشـــی پرداخت .بنیاد امکانات مالی ترویجی خود
را در اختیار فرد نمیگذارد ،بلکه فقط به نهادهای رسمی میپردازد.
بنیاد آزاد اس ــت تا بنا به ارزشیابی و تشخیص خود آنچه را در چارچوب مقاصد بنیاد
مهم و مناسب میداند مورد پشتیبانی مالی قرار دهد .بنیاد امکانات خود را هدفدار به
کار میب ــرد تا همکار یه ــای میانرش ــتهای و بینالمللی را برانگیزد .چـــون حداکثر زمان

 / 172آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور آلمان

پش ــتیبانی از طرحها  5س ــال است همین امر بنیاد را قادر میســـازد تا پیوسته برنامههای
جدی ــدی را پیگی ــری کند و طرحهای نوین علمی و پژوهشـــی و فنـــی را مدنظر قرار دهد و
ب ــرای اجرای آنها تأمین اعتبار نماید و امکانات خود را برای تحققبخشـــیدن به پروژهها
بکار گیرد.
بنیاد ،بخصوص به موضوعات و زمینـههـایی میپردازد که نه دولت و نه سایر مراکز و
ً
یا نهادهای علمی و پژوهش ــی ّ
توجه کافی بدانها مبـــذول نمیکنند و یا اصوال عنایتی به
انجام آنها ندارند؛ بنابراین بنیاد در تالش اســــت تا برانگیزاننده تحوالت جدید در علوم
و فنون باش ــد و ش ــیوههایی را جهت تربیت نسلهای علمی آینده تهیه کنــــد و به تکامل
پژوهش و زمینههای تحقیقاتی آیندهساز و علوم بنیادی و کاربردی ،با ّ
توجه به محورهای
اصلی و برحسب نیاز و بنـا به توقع و انتظـار از دانش و فن ،بپردازد [.]30
4-444-4444تشکیالت بنیاد
ً
ع ــاوه ب ــر هیئتامنا تع ــداد کادر کارکنان بنیـــاد در ماه ژوئـــن  1992م جمعـــا  91نفر،
متش ــکل از کارشناس ــان طراز ّاول با درجههای دانشگاهی دکتری ،مهندسی و غیره بود و
ً
هزینه اداری آن در همین س ــال کال بالغبر ســـیزده میلیون و ششصد هزار مارک میشد و
طبیعی اس ــت این بهجز هزینههای تحقیقاتی و آموزشـــی و فنی یادشـــده میباشد .بنیاد
تصمیم ــات خود را از طر ی ــق هیئتامنا که مدیریت امور علمی و فنـــی بنیاد بر عهده آن
ّ
اس ــت ،اتخاذ میکند .به علت اهمیت بســـیاری که هیئتامنا دارد بیشتر اعضای آن از
شخصیتهای ممتاز حوزههای دانش ،فن و اقتصاد منصوب میشوند .در حال حاضر
از چهارده عضو هیئتامنا هش ــت نفر آنها پروفسور دانشگاههای آلمان میباشند .یکی
از اعض ــای هیئتامن ــا از طرف ش ــرکت ســـهامی فولکسواگن نمایندگـــی دارد .اعضای
هیئتامنا در طول پنج سال خدمت غیرقابل عزلاند .کارها و امور اجرایی را هیئتامنا
در چارچوب این سازمان انجام میدهد:
1.1دبیرخانه :مدیریت دبیرخانه با دبیر کل منتخب هیئتامناست .دبیرخانه دارای دفتر
مدی ــرکل ،دفت ــر روابط عموم ــی و مطبوعاتـــی و دفتر حقوقی اســـت .دبیرخانـــه کارهای
مقدمات ــی مصوبات هیئتامنا را ّ
تهیه میکند و پـــس از تصویب به اجرا میگذارد .جزو
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وظایف دبیرخانه آماده کردن و س ــازماندهی محورهای اصلی ترویج بر اســـاس مقاصد
مندرج در اساسنامه است.
2.2اداره ّاول :وظیفه این اداره اجرای مقاصد بنیاد در رشتههای علوم طبیعی و مهندسی،
طب
3.3اداره دوم :این اداره درزمینۀ علوم انسانی این فعالیتها را انجام میدهد.
4.4امور مالی واداری شامل دوایر:
_سازمان و دادهپردازی
_امور مالی و حسابداری ،اداره امور داخلی بنیاد
_ممیزی (رسیدگی به هزینهها)
_امور کارگزینی []30
4-4-4444بنیاد رابرت بوش
شرکت با مسئولیت محدود رابرت بوش با تأمین مالی  69میلیون یورو (معادل حدود
 238میلی ــارد توم ــان) باوجوداینکه بزرگترین موسســـه تأمین مالی پژوهشـــی نیســـت اما
شناختهش ــدهترین آن-ه ــا در آلمان اســـت ( .)2013این بنیاد ارتبـــاط نزدیکی با کمپانی
رابرت بوش دارد و به همین دلیل با آن همنام است [.]30
4-4-4444موقوفات کنراد آدنائر
این موقوفه همس ــو با حزب دمکرات مســـیحی در ســـال  1957تأسیس شد .کنراد
آدنائ ــر ( )1876 - 1967اولی ــن رئیسجمهور آلمان پس از جنگ دوم جهانی بود .این
نه ــاد امروزه تالش دارد تا به بررس ــی گذشـــتهی آلمان شـــرقی پرداختـــه و روند اتحاد با
ارو پا را تسهیل سازد.
1

1. Konrad Adenauer Stiftung
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شکل .17_4وبسایت رسمی بنیاد رابرت بوش

در س ــال  1996این موقوفه بودجهای معادل  216میلیون مارک برای امور آموزشـــی
در اختی ــار داش ــت ک ــه  15/3میلی ــون مـــارک فقـــط بـــرای حمایـــت از دانشـــجو یان
اختصاص یافت .در س ــال  1998تعداد  1,339دانشجو از این موقوفه کمکهزینهی
تحصیلی در یافت کردند]30[ .
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شکل .18 _4وبسایت رسمی کنراد آدنائر

| فصل پنجم |

قوانین و برنامههای توسعه
وقف و امور خیریه در کشور آلمان

5-5قوانین و برنامههای توسعه وقف و امور خیریه در کشور آلمان
5-555مقدمه
در این فصل به بررسی قوانین حاکم بر موقوفات و سازمانهای خیریه در کشور آلمان
یش ــود و درنهایت برخی از برنامههـــای دولت آلمان در مورد امـــور خیریه برای
پرداخت ــه م 
سالهای آتی ارائه میگردد.
کش ــور آلمان در زمین ــه کمکهای بینالمللی به ســـایر دولتها ،شـــامل کمکهای
مالی و همکاری در رده کش ــورهای برتر دنیا میباشد؛ این فعالیتها توسط دو وزارتخانه
صورت میگیرد ،وزارت امور خارجه و وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی .در این
فصل برنامههای آینده این وزارتخانه برای کمک به سایر دولتها ارائه شده است.

5-555قوانین وبرنامهها
5-55555قوانین
در کش ــور آلمان قوانین حا ک ــم بر موقوفات و خیریهها در قانـــون مالی عمومی و تحت
عن ــوان «اهداف ممتاز مالیاتی» آورده شـــده اســـت ،این قوانین توســـط پارلمان آلمان که
شامل مجلس فدرال (بوندستاگ) و شورای فدرال (بوندسرات) میباشد ،تصویبشده
اس ــت .تمام قوانین کشوری توسط بوندستاگ تصویب میشود و در صورت تفاوت روی
بوندسرات ،روی بوندستاگ ارجح خواهد بود.
قانون مالی عمومی در س ــال  1976تدو ین گردید و از تار یخ اول ژانو یه سال 1977
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اجرا شد [.]28

شکل .1 _5قانون مالی عمومی آلمان

در فصل سوم از بخش دوم این قانون ،قوانین مربوط به «اهداف ممتاز مالیاتی» آورده
ش ــده اس ــت که بهطورکلی ش ــامل تمامـــی ســـازمانهای غیرانتفاعـــی میشـــود .در مورد
سازمانهای خیریه و وقفی نیز این قانون اعمال میشود.
قانون مدنی آلمان در س ــال  1881تدوین شد و از تاریخ اول ژانویه  1900عملیاتی شد.
این قانون در طول تاریخ تحوالت زیادی داشته است.
بنده ــای  80تا  88این قانون نیز ،مربوط به شـــرایط وقف میباشـــد کـــه تحت عنوان
«بنیاد» ارائهشده است [.]26
5-55555برنامه وزارت فدرال توسعه و همکاری اقتصادی
تأمی ــن مالی الزم برای همکار یهای توســـعهای توســـط دولت فـــدرال آلمان در برنامه
بودج ــه س ــاالنه دولت در نظ ــر گرفته میشـــود .این بودجه توســـط وزارت فدرال توســـعه و
هم ــکاری اقتصادی آلمان ،1که مس ــئول سیاســـتگذار یهای توســـعهای در این کشـــور
میباش ــد ،مدیریت میشود .بخش ــی کمتری از این بودجه نیز به وزارت فدرال امور مالی،
ت از طبیعت و ایمنی هستهای ،وزارت امور خارجه
وزارت فدرال محیطزیس ــت ،حفاظ 
و سایر وزارتخانههای فدرال باهدف همکار یهای توسعهای اختصاص مییابد.
1. BMZ
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استراتژی کشور آلمان برای دوره  7ساله تدوین میشود و الزاماتی را برای سازمانهای
همکار در دو بخش مالی و فنی فراهم مینماید [.]51
وزارت ف ــدرال توس ــعه و همکاری اقتصـــادی  ،فعالیتهای خـــود را در جهت برنامه
توس ــعه پایدار و همچنین اهداف توس ــعه هزاره و برنامه توســـعه پایدار  2030سازمان ملل
تنظیم نموده است.
اهداف این برنامه به شرح زیر میباشد:
1.1پایان بخشیدن به فقر
 2.2پایان گرسنگی
3.3کاهش نابرابری
4.4سیستم آموزش مناسب برای همه
5.5توانمندسازی افراد
 6.6تضمین برابری جنسیتی
7.7زندگی خوب و سالم برای همه افراد
8.8اشاعه رفاه برای همه در سراسر دنیا
9.9احترام به محدودیتهای زیستمحیطی کره زمین
1010همراستایی صنعت ،نوآوری و تولید
 1111مبارزه با تغییرات آبوهوایی
 1212محافظت از اکوسیستم
 1313استفاده پایدار از اکوسیستم
1414حمایت از حقوق بشر
 1515حصول اطمینان از صلح
1616حکومتداری خوب و دسترسی به عدالت
1717ایجاد مشارکت جهانی []52
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شکل .2_5برنامه افق  2030سازمان ملل متحد و وزارت همکاری و توسعه اقتصادی آلمان

5-55555سیاستهای توسعه دولت آلمان
در راس ــتای اه ــداف نامب ــرده و بهمنظـــور کمـــک بـــه توســـعه جهانـــی ،دولـــت آلمان
سیاستهایی را تدوین نموده است ،که به شرح زیر میباشد:
.1سیاس ــت توسعه دولت آلمان ،بهمنظور کاهش فقر در تمام ابعاد ،مشارکت جهت
ای دوجانبه و چندجانبه میباشد.
همکار یهای توسعه ِ
دان ــش و آموزش ،بهعن ــوان مهمترین ابزارهای مبارزه با فقر و فقـــدان آزادی ،موردتوجه
قرار خواهند گرفت .آفریقا ،بهعنوان قاره فرصتها ،موردتوجه و تمرکز ویژه خواهد بود.
.2سیاس ــت توسعه دولت آلمان ،ترویج و اشاعه مدلهای رشد پایدار و نوین کمک
خواهد بود.
در آینده ،هر فرصتی جهت حمایت از کشـــورهای شـــریک به کار گرفته خواهد شـــد،
زیرا آنها مسیرهای جدید رشد را متناسب با نیازهای خاص خود آغاز نمودهاند .توسعه
درواقع به معنی توس ــعه اقتصادی اس ــت که به جوامع محلی نفع میرســـاند .الزم اســـت
کسـ ـبوکارهای موجود در کشورهای شریک در آینده نقش بیشتری را بر عهده بگیرند ،و
درعینحال کمپانیهای آلمانی بادانش ویژه و توانایی نوآوری خود در فناور یهای پایدار
و فرآیندهای تولید نیز وظیفه یار یرساندن به این کسبوکارها را بر عهدهدارند.
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.3سیاس ــت توس ــعه دولت آلمان ،محافظـــت از منافع عمومی جهانـــی و منطقهای
مانند محیطزیست و منابع ،آبوهوا و سالمت در کشورهای شریک خواهد بود.
در مناطق ضعیف و ش ــکننده ،حمایت برای ایجاد صلـــح ،مدیریت بحران و ایجاد
دموکراسی بسیار اهمیت دارد .همچنین در این شرایط ،ایجاد سازوکارهای توسعهای در
فرآیندهای بینالمللی که هدف دستیابی به منافع عمومی کلیدی و حفاظت از آنها را
دارند ،اهمیت دارد.
 .4سیاست توسعه دولت آلمان ،ایجاد همگرایی سیاستهای توسعهای میباشد.
دول ــت آلمان سیاسـ ـتهای خود را در جهـــت اصول و زمینههای مشخصشـــده در
اعالمیه هزاره و استراتژیهای توسعه پایدار ملی تدوین مینماید.
.5سیاس ــت توسعه دولت آلمان ،گفتوگو و تبادل اطالعات بین باز یگران جدید
خواهد بود.
ب ــا توجه ب ــه اهمیت نق ــش اهداکنندگان بخش خصوصـــی و عمومی ،ایجـــاد رقابت
باکیفیت و توانمندس ــازی توافق بر اهداف ،اصول و رویههای مشترک از اهمیت ویژهای
برخوردار است .این تنها راه افزایش کیفیت و اثربخشی همکار یهای بینالمللی است.
در این بخش ،ایجاد دانش مش ــترک و امکان دسترسی آسان برای همه نیز دارای اهمیت
میباش ــد .فناور یه ــای ارتباطات جدیـــد ،فرصتهـــای منحصربهفردی را بـــرای فراهم
نم ــودن دانش ب ــرای گروههای اجتماعی و مناطق مختلف دنیا ،که تاکنون دسترســـی به
فضای مجازی نداشتهاند ،فراهم مینماید [.]53
5-55555سرمایهگذاری توسعهای دولت آلمان
دولت آلمان همچنین برنامهای برای ســـرمایهگذاری در جهت سیاســـتها و اهداف
نش ــده ت ــا س ــال  2019درنظرگرفت ــه اســـت؛ در ایـــن برنامـــه مناطـــق هـــدف و میـــزان
تعیی 
س ــرمایهگذاری در هرکش ــور به تفکیک مشخصشـــده اســـت .بـــر این اســـاس میزان کل
سرمایهگذاری در سال  2019معادل  7684/9میلیون دالر آمریکا ( 24،031میلیارد تومان)
ب ــرآورد ش ــده اس ــت .می ــزان س ــرمایهگذاری در ســـالهای  2017 ،2016 ،2015و  2018بـــه
تفکیک قاره در جدول ( )1-5ارائهشده است [.]54
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جدول .1 _5میزان فعلی و آتی کمکهای توسعهای دولت آلمان به سایر دولتها

با توجه به مطالب ذکر شده در این فصل ،قوانین مربوط به امور خیریه و وقف در کشور
آلمان عمدتا از جنس مالی است و تشویق به سمت افزایش این فعالیتهای با اهرمهای
مال ــی صورت میپذیرد؛ از طرفی دول ــت آلمان برنامه ویژهای برای کمکهای بینالمللی
دارد که بیانگر تمرکز جهانی این دولت در انجام امور خیریه دارد.

| 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 آلمان در این مطالعه بررســـی میگـــردد .در این بخش به
خالصه مباحث مربوط به این مطالعه پرداخته میشود.
کش ــور آلمان در مرکز قاره اروپا واقعشـــده اســـت و همســـایگان آن کشـــورهای دانمارک،
بلژیک ،هلند ،لوکزامبورگ ،سوئیس ،اتریش ،فرانسه ،لهستان و جمهوری چک میباشند.
ای ــن کش ــور دارای نظ ــام فدرالی اس ــت و از  16ایالت تشکیلشـــده اســـت و نام رســـمی آن
«جمهوری فدرال آلمان» است .مساحت این کشور معادل  357،121کیلومترمربع (حدود
یکچهارم مساحت کشور ایران) و جمعیت آن  81،197،537نفر میباشد.
روند تغییرات جمعیت در این کش ــور از ســـال  2006نزولی است و  %19از جمعیت آن
را خانواد هه ــای مهاج ــر و اتباع خارجی تشـــکیل میدهند .بیشـــترین جمعیت در کشـــور
آلمان مربوط به گروه سنی  25تا  54سال (حدود  )%42است و مذهب اکثریت آلمانیها
مسیحیت ( %34پروتستان و  %34کاتولیک) میباشد.
کش ــور آلمان بزرگترین اقتصاد ملی در اروپاســـت و همچنین جـــزء چهار تولیدکننده
بزرگ در س ــال  2009اس ــت و ده شرکت برتر در این کشـــور به ترتیب دایملر ،فولکسواگن،
آلیانتس (س ــود دهترین) ،زیمنس ،دویچه بانک (رتبه دوم ازنظر سوددهی) ،ا.آن ،دویچه
پست ،دویچه تلکوم ،مترو و ب آ اس اف میباشند .تولید ناخالص داخلی این کشور در
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س ــال  2014معادل  3،868میلیارد دالر (حدود  12میلیون میلیارد تومان) بوده اســـت که
ً
جایگاه چهارم در دنیا میباشد؛ میانگین سرانه درآمد این کشور حدودا  4برابر دنیا است
(حدود  48،000دالر در س ــال  2014معادل  147میلیون تومان) و میانگین نرخ بیکاری نیز
در سالهای اخیر در این کشور از دنیا کمتر شده است.
جمه ــوری ف ــدرال آلم ــان دارای حکومتـــی دموکراتیـــک ،فدرالیســـتی ،اجتماعـــی و
قانونمدار اس ــت؛ که بر این اساس سیاستهای این کشـــور در دو سطح فدرال و ایالتی
تدوین میگردد و سیاستهای سطح فدرال به کلیه ایالتها مرتبط میگردد .دولتهای
ایالتی انجام سه وظیفهی حکومتی را بهطور کامل به عهدهدارند :امور مربوط به آموزش-
ک ــه تا حدود زیادی بخش آموزش عال ــی را نیز دربرمی گیرد -امنیت داخلی و امور مربوط
به نیروهای انتظامی و خودگردانی محلی .باالترین مقام اجرایی کشـــور آلمان ،صدراعظم
اس ــت و بر اس ــاس قانون وی وزرا را بهعنوان روســـای مهمترین نهادهای اجرایی انتخاب
میکن ــد .دولت ف ــدرال از  14وزارتخانه با حدود  18،000کارمند تشکیلشـــده اســـت و دو
مجلس اصلی و قانونگذار در کشور آلمان ،مجلس فدرال 1و شورای فدرال 2میباشند.
در کش ــور آلمان قوانین مجزایی برای امور خیریه و اوقاف در نظر گرفته نشـــده اســـت؛
بلک ــه قوانی ـ ِـن مربوط به ای ــن فعالیتها بهصورت کلـــی در فصلی تحت عنـــوان «قوانین
ممت ــاز مالیات ــی» در قان ــون مال ــی عمومـــی 3تدوینشـــده اســـت و بـــر اســـاس ایـــن قانون
س ــازمانهایی که یکی از اهداف منافع عمومی ،خیرخواهانه و یا مذهبی را دنبال کنند،
از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
اه ــداف منافع عمومی در فصل س ــوم از بخش دوم قانون مالـــی عمومی و در  25ماده
تعریفشده است ،که شامل مواردی همچون ترویج علم و پژوهش ،ترویج هنر و فرهنگ،
ترویج حمایت از حیوانات و  ...میشود؛ اهداف خیرخواهانه نیز بهصورت فعالیتهایی
در جهت کمک به افراد نیازمند (مالی ،معنوی ،فیزیکی و  )...تعریف میشود ،اهداف
ً
مذهب ــی نیز به اهدافی اطالق میش ــود که فعالیتهای آنها مســـتقیما در جهت ترویج
1. Bundestag
2. Bundesrat
)3. The fiscal code of Germany (Abgabenordnung
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یک جامعه مذهبی بدون در نظر گرفتن منافع شخصی ،صورت میگیرند.
س ــازمانهای خیریه عالوه بر مزای ــای نهادهای غیرانتفاعی ،از امکان صدور «رســـید
کس ــر مالیات» برای اهداکنندگان نیز برخوردارند که بر این اســـاس ّ
خیرین تمایل بیشتری
برای کمک به این سازمانها خواهند داشت.
در کشور آلمان کسر مالیات برای اهداف گوناگون ،متفاوت میباشد؛ بهعنوانمثال،
کسر مالیات برای افراد نیکوکاری که در زمینههای «پژوهش ،هنر و کمک به افراد نیازمند»
کم ــک میکنند ،معادل حداکثر  10درصد از درآمد مشـــمول مالیات این افراد و برای افراد
ّ
خیر با اهداف دیگر ،معادل  5درصد منظور شده است.
بر اس ــاس قانون مالی عمومی ،الزم اســـت ســـازمانهای خیریه عالوه بـــر منظور کردن
اهداف ذکرش ــده ،فعالیتهای خود را بدون نفع شـــخصی ،متمرکز بر هدف و بهصورت
مستقیم دنبال نمایند.
«بدون نفع ش ــخصی» ب ــه این صورت تعریف میشـــود که هدف غالب ســـودآوری و
کس ــب مناف ــع مالی نباش ــد ،جب ــران خدمـــات نامعقول بـــه کارمندان و اشـــخاص ثالث
ص ــورت نگی ــرد و همچنین اص ــل تعهد ســـرمایه پسازانحالل یـــا تغییر اهداف ســـازمان
رعایت شود.
منظور از «متمرکز بر هدف» دنبال کردن اهداف اساســـنامه در تمام دوره عمر سازمان
میباشد ،در غیر این صورت سازمان معافیت مالیاتی خود را از دست خواهد داد.
گزاره «بهصورت مس ــتقیم» نیز به این موضوع اشـــاره دارد که ســـازمان میتواند برخی از
فعالیتهای خود را به یک فرد حقیقی یا حقوقی دیگر (اعم از خیریه یا غیرخیریه) واگذار
نمای ــد ،در ای ــن حالت مش ــکلی برای وضعیـــت معاف مالیاتی ســـازمان پیـــش نمیآید.
اینگونه فعالیتهای کمکی برای سازمان دیگر ،بهعنوان فعالیتهای معاف از مالیات
منظور نمیگردد.
بنده ــای  80تا « 88قانون مدنی آلمان »1تحت عنوان مبانی قانونی بنیادها ،به تبیین
ش ــرایط حقوق ــی ایجاد و تداوم یک موقوفـــه میپردازد .در این قانون بـــه مباحثی همچون،
)1.German Civil Code (BGB
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چگونگی ایجاد یک موقوفه ،نحوه انتقال داراییها برای ایجاد یک موقوفه ،نحوه رسیدگی
به وصیتنامههای با موضوعات وقفی و  ...پرداختهشده است.
اولین سازمانهای خیریه در آلمان بهصورت موقوفات کلیسایی در قرونوسطی شکل
گرفتن ــد .در ق ــرن  13می ــادی ،ش ــکلگیری موقوفههای غیـــر کلیســـایی و تحت نظارت
مقام ــات عموم ــی با اه ــداف مذهب ــی ،اجتماعـــی و ایجاد بیمارســـتان و اســـتراحتگاه،
گسترش یافت .در قرون  17و  18میالدی موقوفههای با اهداف غیرمذهبی مانند آموزش
و علم گسترش یافتند .در سال  2007با در نظر گرفتن قوانین کسر مالیات برای افراد خیر،
کمکهای نقدی در این کشور بهبود یافت.
ام ــروزه ح ــدود  19،000بنیاد و  20،000شـــرکت خیریه و  600،000انجمـــن در آلمان وجود
دارد ،که گستره وسیعی از نیازها (هنر ،مبارزه با فقر و  )...را پوشش میدهند.
کش ــور آلمان با ح ــدود  1/5میلیارد دالر ( 4590میلیارد تومان) کمک بشردوســـتانه در
سال  2015رتبه پنجم را در دنیا به خود اختصاص داده است.
همچنین کشور آلمان در سال  2015ازنظر میزان هزینههای خیرخواهانه پرداختهشده
برای اسکان پناهندگان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
بازیگ ــران فعال در حوزه وقف و امور خیریه در کشـــور آلمان در بخش سیاســـتگذار،
عبارتاند از :وزارت امور مالی ،وزارت امور خارجه ،وزارت همکاری و توسعه بینالمللی
و ق ــوه قضائی ــه .در بخش نظ ــارت بر ســـازمانهای خیریـــه و وقفی ادارات مالـــی محلی و
1
دادگاههای محلی فعال میباش ــند ،همچنین موسسه مرکزی آلمان برای امور اجتماعی
با بررس ــی مؤسس ــات خیریه و برگزیدن بهترینهای آنها درواقع به نحوی نقش نظارت را
ایف ــا مینماید .در بخش تس ــهیل گری بانـــک  ،GLSانجمن بنیادهای آلمانی ،2موسســـه
مرک ــزی آلم ــان ب ــرای مس ــائل اجتماع ــی و موسســـه اشـــیفتروربند فعالیـــت مینماینـــد.
معروفتر ی ــن نه ــاد آموزش ــی و پژوهش ــی در بحث امـــور خیریه و وقـــف ،بنیاد می ســـناتا
میباش ــد و در بخش انتهایی نهادهای ارائهدهنده خدمات حضور دارند که معروفترین
آنها انجمن کاریتاس میباشد .در ادامه توضیح مختصری در مورد هرکدام از این نهادها
1. DZI
2. Stiftungen
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ارائه میگردد.
1.1وزارت امور مالی :وزیر امور مالی در آلمان ،بر اســـاس سیاستهای کالن صدراعظم،
فعالی ــت مینماید و مس ــئول اجرای تمامی جنبههای سیاســـتهای مالـــی و مالیاتی
کش ــور اس ــت؛ همچنی ــن در سیاسـ ـتهای اتحادیـــه اروپـــا نیـــز نقـــش به ســـزایی دارد.
س ــازمانهای خیر ی ــه بهمنظور ثب ــت و دریافت عنوان خیریـــه ،نیازمند تأییـــد «ادارات
مالی ــات محل ــی» هس ــتند ،و ای ــن ادارات زیرمجموعـــه وزارت امـــور مالـــی میباشـــد؛
همچنین پس از ثبت این سازمانها« ،ادارات مالیات محلی» سالیانه بر فعالیتهای
سازمان نظارت میکنند و در صورت تخلف از اهداف ذکرشده در اساسنامه ،سازمان
را از عنوان «خیریه» خلع میکنند و مالیاتهای گذشته را نیز دریافت میکنند.
2.2وزارت ام ــور خارج ــه :ازجمل ــه وظایـــف وزارت امور خارجـــه آلمان ،ارائـــه کمکهای
بشردوستانه در اسرع وقت و فارغ از بوروکراسیهای متداول ،به سایر کشورهاست .این
وزارت خان ــه در س ــال  ،2014بی ــش از  473میلیون یورو (حـــدود  1،600میلیارد تومان)
برای فعالیتهای بشردوس ــتانه در سراســـر دنیا صرف کرد .مراکز موردتوجه وزارت امور
خارج ــه آلمان در س ــال  2014عبارتاند از :کشـــور ســـوریه و همســـایههای آن ،شـــمال
ع ــراق ،اوکراین ،جمه ــوری آفریقای مرکـــزی و ســـودان و همچنین کشـــورهای درگیر با
بیم ــاری اب ــوال در آفریق ــای غربی .مهمتریـــن همکاران ایـــن وزارت خانـــه عبارتاند از:
کمیس ــیون پناهن ــدگان ،مرک ــز کمک به پناهنـــدگان فلســـطینی و دفتـــر همکار یهای
بشردوستانه سازمان ملل متحد؛ وزارت امور خارجه آلمان عالوه بر همکاری در طیف
گس ــتردهای از پروژهه ــای بینالملل ــی ،ســـاالنه  5/17میلیون یورو (حـــدود  17میلیارد
تومان) بهصورت داوطلبانه به سازمان ملل متحد کمک میکند.
3.3وزارت هم ــکاری و توس ــعه اقتصادی :این وزاتخانه در ســـال  ، 1961باهدف تشـــویق
توس ــعه اقتصادی داخلی و خارجی ،در آلمان ایجاد شـــد .در ایـــن وزارتخانه  1،025نفر
مش ــغول ب ــه کار هس ــتند .وزارت همـــکاری و توســـعه اقتصـــادی  ،از ســـاختار متداول
ارگانهای دولتی برخوردار نیس ــت و بهمنظور اجرای پروژهها ،از سازمانهایی با عنوان
«سازمانهای اجرایی» استفاده میشود؛ این سازمانها با آژانسهای اجرایی موجود در
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کش ــور مدنظر که توسط دولت آن کشـــور برگزیدهشدهاند ،همکاری مینمایند .در حال
حاض ــر  106نف ــر از کارکن ــان در مأموریتهـــای خارجـــی و ســـازمانهای بینالمللی کار
میکنند .اهداف این وزارتخانه در راستای اهداف تنظیمشده در سند هزارهی سازمان
مل ــل متح ــد در س ــال  2000میباش ــد کـــه عبارتانـــد از :کاهـــش فقـــر ،ترویـــج عادالنـــه
جهانیشدن و برقراری صلح.
4.4قوه قضائیه :دادگاههای محلی یکی از زیرشـــاخههای قوه قضائیه میباشند که در هر
منطقه وجود دارند .یکی از وظایف این دادگاهها نظارت بر اساسنامه سازمانها و تأیید
آنها ازنظر قانونی است که در صورت مورد تأیید بودن به ثبت سازمان منتهی میشود.
سازمانهای خیریه نیز برای ثبت نیازمند تأیید دادگاههای محلی میباشند.
موسس ــه مرک ــزی مس ــائل اجتماع ــی آلمـــان :این موسســـه در ســـال  1893در شـــهر برلین
باهدف میانجیگری بین افرادی که نیاز به کمک دارند و افراد ّ
خیر ،ایجاد شـــد .تأمین
مالی موسس ــه از طریق افراد ّ
خیر ( )%45و درآمدهای موسسه ( )%55صورت میگیرد.
از س ــال  1906تا به امروز ،حدود  2000موسســـه خیریه ،باهدف کمـــک به نیازمندان ،در
آرشیو موسسه ،مستند شدهاند ،بهاینترتیب امکان ارزیابی برای ّ
خیرین فراهم میشود.
ع ــاوه ب ــر ای ــن از س ــال  ،1992بهمنظـــور اعتباربخشـــی بـــه مؤسســـاتی که درخواســـت
کمکهای مالی فراملی داش ــتند« ،نشـــان مخصوص موسسه مرکزی مسائل اجتماعی
آلمان» طراحی ش ــد که با توجه به استانداردهای خاص موسسه به سازمانهای خیریه
حائز ش ــرایط اهدا میگردد .در حال حاضر  226موسســـه خیریه با مجموع درآمد ساالنه
 4/1میلیارد یورو (حدود  14هزار میلیارد تومان) «نشان مخصوص» موسسه را دریافت
نمودهان ــد .اهداف «نش ــان مخص ــوص» حمایـــت از ّ
خیرین ،حفاظـــت از کمکهای
اهدای ــی ،حفاظ ــت از درآمدها میباشـــد .همچنین ازجمله ســـازمانهای مهمی که با
توج ــه به «نش ــان مخص ــوص» این موسســـه اقـــدام بـــه تخصیـــص یارانه به ســـازمانها
مینمایند ،میتوان به وزارت امور خارجه و وزارت فدرال توســـعه و همکاری اقتصادی
اشاره نمود.
5.5بانک  :GLSاین بانک در س ــال  1973تأسیسشده است و خدماتی ازجمله دریافت
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نکردن کارمزد بانکی از سازمانهای خیریه انجام میدهد ،همچنین برای مشتریان این
امکان وجود داردکه س ــود کمتری برای ســـپرده خود انتخاب نمایند و بانک مابقی سود
بانکی آنها را در پروژههای خیریه سرمایهگذاری نماید.
6.6انجم ــن بنیاده ــای آلمانی :این انجمن در ســـال  1948تأســـیس شـــد و از بزرگترین و
قدیمیترین انجمن بنیادها در اروپاست .مطابق بخش «اهداف ممتاز مالیاتی» قانون
مالی عمومی ،این سازمان غیرانتفاعی است .انجمن بنیادهای آلمانی در حال حاضر
حدود  20،000عضو دارد .اهداف این انجمن بهصورت زیر تعریفشده است:
•حفاظت از منافع بنیادها و افراد نیکوکار
•ارائه مشاوره به بنیادها و افراد نیکوکار
•قدردانــی از افــراد و ســازمانهایی کــه خدمــات برجســتهای در بخــش بنیادهــا انجــام
دادهاند.
•آموزشهای حرفهای
•جمعآوری دادهها و مستندات
•برگزاری رویدادها و انتشار نشریه
8.8انجمن بنیانگذاران سیس ــتم علم آلمان :این انجمن در ســـال  1920تأسیس شد و در
ح ــال حاضر حدود  4،000عضو دارد که  3،000عضو آن شـــامل شـــرکتهای خصوصی
اس ــت .تأمی ــن مال ــی انجم ــن از طریق کمکهای ســـاالنه و مشـــارکت اعضـــا صورت
میگیرد .مأموریت اصلی این انجمن ترویج علم و تکنولوژی در حوزه آموزش و پژوهش
و تقویت بنیادهای غیرانتفاعی در دنیا تعریفشده است.
9.9موسسه می سناتا :این موسسه در سال  1997تأسیسشده است و مأموریت آن ترویج
دانش در حوزه جامعه مدنی و کمکهای بشردوستانه از طریق پژوهشهای آ کادمیک،
مستندسازی و تبادل اطالعات بین رهبران این رشته میباشد .این موسسه به برگزاری
دورههای آموزشی و انجام مشاورههای مدیریتی برای سازمانهای خیریه میپردازد.
1010انجم ــن کاریت ــاس :در  9نوامب ــر  1897توســـط لورنـــز ورتمن ،یک کشـــیش کاتولیک،
تأس ــیس ش ــد .این انجم ــن در حال حاضـــر بزرگترین انجمـــن رفاهی در کشـــور آلمان
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میباش ــد و بی ــش از  1میلیون کارمند اســـتخدامی و داوطلب در حـــدود  25،000مرکز در
سراس ــر کش ــور دارد؛ ای ــن انجم ــن ســـاالنه ،از حـــدود  11میلیون نفـــر در برابر مشـــکالت
اجتماعی و موقعیتهای دش ــوار پشـــتیبانی مینماید .مهمتریـــن اهداف این انجمن،
حفظ کرامت انسانها ،زندگی بهتر افراد در سراسر دنیا صرفنظر از مرزهای جغرافیایی
و ن ــژادی و برق ــراری حداقل اس ــتانداردهای اجتماعی و حقوق بشـــر در دنیـــا (برای این
منظور کاریتاس از سازمانهای مستقل محلی حمایت میکند ).میباشد.
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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نگاشت نهادی

ملزوم ــات مر ب ــوط به وقف و ام ــور خیریه در کشـــور آلمان در دو قانـــون مالی عمومی و
قانون مدنی تدوینشده است ،که قانون مالی عمومی در سال  1976تصویبشده است
و به اهداف ویژه مالیاتی پرداخته اس ــت و قانون مدنی آلمان در ســـال  1881تدوینشده
است و مسائل حقوقی بنیادهای وقفی را مشخص نموده است.
سیاسـ ـتهای دولت آلمان در جهت دســـتیابی به اهداف اعالمیه هزاره به شـــرح
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ز یر میباشد:
.1سیاس ــت توسعه دولت آلمان ،بهمنظور کاهش فقر در تمام ابعاد ،مشارکت جهت
ای دوجانبه و چندجانبه میباشد.
همکار یهای توسعه ِ
دانش و آموزش ،بهعنوان مهمترین ابزارهای مبارزه با فقر و عدم وجود آزادی ،موردتوجه
قرار خواهند گرفت .آفریقا ،بهعنوان قاره فرصتها ،موردتوجه و تمرکز ویژه خواهد بود.
.2سیاس ــت توسعه دولت آلمان ،ترویج و اشاعه مدلهای رشد پایدار و نوین کمک
خواهد بود.
در آینده ،هر فرصتی جهت حمایت از کشـــورهای شـــریک به کار گرفته خواهد شـــد،
زیرا آنها مسیرهای جدید رشد را متناسب با نیازهای خاص خود آغاز نمودهاند .توسعه
درواقع به معنی توسعه اقتصادی است که به جوامع محلی نفع میرساند .کسبوکارهای
موجود در کش ــورهای ش ــریک الزم اس ــت در آینـــده نقش بیشـــتری را بر عهـــده بگیرند ،و
درعینحال کمپانیهای آلمانی با دانش ویژه و توانایی نوآوری خود در فناور یهای پایدار
و فرآیندهای تولید نیز وظیفه یار یرساندن به این کسبوکارها را بر عهدهدارند.
.3سیاس ــت توس ــعه دولت آلمان ،محافظـــت از منافع عمومی جهانـــی و منطقهای
مانند محیطزیست و منابع ،آبوهوا و سالمت در کشورهای شریک خواهد بود.
در مناطق ضعیف و ش ــکننده ،حمایت برای ایجاد صلـــح ،مدیریت بحران و ایجاد
دموکراسی بسیار اهمیت دارد .همچنین در این شرایط ،ایجاد سازوکارهای توسعهای در
فرآیندهای بینالمللی که هدف دستیابی به منافع عمومی کلیدی و حفاظت از آنها را
دارند ،اهمیت دارد.
.4سیاست توسعه دولت آلمان ،ایجاد همگرایی سیاستهای توسعهای میباشد.
دول ــت آلمان سیاسـ ـتهای خود را در جهـــت اصول و زمینههای مشخصشـــده در
اعالمیه هزاره و استراتژیهای توسعه پایدار ملی تدوین مینماید.
.5سیاس ــت توسعه دولت آلمان ،گفتوگو و تبادل اطالعات بین باز یگران جدید
خواهد بود.
ب ــا توجه ب ــه اهمیت نق ــش اهداکنندگان بخش خصوصـــی و عمومی ،ایجـــاد رقابت

 یدنبعمج _مشش لصف 197 /

باکیفیت و توانمندس ــازی توافق بر اهداف ،اصول و رویههای مشترک از اهمیت ویژهای
برخوردار است .این تنها راه افزایش کیفیت و اثربخشی همکار یهای بینالمللی است.
در این بخش ،ایجاد دانش مش ــترک و امکان دسترسی آسان برای همه نیز دارای اهمیت
میباش ــد .فناور یه ــای ارتباطات جدیـــد ،فرصتهـــای منحصربهفردی را بـــرای فراهم
نم ــودن دانش ب ــرای گروههای اجتماعی و مناطق مختلف دنیا ،که تاکنون دسترســـی به
فضای مجازی نداشتهاند ،فراهم مینماید.
پس از بررس ــی نهایی قوانین و س ــاختار کشـــور آلمان میتوان به این نتیجه رســـید که
کش ــور آلمان برخالف کش ــور ایران دارای ســـاختار منســـجم و منحصر بـــرای وقف و امور
خیریه نمیباشد ،بلکه قوانین و نظارت بر نهادهای خیریه و وقفی از طریق همان نهادهای
ناظر س ــایر س ــازمانها و بهمنظور کنترل رعایت اهداف ذکرشـــده در اساسنامه میباشد.
همچنین قوانین حاکم بر بنیادها و س ــازمانهای خیریه قانون مالی عمومی است که این
نهادها را در صورت رعایت مواد این قانون ،معاف از مالیات میشناسد.
در کشور آلمان ،مجموعه اموالی که به وقف اختصاص دادهشده ،خود یک «دارایی»
ب ــا تم ــام مختصات نظری آن اس ــت؛ یعنی مفهومی اســـت کلی و مســـتقل از اجزاء آن؛ و
همین فرض باعث میش ــود که مؤسسه وقف ،زندگی حقوقی متحرک پیدا کند و امکان
گس ــترش داشته باش ــد ،اما در ایران عین مال موقوف «حبس» میشود و متولی نمیتواند
آن را به دیگری منتقل سازد.
در آلمان وجود شخصیت حقوقی برای وقف ،موکول به اذن دولت است ،اما در ایران
همی ــن که مال ــی از جان ــب مالک آن وقـــف و به تصرف موقـــوف علیهم داده شـــد ،خود
مؤسسـ ـهای مس ــتقل اس ــت؛ اما چون در وقف عام ،حاکـــم باید وقف را بپذیـــرد ،نظارت
مقامهای عمومی نیز درباره فایده ایجاد موقوفات برای جامعه ،معمول خواهد شد.
همچنی ــن نکت ــه قابلتوجه دیگ ــر ،وجود وزارتخانهها و نهادهای بســـیار بـــزرگ (مانند
کاریتاس) برای کمکهای بینالمللی میباشد که در نوع خود منحصر به فرد میباشد.
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پیوست

 قانون مدنی آلمان:1 پیوست
German Civil Code

Subtitle 2
Foundations
Section 80
Formation of a foundation having legal personality
(1) The creation of a foundation with legal personality requires an endowment
transaction and recognition of the foundation by the competent public authority of the Land in which the foundation is to have its seat.
(2) A foundation is to be recognized as having legal personality if the endowment transaction satisfies the requirements of section 81 (1) below, if the longterm and sustained achievement of the object of the foundation appears guaranteed and if the object of the foundation does not endanger the common good.
In the case of a foundation which is
established for a specific period the assets of which are to be depleted in pursuing its purpose (principal-depleting foundation), the ongoing performance of
the object of the foundation is to be deemed secured if the foundation is to exist for a period defined in the endowment transaction which is at least ten years.
(3) Provisions of the Land legislation on church foundations are unaffected. The
same applies with the necessary modifications to foundations which Land legislation treats as equivalent to church foundations.
Section 81
Endowment transaction
(1) A lifetime endowment transaction must be in writing. It must contain the
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binding declaration by the founder that he will dedicate assets, which may also
be intended for depletion, to achieve an object specified by himself. The endowment transaction must give the foundation a charter with provisions on
1. The name of the foundation,
2. The seat of the foundation,
3. The objects of the foundation,
4. The assets of the foundation,
5. The composition of the foundation board. If the endowment transaction does
not satisfy the requirements of sentence 3 above and if the founder is dead,
section 83 sentences 2 to 4 apply with the necessary modifications.
(2) Until the foundation is recognized as having legal personality, the founder
has a right to revoke the endowment transaction. If an application has been
made for recognition by the competent public authority, the revocation may be
declared only to that public authority. The heir of the founder is not entitled to
revoke the endowment transaction if the founder made the application to the
competent public authority, or, if the endowment transaction was notarially
recorded, the founder, at or after the notarial recording, instructed the notary to
make the application.
Section 82
Duty of founder to make transfers
If the foundation is recognized as having legal personality, the founder has a
duty to transfer to the foundation the assets promised in the endowment transaction. Rights that can be transferred by contract of transfer pass to the foundation on recognition, unless the endowment transaction indicates that the founder intended otherwise.
Section 83
Testamentary foundation
If the endowment transaction is a testamentary disposition, the probate court
must inform the competent public authority of this for the purpose of recognition, unless application is made by the heir or the executor. If the endowment
transaction does not satisfy the requirements of section 81 (1) sentence 3, the
foundation shall be given a charter or additions shall be made to an incomplete
charter by the competent public authority before recognition; when this is
done, the will of the founder is to be taken into account. The seat of a foundation, unless otherwise provided, is the place where the management is carried
out. In case of doubt, the last residence of the founder within the country is
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deemed the seat.
Section 84
Recognition after the death of the founder
If the foundation is recognized as having legal personality only after the death of
the founder, then for the purpose of the endowment payments made by the
founder it is deemed to have come into existence before his death.
Section 85
Constitution of foundation
The constitution of a foundation, to the extent that it is not based on federal or
Land legislation, is determined by the endowment transaction.
Section 86
Application of law on associations
The provisions of sections 23 and 27 (3) and of sections 28 to 31a and section 42
apply with the necessary modifications to foundations; but the provisions of
section 26 (2) sentence 1, of section 27 (3) and of section 28 apply only to the
extent that the constitution, in particular the administration of the foundation
by a public authority, does not lead to a different conclusion. The provisions of
section 26 (2) sentence 2 sentence 2 and of section 29 do not apply to foundations whose administration is conducted by a public authority.
Section 87
Change of objects; termination
(1) If the objects of the foundation have become impossible to fulfil, or if they
endanger the common good, the competent public authority may give the foundation another intended purpose or terminate it.
(2) When the objects are altered, the intention of the founder should be taken
into account, and in particular, it should be ensured that the income of the
foundation assets is maintained for the group of persons that it was meant to
benefit, as intended by the founder. The public authority may amend the constitution of the foundation to the extent that the alteration of the objects requires this.
(3) Before the objects are altered and the constitution is changed, the board of
the foundation should be heard.
Section 88
Devolution of property
When the foundation ceases to exist, the property devolves on the persons specified in the constitution. If no persons entitled are specified, the property de-
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volves on the treasury of the
Land in which the foundation had its seat, or on another person entitled to receive under the law of this Land. The provisions of sections 46 to 53 apply
with the necessary modifications.

 قانون مالی عمومی آلمان:2 پیوست
The Fiscal Code of Germany
Second Part
Legal provisions on tax liability
Third Chapter
Tax-privileged purposes
Section 51
General
(1) The following provisions shall apply where the Code grants tax privileges to
a corporation on account of its serving directly and exclusively public-benefit,
charitable or religious purposes (tax-privileged purposes). A corporation shall
be understood to mean a corporation, association of persons or conglomeration
of assets within the meaning of the Corporation Tax Act. Functional subdivisions (departments) of corporations shall not be treated as independent taxable
entities.
(2) Where the tax-privileged purposes are achieved abroad, the tax privilege
shall be conditional upon natural persons who have their residence or their habitual abode within the territory of the application of this Code being advanced
or the activity of the corporation, alongside achieving the tax-privileged purposes, also being able to contribute to the reputation of the Federal Republic of
Germany abroad.
(3) A tax privilege shall furthermore require that the corporation does not, pursuant to its statutes and in its actual management, advance efforts within the
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meaning of section 4 of the Federal Constitution Protection Act and does not
contravene the concept of international understanding. In the case of corporations which are listed in the Federation’s or a Land’s report on the protection
of the constitution as an extremist organization, it shall be refutably assumed
that the conditions of the first sentence above are not fulfilled. The revenue
authority shall inform the authority responsible for the protection of the constitution of facts substantiating the suspicion of efforts within the meaning of
section 4 of the Federal Constitution Protection Act or contraventions of the
concept of international understanding.
Section 52
Public-benefit purposes
(1) A corporation shall serve public-benefit purposes if its activity is dedicated to
the altruistic advancement of the general public in material, spiritual or moral
respects. It shall not be deemed an advancement of the general public if the
group of persons benefiting from such advancement is circumscribed, for instance by membership of a family or the workforce of an enterprise, or can
never be other than small as a result of its definition, especially in terms of
geographical or professional attributes. Advancement of the general public
may not be contended merely because a corporation allocates its funds to a
public-law entity.
(2) Subject to the provisions of subsection (1) above, the following shall be recognized as advancement of the general public:
1. The advancement of science and research;
2. The advancement of religion;
3. The advancement of public health and of public hygiene, in particular the prevention and control of communicable diseases, also by hospitals within the
meaning of section 67, and of epizootic diseases;
4. The advancement of assistance to young and old people;
5. The advancement of art and culture;
6. The advancement of the protection and preservation of historical monuments;
7. The advancement of upbringing, adult education and vocational training including assistance for students;
8. The advancement of nature conservation and of landscape management within
the meaning of the Federal Nature Conservation Act and the nature conservation acts of the Länder, of environmental protection, of coastal defense and of
flood defense;
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9. The advancement of public welfare, in particular of the purposes of the officially recognized voluntary welfare associations (section 23 of the VAT Implementing Ordinance), their subsidiary associations and their affiliated organizations and institutions;
10. the advancement of relief for people persecuted on political, racial or religious grounds, for refugees, expellees, ethnic German repatriates who migrated to the Germany between 1950 and 1 January 1993, ethnic German repatriates migrating to Germany after 1 January 1993, war victims, dependents of
deceased war victims, war disabled and prisoners of war, civilian war disabled
and people with disabilities as well as relief for victims of crime; the advancement of the commemoration of persecutees, war and disaster victims; the advancement of the tracing service for missing persons;
11. The advancement of life saving;
12. The advancement of fire prevention, occupational health and safety, disaster
control and civil defense as well as of accident prevention;
13. The advancement of internationalism, of tolerance in all areas of culture and
of the concept of international understanding;
14. The advancement of the protection of animals;
15. The advancement of development cooperation;
16. The advancement of consumer counselling and consumer protection;
17. The advancement of welfare for prisoners and former prisoners;
18. The advancement of equal rights for women and men;
19. The advancement of the protection of marriage and the family;
20. The advancement of crime prevention;
21. The advancement of sport (chess shall be considered to be a sport);
22. The advancement of local heritage and traditions;
23. The advancement of animal husbandry, of plant cultivation, of allotment gardening, of traditional customs including regional carnival, of the welfare of
servicemen and reservists, of amateur radio, of aeromodelling and of dog
sports;
24. The general advancement of democratic government in the territory of application of this Code; this shall not include endeavors which are solely in pursuit
of specific individual interests of a civic nature or which are restricted to the
local-government level;
25. The advancement of active citizenship in support of public-benefit, charitable or religious purposes. To the extent that the purpose pursued by the corpo-
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ration does not fall under the first sentence above, but the general public is
correspondingly advanced altruistically in material, spiritual or moral aspects,
this purpose may be declared as being for the public benefit. The highest
Länder revenue authorities shall each designate a revenue authority within the
meaning of the Fiscal Administration Act which is responsible for decisions
pursuant to the second sentence above.
Section 53
Charitable purposes
A corporation shall be deemed to serve charitable purposes if its activity is dedicated to altruistic support for persons
1. Who on account of their physical, mental or emotional state are dependent
upon the assistance of others, or
2. Whose means are not greater than four times the standard rate of social welfare assistance as defined in section 28 of the Social Security Code, Book XII;
in the case of a single person or single parent, five times the standard rate shall
apply instead of four times. This shall not apply to persons whose assets are
sufficient to effect a lasting improvement in their upkeep and who may reasonably be expected to use those assets for such purpose. In the case of persons
whose financial circumstances have been transformed by special reasons into a
state of need, the means or assets may exceed the stated limits. Means for the
purposes of this provision shall be
a) Income as defined in section 2(1) of the Income Tax Act, and
b) Other means intended or suitable for the provision of subsistence accruing to
all household members. Maintenance payments, both paid and received, shall
also be taken into account. As defined here, the need for economic assistance
shall be deemed proven for persons who receive benefits pursuant to the Social
Security Code, Book II or XII; the Housing Benefits Act; section 27a of the
Federal War Victims’ Relief Act; or section 6a of the Federal Child Benefits
Act. The corporation may provide proof on the basis of the respective benefits
notice applicable for the period of support or on the basis of a confirmation
from the benefits provider. The requirement to provide proof of the need for
economic assistance may be waived upon application by the corporation if,
based on the particular type of support provided, it can be assured that support
is provided only to persons in need of economic assistance as defined here;
section 60a(3) to (5) shall apply accordingly with regard to notifications waiving the requirement to provide proof.
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Section 54
Religious purposes
(1) A corporation shall serve religious purposes if its activity is dedicated to the
altruistic advancement of a religious community which is a public-law entity.
(2) These purposes shall include, in particular, building, decorating and maintaining houses of worship and religious community centers, conducting religious services, training priests, providing religious teaching, conducting burials and safeguarding the remembrance of the dead, also administering church
assets, remunerating members of the clergy, church officials and servants of
the church, and providing old-age and disability pensions for these persons and
their dependents.
Section 55
Altruistic activity
(1) Advancement or support shall be provided altruistically if it does not primarily serve the corporation’s own economic purposes, for instance commercial or
other gainful purposes, and the following requirements are met:
1. The funds of the corporation may be used only for the purposes set out in the
statutes. Members or partners (members for the purposes of these provisions)
may receive neither profit shares nor in their capacity as members any other
allocations from the funds of the corporation. The corporation may use its
funds neither for the direct nor for the indirect advancement or support of political parties.
2. On termination of their membership or on dissolution or liquidation of the
corporation, members may not receive more than their paid-up capital shares
and the fair market value of their contributions in kind.
3. The corporation may not provide a benefit for any person by means of expenditure unrelated to the purpose of the corporation or disproportionately high
remuneration.
4. Where the corporation is dissolved or liquidated or where its former purpose
ceases to apply, the assets of the corporation in excess of the members’ paidup capital shares and the fair market value of their contributions in kind may
be used only for tax-privileged purposes (dedication of assets). This requirement shall also be met if the assets are to be assigned to another tax-privileged
corporation or to a legal person under public law for tax-privileged purposes.
5. Subject to section 62, the corporation shall in principle use its funds promptly
for the tax-privileged purposes set out in its statutes. The use of funds for the
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acquisition or creation of assets serving the purposes set out in the statutes
shall also constitute an appropriate use. Funds shall be deemed to have been
used promptly where they are used for the tax-privileged purposes set out in
the statutes by no later than two calendar or financial years following their accrual.
(2) In calculating the fair market value (subsection (1) numbers 2 and 4 above)
the circumstances prevailing at the time at which the contributions in kind
were made shall apply.
(3) The provisions relating to the members of the corporation (subsection (1)
numbers 1, 2 and 4 above) shall apply in the case of foundations to the donors
and their heirs, and, in the case of undertakings of a commercial nature of legal
persons under public law, shall apply mutatis mutandis to the corporation with
the proviso that for assets withdrawn at book value from business capital pursuant to section 6(1) number 4, fourth sentence, of the Income Tax Act the
book value of the withdrawal replaces the fair market value.
Section 56
Exclusivity
Exclusivity shall be deemed to exist if the sole pursuit of a corporation is the
tax-privileged purposes set out in the statutes.
Section 57
Directness
(1) A corporation shall pursue the tax-privileged purposes set out in the statutes
directly if the corporation itself achieves these purposes. This may also be
achieved by aides if, in terms of the circumstances of the case, in particular in
terms of the legal and actual relationship between the corporation and the aide,
the activity of the aide is to be regarded as activity by the corporation itself.
(2) A corporation in which tax-privileged corporations are combined shall be
deemed equivalent to a corporation directly pursuing tax-privileged purposes.
Section 58
Activities having no detrimental effect on tax privilege
Tax-privileged status shall not be precluded in the event that
1. A corporation procures funds for the achievement of the tax-privileged purposes of another corporation or for the achievement of tax-privileged purposes
by a legal person under public law; the procurement of funds for a private corporation subject to unlimited tax liability shall be conditional upon that corporation itself having tax- privileged status,
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2. A corporation assigns part of its funds to another tax-privileged corporation or
to a legal person under public law to be used for tax-privileged purposes,
3. A corporation assigns its surpluses (income over expenses) from asset management, all or part of its gains from economic activities, and a maximum of
15 percent of its other funds destined for prompt use under section 55(1) number 5 to another tax-privileged corporation or to a legal person under public
law for the purpose of asset endowment. The tax-privileged purposes to be
achieved with the asset yields must be in line with the tax-privileged purposes
of the assigning corporation as set out in its statutes.
The funds assigned under this number and their yields may not be used for the
further forwarding of funds within the meaning of the first sentence above,
4. A corporation makes available its workforce to other persons, enterprises, organizations or a legal person under public law for tax-privileged purposes,
5. A corporation makes available premises belonging to it to another tax-privileged corporation or to a legal person under public law to be used for tax-privileged purposes,
6. A foundation uses a part not exceeding one third of its income for the appropriate upkeep of the donor and his or her near relatives, to maintain their graves
and to honor their memory,
7. A corporation holds social events which are of secondary significance in comparison with its tax-privileged activities,
8. A sports association promotes paid in addition to unpaid sporting activities,
9. A foundation set up by a political subdivision makes grants to commercial
undertakings to achieve its tax-privileged purposes,
10. A corporation uses, in the year of accrual, funds to acquire shareholder rights
to maintain the percentage share of holdings in incorporated companies. Such
acquisition shall reduce the amount of reserves pursuant to section 62(1) number 3.
Section 59
Preconditions for tax privileges
Tax privileges shall be granted if it is stated in the statutes, the act of foundation
or other articles of association (statutes for the purposes of these provisions)
the purpose the corporation pursues, that this purpose fulfils the requirements
of sections 52 to 55 and that it is pursued exclusively and directly; actual management activity must conform to these statute provisions.
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Section 60
Requirements to be met by the statutes
(1) The purposes set out in the statutes and the means by which they are to be
achieved shall be so precisely defined as to ensure that it can be ascertained on
the basis of the statutes whether the preconditions for tax privileges have been
fulfilled. The statutes shall contain the criteria referred to in Annex 1.
(2) The statutes shall conform to the prescribed requirements, in respect of corporation tax and trade tax, during the entire assessment period, and, in respect
of other taxes, at the time the tax liability arises.
Section 60a
Determination of compliance with statute-related preconditions
(1) Compliance with statute-related preconditions pursuant to sections 51, 59, 60
and 61 shall be determined in a separate process. The determination of statute-related compliance shall be binding with regard to the taxation of the corporation and of taxpayers who give donations to the corporation in the form of
gifts and membership contributions.
(2) Determination of statute-related compliance shall be carried out
1. Upon application by the corporation or
2. As standard procedure during assessment of corporation tax if no such determination has yet been carried out.
(3) The binding effect of the determination shall cease from the date the legal
provisions upon which the determination is based are rescinded or amended.
(4) In the event that circumstances relevant to the determination change, the determination shall be rescinded with effect from the date on which such circumstances change.
(5) Material errors in the notice of determination of statute-related compliance
may be remedied with effect from the calendar year following the notification
that the determination is to be rescinded. Section 176 shall apply accordingly,
unless changes are to be made for calendar years that commence after the
promulgation of an authoritative ruling by a highest federal court.
Section 61
Dedication of assets in the statutes
(1) A sufficient dedication of assets for tax purposes (section 55(1) number 4)
shall be deemed to exist if the purpose for which the assets are to be used if the
corporation is dissolved or liquidated or if its former purpose ceases to apply is
so precisely defined in the statutes as to ensure that it can be ascertained on the
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basis of the statutes whether such purpose is tax privileged.
(2) (Rescinded)
(3) If the provision on the dedication of assets is subsequently amended so that it
no longer conforms to the requirements of section 55(1) number 4 it shall be
deemed from the outset to have been insufficient for tax purposes. Section
175(1), first sentence, number 2 shall be applied with the proviso that tax assessment notices may be issued, cancelled or amended insofar as they relate to
taxes which have arisen within the ten calendar years preceding the amendment of the provision on the dedication of assets.
Section 62
Reserves and asset accumulation
(1) A corporation may allocate all or part of its funds
1. To a reserve, insofar as this is necessary to sustainably fulfil the tax-privileged
purposes set out in its statutes;
2. To a reserve for the intended replacement of fixed assets that are necessary for
achieving the tax-privileged purposes set out in its statutes (replacement reserves). The amount of the allocation shall be calculated in accordance with
the regular depreciation allowances for the fixed asset to be replaced. Evidence
shall be provided for conditions justifying higher allocations;
3. To a general reserve, but this allocation may include no more than one third of
its surpluses from asset management plus no more than 10 percent of its other
funds destined for prompt use under section 55(1) number 5. If the maximum
allocable amount is not allocated to the general reserve in a given year, the
difference between the amount allocated and the maximum allocable amount
may be made up over the following two years;
4. to a reserve for the purpose of acquiring shareholder rights to maintain the
percentage share of holdings in incorporated companies, although the amount
of this reserve shall reduce the amount of the reserve under number 3 above.
(2) The accumulation of reserves pursuant to subsection (1) above shall take
place within the time limit stipulated in section 55(1) number 5, third sentence.
Reserves under subsection 1 numbers 1, 2 and 4 above shall be dissolved without delay as soon as the reason for accumulating the reserve no longer applies.
The decommitted funds shall be used within the time limit stipulated in section
55(1) number 5, third sentence.
(3) The following allocations of funds are not subject to the provisions on prompt
use under section 55(1) number 5:
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1. Donations by reason of death if the decedent did not stipulate use for the current expenditure of the corporation;
2. Donations which the donor expressly states are to be used to endow the corporation with assets or to increase the assets;
3. Donations received in response to an appeal by the corporation if it is evident
from the appeal that donations are solicited to increase the assets;
4. Donations in kind which by their nature form part of the assets.
(4) A foundation may transfer to its assets, in whole or in part in the year of its
establishment and in the three following calendar years, surpluses from the
management of assets and gains from economic activities pursuant to section
14.
Section 63
Requirements to be met by actual management activity
(1) The actual management of the corporation shall be directed towards the exclusive and direct achievement of the tax-privileged purposes and shall conform to the provisions on the requirements for tax privileges contained in the
statutes.
(2) Section 60(2) shall apply mutatis mutandis in respect of the actual management activity and section 61(3) in respect of a breach of the stipulated dedication of assets.
(3) The corporation shall show by way of orderly records of its revenue and expenditure that the actual management activity conforms to the provisions of
subsection (1) above.
(4) If the corporation has accumulated funds without meeting the requirements,
the tax office may set the corporation a time limit for the use of the funds. The
actual management activity shall be deemed to conform with the provisions of
subsection (1) above if the corporation uses the funds for tax-privileged purposes within such time limit.
(5) Corporations within the meaning of section 10b(1), second sentence, number
2 of the Income Tax Act may issue donation receipts within the meaning of
section 50(1) of the Income Tax Implementing Ordinance only if
1. No more than five years have elapsed since the date on the annex to the corporation tax assessment notice or exemption notice or
2. No more than three years have elapsed since the determination of statute-related compliance pursuant to section 60a (1) and no exemption notice or annex to
the corporation tax assessment notice has yet been issued.
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The time limit shall be calculated to the exact date.
Section 64
Taxable economic activities
(1) If the law precludes tax privileges to the extent that an economic activity
(section 14) is carried on, the corporation shall forfeit the tax privilege for the
bases of taxation (income, turnover, assets) attributable to such economic activity insofar as the economic activity is not a dedicated activity (sections 65 to
68).
(2) If the corporation carries on several economic activities which are not dedicated activities (sections 65 to 68), these shall be treated as a single economic
activity.
(3) The bases of taxation attributable to economic activities which are not dedicated activities shall not be subject to corporation tax and trade tax if the total
annual income including VAT from these economic activities does not exceed
35,000 euros.
(4) The subdivision of a corporation into several independent corporations for
the purpose of benefiting more than once from the tax privilege pursuant to
subsection (3) above shall constitute an abuse of legal options for tax planning
schemes within the meaning of section
42.
(5) Surpluses subject to corporation tax and trade tax realized from the liquidation of used materials obtained free of charge, unless realized by a selling
agency permanently maintained for that purpose, may be estimated up to the
level of the conventional net profit in the respective branch of business.
(6) In the case of the following taxable economic activities, taxation may be
based on a profit of 15 per cent of income:
1. Publicity for enterprises undertaken in connection with tax-privileged activity
including dedicated activities,
2. Totalizator operations,
3. Second fractionation stage of the blood donor services.
Section 65
Dedicated activity
A dedicated activity shall be deemed to exist where
1. The overall design of the economic activity is directed towards achieving the
tax-privileged purposes of the corporation as set out in the statutes,
2. Such purposes can be achieved only by way of such activities, and
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3. The economic activity does not enter into competition with non-privileged
activities of the same or similar type to a greater extent than necessary for
achieving the tax- privileged purposes.
Section 66
Welfare
(1) A welfare institution shall carry on a dedicated activity if it is especially directed towards serving the persons designated in section 53.
(2) Welfare shall be the organized care of distressed or endangered fellow humans undertaken not for gain but for the public benefit. Such care may extend
to ensuring health, moral, educational or economic welfare and may serve preventive or remedial purposes.
(3) A welfare institution shall be especially directed towards serving the persons
designated in section 53 if such persons benefit from at least two thirds of its
disbursements and other services. Section 67 shall apply in the case of hospitals.
Section 67
Hospitals
(1) A hospital covered by the Hospital Fees Act or the Federal Ordinance on
Hospital and Nursing Charges shall carry on dedicated activity if not less than
40 per cent of hospital days or calculation days each year is attributable to patients for whom only rates for general hospital services are charged (section 7
of the Hospital Fees Act, section 10 of the Federal Ordinance on Hospital and
Nursing Charges).
(2) A hospital not covered by the Hospital Fees Act or the Federal Ordinance on
Hospital and Nursing Charges shall carry on dedicated activity if not less than
40 per cent of hospital days or calculation days each year is attributable to patients for whom no higher charge for hospital services is made than that referred to in subsection (1) above.
Section 67a
Sporting events
(1) Sporting events conducted by a sports association shall constitute dedicated
activity if the total annual income including VAT does not exceed 45,000 euros. The sale of food and drinks and the publicity measures shall not form part
of the sporting events.
(2) Up to the time at which the corporation tax assessment notice becomes unappealable, the sports association may declare to the tax office that it waives the
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application of the first sentence of subsection (1) above. This declaration shall
be binding upon the sports association for not less than five assessment periods.
(3) Where the application of the first sentence of subsection (1) above is waived,
sporting events conducted by a sports association shall constitute dedicated activity if
1. No members of the association taking part receive from the association or
from a third party remuneration or other benefits for their sporting activity or
for the use of their persons, their names, their pictures or their sporting activity
for publicity purposes apart from an expense allowance, and
2. No other sportspersons taking part receive from the association or from a third
party in collaboration with the association remuneration or other benefits for
taking part in the event apart from an expense allowance. Other sporting events
shall constitute a taxable economic activity. This shall not preclude tax privileges if the remuneration or other benefits are paid exclusively from economic
activities which are not dedicated activities, or by third parties.
Section 68
Specific dedicated activities
The following shall also constitute dedicated activities
1.
a) Old people’s homes, old people’s residential and nursing homes, convalescent
homes and services for the provision of meals if especially directed towards
serving the persons designated in section 53 (section 66(3)),
b) Kindergartens, residential homes for children, young persons and students,
temporary hostels for schoolchildren in rural areas and youth hostels,
2.
a) Agricultural and horticultural undertakings serving to ensure the self-Sufficiency of corporations and hence the proper nutrition of and adequate provision for institutional residents,
b) Other organizations necessary for the self-sufficiency of corporations such as
joinery and metalworking shops, if the supplies and other services provided by
such organizations to third parties do not exceed 20 per cent of the total of supplies and other services provided by the undertaking, including those provided
to the corporation itself,
3.
a) Workshops for the disabled which are eligible for aid in accordance with the
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provisions of the Social Security Code, Book III, and which provide employment for persons who on account of their disabilities are unable to obtain work
in the general labor market;
b) Organizations providing employment and work therapy where disabled persons undergo treatment on account of a doctor’s indication and without having
an employment relationship with the supporting institution of the therapeutic
facility in order to rebuild basic physical or psychological functions with the
aim of reintegrating such persons into everyday life or of developing, advancing and training the specific skills and abilities necessary for participating in
working life, and
c) Integrative projects within the meaning of section 132(1) of the Social Security Code, Book IX, if not less than 40 per cent of the employees are particularly
affected, severely disabled persons within the meaning of section 132(1) of the
Social Security Code, Book IX,
4. Organizations maintained to provide welfare for the blind and for physically
disabled persons,
5. Day and night facilities (residential care for children and young people) or
other forms of assisted living,
6. Lotteries and raffles approved by the authorities responsible if the net return is
directly and exclusively used to advance public-benefit, charitable or religious
purposes,
7. Cultural institutions such as museums and theatres and cultural events such as
concerts and art exhibitions; this shall not include the sale of food and drink,
8. Adult education centers and other institutions insofar as they themselves conduct lectures, courses and other events of an academic or instructional nature;
this shall also apply to the extent that the institutions themselves provide board
and accommodation for persons attending such events,
9. Scientific and research institutions whose supporting institution is funded predominantly by allocations from the public sector or from third parties or from
asset management. Contract research shall also serve science and research purposes. Activities restricted to the application of established scientific knowledge, the assumption of project sponsoring and economic activities not linked
to research shall not constitute dedicated activity.
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 به تفکیک منطقه2019  برنامه کمکهای بینالمللی دولت آلمان تا سال:4 پیوست
Dataset: Survey on Donors Forward Spending Plans
Survey Year
2016
Donor
Germany
Amount type
Constant Prices
Unit
US Dollar, Millions, 2015
Disbursement
year
Recipient
Developing
Countries,
Total
Europe, Total
Albania
Belarus
Bosnia and
Herzegovina
Former Yugoslav Republic
of Macedonia
Kosovo
Moldova

2015

2016

2017

2018

2019

7,335.73
1,005.88
67.48
0.99

7,176.45
791.42
8.80
0.06

7,318.66
768.99
10.23
0.01

7,498.67
802.20
10.03
..

7,684.90
840.93
9.82
..

26.04

5.45

5.85

5.95

6.10

4.16
47.20
5.11

0.06
24.32
1.35

0.07
26.51
1.54

..
26.68
1.51

..
26.83
1.48

Disbursement
year
Montenegro
Serbia
States Ex-Yugoslavia
Turkey
Ukraine
Europe,
regional
Africa, Total
North of
Sahara, Total
Algeria
Egypt
Libya
Morocco
Tunisia
North of
Sahara, regional
South of
Sahara, Total
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cameroon
Central African
Republic
Chad
Comoros

2015

2016

2017

2018

2019

22.53
80.41

1.21
56.61

1.37
54.92

1.32
57.71

1.29
60.60

..
362.31
271.05

..
434.61
140.17

..
408.84
139.36

..
429.13
145.33

..
454.97
151.25

118.60
2,240.65

118.79
2,209.42

120.28
2,314.84

124.55
2,348.84

128.59
2,376.98

649.29
7.26
179.01
1.12
368.45
91.67

609.84
..
97.77
0.77
417.08
85.24

592.90
..
105.15
0.96
394.36
82.89

623.48
..
106.29
0.92
419.86
87.15

655.83
..
107.97
0.90
446.21
91.67

1.78

8.99

9.54

9.26

9.08

1,372.53
0.42
36.32
1.43
41.53
11.48
0.24
20.28

1,463.69
..
34.21
..
19.41
18.67
0.66
31.21

1,588.79
..
40.18
..
23.42
22.18
..
35.73

1,591.52
..
39.30
..
22.75
21.63
..
35.11

1,584.52
..
38.48
..
22.27
21.18
..
34.39

18.81
0.54
0.00

3.55
..
..

4.43
..
..

4.27
..
..

4.18
..
..
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Disbursement
year
Congo
Côte d’Ivoire
Democratic Republic of the
Congo
Djibouti
Equatorial
Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Saint Helena
Sao Tome and
Principe
Senegal

2015

2016

2017

2018

2019

..
12.40

0.69
7.52

0.86
8.78

0.83
8.33

0.81
8.13

64.73
..

61.08
..

73.88
..

71.72
..

70.20
..

..
0.02
43.15
0.61
0.01
48.39
12.16
..
37.70
4.04
10.62
14.52
40.10
26.94
13.45
..
71.84
60.98
16.16
10.03
31.33
..

..
..
50.99
0.04
..
28.02
2.56
..
55.54
0.96
24.99
9.42
33.09
29.24
12.69
..
85.45
37.65
19.71
98.17
24.07
..

..
..
61.11
..
..
33.36
3.20
..
62.93
1.20
30.96
11.86
38.95
33.39
15.33
..
94.75
44.14
23.14
95.80
28.85
..

..
..
59.40
..
..
32.50
3.08
..
62.34
1.15
29.87
11.78
38.08
32.57
14.88
..
94.99
42.45
22.45
100.84
28.07
..

..
..
58.14
..
..
31.94
3.01
..
61.88
1.13
29.23
11.06
37.29
31.89
14.57
..
95.92
41.51
21.97
106.15
27.48
..

..
17.45

..
13.71

..
16.78

..
16.15

..
15.81
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Disbursement
year
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
South Africa
South Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe
South of
Sahara, regional
Africa, regional
America, Total
North &
Central America, Total
Anguilla
Antigua and
Barbuda
Belize
Costa Rica
Cuba
Dominica
Dominican
Republic
El Salvador
Grenada
Guatemala

2015

2016

2017

2018

2019

..
13.10
4.76
402.63
15.65
0.74
..
53.78
28.15
43.37
33.77
17.92

..
4.48
7.29
318.15
22.35
1.97
..
47.40
13.95
41.49
28.03
6.41

..
5.59
8.94
302.41
26.23
2.20
..
57.80
16.47
47.68
33.14
7.85

..
5.39
8.65
320.71
25.66
2.18
..
55.98
16.09
47.10
32.23
7.59

..
5.27
8.47
338.91
25.13
2.14
..
54.79
15.75
46.80
31.54
7.43

90.99
218.83
908.61

268.88
135.89
790.79

275.27
133.16
798.05

275.41
133.85
820.22

259.68
136.63
847.88

199.72
..

220.00
..

221.97
..

230.72
..

239.16
..

..
..
22.23
0.07
..

..
..
0.05
0.03
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

2.99
15.71
2.00
13.68

..
21.65
..
15.51

..
21.48
..
18.44

..
22.50
..
17.98

..
23.60
..
17.60
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Disbursement
year
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Saint Kitts and
Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent
and the Grenadines
West Indies,
regional
North &
Central America, regional
South America,
Total
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela

2015

2016

2017

2018

2019

9.38
16.83
..
86.89
..
7.93
0.04

3.45
18.22
..
137.99
..
4.41
0.02

4.32
21.67
..
130.67
..
5.51
..

4.15
21.11
..
139.44
..
5.31
..

4.06
20.67
..
147.29
..
5.19
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

..

..

..

..

6.66

..

..

..

..

15.31

18.67

19.89

20.23

20.74

702.86
1.38
20.64
240.51
20.27
209.90
22.13
0.07
2.81
98.22
..
22.87
0.01

523.26
1.95
25.67
48.89
57.64
98.35
14.24
0.82
..
46.18
..
58.82
0.02

521.99
1.77
30.61
56.12
53.52
95.62
16.82
1.03
..
49.14
..
54.95
0.01

536.25
0.17
29.80
49.39
56.84
100.88
16.42
0.99
..
49.88
..
58.80
..

556.68
..
29.18
47.87
59.77
106.05
16.08
0.97
..
50.63
..
62.25
..
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Disbursement
year
South America,
regional
America,
regional
Asia, Total
Far East Asia,
Total
Cambodia
China (People’s Republic
of)
Democratic
People’s
Republic of
Korea
Indonesia
Lao People’s
Democratic Republic
Malaysia
Mongolia
Philippines
Thailand
Timor-Leste
Viet Nam
Far East Asia,
regional
South &
Central Asia,
Total
Afghanistan
Armenia

2015

2016

2017

2018

2019

64.03

170.68

162.40

173.08

183.88

6.03
3,178.50

47.52
2,871.88

54.09
2,912.45

53.26
2,993.77

52.05
3,081.00

1,100.79
29.84

1,408.60
20.78

1,341.78
24.48

1,418.55
23.92

1,495.04
23.43

516.94

876.31

815.58

873.08

929.84

..
319.35

..
346.90

..
328.10

..
349.81

..
370.06

29.81
1.10
19.77
28.79
16.40
6.38
126.36

21.68
1.33
15.47
3.27
0.44
1.99
119.77

25.47
1.26
17.72
3.94
1.27
2.42
120.76

24.91
0.56
18.14
3.82
..
2.35
121.83

24.39
0.06
16.80
3.74
..
2.30
124.43

6.05

0.65

0.78

0.13

..

1,655.61
318.77
26.39

1,092.47
306.96
4.82

1,130.68
339.54
5.86

1,147.53
331.44
5.64

1,166.94
324.66
5.52

 آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور آلمان/ 240
Disbursement
year
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
Georgia
India
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Maldives
Myanmar
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Central Asia,
regional
South Asia,
regional
South &
Central Asia,
regional
Middle East,
Total
Iran
Iraq
Jordan
Lebanon
Syrian Arab
Republic
West Bank and
Gaza Strip

2015

2016

2017

2018

2019

16.53
55.19
0.03
41.90
1,004.15
3.23
36.36
..
13.80
21.52
51.85
16.79
30.15
0.41
7.73

1.93
59.58
0.01
5.44
547.72
1.20
17.34
..
4.25
23.10
42.62
1.42
21.17
..
7.95

2.40
64.64
..
6.78
516.56
1.01
20.53
..
5.28
27.42
51.12
1.77
25.26
..
9.26

2.31
65.14
..
6.52
546.60
0.85
19.98
..
5.08
26.70
49.72
1.71
24.54
..
9.01

2.26
66.20
..
6.38
576.03
0.79
19.57
..
4.97
26.14
48.68
1.67
24.02
..
8.82

9.35

46.69

52.99

52.29

51.23

1.45

0.24

0.27

..

..

..

..

..

..

..

402.70
1.43
0.61
68.89
7.38

281.18
0.31
..
22.58
2.47

338.65
0.68
..
28.23
3.09

329.33
0.69
..
27.56
2.98

323.75
1.19
..
27.81
2.91

0.48

..

..

..

..

46.04

44.97

53.89

52.43

51.33

241 / تسویپ
Disbursement
year
Yemen
Middle East,
regional
Asia, regional
Oceania, Total
Cook Islands
Fiji
Kiribati
Marshall
Islands
Micronesia
Nauru
Niue
Palau
Papua New
Guinea
Samoa
Solomon
Islands
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis and
Futuna
Oceania,
regional
Developing
Countries
unspecified
Total

2015

2016

2017

2018

2019

70.66

52.68

62.81

60.97

59.68

207.21
19.41
2.09
..
0.02
..

158.16
89.63
1.22
..
0.05
..

189.94
101.34
1.45
..
..
..

184.71
98.36
1.38
..
..
..

180.83
95.28
1.35
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

0.12
..

0.02
..

0.01
..

..
..

..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..

..

..

..

..

1.95

1.15

1.44

1.38

1.35

..
28,090.69

511.72
26,616.66

522.88
27,169.86

532.25
27,841.12

536.76
28,539.86

