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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 عسل نعمتاهللزاده 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 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
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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 ژاپن است .رتبه نسبتا باال در رتبهبندیهای
معتبر دنیا در حوزه وقف و امور خیریه ،برخورداری از نظام مدیریت ساختاریافته ،شفافیت
در ارائه اطالعات موسس ــات خیریه و تقســـیم بندی مشخص موسســـات خیریه از جمله
دالئل انتخاب ژاپن بهعنوان یکی از کشورهای هدف مطالعه می باشد.
پژوه ــش حاضر حاصل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کشور ژاپن میباشد و در آن وضعیت جغرافیایی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی
کش ــور ژاپن ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توسعه و وضعیت موجود بخش وقف و امور
خیریه ،نگاش ــت نهادی بخ ــش وقف و امور خیریه و برنامههای توســـعهای این بخش در
کش ــور ژاپن به اجمال بررس ــی ش ــده اســـت .همچنین این مطالعه مطالبی مرتبط با امور
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وق ــف و خیر ی ــه مانند نها ده ــای حاکم ،سیاســـتگذار و مدیریتی وقفی ،سیاســـتهای
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 ،اسناد و مقاالت فارســـیزبان ،مورد بررسی قرار گرفت که
در مرحله نخس ـ ِ
بیش ــتر این اطالعات راجع به بخش آموزشـــی ژاپن بود چون در دنیا رتبه خوبی را کســـب
کرده است .اما در حوزه وقف و امور خیریه بسیار نوپا می باشد.
پس از آن مقاالت انگلیس ــی مرتبط با حوزه وقف و امور خیریه بررسی شد که بر همین
اساس معیارهای مؤثر در میزان کمکهای خیریه و وقف استخراج شد.
در فص ــل اول ب ــه منظ ــور بررس ــی و حصـــول اطالعـــات کلـــی در مـــورد کشـــور ژاپن 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 .در نهایت ،رتبهبندی کشور ژاپن 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 استفاده شده است.
در فصل دوم به منظور دستیابی به مفاهیم وقف و امور خیریه و قوانین حاکم بر آن در
کشور ژاپن از واژگان کلیدی زیر استفاده گردید:
1. Charity law in japan
2. Public benefit in japan

و بر همین اس ــاس س ــازمانهای خیریه در ژاپن مورد بررســـی قرار گرفت و تفاوت های
مراحل ثبت و عملکرد آنها بیان ش ــد .هم چنین به تغییرات سیستم وقف و امور خیریه
در دورههای زمانی مختلف ژاپن اشاره ای کوتاه شد.
فصل س ــوم به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و وضعیت موجود وقف و امـــور خیریه در
کش ــور ژاپن میپردازد .بخش ــی از روند تاریخی وقف و امور خیریه در این کشـــور از قوانین
مختلف ثبت سازمان های جامعه مدنی ژاپن برداشت شد .بخش دیگری نیز از گزارش
ساالنه انجمن سازمانهای خیریه ژاپن در سال  2014منتشر شده است ،استخراج گردید.
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همچنی ــن در م ــورد اطالع ــات مربوط به وضعیـــت موجود از ســـایت مرکز ســـازمان های
غیرانتفاعی در ژاپن استفاده گردید.
در فص ــل چهارم و با توجه به مراحل نامبرده ،بازیگران اصلی حوزه وقف و امور خیریه
در کشور ژاپن مشخص گردید .در بخش سیاستگذار ،کمیسیون منافع عمومی واقع در
دفت ــر کابینه دولت به سیاسـ ـتگذاری در حوزه وقف و امـــور خیریه میپردازند .نظارت بر
س ــازمانهای خیر ی ــه و موقوفات در دو بخـــش محلی و ملی صورت میگیـــرد .در بخش
محل ــی ش ــورای نظ ــارت واقع در دفتر اســـتانداری هر اســـتان فرایند ثبت و نظـــارت بر کار
س ــازمانهای خیریه را انج ــام داده و در بخش ملی این وظیفه بر عهده کمیســـیون منافع
عموم ــی ووزارتخانه های مربوطه مانند وزارت امـــور خارجه ،وزارت مالی ،وزارت درمان،
کار و رف ــاه اجتماع ــی ،وزارت آموزش،فرهنگ ،ورزش،علم و فناوری و ...می باشـــد .در
بخش تس ــهیلگری انجمن سازمانهای خیریه ژاپن ،مرکز سازمانهای غیرانتفاعی ژاپن،
سایتهای مختلف مانند کمک به ژاپن ،جامعه آسیایی تراست و ...فعالیت مینمایند.
در نهایت نیز نگاشت نهادی مربوط به وقف و امور خیریه کشور ژاپن ترسیم گردید.
فصل پنجم این گزارش مربوط به برنامهها و قوانین امور خیریه کشور ژاپن میباشد که
ای ــن قوانی ــن کامال جدید میباش ــند و مطابق با تغییرات بنیادین و نوین سیســـتم وقف و
امور خیریه ژاپن تصویب شدهاند.
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 می دانم 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 ژاپن

1-1اطالعات کلی کشور ژاپن
1-111مقدمه
یک ــی از گا مه ــای مطالع ــات تطبیقـــی ،آشـــنایی مختصـــر بـــا موقعیـــت جغرافیایی،
اقتصادی ،سیاس ــی اجتماعی و فرهنگی -مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت .مقایســـه
یک کش ــور با کش ــورهای دیگر ب ــدون در نظر گرفتن شـــرایط و موقعیـــت آن ،موجب درک
سطحی موضوع و نتیجهگیری نادرست میشود.
ب ــه منظ ــور آش ــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور،
آشنایی با ویژگیهای کلی آن کشور ضروری است؛ در این گزارش همانطور که پیش از
این اش ــاره گردید ،به بررسی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و سازوکارهای مربوط به
آن پرداخت ــه میش ــود .مطالع ــات گس ــتردهای در زمینـــه مؤلفههـــای تأثیرگـــذار در زمینـــه
کمکهای خیریه و وقف در کش ــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن میان
میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
به همین جهت در این فصل به بررســـی ویژگیهای بارز کشـــور ژاپن پرداخته میشود
ک ــه در چهار بخ ــش اطالعات جغرافیایی و جمعیت شـــناختی ،اطالعـــات اقتصادی،
اطالعات سیاسی و اجتماعی و در نهایت جایگاه این کشور در حوزه وقف و کمکهای
خیریه میباشد.

1-111اطالعات جغرافیایی
ژاپن یا نیپون یا نیهون کشوری در اقیانوس آرام واقع در آسیای شمال شرقی است .این
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ً
کش ــور کامال محصور شده در آب ،از طریق مرز آبی با کشورهای چین ،کره جنوبی و کره
شمالی و روسیه همسایهاست .مجمع الجزایر ژاپن از چیزی بیش از  ۶۸۰۰جزیره تشکیل
شدهاس ــت .بیش ــتر این جزایر بسیار کوچکند و تنها  ۳۴۰جزیره بیش از یک کیلومتر مربع
وس ــعت دارند ٪۹۸ .مس ــاحت ژاپ ــن از چهار جزیره به نام هوکایدو ،هونشـــو ،شـــیکوکو و
کیوشو تشکیل شدهاست .یوکوهاما و کوبه از مهمترین بنادر ژاپن هستند.
ژاپنیها کشورش ــان را «نیپون کوکو» خطاب میکنند که به معنی خاســـتگاه خورشید
اس ــت .ژاپن اولین کش ــوری اس ــت که خورشـــید در آن طلوع میکند .مطالعات باستان
شناسی سابقه سکونت انسان در این کشور را از دوران پارینهسنگی پسین میداند.
از نظر زمینشناس ــی مجمع الجزای ــر ژاپن حاصل برخورد تدریجی صفحات تشـــکیل
دهن ــده پوس ــته زمین ،فعالیته ــای آتشفشـــانی و تغییـــرات حاصل از خطوط ســـاحلی
اقیانوس ــی است ٪۶۸ .مساحت کشور ژاپن کوهستانی اســـت .کوههای ژاپن از زیباترین
جاذبههای طبیعی آن به شمار میروند .بلندترین قله کوهستانی ژاپن فوجی نام دارد که
ارتفاع آن به  ۳۷۷۶متر میرسد .یک دهم کل آتشفشانهای جهان در ژاپن قرار دارند و به
همین دلیل از زلزله خیزترین مناطق جهان به شمار میآید .آمار نشان میدهد که ساالنه
حدود  ۱۵۰۰زمین لرزه در آنجا روی میدهد .رشـــته کوههای آتشفشانی ژاپن اغلب دارای
چشمههای آب گرم طبیعی هستند .این کشور در تابستان و پاییز اغلب شاهد گردبادهای
عظیم و توفانهای شدید گرمسیری است .به دلیل مجاورت با اقیانوس زلزلههای شدید
زیرآب ــی میتوانند در آنجا امواج عظیم و جذر و مدی ویرانگر به نام ســـونامی ایجاد کنند.
ای ــن کش ــور ب ــه دلی ــل موقعی ــت جغرافیایـــی خـــاص خـــود دارای  ۱۰رودخانه بـــزرگ و
 ۱۲دریاچه اس ــت .کش ــور ژاپن به لحاظ منابع طبیعی ،مواد معدنی و ثروتهای زمینی و
زیرزمینی از فقیرترین کشورهای جهان بهشمار میآید[.]1
این کش ــور در پایان جن ــگ جهانی دوم ،تمامی متصرفات فراســـوی دریاهای خود ،از
جمله کشور کره را که در آن موقع  ۵/۴۵درصد کل کشور را تشکیل میداد ،از دست داد
و وسعت آن به میزان فعلی که در حدود  ۳۸۷۰۰۰کیلومتر مربع است چیزی کمتر از ایالت
کالیفرنیا در آمریکا تقلیل یافت .کش ــور ژاپن به نسبت وســـعتش از تراکم جمعیت بسیار

پاژ روشک یلک تاعالطا _لوا لصف 23 /

باالی ــی برخوردار است ،مس ــاحت آن برابر اســـت بـــا  0/3درصد کل مســـاحت دنیا که به
صورت مجموعهای از جزایر در جهت شـــمال شـــرقی ـ جنوب غربی بین  ۳۵تا ۴۵درجه
عرض ش ــمالی گسترده ش ــده و به ش ــکل یک کمان در میان اقیانوس کبیر و دریای ژاپن
محصور مانده است.
ً
وس ــعت ژاپن تقریب ــا به اندازه مس ــاحت فنالند ( ۳۳۸۰۰۰کیلومتر مربـــع) و یا پاراگوئه
( ۴۰۶۰۰۰کیلومت ــر مرب ــع) اس ــت .در مقـــام مقایســـه بـــه طـــور تقریبـــی کشـــور ژاپـــن یـــک
بیس ــتم آمریکا ،ی ــک نهم هندوس ــتان ،یـــک و نیـــم برابر بریتانیـــا و چیـــزی کمتـــر از یـــک
چهارم ایران است[.]1
در شکل( )1-1موقعیت کشور ژاپن در جهان آورده شده است.

شکل )1-1موقعیت کشور ژاپن در جهان
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کشور ژاپن به چندین ناحیه و  ۴۷استان تقسیم شدهاست .در شکل  2-1تقسیمبندی
کشوری ژاپن آورده شده است.

شکل )2-1تقسیمات کشوری ژاپن

1-111اطالعات اقتصادی
کش ــور ژاپن در سال  ۲۰۱۰س ــومین قدرت اقتصادی دنیا (پس از آمریکا و چین) بوده و
در آس ــیا نیز رتب ــه دوم را از ای ــن لحاظ داراســـت .این کشـــور دارای منابـــع طبیعی خیلی
محدودی است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است؛ ولی با همکار یهای
دولت در بخش صنعت و نیز س ــرمایهگذاری گســـترده در فناور یهای پیشـــرفته ،ژاپن به
عن ــوان یک ــی از پیش ــگامان عم ــده در صنعـــت و تکنولـــوژی دنیا شـــناخته شدهاســـت.
ص ــادرات بخش عم ــدهای از درآمده ــای اقتصادی ژاپن را تشـــکیل میدهـــد و آمریکا با
 22/7درصد ،چین ب ــا  13/1درص ــد و کـــره جنوبی بـــا  7/8درصد عمدهترین شـــرکای
تجاری این کش ــور هس ــتند .محصوالت صادراتـــی عمده ژاپن شـــامل تجهیزات حمل و
نقل ،اتومبیل ،صنایع الکترونیک ،ماشـــین آالت الکتریکی و صنایع شـــیمیایی هستند.
در بخ ــش صنایع ژاپن به عنوان یکی از پیشـــرفتهترین کشـــورها در زمینـــه تولید اتومبیل،
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تجهی ــزات الکترونیک ــی ،ماش ــینابزار ،فـــوالد و فلـــزات غیرآهنی ،کشتیســـازی ،صنایع
ش ــیمیایی و نس ــاجی و نیز صنایع غذایی فرآوری شده بهشـــمار میآید .این کشور دارای
چندی ــن ش ــرکت بینالملل ــی ب ــا مارکهـــای معتبـــری هم چـــون تویوتـــا ،میتسوبیشـــی،
هوندا ،سونی ،نیسان ،سیتیزن و ...است.
بنا به گزارش صندوق بینالمللی پول در اواســـط آوریل  ،۲۰۰۶ژاپن با رشد اقتصادی
 ۸/۲درصد پیش بینی ش ــده برای س ــال  ،۲۰۰۶همردیف کشورهای غربی و در مقام باال
قرار دارد .چنین نتیجهای حاصل صادرات به کشـــورهای درحال توســـعه مانند چین که
رش ــدش به  ٪۵/۹رسیده ،طرح دولتی و بیسابقه قانونمندسازی ،سطح باالی تحقیق
و توس ــعه ،س ــرمایهگذاری ب ــر روی آم ــوزش و همچنیـــن تعدیـــل نســـبی ارزش دادن بـــه
سهامداران است.
کشور ژاپنعضو سازمانمللمتحد G4 ،G8 ،و اپک است .ژاپنپنجمین بودجه دفاعی
جه ــان را دارد ( ۶۰میلی ــارد دالر در س ــال  )۲۰۱۱و چهارمیـــن کشـــور صادرکننده در جهان
( ۷۶۷میلیارد دالر در سال  )۲۰۱۰و ششمین کشور بزرگ وارد کننده ( ۶۳۹میلیارد دالر در
سال  )۲۰۱۰است]1[.
1-11111توسعه اقتصادی ژاپن و علل کلیدی آن
آمریکا در ابتدای راه در آ گوس ــت  ۱۹۴۵پس از یکســـری بمباران سراســـری و باالخره
بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ،ژاپن را به تسلیم وا داشت .پس از این شکست ژاپن
با بیش از  ۱۳میلیون نفر بیکار مواجه بود و کمبود مواد غذایی به شدت احساس میشد.
تورم در حدی بود که حقوق افراد ،مکفی مخارج جاری نبود و افراد برای سیر کردن شکم
خ ــود اقدام به ف ــروش دارایی خود کرده بودند .برای کاالهای ضروری بازار ســـیاه درســـت
ش ــده بود و قیمتها  ۳۰تا  ۶۰برابر قیمت رســـمی دولت بود .درمـــورد برنج این رقم به ۱۵۰
برابر نیز رس ــیده بود .جنگ برای ژاپن به جز  ۸میلیون نفر کشـــته و زخمی به بهای ویرانی
 ٪۲۵از داراییه ــای غی ــر نظامی وناب ــودی  41/5درصـــدی از ثروت ملی تمام شـــد .ژاپن
بازسازی شده با داشتن  0/3درصد از خاک کره زمین توانسته  ۲۴درصد از تولید جهانی
ً
را به خود اختصاص دهد .این کش ــور به رغم شهرنشـــینی متراکم نسبتا از جرم و جنایت
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به دور مانده است .نسبت سرقت در ژاپن در مقایسه با آمریکا چیزی کمتر از  0/7درصد
است .پیشرفت اقتصادی ژاپن چنان چشمگیر بود که در مقطعی آمریکاییها را به انتقاد
از سختکوشی ،کم مصرفی و حجم کالن پسانداز ژاپنیها واداشت .عوامل رشد آنچه
تصویر ویران ژاپن  ۱۹۴۵به ژاپن ابرقدرت اقتصاد امروز مبدل کرده است ،فرایندی است
ک ــه ع ــدهای آن را معجزه اقتص ــادی نامیدهاند .لیکـــن این معجزه واقعیـــت آموزنده برای
کش ــورهایی اس ــت که هنوز خود را در کاغذ بازی غرق کردهاند .تقدس سرزمین به شکل
افراطیاش تا برتری نژادی ژاپنیها هم کشـــیده شـــده بود .دولت ژاپن آئین (شـــینتو) را به
نقطه قوت مردم تبدیل کرده بود و در سال ۱۹۱۳به منظور تجمع تمامی افراد وگروهها ،طی
تبلیغات وس ــیع اعالم کرد که ش ــینتو یک نهاد ملی با هویت تاریخی و معنوی اســـت و
هرک ــس بدون توجه ب ــه ایدئول ــوژی و مرامش ،به عنوان یـــک وظیفه میهنی و نشـــانهای از
وف ــاداری و صداقت ــش به میهن ،باید در معابد شـــینتو حضور یابد .در ســـاختار مدیریتی
ژاپن ،زمانی که همه کش ــورها با ش ــور و اشـــتیاق فراوان اقدام به برگزاری دورهای مدیریت
 MBAمیکردند مکتبی را با عنوان مکتب مدیریت ژاپنی به وجود آورد .در جنگ جهانی
اول ،ژاپ ــن از متفقین ب ــود و در جن ــگ جهانـــی دوم بـــا متفقین میجنگیـــد .پایان جنگ
جهان ــی دوم ب ــرای ژاپن بس ــیار تلخ بود ،آنها پـــس از جنگی درازمـــدت در اقیانوس آرام،
س ــرانجام پس از بمباران اتمی هیروش ــیما و ناگازاکی ،بدون قید و شـــرط تســـلیم شدند.
نس ــوز ب ــرای ژاپن بـــه اندازهای وحشـــتناک بـــود که بســـیاری از
برآین ــد ای ــن جنگ خانما 
تحلیلگ ــران در توصی ــف آن ،عب ــارت «بهکلی ویـــران شـــده» را بـــه کار بردند .ژاپن پس از
اشغال توس ــط آمریکا ،با یک برنامه پیگیر توســـعه صنعتی به رشد اقتصادی چشمگیری
دس ــت یافت و به یکی از بزرگترین اقتصادهـــای دنیا و همچنین دومین قدرت صنعتی
جهان بدل ش ــد .این کش ــور همچنین از بزرگترین همپیمانان و شـــرکای تجاری آمریکا
در قاره آسیا است [.]1
ژاپن رش ــد اقتصادی باالیی را در دهههای  ۱۹۶۰تا  ۱۹۸۰تجربه کردهاســـت .رشد ژاپن
در دهه  ۱۹۶۰بهطور میانگین  ۱۰درصد ،در دهه  ۱۹۷۰به طور متوســـط  ۵درصد و در دهه
 ۱۹۸۰ب ــه طور میانگین  ۴درصد رش ــد داشـــت .رشـــد اقتصادی ژاپـــن در دو دهه اخیر به
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شدت کاهش یافتهاست بهطوری که در دهه  ۱۹۹۰بهطور میانگین  1/5درصد بودهاست.
ً
تالشهای دولت ژاپن برای ایجاد رشد اقتصادی در این دو دهه عمدتا با شکست مواجه
شده و رشد اقتصادی ژاپن همچنان پایین میباشد.
بن ــا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  ،)3-1رشـــد تولید ناخالص داخلی 1کشـــور ژاپن
همیشه از کشور ایران بیشتر بوده است و در سال  2015تولید ناخالص داخلی ژاپن برابر با
 1،790،466میلیون یورو (معادل  9میلیون میلیارد تومان) میباشد که این مقدار  7برابر
تولی ــد ناخال ــص داخلی ایران اس ــت .ژاپن از نظر تولیـــد ناخالص داخلی بعـــد از آمریکا و
چین رتبه سوم را در کل جهان دارا میباشد.
بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  )4-1میزان تولید ناخالص ژاپن بر اســـاس ســـرانه
جمعیت 2در سالهای  2015برابر با  37300دالر (معادل  1,162,529,100ریال) میباشد.
میزان تولید ناخالص داخلی ایران بهازای ســـرانه جمعیت در ســـال  2015در سایت بانک

شکل )3-1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن از سال  1960تا 2015

1. GDP Growth
2. GDP Per Capita
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جهانی اعالم نش ــده است .برای مقایسه ایران و ژاپن در این شاخص سال  2014مورد
بررس ــی قرار گرفته است .میزان تولید ناخالص ژاپن بر اساس سرانه جمعی در سال 2014
برابر با  37هزار دالر و در ایران برابر با  17/4هزار دالر میباشد .تولید ناخالص داخلی ژاپن
بر اساس سرانه جمعیت تقریبا دو برابر ایران میباشد [.]3

شکل )4-1نمودار تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن ،ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال  1960تا 2015

بن ــا بر گ ــزارش بان ــک جهانی (ش ــکل  ،)5-1درآمـــد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه
ً
جمعی ــت 1در س ــالهای  2014و  54برابر بـــا ( $36,700تقریبـــا  1,143,828,900ریال) و
ً
( $61,900تقریبا  1,929,237,300ریال) میباشـــد .همچنین میزان درآمد ناخالص ملی
ً
بر اس ــاس سرانه جمعیت جهان در س ــال ( $10,800 ،2015تقریبا  336,603,600ریال) و
ً
این شاخص برای ایران به میزان ( $6,550تقریبا  204,143,850ریال) میباشد [.]4

1. GNI Per Capita, PPP
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شکل )5-1نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت کشور ژاپن ،ایران و جهان از سال  1960تا 2014

1-11111نظام مالیات و دارایی
ً
اف ــرادی ک ــه در ژاپ ــن زندگی میکنند بایـــد لزوما به کشـــور ژاپن و یا شـــوراهای عمومی
مناطق مالیات بپردازند .مالیات در ژاپن بر دو قســـم اســـت که اولی را دولت اخذ میکند
(مالیات کش ــوری) و دومی را ش ــوراهای عمومی مناطق (مالیات منطقهای) .هر یک از
ای ــن مالیاتها بس ــته ب ــه نوع پرداخ ــت به دو دســـته "مالیـــات مســـتقیم" و "مالیات غیر
مستقیم" تقسیم میشوند.
از مالیاتهای کشوری نوع مستقیم میتوان به مالیات بر درآمد ،مالیات بر اشخاص
حقوقی (شرکتها) ،مالیات بر ارث و مالیات بر انتقال سرمایه اشاره کرد .و از مالیاتهای
غیر مس ــتقیم میتوان از مالیات بر مصرف ،مالیات سیگار ،مالیات گاز و نفت ومالیات
بر وزن خودرو نام برد.
از مالیاتهای منطقهای اس ــتانی میتوان به مالیات ساکنان استان ،مالیات بر کار،
مالی ــات ب ــر خرید ام ــوال غیر منق ــول و مالیات بـــر خرید خودرو نـــام بـــرد .از مالیاتهای
منطقهای شهر و بخش و روستا میتوان به مالیات ساکنان شهر و بخش و روستا ،مالیات
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مستغالت ،مالیات خودروهای سبک و غیره نام برد .مالیاتهایی که بدین ترتیب اخذ
میشوند را دولت و شوراهای عمومی مناطق مدیریت میکنند.
خدماتی که ش ــوراهای عمومی مناطق ارائه میکنند نیـــز باید از محل اخذ مالیاتها
تأمی ــن اعتبار ش ــود ،اما در حقیقت بین درآمدهای شـــوراهای عمومـــی مناطق مختلف
اخت ــاف وج ــود دارد و اخذ مالیات به تنهایی نمیتواند تأمیـــن کننده تمامی منابع مالی
الزم باش ــد .بدین دلیل دولت با تنظیم اختالف منابع مالی شـــوراهای عمومی مناطق با
تقس ــیم مج ــدد مالیاتهای اخذ ش ــده در مناطق و نیـــز کلیه منابع مالی بین شـــوراهای
عمومی مناطق ،شرایطی فراهم میآورد که تمامی شهروندان به طور یکنواخت از خدمات
مختلف بهرهمند شوند .به این نظام" ،نظام انتقال مالیات در مناطق"میگویند[.]1

1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
ژاپن یک کشور امپراطوری اس ــت .حکومت در آن بصورت سیستم پارلمانی ،مشابه
با بریتانیا میباش ــد که در حقیقت نخســـتوزیر آن را اداره میکند .امپراطور نمادکشور و
وحدت ملی است و در رابطه با امور حکومتی قدرتی ندارد .تمامی کارهای امپراطور در
رابطه با امور کش ــوری براس ــاس توصیهها و تصویب کابینه صورت میگیرد .با این حال
امپراط ــور به عنوان رئیس کش ــور در مناســـبتهای سیاســـی تاثیرگذار اســـت .امپراطور
کنونی ژاپن ،آ کیهیتو ،در سال  ۱۹۸۹به عنوان یکصد و بیست و پنجمین امپراطور به
تخت نشس ــت .امپراتور آ کیهیتو و امپراتریس میچیکو ،آنها دارای ســـه فرزند و چهار
نوه میباشند.
در حقیق ــت ژاپ ــن ب ــا پذیرفت ــن امپراطور به عنـــوان نماد کشـــور ،دارای نظام مشـــروطه
ً
س ــلطنتی اس ــت .همچنین امپراطور در امور اجرایی کشور دخالتی ندارد .امپراطور صرفا
ام ــور حکومت ــی تعیین ش ــده در قانون اساســـی را انجام میدهـــد .در این امـــور حکومتی
امپراط ــور به پیش ــنهاد و با تعیین دولت ،در مراســـمی تشـــریفاتی و رســـمی فعالیتهای
متع ــددی نظیر اعالم رس ــمی قوانی ــن ،فراخوانـــدن نمایندگان مجلـــس ،انحالل مجلس
نماین ــدگان ،تأیی ــد ع ــزل و نص ــب وز یـــران ،اهدای نشـــانهای افتخـــار ،پذیرش ســـفرا و
نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و غیره را انجام میدهد.
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بعد از پایان جنگ جهانی دوم در اوت  ،۱۹۴۵ژاپن ،گام نهادن در راه تبدیل به کشوری
دموکراتیک را آغاز نمود .قانون اساس ــی ژاپن که از ســـال  ۱۹۴۷الزماالجرا بوده بر سه اصل
استوار اس ــت :حاکمیت مردمی ،احترام برای حقوق اولیه انسان و کنارهگیری از جنگ.
قانون اساسی همچنین استقالل سه شاخه مقننه ،مجریه وقضائیه را تصریح نمودهاست.
در قانون اساس ــی ژاپن ،حق قانونگذاری به مجلس ،حق اجرا و مدیریت به دولت و حق
اجرای عدالت به دس ــتگاه قضایی (دادگاهها) اعطا شـــده اســـت .بدینترتیب با تقسیم
قوای سیاس ــی در س ــه ق ــوه و با نظارت قوا بـــر کار یکدیگر از تمرکز قدرت سیاســـی در یک
نقطه جلوگیری میشود که هدف از آن صیانت از آزادیهای سیاسی ملت است[.]1

شکل  )6-1ساختار نظام سیاسی کشور ژاپن

سیستم حکومتی ژاپن بر اساس فعالیت احزاب سیاسی قرار داشته و احزاب سیاسی
نق ــش تعیین کنندهای در صحنه سیاســـت کشـــور دارند .در شـــرایط کنونـــی ،مهمترین
احزاب سیاس ــی فعال عبارتند از :حزب لیبرال دموکرات ،حزب دموکراتیک ژاپن ،حزب
کومه جدید ،حزب کمونیس ــت ژاپن ،حزب سوســـیال دموکرات .حـــزب لیبرال دموکرات
مهمترین حزب سیاسی در ژاپن است.
1-11111دولت
دولت نهادی پارلمانی است که از نخست وزیر (صدراعظم) و وزرای کابینه تشکیل
مییاب ــد .نخسـ ـتوزیر ژاپن رئیس دولت در ژاپن اســـت که از میـــان نمایندگان مجلس و
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توسط مجلس انتخاب میشود و امپراطور او را منصوب میکند .وزرای کابینه نیز توسط
نخس ــت وزیر منصوب میشوند .با این شروط که اکثریت کابینه باید از میان نمایندگان
انتخاب شوند ونیز تمامی وزرا باید از بین شهروندان غیرنظامی برگزیده شوند.
کابینه باید در مقابل مجلس مس ــئول باشـــد .در صورت احراز عدم کفایت کابینه در
مجل ــس نمایندگان ،یا مجلس نمایندگان منحل میگردد و یا اعضای کابینه اســـتعفای
دستهجمعی میدهند .چنین نظامی را نظام پارلمانی مینامند.
وظایف دولت عبارتاند از پیش ــبرد امـــور ادارات دولتی ،عقد قراردادها و معاهدات،
حکومتی به عهده امپراطور
تهی ــه طرح بودجه ،تصویب آئیننامههای دولتی ،تعیین امور
ِ
و رایزنی در مورد آن ،معرفی کردن رئیس دیوان عالی و انتصاب قضات دادگاههای تالی،
انحالل مجلس نمایندگان و غیره.
نخس ــت وزیر اختیارات بس ــیاری نظیر انتصاب وزرای کابینه ،اداره جلســـات هیئت
دولت و نظارت بر کلیه بخشهای دولت بهعنوان نماینده دولت و تقدیم طرح به مجلس
و غیره را داراست .باالترین حق نظارت و هدایت نیروهای دفاع از خود و حق اداره نیروهای
پلیس در مواقع اضطراری را دارد .وزرای کابینه توســـط نخســـتوزیر منصوب میشـــوند و
امپراطور آنان را تأیید میکند .در حال حاضر وزارتخانههای ژاپن به شرح زیرند.
_وزارت مدیریت دولتی ،امور داخلی ،پست و ارتباطات
_وزارت دادگستری
_وزات امورخارجه
_وزارت دارایی
_وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علوم وفناوری
_وزارت بهداشت ،کار و رفاه
_وزارت کشاورزی ،جنگلداری و شیالت
_وزارت اقتصاد ،تجارت و صنایع
_وزارت زمین ،زیر بنا و حمل ونقل
_وزارت محیط زیست
در ذیل کابینه ،ادارات مرکزی مسئول اجرای امور اداری گوناگون وجود دارند .ادارات
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مرکزی به قرار زیر است:
_دبیرخان ــه کابینه (تنظیم امور جلس ــات هیئت دولت ،امـــور اداری کابینه ،هماهنگی
سیاسـ ـتهای نهادهای دولتی و غیـــره را انجام میدهد .بر کلیـــه وزارتخانهها تفوق
دارد)
_اداره قانونگذاری کابینه (رسیدگی به قوانین مصوب در دولت و بررسیهای مربوط به
قانونگذاری)
_شورای امنیت (اقدامات الزم در شرایط دفاع و شرایط فوق اضطراری را انجام میدهد)
_اداره کارگزینی (به امور پرسنلی کارکنان دولت میپردازد)
_دفتر کابینه (وظیفه کمک به کابینه را در طراحی و تنظیم سیاستها دارد)
_اداره در ب ــار ،کمیت ــه تجارت عادالن ــه ،کمیته امنیـــت عمومی (اداره پلیـــس :نهاد ویژه
کمیته امنیت عمومی) ،اداره گردش پول[.]1
1-11111مجلس
مجلس در ژاپن تنها نهاد قانونگذار کشور و باالترین نهاد دارای قدرت سیاسی است.
در ژاپن دو مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) و مجلس مشاوران (مجلس علیا) وجود
دارد ک ــه اعضای آن با انتخابات برگزیده میشـــوند و به تصویـــب قوانین ،تدوین بودجه،
تنظیم معاهدات و قراردادها و تعیین نخستوزیر دولت میپردازند .مجلس حق بازرسی
از قوه اجرایی را داراست و میتواند بر آنچه دولت انجام میدهد رسیدگی و نظارت کند
و ب ــه دولت رای ع ــدم اعتماد ده ــد .همچنین میتواند بـــا تشـــکیل دادگاه ویژه قضات،
قضات متخلف را عزل یا تنبیه کند.
تع ــداد اعض ــای مجلس نمایندگان  480نفر اســـت که از میان ژاپنیهـــای باالتر از 25
سال با انتخابات برگزیده میشوند .تمامی ملت ژاپن که به سن  20سالگی رسیده باشند
حق رأی دادن در انتخابات را دارند .مدت مســـئولیت نمایندگان چهار ســـال اســـت اما
گاه ــی پی ــش از پای ــان ای ــن مدت مجلـــس منحل میگـــردد .انحـــال مجلـــس و برگزاری
انتخاب ــات مج ــدد زمان ــی انجام میشـــود که ضـــرورت حصـــول اطمینـــان از آرای ملت
احساس شود .تعداد اعضای مجلس مشاوران  242نفر است که از میان ژاپنیهای باالتر
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یش ــوند .مدت مســـئولیت نمایندگان آن شـــش ســـال
از  30س ــال با انتخابات برگزیده م 
است و هر سه سال یک بار نیمی از نمایندگان تغییر مییابند .مجلس مشاوران نمیتواند
منحل ش ــود .از میان مجلس نمایندگان و مجلس مشـــاوران ،مجلس نمایندگان جایگاه
باالتری دارد[.]2
ً
معموال لوایح مصوب مجلس نمایندگان به مجلس مشـــاوران فرســـتاده میشـــود و در
آنجا به بحث گذاشته میشود .در صورت تصویب در این مرحله ،لوایح اجرایی خواهند
ً
شد اما در صورت عدم تصویب ،مجددا مصوبه به مجلس نمایندگان ارجاع داده میشود
تا در آنجا به ش ــور گذاش ــته ش ــود و در این مرحله ،در صورت موافقت بیش از دو ســـوم
نماین ــدگان حاض ــر ،مصوبه صورت قانـــون به خود میگیـــرد .طرح بودجه نیز نخســـت به
مجلس نمایندگان تقدیم میشود و در آنجا به شور گذاشته میشود.
چنانچ ــه رأی دو مجل ــس در خص ــوص تعیـــن نخســـتوزیر ،تدوین بودجـــه ،تنظیم
قراردادها و تعیین مدت جلس ــات مجلس متفاوت باشـــد ،اگر ظرف مدتی معین پس از
رأی مجل ــس نماین ــدگان ،در مجل ــس مشـــاوران رأیگیـــری انجـــام نگـــردد ،رأی مجلس
نماین ــدگان ب ــه عن ــوان رأی دو مجلس در نظر گرفته خواهد شـــد.در خصـــوص رأی عدم
اعتماد به دولت ،مجلس نمایندگان به تنهایی میتواند اقدام کند.
نماین ــدگان مجلس ب ــه عنوان وکالی ملت بـــه تصویب قوانین میپردازند که اســـاس
سیاس ــت کشور را تش ــکیل میدهد و به تنظیم بودجه و معاهدات کشور اقدام میکنند.
سیاستهای عمومی ،نظارت بر کار کابینه دولت نیز از وظایف مجلس است .به همین
دلی ــل ،دو ح ــق ویژه ب ــرای نمایندگان در قانون اساســـی در نظر گرفته شـــده اســـت که به
نه ــا به ج ــز در م ــوارد مص ــرح در قانـــون ،نماینـــدگان در طـــول دوران نمایندگی
موج ــب آ 
مصونیت قضایی دارند و همچنین در خصوص نطقها ،مناظرات و آراشـــان در خارج از
مجلس مسئول و جوابگو نیستند.
سیاس ــت ژاپن مبتنی بر قانون اساســـی این کشور اســـت .قانون اساسی ژاپن در سوم
دس ــامبر سال  1946به طور رسمی اعالم شد و از سوم ماه میسال  1947به اجرا گذاشته
ش ــد .در مقدمه قانون اساس ــی ژاپن از سه اصل زیر تحت عنوان «اصول اساسی سهگانه»
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یاد شده است.
_احترام به حقوق اساس ــی بش ــر :به حقوق بشـــر مبتنی بر آزادی و برابری که حق تکتک
انسانهاست احترام میگذاریم.
_حاکمیت ملت :حق حاکمیت برای اداره امور کشور در اختیار ملت قرار دارد.
_صلحطلبی :برای همیشه از جنگ احتراز میکنیم و ارتش نخواهیم داشت.
قانون اساسی ژاپن از بخشهای زیر تشکیل یافته است:
_مقدمه
_فصل یکم امپراطور (اصل  1تا اصل )8
_فصل دوم پرهیز از جنگ (اصل)9
_فصل سوم حقوق و وظایف ملت (اصل  10تا اصل )40
_فصل چهارم پارلمان (اصل  41تا اصل )64
_فصل پنجم کابینه (اصل  65تا اصل )75
_فصل ششم امور قضایی (اصل  76تا اصل )82
_فصل هفتم امور مالی (اصل  83تا اصل )91
_فصل هشتم استقالل مناطق (اصل  92تا اصل )95
_فصل نهم اصالحات (اصل )96
_فصل دهم قانون عالی (اصل  97تا اصل )99
_فصل یازدهم قوانین مکمل (اصل  100تا اصل ]1[ )103
1-11111دیوان عالی
دی ــوان عالی کش ــور ،باالترین ارکان قوه قضائیه اســـت .ایـــن دیوان متشـــکل از  ۱۵نفر
قاضی اس ــت که توس ــط ریاس ــت دیوان اداره میگـــردد ۲۰ .دادگاه بخـــش از عمومیترین
دادگاههای کش ــور به ش ــمار میآیند و در تمام کشـــور  ۵۰دادگاه در مراکز اســـتانهای ۴۷
گان ــه مس ــتقر هس ــتند .در این دادگاهها بـــه پروندههـــای حقوقی و جزایی به طور مشـــترک
رسیدگی میشود.
ح ــق اج ــرای عدالت در اختی ــار دادگاههاســـت در نتیجـــه برپایی دادگاههـــای ویژه و
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دادگاههای دادرس ــی نهایی ممنوع اس ــت .دادگاهها حق بازرســـی قوانین (حق بازرسی از
قوانی ــن مغای ــر با قان ــون اساس ــی) را دارند .دادگاههـــا مطابق این حق ،تحقیـــق و قضاوت
میکنند که قوانین و امور اجرایی مغایر قانون اساســـی ژاپن نباشـــند .رئیس دیوان عالی را
نخس ــت وز ی ــر معرفی و امپراطور منصوب میکند .ســـایر قضات توســـط دولت منصوب
یش ــوند .قضات دیوان عالی پس از انتصاب ،در اولین انتخابات مجلس نمایندگان و
م 
نی ــز هر  10س ــال یکب ــار در انتخابات مجلس نماینـــدگان با رأی ملت مورد ســـنجش قرار
میگیرند .بازنشس ــتگی قضات س ــن  70ســـالگی اســـت .قضـــات ســـایر دادگاهها دوران
ً
مسئولیت  10ساله دارند و پس از آن میتوانند مجددا منصوب شوند.
دادگا هه ــای ژاپ ــن از دیوان عالی و دادگاههای تالی تشـــکیل یافتهاند .دادگاههای تالی
خود متش ــکل از دادگاههای عالی ،دادگاههای محلی ،دادگاههـــای خانواده ،دادگاههای
بدوی ودادگا ه عالی مالکیت فکری هستند .دیوان عالی از رئیس دیوان عالی و  14قاضی
دیوان عالی تش ــکیل یافته است .در اینجا به شـــکایات افراد معترض به رأی دادگاههای
عالی رس ــیدگی و حکم نهایی صادر میشـــود .یکسانســـازی تفاســـیر از قانـــون در چنین
ش ــکایاتی ،یکی از مهمترین وظایف دیوان عالی کشور است .همچنین قضاوت نهایی در
خصوص عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی نیز از وظایف مهم دیوان عالی کشور است.
در سراس ــر کش ــور  8دادگاه عال ــی وج ــود دارد .در این دادگاهها به درخواســـت اســـتیناف،
اعتراضات و ش ــکایات نسبت به آرا ،احکام و دســـتورات دادگاههای محلی ،دادگاههای
خانواده و دادگاههای بدوی رس ــیدگی میشـــود .هم چنین در سراســـر کشـــور  253دادگاه
ً
محلی وجود دارد و هریک مس ــئول ناحیه خاصی از کشور است و عموما رسیدگی اولیه به
منازعات کیفری و مدنی را انجام میدهد .رســـیدگی ثانویه به درخواســـتهای استیناف
آرای دادگا هه ــای ب ــدوی و انجام امور مربوط به کلیه اســـناد از وظایـــف دادگاههای محلی
اس ــت .دادگاههای خانواده قضاوت و مصالحه در حوادث مربوط به خانواده ،حمایت از
ک ــودکان ،و تعقی ــب جزای ــی اولیه در خصوص جرمهـــای اجتماعی را انجـــام میدهد .در
سراس ــر کشور  438دادگاه بدوی وجود دارد که مسئول رسیدگی اولیه و فوری به منازعات
کیف ــری و مدنی پیش آمده در زندگی روزمره هســـتند .تالش برای حل و فصل منازعات با
گفتگ ــوی طرفین در حضور ش ــورای حل اختالف نیـــز از دیگر وظایـــف دادگاههای بدوی
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اس ــت .دادگاه عال ــی مالکیت فکری یکی از شـــعبات دادگاههای عالی اســـت که بهطور
تخصصی به موارد مربوط به مالکیت فکری میپردازد[.]2
1-11111نظام محلی
کش ــور ژاپن دارای  47اس ــتان و در کل  1800شهر و شهرک و تعدادی روستای کوچک
و بزرگ وجود دارد .هر شهرداری واجد شورا میباشد .فرمانداران استانی و شهرداران با رای
مردمی انتخاب میشوند .دولت محلی نسبت به دولت مرکزی واجد سیستم دموکراسی
بیواس ــطهتری میباش ــد .ژاپن بر اس ــاس قانون اساسی ،با استفاده از شـــوراهای عمومی
مناطق دارای نظام استقالل محلی محدود است .شوراهای عمومی مناطق از دو سطح
ش ــوراهای عموم ــی مناطق بنیادی یعنی شـــوراهای شـــهر ،بخش و روســـتا و شـــوراهای
ن تشـــکیل یافته است .شـــوراهای عمومی
عمومی مناطق گس ــترده یعنی ش ــورای اســـتا 
مناطق باید مجلس شورایی برقرار کند .اعضای این شورا و رئیس آن با انتخابات ساکنان
یش ــوند .ش ــوراهای عمومی مناطق داراییهای شـــورا را مدیریت
مقیم منطقه انتخاب م 
میکنن ــد ،ب ــه ام ــور اداری میپردازند و بـــرای رفاه شـــهروندان اقدامات مســـتقلی بهعمل
میآورن ــد و میتوانن ــد در چهارچوب قانون بـــه تصویب مقررات بپردازنـــد .امور بنیادی در
ً
ش ــوراهای ش ــهر و بخش و روس ــتا مستقال انجام میشـــود و به امور در ســـطوح وسیعتر در
یش ــود .در صورت احراز مغایرت قوانین مصوب شوراهای
شوراهای اس ــتان رسیدگی م 
اس ــتان با اص ــول قانونگذاری و ی ــا مصالح عمومی ،هـــر یک از وزرا میتواند درخواســـت
ً
اصالح قانون را صادر کند ،اما اساس ــا اســـتقالل و خود گردانی شوراهای عمومی مناطق
باید همیش ــه مد نظر باشد به رئیس شورای اســـتان استاندار و به رؤسای شوراهای شهر و
بخ ــش و روس ــتا ش ــهردار ،بخش ــدار و دهـــدار میگویند[ .]1شـــکل( )6-1ســـاختار نظام
سیاسی کشور ژاپن را نشان میدهد.
1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
بنا بر گزارش بانک جهانی ،نمودار رشـــد جمعیت ژاپن بین ســـالهای  1960تا  2015در
شکل  7-1نشان دادهشده است .ژاپن دهمین کشور جهان از لحاظ جمعیت میباشد.
ً
همانطور که در شکل مشخص است ،جمعیت ژاپن در سال  ،2015تقریبا  127میلیون نفر
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میباشد درحالیکه جمعیت ایران در سال  ،2015در حدود  79.109.272نفر میباشد [.]5

شکل )7-1نمودار رشد جمعیت ژاپن و ایران از سال  1960تا 2015

س ــن اف ــراد میتواند در می ــزان کمکهـــای خیریـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه
مشخصی بین سن افراد و کمکهای غیرمذهبی مشاهده نشده است .از جمله عواملی
که س ــبب میش ــود میزان کمکهای خیریه در میان افراد با ســـن باالتر افزایش یابد ،باالتر
بودن گرایشهای مذهبی این افراد نس ــبت به افراد جوانتر اســـت ،از ســـوی دیگر افراد در
س ــنین باال کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحتتـــر میتوانند از اندوخته
خود به دیگران کمک نمایند .همچنین مطالعات نشان میدهد که افراد با نزدیک شدن
به پایان زندگی و یاد مرگ بیش ــتر به دیگران فکر میکنند و به کمک به آنها میاندیشـــند
[.]6
در برخی مطالعات ،مش ــاهده ش ــده اســـت که زنان بهدلیل حس همدلی و تمایالت
مذهبی و اجتماعی ،تمایل بیش ــتری به کمکهای خیریه نشان میدهند ،و درعینحال
م ــردان با وجود این که تمای ــل کمتری به کمک کردن ابـــراز میکنند ،در عمل کمکهای
بیش ــتری میکنند؛ علیرغم این مسائل جنسیت نمیتواند به عنوان یک متغیر مستقل و
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منفرد در میزان بخش ــندگی افراد س ــنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیـــر درآمد افراد و نظر
سایر افراد خانواده نسبت به کمک کردن نیز تأثیرگذار میباشند .شکل()8-1توزیع سنی
زن و مرد را در سه رده سنی در ژاپن نشان میدهد.
براساس آمار ترکیب نژادی مردم ژاپن بدین شرح است:
_ 98/5درصد ژاپنی
_ 0/5درصد کره ای
_ 0/4درصد چینی
_ 0/6درصد سایر ملل
بر اساس آخرین سرشمار یها  ۲۳درصد جمعیت ژاپن را افراد  ۶۵سال و باالتر تشکیل
میدهند که این امر موجب شده ژاپن پیرترین ساختار جمعیتی جهان را داشته باشد]7[ .

1-111اطالعات فرهنگی -مذهبی
در اکث ــر فرهنگهای جهان ،ب ــاور به «خدای متعال» که خالق یـــا حافظ نظم جهان
اس ــت وجود دارد ؛ خدایی که فعالیت و قدرتش فراتر از سرنوشـــت یا خاســـتگاه یک گروه
ً
ً
خاص جریان دارد .چنین خدایی ،خصوصا در میان مردم نانویسا ،احتماال غیرمهم یا به
عنوان یک موضوع آیینی ،کامال مغفول بوده است و در هر جا که چنین تصوری از خدا،
ً
خدای ــی که فعالیت و قدرتش معطوف به یک گروه اســـت وجود داشـــته باشـــد ،احتماال
نمونههای محلیتری از دین خواهیم یافت .اصطالح دین یا  Religionواژهای کلیدی در
یگانه پرس ــتی س ــامی یهودیت ،مسیحیت و اســـام است .از ســـوی دیگر ،مردمی که به

شکل )8-1نمودار ساختار سنی شهروندان ژاپنی در سال 2014

ش ــینتو ،آیی ــن بودا و آیین هندو اعتق ــاد دارند معتقد به خدایان متعدد نامیده میشـــوند و
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عموما بر این عقیدهاند که مذهب میتواند آنها را به سطح زندگی باالتر یا غنیتر تحت هر
ش ــرایطی برس ــاند .فرهنگ ژاپنی ش ــامل پرســـتش خدایان متعـــدد با توجه بـــه پیشزمینه
ی
نه ــای رای ــج در ژاپـــن در درجـــه اول دین ملـــی آن کشـــور یعن 
فرهنگ ــی خ ــود اس ــت .دی 
ت است .دین بودایی از طریق
«شینتویی» و بعد دین بودایی و در درجه سوم دین مسیحی 
ن کشور گسترش یافته است.
چین و کره به ژاپن راه یافته و در آ 
ژاپنیهای ــی که چنین عقیدهای دارند با شـــادمانی و کمال زندگی میکنند .آیین بودا
دارای عوام ــل و عناص ــر مذهب ــی چندخدایی بود که بـــه نوبه خود بر شـــکلدهی فرهنگ
ژاپن ــی تاثیر گذاش ــت بنابراین درک تاثیرات آیین بودا بر فرهنـــگ ژاپنی اهمیت دارد .آیین
ب ــودا رس ــما در س ــال  ۵۳۸بع ــد از میالد بـــه ژاپن وارد شـــد .در آن زمـــان ژاپنیهـــا افکار و
فناور یهایی از جمله بودیسم را از کره و چین وارد کردند .دین ملی شینتو تاریخی طوالنی
دارد و قبل از ورود بودیس ــم مورد اعتقاد ژاپنیها بوده اســـت .بین شـــینتو و بودیسم تقریبا
هی ــچ تقابل ــی وجود نداش ــت .بعد از ورود بودیســـم ،هر دو دین شـــینتو و بودیســـم متاثر از
س ــبک زندگی ژاپنی با یکدیگر هماهنگ شده و فرهنگ ژاپن را متحول ساختند دیدگاه
دینی ژاپنیها زندگی فعلی را برای ش ــادی و رفاه دنیای دیگر فدا نمی کنند .ادیان ســـامی
مانن ــد یهودیت ،مس ــیحیت و اس ــام رســـتگاری بـــرای خداونـــد در جهان دیگـــر را مهم
میدانند (بهشت بعد از روز حساب یا زندگی ابدی) در این مضمون ،تفاوت زیادی بین
ادی ــان س ــامی و مذه ــب ژاپنی اس ــت .بنابراین بـــرای غیرژاپنی درک مذهب ژاپنی بســـیار
دش ــوار است.ژاپن دیگر یک ملت گوشه گرفته خاور دور نیست بلکه یک قدرت جهانى
اس ــت که از راههاى گوناگون نقش هاى سیاســـى و فرهنگى خود را ایفا مى کند و میراث
تمدن باستانى او در تمام مراحلش در مقابل تاثیر نیروهاى عظیم تمدن جدید مىایستد.
از آغ ــاز دوره مدرن ،دین م ــردم ژاپن ذهن پیچیده آنها را منعکـــس میکند .درک چنین
ذهن پیچیدهای برای فهم زندگی دینی ژاپنیها اهمیت دارد .بیشتر ژاپنیها دین را سنت
ملی یا رس ــومات و میراث سنتی دانسته و به معنای معنوی دین توجهی ندارند .ژاپنیها
عقیده دارند که هر فرد میتواند پیرو چندین دین مختلف باشد [.]8
مردم ژاپن نمونه بس ــیار متفاوتی از تعریف مذهب ،اعتقاد شـــخصی و اعمال مذهبی
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را دارا هس ــتند که درک آن برای مومنین ســـه مذهب ابراهیمی و حتی سکوالرهای اروپا،
امریکا و افریقا نیز دشوار است برای مثال  87درصد ژاپنی ها دارای مذهب نیستند.
م ــردم ژاپـ ـن ،دو ن ــوع مذهب ی ــا اعتقـــاد را در جامعه خود به رســـمیت می شناســـند؛
«شینتوئیس ــم» که دارای  80هزار صومعه می باشـــد و بودایی که بیش از  75هزار معبد در
سراس ــر ژاپن دارد .اکثر ژاپنیها بعضی از فریضههای هر دو مذهب را اجرا می کنند .دعا
می خوانند و از آنها طلب برکت و ش ــانس می کنند .ژاپنیها در ضمن نوعی تقسیم کار
را در رفتار و اعمال مومنان هش ــان بین دو مذهـــب اصلی خود اجرا میکنند .زندگی قبل از
مرگ ژاپنیها به «ش ــینتو» اختصاص دارد و بوداییها به ماجراهای مرگ توجه نشـــان می
ده ــد .بهعبارت دیگ ــر یک کودک ژاپنی ممکن اســـت در صومعه شـــینتو تبـــرک یابد .در
جوانی با لباس عروسی مسیحیت ازدواج کند و مراسم کفن و دفنش به مدیریت بوداییها
باشد.
در نظرس ــنجیها فق ــط  13درص ــد ژاپنیهـــا معتقـــد بـــه مذهب هســـتند امـــا در همه
فس ــتیوالها و مراس ــم مذهبی و عیدهای اصلی هر دو مذهب اصلی کشـــور حضور پیدا
می کنند .از طرفی آمار نشان می دهد که در خانههایشان محفظه دعا و تبرک برای بتها
و ارواح ه ــر دو مذهب را ق ــرار می دهند و ازطرف دیگر فقط  6درصدشـــان معتقد به خدا
هستند [.]23
یه ــا بی ــش از آنکه به یک مذهب باور داشـــته باشـــند بـــه فریضههایش عمل می
ژاپن 
کنند و س ــنتها و مرامهایش را بهجا میآورند چون فکر میکنند تعهد و توجهشـــان برای
جامعهش ــان س ــامت و برکت میآورد .مـــردم معاصر ژاپن عموما دیـــن را چیزی «که افراد
ضعیف بهدلیل احس ــاس عدم تعادل بهآن باور دارند» میشناســـند .چنین شـــناختی از
دین که از زمان تولید سیاس ــت دینی در رژیم مئیجی که آغاز نقطه مدرنیزه شـــدن ژاپن
بود ،مطرح شد و تا پایان جنگ جهانی دوم بر مردم ژاپن سایه افکنده بود.
از دوره مئیجی گرایش ادغام بودیســـم و شـــینتو مورد غفلت سیاســـیون واقع شد .در
نتیجه همزیس ــتی و هماندیش ــی این دو دین برای مدت  ۱۴۰۰سال در ژاپن از میان رفت.
به همین دلیل سیاست دینی دولت مبنی بر این که شینتو دین نیست بر همه امور ژاپنی
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تاثیر گذاش ــت .براساس سیاس ــت دینی هر تبعه ژاپن باید به شـــینتو اعتقاد می داشت و
سایر ادیان مورد خصومت دولت بودند .از دوره احیا مئیجی تا پایان جنگ جهانی دوم،
دول ــت دی ــن و پرس ــتش را کنترل و تحت فشـــار قرار داده بـــود .این باعث شـــد مردم ژاپن
نسبت به دین و پرستش ،احساسات منفی پیدا کنند .از این رو نزاع مذهبی همچنان در
آ گاهی دینی ژاپنیها ادامه دارد .بودیسم از راه شبه جزیره کره در سال  ۵۳۸پس از میالد
رسما به ژاپن وارد شد .بهصورت دقیقتر این بودیسم چینی بود نه بودیسم هندی .بودیسم
عموما نقش بسیار مهمی را در فرهنگ ژاپن ایفا کرده است .بودیسم عامل و عنصر عمده
فرهنگ ژاپنی اس ــت .بودیس ــمی که وارد ژاپن شد با بودیسم هندی تفاوت بسیار داشت.
بودیس ــم در ط ــی روند انتقال از هن ــد ،از طریق آســـیای مرکزی ،به چین دچـــار یک تغییر
شکل کامل شد و از فرهنگ پارس نیز تاثیر زیادی پذیرفت.
همانطور که در آیین شینتو از بدو ظهور تا امروز تحوالتی صورت گرفته در نحوه اداره
ای ــن آیی ــن نیز تحوالتی رخ داده و از آنجا که در این آیین امپراطور نیز جنبه الهی داشـــته و
م ــورد پرس ــتش قرار میگرفت ،لذا ام ــور دینی در ژاپن گاه بر عهـــده امپراطوران بوده و خود
آنها افرادی برای تصدی این امر انتخاب میکردند و گاه مردانی بنام شوگونها متصدی
امور دینی میشدند و در زمانیکه امپراطور در رأس امور دینی واقع بود او را از نژاد خدایان
میدانس ــتند و هی ــچ ملتی را با مل ــت ژاپن از حیث نـــژاد برابر نمیدانســـتند .بعد از آنکه
حکوم ــت ژاپ ــن از دخالت در امور دینی کنار رفت و آن دســـتگاه صورت دینی و مذهبی
خالص به خود گرفت ،غالب مردم از روی عقیده و ایمان به آن عالقهمند شدند و در هر
خانه و خاندان برای آن کانون مرکزی بهوجود آوردند که آن را «کامی ـ دانا» مینامند.
نه ــا و مجامع ملی و محلی در هر گوشـــه و کنار بـــرای حفظ و حمایت از معابد
انجم 
تش ــکیل ش ــد و مناب ــع و عای ــدات جدیـــدی از راه هدایـــا و نـــذورات گرد آمد .کشیشـــان
(روحانیون دین شینتو) گروهی برای انجام مراسم دینی در معابد موظف شدند و گروهی
برای تعلیم دین به افراد به کار گمارده شـــدند .با این که دین شـــینتو آئین رســـمی و ملی
ژاپنیان اس ــت و همیش ــه از س ــوی حکومت و اجتماع حمایت میشده در هر محلی ایزد
کردهای داش ــته است .اما هرگز به سطح یک سازمان کلیسای دولتی همسان مسیحیت
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نرس ــید[ ]8و از این رو اس ــت که امروز ژاپنیان با وجود اعتقاد به شـــینتو میتوانند به آئین
دیگری نیز معتقد شده و عمل نمایند.
اما در کل باید گفت :آئین ش ــینتو نیز برای خود ســـازمانی داشته و دارد .امروزه بیش از
 800فرق ــه از این آئین جدا ش ــده و هر کدام بهنحوی بـــرای مذهب خود تبلیغ میکنند که
همگی در راستای اساس آئین شینتو میباشند لذا زیارتگاههایی برای آئین شینتو ایجاد
نمودهاند که کاهنان این دین به منظور انجام مراسم و آداب دینی و در نتیجه اطمینان از
حفظ روابط حس ــنه بین دنیای کامی (خدایان) و جهان انســـانها ،استفاده میکنند .در
اوایل منصب روحانی یک مقام موروثی بود ،اما این سنت در سال  1868میالدی منسوخ
گردی ــد و همه روحانیون ش ــینتویی به صورت کارمندان دولـــت در آمدند و زیر نظر وزارت
کش ــور فعالی ــت نمودن ــد و پ ــس از جنگ جهانـــی دوم ،کشیشـــان به صورت شـــهروندان
خصوصی که در استخدام یک معبد خاص بودند در آمدند.
روحانیون دین شینتو آموزش خود را به یکی از سه صورت زیر میبینند:
 .1تحصیل در دانشگاه مذهبی کوکوگاکویین در توکیو
 .2تحصیل در یکی از حوزههای علوم دینی
 .3کسب آموزشهای دینی الزم از یک فرد روحانی
بنابراین آئین ژاپنیها امروزه در معابد ســـازماندهی شـــده و هر معبد تعدادی از افراد را
برای ترویج و انجام مراسم دینی به استخدام خود میآورند و این معابد همچنین سلسله
مراتب دارد معابد بزرگ ملی موسوم به معبد ایزه در جنوب ژاپن و بزرگترین معابد شینتو
یعن ــی گور خ ــدای آفت ــاب (آما تراس ــو) وجـــود دارد .امور دینی و ســـازمان دینـــی بر عهده
روحانی ــون اس ــت و ب ــه همی ــن خاط ــر بعـــد از اینکـــه دولـــت از امـــور دینی کنار کشـــید،
دس ــتو رالعملی بدی ــن مضم ــون صادر شـــد که «هـــر گونه سرپرســـتی ،حمایـــت ،تبلیغ و
گسترش ،کنترل و اشاعة دین شینتویی توسط حکومتهای محلی ،منطقهای و محلی
ژاپن و یا مقامات دولتی ،زیر دستان ...بهکلی قدغن بوده و باید بیدرنگ متوقف شود».
در سال  1946میالدی «انجمن معابد شینتویی» تأسیس گردید .از تمام معابد دعوت به
عمل آمد که در این انجمن شرکت نمایند که بیش از  80000معبد این دعوت را پذیرفتند.
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این انجمن را مجمع مش ــاورینی که از ســـازمانهای منطقهای شـــینتویی تشکیل یافته،
اداره میکند .ایشان از بین خود یک نفر را به مقام دبیر کل اداری مجمع انتخاب میکنند
که مسئول تمام تصمیمگیریهای مهم است .در سطح محلی ،معابد را کشیشان محلی
و کمیتـ ـهای از اهال ــی محل که در آن معبد عبـــادت میکنند ،اداره میکنند و دانشـــگاه
کوکاگاکویین هم که تنها دانش ــگاه ش ــینتویی در سرتاسر ژاپن میباشـــد با انجمن معابد
شینتویی یاد شده همکاری نزدیکی دارد.
بنابراین آیین شینتو امروزه در ژاپن توسط سازمانی بهنام انجمن معابد شینتویی اداره
یش ــود و س ــایر معابد زیر نظر این انجمن کـــه بهصورت انتخابی ریاســـت آنرا انتخاب
م 
یش ــود و روحانیون هم سلســـله مراتب دارد و بر اساس اهمیت معابد و
میکنند ،تعیین م 
بزرگی آنها کار میکنند.
در ج ــدول( )1-1ان ــواع مذاه ــب ژاپن و تعـــداد مکانهای مقدس و عالمـــان دینی هر
مذهب به تفکیک نشان داده شده است [.]24
جدول )1-1انواع مذاهب ژاپن و تعداد مکانهای مقدس و عالمان دینی

سایر ادیان

مسیحیت

بودا

شینتو

37،761

9،281

85،343

88،004

-

29،160

332،971

77،434

100،770،882 84،708،309 1،920،892 9،490،446

معبد ،پرستشگاه ،کلیسا و
سازمانهای دیگر
روحانیون
پیروان

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ژاپن

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ژاپن
2-222مقدمه
پی ــش از وارد ش ــدن به س ــاختار وق ــف و امـــور خیریه در کشـــور ژاپن ،ارائـــه تعاریفی از
مفاهیم وقف و امور خیریه و قوانین مربوط به آن در این کشـــور ضروری است؛ بنابراین در
این فصل ابتدا تعریفی از وقف در کش ــور ژاپن آورده شـــده اســـت ،پس از آن به طور کلی
ان ــواع س ــازمانهای خیریه در این کش ــور و روند ایجـــاد آنها معرفی میگـــردد و در نهایت
فعالیتهای مجاز قانونی برای سازمانهای غیرانتفاعی بیان میگردد.

2-222مفهوم وقف و امورخیریه
در کشور ژاپن مفهوم خیریه با مفهوم منافع عمومی 1مطابقت دارد .این بدان معناست
که هر کار یا عملی که منجر به نفعرسانی برای عموم مردم بشود همان کار خیریه میباشد.
بخش غیرانتفاعی ژاپن توس ــط تصویب قانون کد شهری مصوبه سال  1898به رسمیت
ش ــناخته ش ــده اس ــت .ماده  34این قانون شـــخص حقوقی در منافع عمومی را اینگونه
تعر ی ــف میکند :انجمن یا بنیادی ب ــا دامنه فعالیتهایی مربوط به تشـــریفات مذهبی،
مذهب ،خیریه ،فعالیتهای دانش ــگاهی ،هنر و صنایع دســـتی ،مـــوارد مربوط به منافع
عموم ــی و غی ــر س ــودآور میتوانن ــد ش ــخصیت حقوقی بســـازند کـــه میتوانـــد از مقامات
ذیصالح مجوز دریافت کند .دس ــته بندی شـــامل دو گروه میباشـــد بنیاد ثبت شده و
انجم ــن ثبت ش ــده .تفاوت این دو گروه در این اســـت که انجمن بر اســـاس گروه اعضا و
بنیاد بر اساس مقدار منابع مالی شکل گرفتهاند و بنیاد معموال عضو ندارد.
1. Public benefit
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2-222اشکال حقوقی سازمانهای مدنی
جامع ــه ژاپ ــن ،جامعهای رام و مطیع بـــا مردمی تابع دولت میباشـــد .جامعه مدنی 1در
ژاپن اخیرا ایجاد ش ــده و به شدت ضعیف میباشـــد .اما در ژاپن درجاتی از فعالیتهای
اجتماعی ،در قالب گروههای اجتماعی در قرن هفدهم تا قرن نوزدهم مانند تظاهراتهای
کش ــاورزان ،جنبشهای ضدجنگ و جنبشهای دوســـتدار طبیعت دیده شـــده است.
ژاپن رش ــد اقتصادی بیس ــابقهای را در دهه  1950تا  1970تجربه نموده اســـت و بهعنوان
دومین اقتصاد بزرگ جهان بهش ــمار میآمده اســـت .همزمان با این رشـــد اقتصادی سریع
فعالیتهای مدنی ژاپنیها مس ــکوت مانده بود .از دهه  1980و اوایل دهه  1990گروههای
مردمی ژاپنی مانند س ــازمانهای غیردولتی )NGO( 2ایجاد شـــدند تا بازیگر نقش فعال و
همیش ــگی در زندگی سیاس ــی ژاپن باشـــند .برای درک صحیح رشـــد جامعـــه مدنی باید
فاکتورهای مختلفی مانند تغییرات اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی را در ژاپن و دنیا مدنظر
ق ــرار داد .جامع ــه مدن ــی ح ــوزهای از زندگـــی اجتماعی اســـت کـــه داوطلبانه ،خودســـاز،
خودحمایتگر ،مس ــتقل از دولت و مقید به نظم و قوانین مشـــترک سازماندهی شده است.
جامعه مدنی از جامعه سیاسی کامال مجزا میباشد .جوامع مدنی باعث ایجاد جمعگرایی
و تنوع میشوند .گونههای مختلف سازمانهای جوامع مدنی وجود دارد از جمله:
_انجمنهای اقتصادی(شبکهها و سازمانهای تجاری و تولیدی)
_گرو هه ــای فرهنگی با ه ــدف ارتقاء حقـــوق ،ارزشها ،ادیان و باورهای جمعی شـــامل
سازمانهای مذهبی ،دینی و همگانی
_گروههای آموزشی و اطالعاتی با هدف ارتقاء انتشار اطالعات و دانش
_گروهه ــای ذینفع ب ــا هدف افزایش منافع مشـــترک اعضا مانند اتحادیههـــای جانبازان،
کارگران ،بازنشستگان یا افراد حرفه ای
_سازمانهای توسعه با هدف تجمیع منابع شخصی برای ارتقاء زیربنا و کیفیت زندگی
اجتماعی
شه ــای موضوع محور مانند گروههای حفاظت از محیط زیســـت ،ســـازمانهای
_جنب 
حقوق زنان
1. Civil society
2. Non Governmental Organization
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_گروههای مدنی
_سازمانها و نهادهایی در راستای ارتقاء فعالیتهای مستقل ،فرهنگی و ذهنی شامل
رس ــانههای جمع ــی مس ــتقل ،خدمـــات چاپ و نشـــر ،دانشـــگاهها و تینـــک تنکزها1و
انجمنها و شبکههای هنری مانند گروههای تولید فیلم و تاتر.
2-22222تفاوت سازمان غیردولتی و سازمان غیرانتفاعی
روشن نمودن تعریف سازمانهای غیردولتی در متون ژاپنی و تشخیص بین گروههای
مختلف س ــازمانهای جامعه مدنی ژاپنی مهم میباشـــد .مفهوم سازمانهای غیردولتی
گنگ میباش ــد اما در بعضی کش ــورها یا بعضی متـــون به هر گـــروه غیرانتفاعی که بهطور
مستقیم به دولت وابستگی ندارد ،گفته میشود .در ژاپن کلمه سازمان مردمنهاد تعریف
بس ــیار محدودتری دارد .سازمانهای مردم نهاد ژاپنی ســـازمانهایی غیرانتفاعی هستند
که در برنامههای کمکی خارج از کشور مانند امدادرسانی در مواقع اضطراری و مشارکت
در توس ــعه ش ــرکت میکنن ــد .ای ــن ســـازمانها داوطلبانـــه ،غیرانتفاعـــی ،غیرسیاســـی و
خودگردان هس ــتند و سازمانهای باســـابقه در فعالیتهای بینالمللی شرکت میکنند.
در تعریف استانداردهای علوم سیاسی به این گروهها سازمانهای مردم نهاد بینالمللی
گفته میشود ،اما این کلمه در ژاپن زیاد کاربرد ندارد.
سازمانهای غیردولتی یا مردم نهاد ژاپن )NGO(2در تالش برای افزایش هزینه صرف
ش ــده در ژاپن برای همکاری در توس ــعه ســـایر دولتها )ODA( 3هســـتند که متعلق به
بعضی از این گروهها مانند گروههای آموزشی و اطالعاتی ،گروههای توسعه ،جنبشهای
موض ــوع مح ــور میباش ــد .بدیه ــی اســـت که همـــه موضوعـــات گفتـــه شـــده در رابطه با
فعالیتهای مدنی مربوط به فعالیت سازمانهای مردم نهاد نمی باشد.
اصطالح سازمان غیرانتفاعی )NPO( 4فقط به سازمانهای غیرانتفاعی گفته میشود
ک ــه فعالیته ــای داخل ــی را در ژاپ ــن انجـــام میدهنـــد .امـــا ســـازمانهای غیردولتـــی یا
1. Think tanks
2. Non Governmental Organization
3. Official Development Assistance
4. Non Profit Organization
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()NGOه ــا در زمین ــه ( )ODAفع ــال هســـتند .البتـــه بعضـــی از ســـازمانها در زمینـــه
فعالیتهای داخلی و بینالمللی همزمان شرکت میکنند.
از لحاظ قانونی سازمانهای مردم نهاد ژاپنی شامل دو گروه میباشند که عبارتند از:
1.1انجمنهای ثبت شده
2.2انجمنهای ثبت نشده که به گروههای مدنی مشهورند.
اکثریت سازمانهای مردم نهاد ژاپنی انجمنهای ثبت نشدهای هستند که وضعیت
قانون ــی مش ــخصی ندارند و توس ــط دولت بـــه ثبت نرســـیدهاند .به دلیل فقـــدان حمایت
قانونی و معافیت مالیاتی این س ــازمانها از نظارت و مداخالت دولتی بهدلیل وضعیت
ثبت نش ــده خ ــود ،آزاد هس ــتند .در مقابـــل انجمنهای ثبت شـــده از دهه  1980توســـط
آژانسهای دولتی و تحت کد ش ــهری ،به شدت تحت نظارت دولت میباشند .بعضی
از انجمنه ــای ثبت ش ــده ک ــه در ابتدا توســـط دولت ثبت شـــدهاند و توســـط کارمندان
بازنشسته دولت اداره میشوند .اکثریت انجمنهای ثبت شده به تعریف واقعی سازمان
م ــردم نه ــاد از لحاظ عملک ــرد در موارد مربوط بـــه داوطلبمحور بـــودن و خودگردان بودن
نزدیک نبودند .تقریبا  20درصد س ــازمانهای ثبت شده ژاپنی بهوسیله آژانسهای دولتی
برای انجام فعالیتهای آغازین دولت تاســـیس شده بودند .اکثر سازمانهای ثبت شده
که ــای مالی دولتی را دریافت میکردند بلکه کمکهای مالی شـــرکتهای
نه تنها کم 
بزرگ را که باید برای انجام فعالیتهای مربوط به دولت صرف میشد ،را نیز پذیرا بودند.
نه ــای ثبت ش ــده تحت تاثیـــر دولت میتوان ســـازمان آموزش فنی و
از نمون هه ــای انجم 
حرفهای و کشاورزی را نام برد.
گون هه ــای مختلف ــی از انجمنهای ثبت شـــده وجود دارد که بعضی از آنها وابســـتگی
بیش ــتری ب ــه دول ــت دارن ــد .دو گون ــه خـــاص انجمنهای ثبت شـــده که توســـط سیســـتم
اجرایی( )ODAو جامعه سازمانهای مردم نهاد ژاپن به رسمیت شناخته شدهاند شامل:
1
1.1شرکت منافع عمومی
2
2.2شرکت غیرانتفاعی خاص
1. Public Interest Corporation
2. specified nonprofit corporation
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ش ــرکتهای مناف ــع عمومی س ــازمانهای مردم نهـــاد خصوصی-دولتی هســـتند که
تحت قانون  34کد ش ــهری مصوبه ســـال  1896تاسیس شـــدهاند .به عبارت دیگر آنها
تحت نظارت آژانسهای دولتی موجود در مناطق ویژه بودند .تعدادی از آنها خودگردان
ب ــوده و در کمکه ــای بینالملل ــی در ســـطح مردمـــی شـــرکت میکردنـــد و در زمـــره بدنه
هماهنگ با دولت سازمانهای مردم نهاد بهشمار میآمدند.
مانند انجمنهای غیرثبت شده ،شرکتهای منافع عمومی واجد شرایط برای گرفتن
کمک هزینه دولتی و شرکت در قراردادهای اجرایی ( )ODAمیباشند .در بسیاری موارد
مانند شرایط مالی و ارتباط با دولت ،انجمنهای ثبت شده برتری دارند[.]13

2-222انواع موسسات خیریه
در شکل( )1-2انواع سازمانهای مدنی ژاپن نشان داده شده است .همانگونه که در
ش ــکل مالحظه میشود س ــازمانهایی که در دســـته بندی منافع عمومی قرار گرفتهاند با

شکل  )1-2دسته بندی سازمانهای مدنی ژاپن منبع وبسایت وزارت مالی
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کادری قرمز مشخص ش ــدهاند که همان سازمانهای خیریه در این کشور میباشند.
این سازمانها به دو دسته سودآور و بدون سود تقسیمبندی شدهاند .الزم به ذکر است که
برای سود این موسسات نیز دولت ژاپن تمهیداتی در نظر گرفته است که در ادامه گزارش
به آن پرداخته خواهد شد.
2-22222شرکت منافع عمومی
شرکتهای منافع عمومی شامل دو زیر گروه میباشند:
1.1انجمنهای ثبت شده
2.2بنیادهای ثبت شده
وضعیت ثبت ش ــده منافع عمومی بســـیار پیچیده است و ســـازمانهای مردم نهاد از
رس ــیدن به وضعیت ثبتی خودداری میکنند .برای درخواســـت دادن برای این وضعیت
سازمانهای مردم نهاد باید  300میلیون ین وقفی 2و بودجه ساالنه حداقل  30میلیون ین
داش ــته باش ــند .عالوه بر آن ش ــرکتهای منافع عمومـــی باید مجوز خـــود را از آژانسهای
دولت ــی مجاز دولت مرکزی یا دول ــت محلی دریافت کنند که این فرایند پیچیده چندین
س ــال بهطول میانجامد .بهدلیل طبیعت فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد که کمک
و توس ــعه فرامرزی نیز میباش ــد اکثر سازمانهای مردم نهاد باید در مرکز سازمانهای مردم
نهاد ژاپنی 3برای مشارکت بین المللی 4وزارت خارجه 5ثبت شوند[.]13
در دسامبر سال  2008سه قانون تصویب شد که طی آن ،قانون  34کدشهری منسوخ
اعالم شد .قانون جدید شامل قانون انجمنها و بنیادها ،قانون تشخیص سازمانها به
عنوان شرکتهای منافع عمومی و قوانین تحکیم کننده قوانین مربوطه میباشد .تحت
نه ــا و بنیادها ،ش ــهروندان میتوانند بنیاد یا انجمنی را تشـــکیل بدهند به
قان ــون انجم 
ش ــرط آن که فعالیتهایشان در راستای منافع عمومی باشد .قانون تشخیص وضعیت
ش ــرکت منافع عموم ــی طیف وس ــیعی از ملزومات را برای تبدیل شـــدن ســـازمانها به
1

1. Public Interest Corporation
2. Endowment
3. Japan NPO Center
4. Japanese NGO Center for International Cooperation
)5. Ministry of Foreign Affairs (MOFA
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انجمنها و بنیادهای منافع عمومی تعیین میکند .کمیته ســـازمانهای منافع عمومی
ی ــا همان کمیس ــیون منافع عمومی از کارشناســـان رشـــتههای مختلف تشـــکیل شـــده
اس ــت ،درخواسـ ـتهای س ــازمانهای مختلـــف را بررســـی میکننـــد و وضعیـــت رد
درخواست یا اعطای مجوز منافع عمومی به هر سازمان را اعالم میکنند .این کمیسیون
به بررسی الزامات قانونی مجوز شرکتهای منافع عمومی میپردازد .این الزامات شامل
موارد زیر میباشد:
1.1ن ــوع فعالیتهای س ــازمان ب ــا هدف منافـــع عمومی بایـــد در چارچـــوب فعالیتهای
تعریف شده در قانون باشد.
2.2اجرائیات سازمان باید اهداف منافع عمومی را دنبال کند.
3.3سازمان باید قادر به پاسخگویی و مدیریت پروژههایش باشد.
4.4درام ــد حاصل از فعالیتهایی با هدف منافع عمومی نباید بیشـــتر از هزینه انجام آن
فعالیتها باشد.
5.5هزین ــه مصرف ــی در انجام فعالیتهای منافع عمومی باید بیشـــتر از نصف هزینههای
کلی سازمان باشد
6.6تراز مالی سازمان نباید از مقدار معینی تجاوز کند
7.7کمتر از یک سوم اعضا یا حسابرسان باید از یک خانواده یا از یک شرکت باشند
8.8حق الوکاله هیات مدیره نباید بصورت غیرمعقولی زیاد باشد
9.9سازمان نباید دارای منابع مالی باشد که از ماهیت اصلی خود که همان منافع عمومی
است دور بماند
کمیسیون تحت نظر دولت مرکزی اجرائیات سازمانهایی که مجوز کشوری دارند ،را
رصد میکند .هم چنین کمیسیونی در استانها نیز توسط دولت محلی تاسیس میشود
تا به روند فعالیتهای سازمانهایی که مجوز استانی دارند ،نظارت کند .این شرکتها
ممنوعیت در فعالیتهای مذهبی و سیاسی دارند[.]14
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2-2222222شرکت غیرانتفاعی عام
این ش ــرکتها در ابتدا باید به صورت شرکت غیرانتفاعی عام 1در دفاتر ثبت نام محلی
ثبت نام ش ــوند .تبدیل شدن به ش ــرکت غیرانتفاعی عام اولین گام در مسیر تبدیل شدن به
ش ــرکت منافع عمومی میباش ــد .برای رســـیدن به وضعیت شـــرکت غیرانتفاعی عام فقط
ثبت نام کافی میباش ــد .س ــپس درخواست شـــرکت منافع عمومی را به دولت محلی ارائه
مینماین ــد .دول ــت محلی درخواس ــت را پس از تایید خـــودش به کمیســـون منافع عمومی
میفرستد .در صورت موافقت کمیسیون منافع عمومی این شرکت تبدیل به شرکت منافع
عموم ــی خواه ــد ش ــد .در میان س ــازمانهای جامعـــه مدنی ژاپن تبدیل شـــدن به شـــرکت
غیرانتفاع ــی عام فرایند س ــادهتری را دارا میباشـــد .در شـــرکتهای غیرانتفاعی عام هیچ
محدودیت ــی در رابطه ب ــا اهداف و فعالیتهای اتحادیهها به جز محدودیت توزیع ســـرمایه
مازاد س ــاالنه وجود ندارد .این ش ــرکتها فاقد نظارت ویژه و خاص بر روند فعالیتهایشان
هستند[.]15
2-2222222شرکتهای منافع عمومی ویژه
گونههای دیگر انجمنهای ثبت شده مانند شرکتهای رفاه اجتماعی ،شرکتهای
مدارس خصوصی ،ش ــرکتهای مذهبی و شرکتهای پزشکی ،سازمانهای غیردولتی
ب هش ــمار نمیآیند .ش ــرکتهای رفاه اجتماعی و مدارس خصوصی تحت نظارت دولت
بوده و س ــازمانهایی داخلی به ش ــمار میآیند و به ندرت در پروژههای ( )ODAشـــرکت
میکنند .اما شرکتهای مذهبی سازمان مردم نهاد نیستند و هدف اصلی آن ترویج دین
میباش ــد .این ش ــرکتها پس از جنگ جهانـــی دوم در رابطه با کد شـــهری  34به عنوان
ش ــرکتهای منافع عمومی ویژه ایجاد شـــدهاند .الزم به ذکر است که این نمونه شرکتها
در ژاپن در حال منسوخ شدن هستند.
2

•شرکتهای رفاه اجتماعی

این ش ــرکتها تحت قانون کس ــب و کار رفاه اجتماعی ،ماده  22مصوبه ســـال 1951
1. General Nonprofit Corporation
2. Special Public Interest Corporation
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ایجاد ش ــدهاند .هدف از تاسیس آنها ایجاد شرکتهایی تحت نظارت قانون با اهداف
کس ــب و کار رفاه اجتماعی میباش ــد .در صورت تصویب از طرف مقامات ذیصالح و
دارا بودن استانداردهای الزم ،مجوز این شرکتها صادر میشود .مرکز صدور مجوز برای
فعالیت در یک ش ــهر فرمانداران استانی و برای فعالیت در کل کشور ژاپن وزارت درمان،
کار و رفاه اجتماعی میباش ــد .خیرین این شـــرکتها از کســـر مالیات برخوردار خواهند
بود[]14
•شرکتهای مدارس خصوصی

ای ــن ش ــرکتها تحت قان ــون مدارس خصوصـــی مـــاده  ،3مصوبه ســـال  1949ایجاد
ش ــدهاند .ه ــدف از تاس ــیس آنه ــا ایجاد شـــرکتهایی تحت نظـــارت قانون بـــا اهداف
تاس ــیس مدارس خصوصی میباش ــد .در صورت تصویب از طرف مقامات ذیصالح و
دارا بودن اس ــتانداردهای الزم ،مجوز این شـــرکتها صادر میشود .در حقیقت مدارسی
هس ــتند که توسط موسسات آموزشی ثبت شـــده (جزو بنیادها یا انجمنهای ثبت شده
یش ــوند .مرکز صدور مجوز برای تاســـیس مدارس ابتدایی و راهنمایی و
عام) تاس ــیس م 
هنرستان فنی حرفه ای ،شورای مدارس خصوصی واقع در استانداری میباشد .اما مرکز
صدور مجوز برای تاسیس دانشگاهها ،وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علوم و تکنولوژی
میباشد .کسب و کار سودآور مجاز برای این شرکتها توسط شورای مدارس خصوصی
و وز ی ــر آم ــوزش ،فرهنگ ،ورزش ،هنر و تکنولوژی و فرمانداران اســـتانی تعیین میشـــود.
کس ــب و کار س ــودآور در صورتی برای آنها مجاز اســـت که مانع فعالیتهای آموزشـــی
نگردد .حس ــابداری کسب و کار آنها باید جدا از حسابداری مدیریت آنها اعمال گردد
و س ــود حاصل از کسب و کارش ــان بهعنوان مقادیر ویژه بهحســـاب میآید .مدیر موسسه
آموزش ثبت شده در زمان تاسیس باید توسط قوانین وقف تعیین شود .برای تاسیس این
شرکتها به کمکهای نقدی و تجهیزات اولیه نیاز است .خیرین این شرکتها از کسر
مالیات برخوردارند[.]17
•شرکتهای مذهبی

ای ــن ش ــرکتها تحت قانون ش ــرکتهای مذهبی مـــاده  ،4مصوبه ســـال  1951ایجاد
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ش ــدهاند .هدف از تاسیس آنها ایجاد شرکتهایی تحت نظارت قانون با اهداف تبلیغ
دین مسیحیت ،انجام مناس ــک مذهبی ،آموزش و پرورش مومنان میباشد .در صورت
تصویب از طرف مقامات ذیصالح و دارا بودن استانداردهای الزم ،مجوز این شرکتها
صادر میشود .مرکز صدور مجوز آنها وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علوم و تکنولوژی
میباشد .مجوز این شرکتها هم تحت عنوان گواهینامه صادر میشود[.]14
•شرکتهای پزشکی

این ش ــرکتها تحت قانون ش ــرکتهای پزشـــکی ماده  ،39مصوبه سال  1950ایجاد
ش ــدهاند .ه ــدف از تاس ــیس آنه ــا ایجـــاد انجمنهـــا و بنیادهایـــی بـــا اهداف تاســـیس
بیمارس ــتان یا کلینیکها بهعنوان مکانهایی که پزشـــکان و دندانپزشکان بهطور منظم
خدمت میکنند یا ایجاد تسهیالت درمانی و رفاهی برای سالمندان میباشد .در صورت
تصویب از طرف مقامات ذیصالح و دارا بودن استانداردهای الزم ،مجوز این شرکتها
صادر میش ــود .مرکز ص ــدور مجوز آنها برای فعالیت کشـــوری وزارت درمان ،کار و رفاه
اجتماعی و برای فعالیت استانی فرمانداران استانی میباشند[.]14
•شرکتهای امداد و توانبخشی

این ش ــرکتها تحت قانون ش ــرکتهای امداد و توانبخشـــی ایجاد شدهاند .هدف از
تاس ــیس آنه ــا ایجاد ش ــرکتهایی با اهداف توانبخشـــی مجرمان میباشـــد .در صورت
تصویب از طرف مقامات ذیصالح و دارا بودن اســـتانداردهای الزم ،مجوز این شـــرکتها
صادر میشود .مرکز صدور مجوز این شرکتها وزارت دادگستری میباشد[.]15
2-2222222نیات خیرخواهانه شرکتهای منافع عمومی
ش ــرکتهای مناف ــع عمومی میتواننـــد در  22زمینه فعالیت کنند کـــه همه این موارد
جزو منافع عمومی به حساب میآید .این نیات خیرخواهانه در ذیل لیست شده است:
1.1ترویج فناور یهای دانشگاهی و علمی
2.2ترویج فرهنگ و هنر
3.3حمایت از نیازمندان و معلوالن یا قربانیان تصادف ،جرم و بالیای طبیعی
4.4ترویج رفاه شهروندان سالمند
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5.5حمایت از نیازمندان به کار
6.6افزایش سالمت عمومی
7.7پرورش صحیح کودکان و نوجوانان
8.8افزایش سطح رفاه کارگران
9.9مش ــارکت در راستای پیشرفت صحیح جسمی و فکری شهروندان یا پرورش طبیعت
انسانی از طریق آموزش و ورزش و...
1010پیشگیری از جرم یا تامین امنیت
1111پیشگیری از تصادف و بالیا
1212پیشگیری و حذف تبعیضات و تعصبات بیدلیل جنسی ،نژادی و..
1313احترام و حمایت از آزادی ایدئولوژی ،آزادی بیان ،آزادی مذهب
1414ترویج برابری جنسیتی در جامعه و خلق جامعه بهتر
1515ترو ی ــج درک متقاب ــل و مش ــارکت اقتصادی بیـــن المللی با ســـرزمینهای خارجی در
حال توسعه
1616حمایتهای پیشگیرانه از محیط زیست جهانی و نگهداری از محیط زیست طبیعی
1717استفاده ،نگهداری و حفاظت از زمینهای ملی
1818مشارکت در اجرای صحیح سیاستهای ملی
1919توسعه صحیح جوامع محلی
2020ایج ــاد امنی ــت و ترو ی ــج انص ــاف و فرصتهـــای برابـــر در فعالیتهـــای اقتصادی و
پایدارسازی و افزایش سطح زندگی شهروندان بهوسیله فعالیتهای اقتصادی
2121ایجاد امنیت پایدار کاال و انرژی مورد نیاز و ضروری زندگی شهروندان
2222پشتیبانی و ترویج منافع مصرفکنندگان عمومی[]14
توزیع فعالیتی این اهداف در مقایســـه با یکدیگر در شـــکل ( )2-2نشـــان داده شـــده
اس ــت .همانگونه که شکل هم نشان میدهد بیشترین تمرکز شرکتهای منافع عمومی
بر توسعه اجتماعی ،فعالیتهای دانشگاهی ،فعالیتهای پرورشی کودکان و نوجوانان،
فعالیتهای هنری و فرهنگی ،فعالیتهای رفاهی برای سالمندان میباشد.
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شکل )2-2توزیع فعالیتهای شرکتهای منافع عمومی

2-22222شرکت غیرانتفاعی خاص تایید شده
گون ــه دیگ ــر انجمنهای ثبت ش ــده ،شـــرکت غیرانتفاعـــی خاص میباشـــد که قبال
انجمنی ثبت نشده بوده و وضعیت خود را در زمان اجرای قانون ( )NPOدر سال 1998
تغیی ــر داده اس ــت .قان ــون  ،1998بهعنوان قانونی بـــرای ترویج فعالیتهـــای غیرانتفاعی
خاص شناخته میش ــود ،که باعث میشود انجمنهای ثبت نشده به وضعیت انجمن
غیرانتفاع ــی خاص تغییر وضعیت بدهند و این تغییر وضعیت همراه با بهدســـت آوردن
اعتماد اجتماعی و دسترس ــی به کمکهای مالی خصوصی و عمومی میباشد .انجمن
ته ــای غیرانتفاع ــی خ ــاص ،ســـازمانی خصوصی و مســـتقل از دولت میباشـــد.
فعالی 
انجمنهای ثبت ش ــده تحت این قانون معافیت یا کســـر مالیاتـــی از طرف دولت مرکزی
ندارند .این کمبود توسط دولت محلی به صورت امتیازات مالیاتی به سازمانهای مردم
نهاد تازه ثبت شده تعلق میگیرد[.]16
ش ــرکت غیرانتفاع ــی خ ــاص تایید شـــده با هـــدف منافـــع عمومی در یک شـــهر ژاپن
تاسیس میشوند و کامال غیر سوداور هستند .فقط اجازه فعالیت در یک استان را دارند.
در ابت ــدا ب ــه صورت ش ــرکت غیرانتفاعی خـــاص در دفاتـــر ثبت نام محلی اســـتان محل
1

1. Approved Secified Non-profit Corporation
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فعالی ــت خود ثبت نام میکنن ــد .مجوز آنها پس از تایید دولت محلی صادر میشـــود.
فرمان ــداران اس ــتانی بر روند فعالیت آنها نظارت خواهند کـــرد .مجاز به  20مورد فعالیت
خیرخواهانه میباش ــند و حق فعالیتهای مذهبی و سیاسی را ندارند .تا حدی مجاز به
ته ــای درام ــدزا هس ــتند اما مالیات بـــر درامد دارنـــد .خیرین آنها از کســـر
انج ــام فعالی 
مالیات برخوردارند و مشمول قوانین مالیاتی استانی میشوند.
ش ــرکتهای غیرانتفاعی خاص پس از ثبت نام در دفاتر محلی ثبت نام باید توســـط
دولت محلی تایید ش ــوند و پس از تایید به شـــرکت غیرانتفاعی خاص تبدیل میشـــوند.
برای تبدیل ش ــدن به ش ــرکت غیرانتفاعی خاص تایید شـــده باید پس از تبدیل شـــدن به
ش ــرکت غیرانتفاعی خاص درخواس ــت خود را به دولت محلی ارائه دهند .شـــرکتهای
غیرانتفاعی خاص تایید شده باید به صورت ساالنه به دولت محلی گزارش فعالیت ارائه
بدهند تا روند نظارت بر فعالیتهای آنها به راحتی صورت پذیرد .این گزارش برای این
شرکتها شامل موارد زیر خواهد بود:
1.1لیست داراییهای موجود
2.2ترازنامه
3.3لیست دریافتکنندگان پاداش
4.4میزان درآمد و هزینه
5.5گزارش فعالیت
6.6لیست اسامی و آدرس ده تن از اعضا
7.7لیست صاحب منصبان[]15
2-2222222شرکتهای غیرانتفاعی خاص
این شرکتها برای ثبت نام به آژانسهای محلی مراجعه میکنند و مدارک الزم را ارائه
میدهند .پس از تایید توس ــط دولت محلی شـــروع به کار میکنند .فعالیت آنها فقط به
ص ــورت انجم ــن خواهد بود .ماهیت این شـــرکتها بدون ســـود بـــوده و فعالیتهای آن
ش ــامل ترویج سالمت ،آموزش ،توسعه اجتماعی ،هنر ،فرهنگ ،ورزش ،امدادرسانی در
بالیا ،مش ــارکتهای بین المللی و مدیریت ســـازمانهایی که در این فعالیتها شـــرکت
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میکنند و ..میباشد .صدور مجوز به صورت پروانه فعالیت خواهد بود .به دلیل راحتی
و آس ــانی در فرایند ثبت ،گروههای ش ــهروندی باســـابقه و انجمنهای کوچکتر به سمت
ای ــن وضعی ــت گرایش دارند .دوره اع ــام وضعیت آنها نامحدود خواهـــد بود و در زمینه
ته ــای سیاس ــی ممنوعیت دارند .فعالیتهای درامدزا بـــرای آنها تا حدی مجاز
فعالی 
میباش ــد .س ــرمایه باقیمانده آنها بای ــد برای فعالیتهـــای خیرخواهانه مصرف شـــود.
همچنین خیرین آنها از کسر مالیات برخوردار نیستند.
2-2222222نیات خیرخواهانه شرکتهای غیرانتفاعی خاص تایید شده
ش ــرکتهای مناف ــع عمومی میتواننـــد در  22زمینه فعالیت کنند کـــه همه این موارد
جزو منافع عمومی به حساب میآید .این نیات خیرخواهانه در ذیل لیست شده است:
1.1ترویج سالمت ،درمان و پزشکی و رفاه
2.2ترویج آموزش اجتماعی
3.3ترویج توسعه اجتماعی
4.4پیشرفت گردشگری
5.5پیشرفت مناطق روستایی و کوهستانی
6.6ترویج علم و فرهنگ و هنر و ورزش
7.7حفاظت از محیط زیست
8.8امدادرسانی در بالیا
9.9پیشرفت امنیت جامعه
1010ترویج حقوق بشر و صلح
1111مشارکت بین المللی
1212پیشرفت اجتماعی همراه با برابری جنسیتی
1313پرورش صحیح جوانان
1414توسعه فناوری اطالعات
1515پیشرفت علوم و تکنولوژی
1616پیشرفت فعالیتهای اقتصادی
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1717توسعه تخصصهای فنی و حرفهای و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر
1818حمایت از مصرف کنندهها
1919فعالیتهای تعریف شده در قوانین مربوط به استانها و شهرستانهای مقرر
2020مدیریت سازمانهای شرکت کننده در فعالیتهای باال و برقراری ارتباط ،مشاوره و
راهنمایی در ارتباط با فعالیتهای باال
این ش ــرکتها دارای  20نوع زمینه فعالیتی هســـتند که در شـــکل( )3-2توزیع آنها
نش ــان داده شده اس ــت .هر ش ــرکت میتواند بیش از  2زمینه فعالیتی را انتخاب کند .بر
طبق شکل تمرکز اکثر شرکتهای غیرانتفاعی خاص تایید شده بر فعالیتهای رفاهی،
آموزشی ،حمایتی ،توسعه اجتماعی و پرورش جوانان میباشد[.]14
2-22222فرایند صدور مجوز شرکتهای منافع عمومی و شرکتهای غیرانتفاعی خاص
ش ــرکتهای غیرانتفاعی خاص تایید شـــده و شـــرکتهای منافع عمومـــی در فرایند
ثبت ابتدایی ش ــبیه به هم هس ــتند اما با این تفاوت که شرکت غیرانتفاعی خاص پس از
ثبت نام باید توسط دولت محلی تایید شود ولی شرکت غیرانتفاعی عام نیازی به گرفتن
تایید دولت محلی ندارد و پس از درخواست وضعیت شرکت منافع عمومی مدارک و فرم

شکل )3-2توزیع فعالیتهای شرکتهای غیرانتفاعی خاص تایید شده
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درخواس ــت آن برای کمیس ــیون منافع عمومی فرستاده میشـــود .شرکت غیرانتفاعی
خاص برای گرفتن تایید باید مدارک خود را به دولت محلی تحویل دهد .در شـــکل(-2
 )4روند ثبت نام ش ــرکتهای منافع عمومی و شـــرکتهای غیرانتفاعی خاص و تفاوت
مابین این دو وضعیت نشان داده شده است.

شکل )4-2تفاوت در فرایند ثبت نام شرکتهای خیریه در ژاپن

ش ــرکتها پس از تبدیل شدن به شـــرکت منافع عمومی و شرکت غیرانتفاعی خاص
تایید ش ــده نظارت دولتی بیشتری را حس خواهند کرد و خیرین آنها از درصد معافیت
مالیاتی بیش ــتری بهره مند خواهند ش ــد .این تفاوتها در شکل()5-2به تصویر کشیده
شده است[.]18
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شکل ) 5-2تفاوت در روند صدور مجوز شرکتهای خیریه

قوانی ــن و مق ــررات در بخشهای مختلف بـــرای نهادهای منافع عمومـــی و نهادهای
غیرانتفاعی خاص تایید شده متفاوت میباشد؛ در جدول ( )1-2قوانین مصوب ،شامل
قوانی ــن حکومت ــی مورد رجوع ،ناظر ،وضعیت حقوقی این نهادها و ،...در مورد هر کدام از
نهادهای نامبرده ارائه شده است.
جدول )1-2مقررات مصوب برای شرکتهای منافع عمومی و شرکتهای غیرانتفاعی خاص تایید شده []14

بندهای مصوب قانون

نهادهای منافع عمومی

نهادهای غیرانتفاعی خاص تایید شده

قوانین حکومتی

قانون صدور مجوز انجمنها یا
بنیادهای رسمی منافع عمومی

قانون ترفیع فعالیتهای غیرانتفاعی
خاص

حوزه نظارت

کمیسیون شرکت منافع عمومی

فرمانداران استانی

نوع شخصیت حقوقی

انجمن و بنیاد

موسسه

ضرورت اعالم وضعیت

نامحدود

هر  5سال یکبار

فعالیت ها

 22مورد

 20مورد
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بندهای مصوب قانون

نهادهای منافع عمومی

نهادهای غیرانتفاعی خاص تایید شده

فعالیتهای مذهبی و
سیاسی

ممنوع

ممنوع

فعالیت های درامدزا

تا حدی مجاز

تا حدی مجاز

توزیع سرمایه باقیمانده

باید برای فعالیتهای خیرخواهانه
مصرف شود

باید برای فعالیتهای خیرخواهانه
مصرف شود

حداقل تعداد اعضا

حداقل  2نفر

حداقل  10نفر

صالحیت اعضا

شایسته ساالری

شایسته ساالری

مقدار کمکهای نقدی

حداقل  3میلیون ین

اجرایی نیست

بدنه تصمیم گیری

انجمن :جلسه عمومی
بنیاد :هیات نمایندگان

جلسه عمومی

بدنه اجرایی

انجمن و بنیاد :هیات امنا

هیات امنا

بدنه نظارتی

حسابرسان(بیشتر از یک نفر)

حسابرسان(بیشتر از یک نفر)

شفاف سازی

مورد نیاز

مورد نیاز

اهداف

ارتقای فعالیت ها و اطمینان از
اجرای صحیح ان ها توسط شرکت
منافع عمومی باعث مشارکت در
ارتقای منافع عمومی و تحقق یک
جامعه پرجنب و جوش می شود

ارتقای توسعه پایدار فعالیت های
غیرانتفاعی خاص ( 20مورد شامل ارتقا
حقوق بشر یا ارتقا صلح در شکل
داوطلبانه و دیگر فعالیت های اجرا شده
توسط شهروندان بدون هزینه اجرایی و
مفید برای جوامع)
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بندهای مصوب قانون

نهادهای منافع عمومی

نهادهای غیرانتفاعی خاص تایید شده

حسابداری

انجمن :حسابداری فعالیتهای
سوداور باید از حسابداری اهداف
منافع عمومی جدا شود و باید بعنوان
مقادیر ویژه ایجاد شده توسط
فعالیتهای سوداور اجرایی به
حساب آورده شود.
مقادیر عملیات باید از مقادیر عملیات
بنیاد :حسابداری فعالیتهای
مربوط به فعالیتهای غیرانتفاعی خاص
سوداور باید از حسابداری کسب وکار
جدا شود.
با هدف منافع عمومی جدا شود و
باید بعنوان مقادیر ویژه ایجاد شده
توسط فعالیتهای سوداور اجرایی به
حساب اورده شود .ارزش دارای های
اماده توزیع الحاقی باید حداقل
3میلیون ین یا برابر باشد.

تاسیس

انجمن یا بنیاد رسمی عمومی که
فعالیتهایش در راستای اهداف
شرکتهای غیرانتفاعی خاص که
منافع عمومی می باشد باید مجوز
کارشان تجارت با اهداف غیرانتفاعی
وضعیت حقوقی شرکت منافع
است باید توسط دولت محلی تایید
عمومی آن بوسیله کمیسیون منافع
شوند .زمانی که شرکت غیرانتفاعی
عمومی صادر شده باشد .زمانی که
خاص درخواست مجوز مطابق با ماده
موسسه رسمی عمومی از کمیسیون
قبل استانداردهای الحاقی به این نامه را
منافع عمومی درخواست مجوز
به دولت محلی میدهد ،دولت محلی
مطابق با ماده قبل استانداردهای
باید مجوز را برای این شخص حقوقی
الحاقی به این نامه را می دهد این
صادر کند.
کمیسیون باید مجوز منافع عمومی را
برای این شخص حقوقی صادر کند.
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بندهای مصوب قانون

نهادهای منافع عمومی

اجراییات

انجمن :تقاضا توسط هیات رییسه و
ممیزه انجام می شود .هیات رییسه
باید  3نفر یا بیشتر باشد .ممیزان
حسابداری باید مطابق با قانون کار را
انجام دهند.کسب وکار شرکت
غیرانتفاعی خاص باید توسط
اکثریت ارای هیات رییسه تعیین
شود هر چند مغایر با موارد خاص در
ماده الحاقی باشد .ناظران باید باید
وظایف خاص هر کدام از موارد
الحاقی به این نامه را انجام دهد.
رییسان باید جلسههای عمومی را با
اعضا حداقل یک بار در سال برگزار
کنند .فعالیتهای تجاری توسط
جلسه عمومی تصمیم گیری شود به
جز مواردی که به رییس یا
سازمانهای دیگر مقرر شده توسط
قانون یا پیوست آنها سپرده شده
است.
بنیاد :بنیاد رسمی منافع عمومی باید
دارای هیات رییسه ،حسابرسان و
هیات مشاوران باشد.
هیات مشاوران و هیات رییسه باید
شامل  3نفر یا تعداد بیشتری عضو از
رییسان و مشاوران باشد .ممیز
حسابداری باید مطابق با قانون به کار
گرفته شود .موارد تصمیم گیری
هیات مشاوران منحصر به مواردی
است در قانون و پیوست آنها امده
است.
موارد باال نمی تواند به هیات رییسه یا
دیگر سازمانهایی که در قانون و
پیوست آنها آمده است ،سپرده
شود.

نهادهای غیرانتفاعی خاص تایید شده
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بندهای مصوب قانون

نهادهای منافع عمومی

نهادهای غیرانتفاعی خاص تایید شده

مالیات بر درامد شرکت

درامد حاصل از فعالیت تجاری
خیرخواهانه مالیات ندارد

بدون مالیات اما در مورد  34گونه
فعالیت تجاری سوداور مربوط و یا
نامربوط به امور خیریه مشمول مالیات
خواهند بود.

مالیات بر درامد

بدون مالیات

مالیات دارند

پوشش دادن سهام

 50درصد درامد ناخالص یا  2میلیون ین،
 50درصد درامد ناخالص( 51درصد
هم مورد بزرگتر و هم دوتا مورد انتخاب
یا بیشتر ،برحسب شرایط)
میشود

درامد/مالیات بر درامد
حاصله از سود سهام

بدون کسر مالیات

مالیات بسته می شود

اهدای میراث

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

معافیت مالیاتی برای
خیرین (اشخاص )

معافیت مالیاتی خیرین
(شرکتها)

خیران می توانند کسر مالیات را
خیران می توانند کسر مالیات را انتخاب
انتخاب کنند از میان “کسر از درامد”
کنند از میان “کسر از درامد” یا اعتبار
یا اعتبار مالیاتی”کسر از مالیات بر
مالیاتی”کسر از مالیات بر درامد”خیران با
درامد”خیران با انتخاب کسر
انتخاب کسر مالیات ،می توانند درامد
مالیات ،می توانند درامد مشمول
مشمول مالیات خود را تا بیشتر از 40
مالیات خود را تا بیشتر از  40درصد
درصد درامد کلی خود کسر کنند .در
درامد کلی خود کسر کنند .در
صورت انتخاب اعتبار مالیاتی آنها می
صورت انتخاب اعتبار مالیاتی آنها
توانند مالیات قابل پرداخت خود را تا
می توانند مالیات قابل پرداخت خود
بیشتر از  25درصد مالیات بر درامد و
را تا بیشتر از  25درصد مالیات بر
بیشتر از  10درصد مالیات شهرداری و
درامد و بیشتر از  10درصد مالیات
استانی ذخیره کنند.
شهرداری و استانی ذخیره کنند.
رفتار مالیاتی ممتاز(ترجیحی)

رفتار مالیاتی استانی اعمال می شود
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جدول )2-2مقررات مصوبه برای شرکت غیرانتفاعی عام و شرکت غیرانتفاعی خاص []14

بندهای مصوب قانون

شرکت غیرانتفاعی عام

شرکت غیرانتفاعی خاص

قوانین حکومتی

قانون انجمن ها و بنیاد های عام ثبت شده

قانون ترویج فعالیت های
غیرانتفاعی خاص

حوزه نظارت

فرمانداران استانی

فرمانداران استانی

نوع شخصیت حقوقی

انجمن و بنیاد

انجمن

ضرورت اعالم
وضعیت

نامحدود

نامحدود

فعالیتها

غیرقابل تنظیم

 20مورد

فعالیتهای سیاسی

ممنوع

ممنوع

فعالیتهای درامدزا

غیرقابل تنظیم

تا حدی مجاز

توزیع سرمایه باقیمانده باید برای فعالیت های خیرخواهانه مصرف شود

باید برای فعالیت های
خیرخواهانه مصرف شود.

تعداد اعضا

حداقل  2نفر

حداقل  10نفر

صالحیت اعضا

صالحیت خاص مورد نیاز است

صالحیت خاص مورد نیاز
است

مقدار کمکهای
نقدی

حداقل  3میلیون ین

اجرایی نیست

اهداف

برای ترویج و رشدفعالیتهای
غیرسوداور خاص ( 20مورد
شامل ترویج حقوق بشر یا
قید نشده ،بنابراین مادههای مربوط را شامل می
ترویج صلح در فرم داوطلبانه و
شود ،پس فعالیتهای سوداور و غیرسوداور مجاز
فعالیتهای دیگری که به طور
می باشد
ازادانه توسط شهروندان در
راستای سودرسانی به جامعه
انجام می شود).
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بندهای مصوب قانون

شرکت غیرانتفاعی عام

شرکت غیرانتفاعی خاص

حسابداری

انجمن :حسابداری ائتالف انجمنهای عام باید
شامل تجریبات حسابداری تجاری که به طور عام
حسابداری فعالیتهای دیگر
منصفانه و صحیح باشد
بنیاد :حسابداری ائتالف بنیادهای عام باید باید از حسابداری فعالیتهای
شامل تجریبات حسابداری تجاری که به طور عام غیرانتفاعی خاص جدا شود
منصفانه و صحیح باشد .ارزش دارایی قابل پخش
حداقل باید  3میلیون ین یا مساوی باشد.

تاسیس

تقاضای مربوط به احراز هویت
ائتالف انجمنها و بنیادهای عام باید در دفتر
با جواز الحاقی تایید می شود.
اصلی ثبت نام شود .تقاضای ثبت نام و تاسیس
 SNPCها باید در دفتر اصلی
باید با مستندات قانونی مورد نیاز تایید شود.
ثبت نام شود

اجراییات

انجمن 1 :یا تعداد بیشتری مدیر نیاز است .افراد
هیات مدیره ،ممیز حسابداری و حسابرس باید
مطابق با ماده الحاقی باشد .تجارت شرکت های
غیرانتفاعی خاص باید با حداکثر آرا هیات رییسه
مشخص شود .ناظران باید تمام وظایف مشخص
شده را انجام دهند .مدیران باید جلسه های
عمومی متشکل از اعضا را حداقل یک بار در سال
برگزار کنند.فعالیتهای تجاری باید در جلسات
عمومی تصمیم گیری شود به جز مواردی که به
مدیر یا دیگر سازمانهای تصریح شده در قانون یا
مواد الحاقی سپرده شده است.
بنیاد :ائتالف بنیادهای عام نیاز است که شامل
هیات رییسه ،ممیز حسابداری و هیات مشاوران
باشد .هیات رییسه و هیات مشاوران باید شامل
 3یا تعداد بیشتری از مدیران و مشاوران باشد.
ممیز حسابداری باید مطابق با قانون عمل کند.
موارد تصمیمگیری در هیات مشاوران محدود به
مواردی است که در قانون و مواد الحاقی به آنها
سپرده شده است.
موارد باال نمی تواند به هیات مدیره و یا دیگر
سازمانها که در مواد الحاقی امده است سپرده
شود.

 3نفر یا تعداد بیشتری مدیر و
1نفر یا بیشتر ممیز حسابداری
مورد نیاز است .مدیران باید
نمایندگی شرکت های
غیرانتفاعی خاص در هر زمینه
تجارت را داشته باشند با این
شرط که ممکن است قدرت
انها به وسیله مواد الحاقی
محدود شود.
تجارت شرکت های
غیرانتفاعی خاص باید توسط
حداکثر ارای مدیران تایید
شود .ناظران باید وظایف
مشخص خود را طبق موارد
مندرج انجام دهند.
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بندهای مصوب قانون
مالیات بر درامد
شرکت

شرکت غیرانتفاعی عام

شرکت غیرانتفاعی خاص

در مورد  34گونه فعالیت
در مورد  34گونه فعالیت تجاری سوداور مربوط و
تجاری سوداور مربوط و یا
یا نامربوط به امور خیریه مشمول مالیات خواهند
نامربوط به امور خیریه مشمول
بود.
مالیات خواهند بود.

منع مالیات بر درامد

مالیات بندی

مالیات بندی

پوشش دادن سهام

مالیات بندی

مالیات بندی

درامد/مالیات بر درامد
حاصله از سود سهام

بدون مالیات بندی

بدون مالیات بندی

اهدای میراث

مالیات بندی

مالیات بندی

معافیت مالیاتی برای
خیرین (اشخاص )

موجود نیست

مقادیری که برای فعالیت های
غیرانتفاعی خاص از سرمایه
کسب شده در فرایند
درامدزایی بعنوان کمک های
مالی تلقی شده و محدودیت
درصد کسر مالیات برای خیر
 20درصد سود خواهد بود

معافیت مالیاتی
خیرین (شرکتها)

موجود نیست

موجود نیست

2-22222تراست خیریه عام
در سال  1923توکیو زلزله بزرگ کانتو را تجربه کرد در آن صدها هزار نفر کشته شدند و
 60درصد ساختمانهای شهر ویران شدند .این حادثه فرایند ایجاد تراست خیریه عام را
تس ــریع داد که س ــازمانی حدواسط ش ــبیه به انجمنهای ثبت شـــده در مورد عضویت و
شبیه به بنیادهای ثبت شده در مورد مقادیر پول ابتدایی (میراث یا وقف) میباشد .این
س ــازمانها با قانون وقف مصوبه سال  1923تنظیم شده است و در سال  1977با اضافه
ش ــدن ماده  66به موسس ــات وقف خیریه عام اجازه داده شد تا تنوع بینظیری از اهداف
منافع عمومی را داش ــته باش ــند و همانند شـــرکت منافع عمومی با ماده  34کد شـــهری
تنظی ــم ش ــدهاند .هدف از تراسـ ـتها عبادت ،مذهـــب ،خیریه ،آموزش ،هنـــر و صنایع
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دستی ،و دیگر اهداف منافع عمومی میباشد .مرکز صدور مجوز آنها آژانسهای دولتی
مج ــاز میباش ــد و مجوز آنها به ص ــورت گواهینامه صادر میشـــود .اکنـــون بیش از 500
س ــازمان تراس ــت خیریه ع ــام در ژاپن موجود اســـت کـــه متولی اکثریت آنهـــا بانکهای
تراس ــت میباشند ،یعنی بانکهای تراست تامین کننده مالی این سازمانها میباشند.
یکی از فعالیتهای سیس ــتم خیریه تراست انجام کمکهای مالی بشردوستانه و بورس
تحصیلی تحت عنوان تراس ــت میباشد .در بدنه هر تراســـت یک هیات مشاوران وجود
دارد که بهصورت داوطلبانه فعالیت میکنند]19[.
اصالح ــات ب ــزرگ در چارچ ــوب حقوقـــی شـــرکت منافـــع عمومـــی(Public Interest
 )Corporationsدر دسامبر  2008برای اولین بار در طی  110سال اخیر در ژاپن اتفاق افتاد.
سه فعالیت جدید برای شرکت منافع عمومی در سال  2006به تصویب رسید تا جایگزین
سیس ــتم قدیمی شود که بر پایه کد شهری در سال  1986به تصویب رسیده بود .سیستم
قدیمی ب ــرای وزارتخانههای دولتی در اعطای مجوز تاســـیس شـــرکت منافع عمومی و
تنظی ــم مق ــررات آنه ــا ،حق ــوق زیادی قائـــل بود؛ سیســـتم جدیـــد ،مجهز به شـــاخص و
نیازمندیهای شفافسازی شده در قانون برای اجازه صدور و مقررات مربوطه بود.
هدف سیس ــتم جدید ،س ــاختن جامعهای است که در آن فعالیتهای عام المنفعه
غیردولتی درجامعه از طریق صدور مجوز شرکتهای منافع عمومی و اطمینان ازعملکرد
صحیح آنها بهواس ــطه مقررات درس ــت و معقول و مطابق با قوانین جدید ،فراگیر شـــده
اس ــت .هم ــراه ب ــا رون ــد افزای ــش مالی ــات ،چارچوبهـــای نهـــادی بـــرای فعالیتهـــای
عامالمنفعه در ژاپن بهطور کامل مدرن و بهروز شد.
سه تغییر بزرگ در سیستم جدید نسبت به سیستم قدیمی:
 .1در س ــطح ملی ،قب ــا وزارتخانههای مربوطـــه آژانسهای اجرایـــی بودند که منبع
اخت ــاف در تصمیمگیریه ــای مر ب ــوط به صـــدور مجوز و مقـــررات شـــرکتهای منافع
عموم ــی بودن ــد .در مقابل امروزه نخســـت وزیـــر ،دفتر کابینـــه تنها آژانـــس اجرایی تحت
سیستم جدید هستند و در خدمت به مسایل سازمانی عمل میکنند.
 .2در س ــطح محل ــی 47 ،فرمان ــدار اســـتانی اجرائیـــات را بهعهده دارند .در گذشـــته
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فرمان ــداران اس ــتانی دارای ق ــدرت اجرایی بودند کـــه از وزارتخانه هـــای مربوطه به آنها
احراز شده بود اما امروزه آژانسهای اجرایی مستقلی هستند که تحت لوای قانون جدید
کار میکنند.
 .3عالوه بر این تصمیمگیری در سیســـتم جدید شـــورایی است و به تصمیمات مهم
آژانسهای اجرایی محرز شده احترام گذاشته میشود در صورتی که در گذشته بیشتر بر
عهده دستگاههای اجرایی نخست وزیر و فرمانداران استانی و مقامات عالیرتبه بود.
در ژاپن برای اینکه یک س ــازمان بعنوان شـــرکت منافع عمومی بهرســـمیت شـــناخته
ش ــود باید در راس ــتای اه ــداف منافع عمومی فعالیت کند .نســـبت تجـــارت در اهداف
منافع عمومی  50به  100یا بیشتر بوده و باید قادر به نشان دادن ارائه سود به بخش وسیعی
از جامع ــه به قدر مکفی باش ــد .ش ــرایط بیشـــتری برای احـــراز صالحیت ســـازمان در این
کمیس ــیون در قوانین جدید آمده اس ــت".قوانین تشـــخیص وضعیت منافـــع عمومی" در
پایین توضیح داده ش ــده اس ــت .اگر هر ســـازمانی این دســـتورالعمل را شـــامل شـــود یک
موسس ــه خیریه خواهد بود ،حتی اگر بهعنوان سازمان منافع عمومی شناخته شود بعد از
آن باید بهطور مداوم به الزامات قانونی کمیسیون منافع عمومی پاسخگو باشد.
قوانین جدید ش ــامل "قانون موسس ــات غیرانتفاعی عام"" ،قانون تشخیص وضعیت
مناف ــع عمومی"" ،قانون انتقال نس ــبی ،اصالح و لغو "در می  2006به تصویب رســـیدند و
بهعنوان مکمل آنها مقررات و احکام دفتر کابینه برای تاسیس کمیسیون منافع عمومی
در سپتامبر 2007ایجاد شد( .همه این قوانین از دسامبر  2008قابل اجرا می باشد)
خالصه سه قانون تصویب شده جدید به شرح زیر می باشد:
•قانون اتحادیه انجمنها یا بنیادهای عمومی

ای ــن قانون برای ش ــرکتهای غیرانتفاعی عمومی اســـت .مردم میتواننـــد بهراحتی با
ثب ــت نام در دفتر ثبتنام انجمن یا بنیاد غیرانتفاعی عام را بدون تصویب یا اجازه دولت
محل ــی یا مرک ــزی راهاندازی کنن ــد .محدودیتی در زمینه اهداف و فعالیتهای شـــرکت
وجود ندارد به جز محدودیت غیرتوزیعی درامد مازاد ساالنه
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•قانون تشخیص وضعیت خیریه

ای ــن قانون نیازها و روش های م ــورد نیاز ائتالف بنیادها یـــا انجمنهای عام که برای
رس ــیدن به وضعی ــت خیریهای تقاضا دادنـــد را بیان میکند .برای این هدف کمیســـیون
شرکتهای منافع عمومی جدید ،که همان ورژن ژاپنی شده کمیته تشخیص وضعیت
خیر ی ــه ی ــا همان کمیس ــیون خیریه انگلســـتان و ویلز می باشـــد ،فرایند اجرایـــی خود را با
انتصاب رسمی  7اعضای کمیسون از اوریل  2008شروع نموده است.
•قانون انتقال نسبی ،اصالح و لغو

این قانون روشهای تغییر وضعیت حقوقی شـــرکتهای منافع عمومی به نمونههای
توضیح داده ش ــده در باال را نش ــان میدهد .در این موقعیت ماده کد شهری که بهعنوان
ش ــرکت منافع عمومی تعریف میش ــد ،در حال منســـوخ شـــدن اســـت و همزمـــان قانون
ش ــرکتهای غیرانتفاعی خاص (در گذشته بهعنوان قانون ســـازمان غیرانتفاعی معرفی
ش ــده) برای مدتی باق ــی میماند .به عبارت دیگر شـــهروندان میتوانند دو گونه ســـازمان
غیرانتفاعی را انتخاب کنند زمانی که آنها می خواهند شرکتی با اهداف خیریه تاسیس
کنند.

| فصل سوم |

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

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور ژاپن
3-333مقدمه
پس از بررس ــی وضعیت عمومی کشـــور ژاپن و آشکار شدن مفهوم امور خیریه و منافع
عمومی در این فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشور
ژاپن پرداخته میشود و پس از آن به بررسی وضعیت موجود و آمارهای مربوط به نهادها و
درآمده ــای آنها پرداخته خواهد ش ــد .امـــور خیریه و ایجاد ســـازمانهای غیرانتفاعی در
ژاپ ــن پدیدهای بس ــیار نوپا بوده و عوام ــل متعددی در این تاخیر زمانی دخیل میباشـــند.
ژاپن کش ــوری با فرهنگ س ــنتی خاص خود میباشد که این فرهنگ در تلفیق با مذهب
شینتو در گوشه گوشه زندگی و خلقیات و تفکرات آنها به چشم میخورد .عالوه بر این
که ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بهکلی ویران شـــد و در سالهای  1923و  1995دو زلزله
بزرگ کانتو و هانش ــین را پشت سر گذاشت و شـــاید رویداد این دو پدیده غیرمنتظره تاثیر
شگرفی بر تفکرات ژاپنیها نهاد.

3-333روند تاریخی توسعه
در سال  1998کلمه سازمان غیرانتفاعی ( )NPOدر دایره لغات ژاپنی وارد شد .همراه
با این ورود قوانینی برای ارتقاء فعالیتهای غیرانتفاعی مشـــخص وضع شـــد .در همان
زمان کتابها و تفاس ــیر زیادی در مورد مبحث چیســـتی  NPOمنتشـــر شـــد و باعث شد
مردم متوجه ش ــوند که NPOها برای جامعه مفید و جدید هســـتند علیرغم اینکه مردم
زیاد مطمئن نبودند .مرکز س ــازمان غیرانتفاعی ژاپن در ســـال  1996ساخته شد و در سال
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 1998ب ــه ش ــرکت غیرانتفاعی خاص 1تبدیل شـــد .در هـــر حال کلمه مرکز ســـازمانهای
غیرانتفاعی ژاپن 2در همان زمان از کلمه  NPOساخته شد .در خصوص حضور NPOها
قبل از این تاریخ هیچ جواب درس ــتی موجود نیســـت .همچنین قوانین مربوط به  NPOو
هم چنین ش ــرکت  NPOنیز وجود نداشـــته است .چیزی شبیه  NPOدر تاریخ ژاپن دیده
میشود؛ مانند روح وابستگی متقابل و همکاری بین همسایهها ،درجاتی از سازماندهی
بهصورت انجمنهای محلی و مستقل .در طول دهه جدید قانون مدنی  1896سیستمی
برای شرکتهای بهرهبرداری عمومی وضع کرد و یک فرم شرکتهای غیرانتفاعی خاص
ایجاد ش ــد .بع ــد از جنگ جهانی دوم شـــرکتهای رفـــاه اجتماعی و دیگر شـــرکتهای
غیرانتفاع ــی خ ــاص به وجود آم ــد .همچنین از دهـــه  1960به بعد جنبش دانشـــجویی و
جنبش ش ــهروند رون ــق گرفت و در برخی محافل تا حدی رایج شـــد که مـــردم به فرمهای
مختلف مانند سخنرانی و تظاهرات دیدگاههای خود نسبت به جامعه را بیان میکردند.
در ط ــول ده ــه  1980ت ــا  90در پی دوره رشـــد پـــس از جنگ ،اکثر مـــردم ژاپن دربـــاره انواع
مختلف تمول "فراتر از تمول اقتصادی" فکر میکردند و به دنبال یک پروسه برای مشارکت
فعال در س ــاختار جامعه بودند .بهعنوان یک تحول در جنبش شـــهروندی که قبال بر بیان
عقاید تاکید داشت ،فعالیتهای مدنی عملی گسترش پیدا کرد و مردم پروژههای خود
را انج ــام داده و پیش ــنهادهای خ ــود را راجـــع به رفـــاه اجتماعی ،محیط زیســـت و روابط
بینالمللی ارائه میکردند .شرکتهای بهرهبرداری عمومی موجود سیستم نظارت دولتی
داش ــتند و و در ز ی ــر این حکوم ــت از باال به پایین برای فعالیتهـــای غیر انتفاعی خاص
آزادی عمل زیادی وجود نداش ــت .شرکتهای بهرهبرداری عمومی تحت سیستم صدور
مجوز فعالیت میکردند و فعالیتهای غیرانتفاعی به یک ضمانت از ســـوی دولت نیاز
داش ــتند .با هدف رس ــیدن به یک فرم مشارکتی با ازادی بیشتر برای فعالیتهای مدنی،
NPOها از میان نمونههای خارجی کشف شدند .در سال  1995زمینلرزه بزرگ هانشین
اتفاق افتاد و فرصت فعالیتهای داوطلبانه بیشـــتری برای شهروندان فراهم آورد .نتیجه
این فعالیتها حمایت از قوانین  NPOبود و صراحت بیان موقتی حاصل از تغییر دولت
1. Specified Non-Profit Corporation
2. Japan NPO Center
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در س ــال  1993منجر به تاثیرات سیاســـی و در نهایت تصویب قانون سازمان غیرانتفاعی
در سال  1998گردید.
بر خالف بقیه کش ــورها که در قانون با ژاپن مشـــترکند ،ژاپن دارای قانون مدنی است و
این باعث تعریف حقوقی برای بخش خصوصی شـــده اســـت .قانون مدنی شامل دو نوع
قانون خصوصی و عمومی میباش ــد .قانون خصوصی قوانین و مســـئولیتهای شخص
حقوق ــی و قوانی ــن عمومی روابط بین اشـــخاص حقیقـــی و دولت ،آژانسهـــای عمومی،
ش ــرکتهای قوانین عمومی را تنظیم مینماید .تحت قوانین مدنی ژاپن دو گونه سازمان
تشخیص داده ش ــده است :شرکتهای منافع عمومی و انجمنهای حقوق خصوصی.
برای بهدس ــت آوردن یکی از این دو فرم حقوقی سازمان باید تحت شرایط تعریف شده با
کد ثبت نام کند .عدم ثبت نام بهمعنای آن اســـت که ســـازمان شخصیت حقوقی ندارد
و فق ــط بهعنوان حقوق خصوصی به شـــمار میآید .ســـازمانهای ثبت نشـــده نمیتوانند
قرارداد ببندند یا حس ــاب بانکی باز کنند .در نتیجه نمیتوانند کارمند استخدام کنند یا
سرمایهگذاری کنند و قرارداد مکان را امضا کنند و قادر به همکاری و انجام پروژه مشترک
با بدنه دولت نیستند یا حتی نمیتوانند دستگاه فتوکپی اجاره کنند.
تا س ــال  1949ماده  34کد ش ــهری مربوط به تعریف ســـازمانهای غیرانتفاعی در ژاپن
بوده اس ــت (پس از جنگ جهانی دوم) متعاقبا ژاپن نیازمند مســـاعدت اجتماعی است.
در کل کشور سازمانهای جدید شروع به رشد کردند و سازمانهای قدیمی که تا کنون ثبت
نام کردهاند ،در این دوره بسیار مفید واقع شدند .در این زمینه دولت ملی مجبور به معرفی
قوانینی بود که به سازمانهای جدید یا نسبتا جدید اجازه کسب وضعیت قانونی جدید را
مـ ـیداد .اولی ــن گروههایی ک ــه نیاز بود تنظیم شـــوند ســـازمانهای مذهبی و شـــرکتهای
آموزش ــی بودند .س ــپس سازمانهای مراقبت پزشکی و شـــرکتهای رفاه اجتماعی هم به
آنها اضافه ش ــدند .آنها با قانون شرکتهای مذهبی مصوبه سال  1946و قانون مدارس
خصوصی مصوبه س ــال  ،1949قانون پزشـــکی مصوبه ســـال  1950و قانـــون خدمات رفاه
اجتماعی مصوبه س ــال1951تنظیم ش ــدهاند .هر کدام از شـــرایط تعیین شده برای تایید و
صدور مجوز شخصیت حقوقی توسط مقامات ذیصالح الزم است[.]20
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هم ــه این فرمهای س ــازمانی ش ــامل آنچه که بهعنوان شـــخصیت حقوقـــی در منافع
عمومی بهحساب آورده میشود .مشکالت مهمی در رابطه با تنظیم این سازمانها وجود
دارد .اولین مش ــکل مواجه ش ــده در ماده  34کد شـــهری مانند قوانین خاص دوره بعد از
جنگ ،مربوط به تعریف منافع عمومی اســـت .این مشـــکل در سیســـتم انگلستان و ویلز
هم مش ــاهده شده اس ــت .جدا از منابع موجز در ماده  34کد شهری سازمانهای مربوط
به تش ــریفات مذهبی ،مذهب ،خیریه ،فعالیتهای دانشـــگاهی ،هنر و صنایع دستی یا
موارد مربوط به منافع عمومی تعریفی برای منافع عمومی وجود ندارد.
دولت در ژاپن بهصورت س ــنتی بهعنوان بازیگر حقوقی پنداشـــته نمیشود ولی بهطور
تاریخی بهعنوان یک نهاد اخالقی درک میشـــود .باور عموم به نهادهای قانونی بهعنوان
نقش کلی ــدی توجیهکنن ــده و تنظیمکننـــده فعالیتهای منافع عمومی اســـت .بر طبق
آنها کد ش ــهری باعث ایجاد چالش در مقابل محرومیت تصویب برنامه کاربردی شـــده
اس ــت .و نی ــازی ب ــه دلیل ب ــرای رد یک برنامه خاص نیســـت .عـــاوه بر این بـــرای گرفتن
شخصیت حقوقی س ــازمانهای منافع عمومی آنها باید تقاضای خود را به وزیر مربوطه
ارائ ــه دهند در نتیجه اگر یک س ــازمان قصـــد دارد تا فعالیتهایش را در راســـتای بیش از
ته ــای مناف ــع عموم ــی قرار دهـــد ،باید مجوز خـــود را از بیـــش از یک وزیر
یک ــی از فعالی 
دریافت کند.
قانون کد ش ــهری تا دس ــامبر س ــال  1998تنها قالب قانونی ســـازمانهای غیرانتفاعی
ژاپنی بود .اما در س ــال  1998به دلیل زلزله عظیم هانشـــین سال  1995تغییرات مهمی در
نگرش سیاس ــی ژاپن پدید آمد و باع ــث تصویب قانون ترویج فعالیتهـــای غیرانتفاعی
خاص 1شد ،که به قانون سازمانهای غیرانتفاعی مشهور است .هدف اصلی این قانون
کاهش مش ــکالت حقوقی ش ــرکتهای منافع عمومی در فرایند ثبت در سیســـتم قدیم و
ج ــدا ک ــردن فرایند ثبت ن ــام از فرایندهـــای اداری در راســـتای اطمینان از ثبـــت نام همه
س ــازمانهای شایس ــته اس ــت .بی ــش از یـــک میلیـــون انجمن ژاپنـــی در سیســـتم جدید
نتوانستند اجازه ثبت بگیرند .اکثریت قابل توجه آنها گروههای مدنی بودند که همهگونه
1. Special Nonprofit Activities Promotion Law
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ته ــای مدن ــی غیررس ــمی مانند مســـائل زیســـت محیطـــی ،حقوق زنـــان و حقوق
فعالی 
ش ــهروندی ،طرحهای مربوط به صل ــح ،حقوق مصرفکنندگان ،مبـــادالت بینالمللی،
که ــای متقاب ــل و انجمنهای محلـــهای ،انجمنهای کـــودکان و ...را
س ــرگرمیها ،کم 
انجام میدادند .این قانون جدید نور زیادی را بر قسمت تاریک بخش غیرانتفاعی افکند
و باعث ایجاد شرکتهای غیرانتفاعی خاص ( )SNPCشد.
براساس قوانین جدید ،اختیار تایید ثبت نام وضعیت غیرانتفاعی که برعهده وزیران
دولتی بود ،برای تسریع در فرایند به مقامات محلی واگذار شده است.عالوه بر این دولت
محلی موظف به اعالن عمومی وضعیت ثبت شـــرکتهای غیرانتفاعی پس از دو ماه از
تاریخ درخواس ــت میباش ــد .همچنین در مرحله ثبت نام نیازی به اعالم میزان ســـرمایه
نیس ــت .تحت قانون جدید ش ــرکتهای غیرانتفاعی خاص به موارد زیـــادی نیاز دارند.
هنگام درخواست ثبت نام در آژانسهای مجاز موارد زیر باید تحویل داده شود:
1.1درخواست ثبت نام
2.2لیست مدیران
3.3لیست حداقل ده نفر از اعضا
4.4مدارک مبتنی بر تایید هدف سازمان و عدم وابستگی به سازمانهای جنایی
5.5چشم انداز
6.6لیست بنیانگذاران
7.7صورت جلس ــه تصمیمگیری راجع به ثبت ،لیســـت داراییها ،مـــدارک گزارش مالی
ساالنه ،تخمین بودجه و برنامه یکساله
قانون جدید ش ــرکتهای غیرانتفاعی فعالیتهای این شـــرکتها را تعیین میکند و
تاکی ــد بر این مس ــاله دارد که ه ــدف اصلی فعالیتهـــای آنها نباید مذهبی و سیاســـی
باشد .و آن سازمان نباید فعالیتهای سوداور شخصی ،شرکتی یا سازمانی داشته باشد
مگ ــر ش ــرکت در پروژهه ــای س ــودزایی که ســـود آنها مجـــددا صـــرف ســـرمایهگذاری در
یش ــود .هر سال شرکت غیرانتفاعی ثبت شده موظف است
فعالیتهای غیرانتفاعی م 
که مدارک زیر را به آژانسهای مجاز ارائه دهد .این مدارک شامل موار زیر است:

 / 82آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ژاپن

1.1گزارش فعالیتها
2.2فهرست اموال
3.3ترازنامه
4.4میزان هزینهکرد و مخارج
5.5لیست مدیران
6.6مدارک پرداختی به مدیران
7.7مدارک مربوط به اسم و آدرس ده تن از اعضا
به هرحال یک مورد درباره قوانین ســـازمانهای غیرانتفاعی قابل بهذکر اســـت و آن هم
مربوط به معافیت مالیاتی اس ــت که به عنوان مانعی بزرگ برای سازمانهای غیرانتفاعی
ژاپنی عمل مینماید .در ژاپن ملزومات دریافت وضعیت نهاد قانونی متفاوت از ملزومات
دریافت معافیت مالیاتی است .معافیت مالیاتی مستلزم مجوز مخصوص از آژانس امور
مالیات ــی وزارتخانه مالی میباش ــد .پس از آ گاهی از این نقص دو ســـال پس از تصویب
قانون س ــازمانهای غیرانتفاع ــی ،مجلس ژاپن در مارس  2001قانـــون اندازهگیری مالیات
خ ــاص 1را بهعن ــوان اولین قانون برای کســـر مالیات شـــرکتهای غیرانتفاعی ثبت شـــده
تصویب کرد .این قانون باعث افزایش تعداد ســـازمانهای ثبت شده غیرانتفاعی خاص
گردید .در انتهای س ــال  2008تعداد ش ــرکتهای غیرانتفاعی تاســـیس شده تحت قانون
مصوبه سال  1998به  34هزار عدد رسید.
قان ــون جدید س ــازمانهای غیرانتفاعی بهطور وســـیعی باعث تســـهیل در فرایند ثبت
میلیونها س ــازمان غیرانتفاعی ایجاد شـــده پس از جنگ جهانی دوم شد .پس از اصالح
قوانین  25هزار از بزرگترین س ــازمانهای غیرانتفاعی ژاپنی جزو دسته شرکتهای منافع
عمومی بهحس ــاب میآیند .بر اساس گزارش هیات دولت در رابطه با شرکتهای منافع
عمومی توسط دفتر وزارتخانه و وزارتخانه امور داخلی و ارتباطات میانگین درامد این
شرکتها باید  59/27میلیون ین باشد .این درامد  15برابر درامد یک شرکت غیرانتفاعی
خاص میباش ــد .در جون  2006سه قانون جدید برای اصالح شرکتهای منافع عمومی
1. Special Tax Measures Law
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از مجلس گذشت و در دسامبر  2008قالب حقوقی جدید برای سازمانهای غیرانتفاعی
در ژاپن ایجاد شد .برخالف این تاریخچه طوالنی شرکتهای منافع عمومی با دو بحران
بزرگ در شرکتهای غیرانتفاعی عام روبرو بودند:
_ای ــن س ــازمانها اغل ــب توس ــط بازنشســـتگان دولتی اداره میشـــد کـــه در زمـــان قبل از
بازنشستگی مسئول نظارت بر همان سازمانها بودند.
_آژانسها سوبس ــید بیش ــتری از دولت دریافت میکردند در حالیکـــه ماموریت کمتری
داش ــتند اما مجبور به پرداخت حقوق بیشـــتری به مقامات دولتی بازنشســـته بهعنوان
مدیر شرکتهای منافع عمومی بودند.
در مارس  2002کابینه راجع به ایجاد اصالحات در سیستم شرکتهای منافع عمومی
تصمیمگی ــری ک ــرد .مش ــکل واقع ــی شناســـایی مراجـــع ذیصـــاح بـــرای صـــدور مجوز
شرکتهای منافع عمومی بودند .در سال  2004شورای مشاوران بخش خصوصی توسط
وزیر اجرایی برگزار شد و آنها ایجاد نهاد مستقل و جدیدی بهنام کمیسیون منافع عمومی
تحت نظارت دفتر کابینه را برای اجرای این نقش پیشنهاد دادند .پس از سالها مشاوره
ب ــا کارشناس ــان ،خبرگان و محققان بخش خصوصی ســـه قانون جدیـــد در جون  2006به
تصویب مجلس رسید و در اوریل  2007قبل از اجرایی شدن آنها دفتر کابینه کمیسیون
منافع عمومی را تاس ــیس نمود ،که همان مدل کمیســـون امور خیریه در انگلســـتان و ولز
میباشد .هفت کمیسر این کمیسیون توسط نخست وزیر پس از تایید در هر دو مجلس
یش ــوند .این افراد بهصـــورت پارهوقـــت کار میکنند و کارشناســـانی در
ژاپ ــن منص ــوب م 
زمینههای مختلف مانند حقوق ،حســـابداری ،تجارت ،سالمت و رفاه ،هنر و فرهنگ،
بخش غیرانتفاعی هس ــتند .اگر س ــازمانی وضعیت منافع عمومـــی را دریافت کند بهطور
کامل از مالیات بر شرکتها معاف خواهد شد[.]21

3-333وضعیت موجود وقف و امور خیریه در ژاپن

1

سازمانهای جوامع مدنی ژاپن به بیش از ده وضعیت حقوقی تقسیم شده و هر کدام
 .1در زمینـ ـهی وضعی ــت موجود مس ــاجد و اماکن مذهبی کشـــور ژاپن علیرغم جســـتجوهایی کـــه در اینترنت صورت پذیرفـــت ،به دلیل
محدودیت های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشـــور مورد مطالعه ،مطالبی یافت نگردید و تکمیل
اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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تحت قوانین مختلفی اداره میشوند .شرکت منافع عمومی در سال  2008اصالح شده و
شرکتهای منافع عمومی که قبال تحت ماده  34کد شهری بودند اکنون در دوره انتقال
هس ــتند .این شرکتها میبایست نسبت به تغییر وضعیت حقوقی خود از دسامبر 2013
تصمیمگیری کنند.
تع ــداد کلی گروههای ثبت نام ش ــده بیشـــتر از  360هزار تا بود که تعداد شـــرکتهای
مذهبی بیشتر از نصف آن را شامل میشد .بر اساس افزایش گروههای سازمانهای مدنی
تعداد ش ــرکتهای غیرانتفاعی عام نســـبت به یک ســـال قبل به  10416تا رســـید و تعداد
شرکتهای منافع عمومی و شرکتهای غیرانتفاعی خاص هم به  2950و  2020تا رسید.
بهعب ــارت دیگ ــر تعداد ش ــرکتهای منافع عمومی کـــه تحت ماده  34کد شـــهری بودند
بهدلیل دوره انتقال کاهش پیدا کرد و به  3041تا رسید.
جدول )1-3تعداد سازمانهای خیریه ژاپن تا سال 2014

سال اجرای

تاریخ تاسیس

تعداد

وضعیت حقوقی

1869

جوالی 2014

9253

شرکت منافع عمومی

2008

آوریل 2014

31900

ت عمومی
شرک 

1998

جوالی 2014

48496

شرکت غیرانتفاعی خاص

2002

اگوست 2014

669

شرکت غیرانتفاعی خاص تایید شده

1948

مارس 2012

47825

شرکت خدمات درمانی

1949

می 2012

5543

شرکت مدارس خصوصی

1951

دسامبر 2008

182868

شرکت مذهبی

1951

مارس 2012

19498

شرکت رفاه اجتماعی

1995

اکتبر 2012

165

شرکت امداد و توانبخشی

قوانین مربوطه

تفاوتهای زیادی بین وضعیتهای حقوقی بر اســـاس اندازه ســـازمان وجود دارد .بر
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اساس میانگین مخارج و تعداد کارمندان ،سازمانهای خیریه داوطلبانه بزرگتر به سمت
وضعیت شرکت منافع عمومی و گروههای شهروندی باسابقه و انجمنهای کوچکتر به
سمت وضعیت شرکت غیرانتفاعی خاص گرایش پیدا میکنند[.]14
جدول )2-3مقایسه میزان حقوق و هزینه کرد سازمانهای جامعه مدنی

حقوق کارمندان(ین)

هزینه(ین)

وضعیت حقوقی

3679

20388

شرکت منافع عمومی

40

1811

گروه اجتماعی

112

738

شرکت غیرانتفاعی خاص

119

540

سازمان کارگری

8880

33940

شرکت خدمات درمانی

3301

10876

شرکت مدارس خصوصی

655

3651

شرکت مذهبی

3597

18300

شرکت رفاه اجتماعی

935

6877

گروه صنعتی

میانگین میزان حقوق ساالنه کارمندان سازمانهای خیریه  1/37میلیون ین معادل
 11/417دالر امر ی ــکا بهط ــور کلی میباشـــد و این مقدار برای کارمنـــدان تمام وقت 2/22
میلی ــون ین بوده در صورتیکه برای شـــرکتهای خصوصی این مقـــدار به  4/14میلیون
ین میرسد.
بیش از نیمی از شرکتهای غیرانتفاعی خاص بین صفر تا  5عضو کارمند در چارت
سازمانی خود داشتند .بهطور میانگین کارمندان آنها  5نفر بودند و سه نفر از آنها حقوق
دریاف ــت میکردند و یک نفر هم تمام وقت کار میکرد و حقوق دریافت مینمود .این آمار
نش ــاندهنده آن اس ــت ک ــه در ژاپ ــن تعـــداد زیـــادی کارمنـــد بهصـــورت داوطلبانـــه برای
سازمانهای غیرانتفاعی کوچک کار میکنند.
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شکل )1-3مقایسه حقوق کارمندان تمام وقت موسسات غیرانتفاعی و کارمندان شرکتهای خصوصی

در س ــال  2012ش ــرکتهای غیرانتفاعی خاص ســـاالنه در حدود ده داوطلب در کادر
اجرایی خود داش ــتند .آن بدان معناســـت که  32درصد ســـازمانهای خیریه از اعضای
داوطلب در فعالیتهای خود استفاده نمیکردند[.]18
مرک ــز س ــازمانهای غیرانتفاعی ژاپ ــن در فوریه  2014و در گزارش ســـاالنه خود عالوه بر
درام ــد کل ــی ک ــه بال ــغ ب ــر  642،637،065ین بـــود ریز درامـــد خود را نیـــز ارائـــه داد که در
جدول( )3-3آورده شده است[.]22
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جدول )3-3میزان هزینه و درامد مرکز سازمانهای غیرانتفاعی ژاپن

هزینههای کلی

642،637،065

درامد کلی

638،879،975

سرویسهای برنامه ای

16،170،000

حق عضویت

29،227،853

سرویسهای اطالعاتی

539،105،474

موارد اهدایی

4،859،419

مشاورهها

71،429،633

برنامهها و قراردادها

10،511،373

سیاستهای عمومی و شبکهای

15،875،436

کمک هزینهها

7،325،232

تحقیقات

56،522

سایر

112،265،853

پروژههای تسهیلگری

31،180،976

آموزش

414،696،012

امدادرسانی در شرق ژاپن

28،814،257

سرویسهای خدماتی

تراس ــت خیریه ع ــام در زمینههای مختلفـــی فعالیت میکند و هر کـــدام از زمینههای
فعالیت ــی آن ت ــراز مال ــی مخص ــوص بهخـــود را دارد که در جدول( )4-3نشـــان داده شـــده
است[.]22
جدول )4-3زمینههای فعالیت شرکتهای تراست خیریه عام و تراز مالی آنها

میزان(22میلیون ین)

تعداد

زمینه فعالیت

23202

159

کمک هزینه تحصیلی

8497

76

مشارکت در مطالعات علوم طبیعی

2486

63

ترویج آموزش

3714

38

ترویج معاوضات و همکار یهای بین المللی

3401

36

رفاه اجتماعی

5129

24

ترویج فرهنگ و هنر
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میزان(22میلیون ین)

تعداد

زمینه فعالیت

7172

26

حفظ و توسعه محیط شهری

4627

20

محافظت از محیط طبیعی

1020

15

مشارکت در مطالعات علوم فرهنگی

162

3

محافظت از سرمایههای فرهنگی

327

1

محافظت از تولیدمثل گونههای گیاهی و جانوری

24

1

فعالیتهای سبز

4661

22

سایر

64427

484

کلی

3-333مقایسۀ وضعیت کشور در امور خیریه با دیگر کشورها
کش ــور ژاپن با حدود  1/02میلیارد دالر ( 31،272میلیارد ریال) کمک بشردوســـتانه در
س ــال  2015رتبه هش ــتم را در دنیا بهخود اختصاص داده اســـت .شـــکل ( )2-3جایگاه
کشور ژاپن را از نظر کمکهای بشردوستانه در میان  20کشور نشان میدهد [.]14
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ژاپن
 1/020میلیون دالر

شکل )2-3جایگاه کشور ژاپن در دنیا از نظر کمکهای بشردوستانه

دول ــت ژاپ ــن در زمین ــه کمکه ــای بینالمللـــی و همکاری بـــرای توســـعه دولتها و
کمکهای بشردوس ــتانه در ردهبندی جهانی از رتبه باالیی برخوردار است؛ همانطور که
در شکل ( )9-1مشاهده میشود ،کشور ژاپن رتبه چهارم ازنظر هزینهی صرف شده برای
همکاری در توس ــعه س ــایر دولتها (برحســـب میلیارد دالر امریکا) را کســـب کرده است
[.]11
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شکل )3-3هزینهی صرف شده برای همکاری در توسعه سایر دولتها برحسب درصدی از درآمد ناخالص ملی ()2015

شکل  )4-3جایگاه کشور ژاپن ازنظر هزینهی صرف شده برای همکاری در توسعه سایر دولتها ()2015
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از نظر میزان پذیرش پناهجو و درآمد اختصاص دادهشده به آنها کشور ژاپن از جایگاه
بسیار مناسبی برخوردار است و بسیاری از پناهجویان را با شرایط مناسب پذیرفته است.
بر اس ــاس رتبهبندی گزارش کمکهای بشردوســـتانه جهان ،1از میان دولتهای برتر
اهداکنند ه کمکهای بشردوس ــتانه بینالمللی در ســـال  ،2014کشـــور ژاپن رتبه هفتم را
کس ــب کرده اس ــت و این می ــزان براب ــر بـــا 0،882میلیـــارد دالر (27،582میلیـــارد ریال)
است[.]12
جدول )5-3دولتهای برتر اهدا کننده کمکهای بشردوستانه بینالمللی در سال 2014

کشور

مبلغ اهداشده
(میلیارد دالر)

آمریکا

6

انگلستان

2.3

اتحادیه اروپا

2.3

ترکیه

1.6

آلمان

1.2

سوئد

0.933

ژاپن

0.882

نمودار دولتهای برتر اهداکننده کمکهای بشردوستانه بینالمللی در سال  2014در
شکل( )5-3آورده شده است.

)1. Global Humanitarian Assistance (GHA
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شکل )5-3دولتهای برتر اهدا کننده کمکهای بشردوستانه بینالمللی در سال 2014

از دیگر آمارهای گزارش کمکهای بشردوســـتانه جهـــان ،میزان هزینههای میزبانی از
پناهن ــدگان و می ــزان کمکهای بشردوســـتانه بینالمللی در ســـال  2013میباشـــد که در
ش ــکل( )6-3آورده شده است .همانطور که در شکل نمایان است ،کشور ژاپن در این
سال ،کمک بشردوستانه بینالمللی معادل  878میلیون دالر داشته است که این کشور
را در رتبه هفتم بین المللی قرار میدهد.]25[ .
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شکل )6-3هزینههای میزبانی از پناهندگان و میزان کمکهای بشردوستانه بینالمللی در سال 2013

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور ژاپن

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ژاپن
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت ساختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع از آنجهت
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
ژاپن ایفا میکنند ،پرداخته ش ــده اس ــت .سپس نگاشـــت نهادی تمامی این بازیگران به
همراه نوع ارتباطات آن ترس ــیم شده اســـت و پسازآن ،هر یک از این بازیگران و مجموعه
ته ــا ،اهداف ،مأموریت ،چشـ ـمانداز ،ســـاختار و ...آنها مـــورد تحلیل قرار گرفته
فعالی 
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 ،پیامده ــا و )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور
ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل
تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل ،سیاست
میتواند ش ــکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـتهای غیر مداخلهای ،تنظیم،
تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
بر این اس ــاس نهادهای سیاستگذار در حوزه وقف و امورخیریه در کشور ژاپن شامل
پارلمان ،که ش ــامل مجلس مش ــاوران و مجلس نمایندگان میباشـــد ،دفتر کابینه دولت
برای ثبت و نظارت بر روند فعالیت ســـازمانهای خیریه و دیوان عالی برای رســـیدگی به
شکایات احتمالی میباشد.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه به منظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون به
1. command and control
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عن ــوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
دارند ،تنظیم شود.
_خ ــود -تنظیم ــی :1این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 2رویکرد
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 اجرا میکنند .به عنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسبوکار دیده میشود که اقدام انحصاری به
منظ ــور جلوگی ــری از مداخل ــه دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
باالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده میباشد .به عالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند به صورت یـــک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به
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 تنظیم نشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :3یک تش ــویق ،سیاست ،قانون ،مکانیســـم قیمت ،یا رویهای
اس ــت که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شـــرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکســـو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تش ــویق اســـت چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتاره ــای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد را
پاداش دهد .هدف عمده این اس ــت که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را از
طریق تحمیل /وضع مالیات و کمکهای مالی محدود یا متوقف کند .برای به کارگیری
1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation
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این رویکرد ،گامهای اصلی ش ــامل انتخاب واحدهـــای اندازهگیری ،تعیین خط مبنا،
انتخ ــاب اه ــداف ب ــرای بهب ــود و /یا نگهداری و ســـپس اجـــرای تشـــویقها و جریمهها
میباش ــد .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشـــویق ،تنظیم مبتنی بـــر عملکرد)PBR(1
است که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود در کیفیت
خدمات میباش ــد .به عالوهPBR ،بیشـــتر به اســـتانداردهای عملکـــرد خارجی متکی
اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شرکت حساس است .مزایای  PBRاین است که
ب ــه بهبود در بهرهبرداری ش ــرکتها ،کاهش هزینههای نگهـــداری و عملیات و بهبود در
پایایی سیس ــتم کمک میکند .طرح تنبیه و تشـــویق به صورت مکانیکی عمل میکند.
بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان تسخیر در فرآیند تنظیم را
کاهش میدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری شـــرکت ،که آیا از
قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد  ،را فراهم میکند .اگرچه به عنوان یکی از معایب این
روش ،میتوان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر منعطف که واقعیتهای بازار در آن
لحاظ نش ــده اس ــت ،اش ــاره کرد .از مفروضات اصلی این رویکرد ،عقالنیت اقتصادی
ً
است که لزوما در همه موارد یافت نمیشود.همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این
ن ــوع رویکرد مش ــکل اس ــت .بهعنوانمثال ،رفتار "بـــد" ،مانند آلودگـــی ،میتواند پاداش
بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.
در کش ــور ژاپن س ــازمانهای خیریه به دو صورت ملی و محلی میتوانند ثبت شوند.
برای ثبت در سطح یک شهر یا استان فقط با دولت محلی و شوراهای محلی مرتبط اما
در س ــطح ملی و کش ــوری کمیس ــیون منافع عمومی واقع در دفتر کابینه و وزارتخانههای
مربوطه درگیر میباش ــند .دولت محلی و کمیسیون منافع عمومی بر روند ثبت و فعالیت
سازمانهای خیریه نظارت میکنند.
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
1. Performance-based regulation
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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 انجام شده
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 خدم ــات مش ــاورهای برای مؤسســـات خیریـــه نیز میتوانـــد به عنـــوان کارکردهای
تسهیلگران در نظر گرفت.
در کشور ژاپن تسهیلگران بزرگ و قدرتمندی وجود دارند که خود نیز جزو سازمانهای
خیریه به ش ــمار میآیند و همواره در حال گسیل منابع به ژاپن و یا بالعکس به کشورهای
نیازمند میباش ــند و بستری برای ظرفیت سازی در سازمانهای خیریه به شمار میآیند.
این س ــازمانها ش ــامل انجمن س ــازمانهای خیریه ژاپن ،مرکز ســـازمانهای غیرانتفاعی
ژاپن ،جامعه آسیایی تراست و سایت کمک به ژاپن و ...میباشند.
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 به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند [.]26

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 ژاپن فعالیت مینمایند .در این بخش ابتدا نگاشـــت
نهادی مربوط به این کنشگران در شکل ( )1-4نشان داده شده است و سپس نهادهای
سیاسـ ـتگذار ،تنظیمگر ،تس ــهیلگر و ارائه دهنـــدۀ خدمات در موضوعـــات مختلف در
حوزۀ وقف و امور خیریه مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
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شکل )1-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ژاپن
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 4-44444دولت
دولت نهادی پارلمانی است که از نخست وزیر (صدراعظم) و وزرای کابینه تشکیل
مییاب ــد .نخسـ ـتوزیر ژاپن رئیس دولت در ژاپن اســـت که از میـــان نمایندگان مجلس و
توسط مجلس انتخاب میشود و امپراطور او را منصوب میکند .وزرای کابینه نیز توسط
نخس ــت وزیر منصوب میشوند .با این شروط که اکثریت کابینه باید از میان نمایندگان
انتخاب شوند ونیز تمامی وزرا باید از بین شهروندان غیرنظامی برگزیده شوند.
کابینه باید در مقابل مجلس مس ــئول باشـــد .در صورت احراز عدم کفایت کابینه در
مجل ــس نمایندگان ،یا مجلس نمایندگان منحل میگردد و یا اعضای کابینه اســـتعفای
دستهجمعی میدهند .چنین نظامی را نظام پارلمانی مینامند.
وظایف دولت عبارتاند از پیش ــبرد امـــور ادارات دولتی ،عقد قراردادها و معاهدات،
حکومتی به عهده امپراطور
تهی ــه طرح بودجه ،تصویب آئیننامههای دولتی ،تعیین امور
ِ
و رایزنی در مورد آن ،معرفی کردن رئیس دیوان عالی و انتصاب قضات دادگاههای تالی،
انحالل مجلس نمایندگان و غیره.
نخس ــت وزیر اختیارات بس ــیاری نظیر انتصاب وزرای کابینه ،اداره جلسات هیئت
دولت و نظارت بر کلیه بخشهای دولت بهعنوان نماینده دولت و تقدیم طرح به مجلس
و غی ــره را داراس ــت .باالتر ی ــن ح ــق نظـــارت و هدایت نیروهای دفـــاع از خـــود و حق اداره
نیروه ــای پلی ــس در مواقع اضطراری را دارد .وزرای کابینه توســـط نخســـتوزیر منصوب
یش ــوند و امپراطور آنان را تأیید میکند .در حال حاضر وزارتخانه های ژاپن به شـــرح
م 
زیر اند.
_وزارت مدیریت دولتی ،امور داخلی ،پست و ارتباطات
_وزارت دادگستری
_وزات امورخارجه
_وزارت دارایی
_وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علوم وفناوری
_وزارت بهداشت ،کار و رفاه
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_وزارت کشاورزی ،جنگلداری و شیالت
_وزارت اقتصاد ،تجارت و صنایع
_وزارت زمین ،زیر بنا و حمل ونقل
_وزارت محیط زیست
در ذیل کابینه ،ادارات مرکزی مسئول اجرای امور اداری گوناگون وجود دارند .ادارات
مرکزی به قرار زیر است:
_دبیرخان ــه کابینه (تنظیم امور جلس ــات هیئت دولت ،امـــور اداری کابینه ،هماهنگی
سیاسـ ـتهای نهادهای دولتی و غیـــره را انجام میدهد .بر کلیـــه وزارتخانهها تفوق
دارد)
_اداره قانونگذاری کابینه (رسیدگی به قوانین مصوب در دولت و بررسیهای مربوط به
قانونگذاری)
_شورای امنیت (اقدامات الزم در شرایط دفاع و شرایط فوق اضطراری را انجام میدهد)
_اداره کارگزینی (به امور پرسنلی کارکنان دولت میپردازد)
_دفتر کابینه (وظیفه کمک به کابینه را در طراحی و تنظیم سیاستها دارد)
_اداره در ب ــار ،کمیت ــه تجارت عادالن ــه ،کمیته امنیـــت عمومی (اداره پلیـــس :نهاد ویژه
کمیته امنیت عمومی) ،اداره گردش پول[.]1
4-44444دفتر کابینه
زمانی که اصالحات اجرایی در سال  2001اتفاق افتاد ،افزایش عملکرد کابینه در میان
موارد مهم مورد بحث قرار گرفت .از آن زمان به بعد دفتر کابینه برای افزایش نقش حمایتی
کابینه تاسیس شد .دفتر کابینه به عنوان اتاق فکر به کابینه و نخست وزیر کمک میکند.
سه معاون وزیر و سه دبیر کابینه در دفتر کابینه حضور دارند .این دفتر شامل  4شورای مهم
میباش ــد .رییس هر ش ــورا باید نخس ــت وزیر یا دبیر کابینه باشـــد و اعضای شـــورا از میان
وزیران و متخصصان مربوطه انتخاب میشوند .این شوراها شامل موارد زیر میباشد:
1.1شورای سیاست گذاری مالی و اقتصادی
2.2شورای سیاست گذاری علوم و تکنولوژی
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3.3شورای مدیریت بالیای طبیعی
4.4شورای برابری جنسیتی

شکل )2-4وبسایت رسمی دفتر کابینه

نقش دفتر کابینه در کابینه دولت شامل موارد زیر میباشد:
1.1برنامه ریزی سیاس ــتگذار یها و سیاستگذاری جامع مطابق با موارد خاص و بحرانی
در کابینه
2.2سیاستگذاری مالی و اقتصادی ،سیاستگذاری علوم و تکنولوژی ،مدیریت بالیا،
امور اکیناوا و سرزمینهای شمالی ،اندازه گیری کاهش نرخ زادوولد
3.3سیاستگذاری صحیح برای کنترل مستقیم نخست وزیر
4.4ایجاد نظم و ترتیب ،ارتباطات عمومی ،مدیریت ثبت و نگهداری
ع ــاوه ب ــر آن دفت ــر کابین ــه در سیاســـتگذار یهای کالن ژاپـــن هـــم نقـــش دارد و
سیاستگذاری دفتر کابینه شامل موارد زیر میباشد:
1.1سیاستگذاری مالی و اقتصادی
2.2اصالح مقررات
3.3سیاستگذاری فضایی
4.4مدیریت بالیا
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5.5مدیریت جامعه منسجم
6.6نشان و مدال در ژاپن
7.7برابری جنسیتی
8.8روابط عمومی دولت
9.9کمیسیون غذای سالم ژاپن
1010اداره ممنوعیت سالحهای شیمیایی
1111جایزه افریقایی هیدئو نگوچی
1212کمیسیون منافع عمومی
1313تحقیقات اجتماعی و اقتصادی
1414مهمانخانه دولت
1515مشارکت صلح بین الملل
1616شورای علوم ژاپن[]27
4-44444پارلمان
پارلمان در ژاپن تنها نهاد قانونگذار کشور و باالترین نهاد دارای قدرت سیاسی است.
در ژاپن دو مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) و مجلس مشاوران (مجلس علیا) وجود
دارد ک ــه اعضای آن با انتخابات برگزیده میشـــوند و به تصویـــب قوانین ،تدوین بودجه،
تنظیم معاهدات و قراردادها و تعیین نخستوزیر دولت میپردازند .مجلس حق بازرسی
از قوه اجرایی را داراست و میتواند بر آنچه دولت انجام میدهد رسیدگی و نظارت کند
و ب ــه دولت رای ع ــدم اعتماد ده ــد .همچنین میتواند بـــا تشـــکیل دادگاه ویژه قضات،
قضات متخلف را عزل یا تنبیه کند.
تع ــداد اعض ــای مجلس نمایندگان  480نفر اســـت که از میان ژاپنیهـــای باالتر از 25
سال با انتخابات برگزیده میشوند .تمامی ملت ژاپن که به سن  20سالگی رسیده باشند
حق رأی دادن در انتخابات را دارند .مدت مســـئولیت نمایندگان چهار ســـال اســـت اما
گاه ــی پی ــش از پای ــان ای ــن مدت مجلـــس منحل میگـــردد .انحـــال مجلـــس و برگزاری
انتخاب ــات مج ــدد زمان ــی انجام میشـــود که ضـــرورت حصـــول اطمینـــان از آرای ملت
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احساس شود .تعداد اعضای مجلس مشاوران  242نفر است که از میان ژاپنیهای باالتر
یش ــوند .مدت مســـئولیت نمایندگان آن شـــش ســـال
از  30س ــال با انتخابات برگزیده م 
است و هر سه سال یک بار نیمی از نمایندگان تغییر مییابند .مجلس مشاوران نمیتواند
منحل ش ــود .از میان مجلس نمایندگان و مجلس مشـــاوران ،مجلس نمایندگان جایگاه
باالتری دارد [.]2
ً
معموال لوایح مصوب مجلس نمایندگان به مجلس مشـــاوران فرســـتاده میشـــود و در
آنجا به بحث گذاشته میشود .در صورت تصویب در این مرحله ،لوایح اجرایی خواهند
ً
شد اما در صورت عدم تصویب ،مجددا مصوبه به مجلس نمایندگان ارجاع داده میشود
تا در آنجا به ش ــور گذاش ــته ش ــود و در این مرحله ،در صورت موافقت بیش از دو ســـوم
نماین ــدگان حاض ــر ،مصوبه صورت قانـــون به خود میگیـــرد .طرح بودجه نیز نخســـت به
مجلس نمایندگان تقدیم میشود و در آنجا به شور گذاشته میشود.
چنانچ ــه رأی دو مجل ــس در خص ــوص تعیـــن نخســـتوزیر ،تدوین بودجـــه ،تنظیم
قراردادها و تعیین مدت جلس ــات مجلس متفاوت باشـــد ،اگر ظرف مدتی معین پس از
رأی مجل ــس نماین ــدگان ،در مجل ــس مشـــاوران رأیگیـــری انجـــام نگـــردد ،رأی مجلس
نماین ــدگان ب ــه عن ــوان رأی دو مجلس در نظر گرفته خواهد شـــد.در خصـــوص رأی عدم
اعتماد به دولت ،مجلس نمایندگان به تنهایی میتواند اقدام کند.
نماین ــدگان مجلس ب ــه عنوان وکالی ملت بـــه تصویب قوانین میپردازند که اســـاس
سیاس ــت کشور را تش ــکیل میدهد و به تنظیم بودجه و معاهدات کشور اقدام میکنند.
سیاستهای عمومی ،نظارت بر کار کابینه دولت نیز از وظایف مجلس است .به همین
دلی ــل ،دو ح ــق ویژه ب ــرای نمایندگان در قانون اساســـی در نظر گرفته شـــده اســـت که به
نه ــا به ج ــز در م ــوارد مص ــرح در قانـــون ،نماینـــدگان در طـــول دوران نمایندگی
موج ــب آ 
مصونیت قضایی دارند و همچنین در خصوص نطقها ،مناظرات و آراشـــان در خارج از
مجلس مسئول و جوابگو نیستند.
سیاس ــت ژاپن مبتنی بر قانون اساســـی این کشور اســـت .قانون اساسی ژاپن در سوم
دسامبر سال  1946به طور رسمی اعالم شد و از سوم ماه می سال  1947به اجرا گذاشته
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ش ــد .در مقدمه قانون اساس ــی ژاپن از سه اصل زیر تحت عنوان «اصول اساسی سهگانه»
یاد شده است.
_احترام به حقوق اساس ــی بش ــر :به حقوق بشـــر مبتنی بر آزادی و برابری که حق تکتک
انسانهاست احترام میگذاریم.
_حاکمیت ملت :حق حاکمیت برای اداره امور کشور در اختیار ملت قرار دارد.
_صلحطلبی :برای همیشه از جنگ احتراز میکنیم و ارتش نخواهیم داشت.
قانون اساسی ژاپن از بخشهای زیر تشکیل یافته است:
_مقدمه
_فصل یکم امپراطور (اصل  1تا اصل )8
_فصل دوم پرهیز از جنگ (اصل)9
_فصل سوم حقوق و وظایف ملت (اصل  10تا اصل )40
_فصل چهارم پارلمان (اصل  41تا اصل )64
_فصل پنجم کابینه (اصل  65تا اصل )75
_فصل ششم امور قضایی (اصل  76تا اصل )82
_فصل هفتم امور مالی (اصل  83تا اصل )91
_فصل هشتم استقالل مناطق (اصل  92تا اصل )95
_فصل نهم اصالحات (اصل )96
_فصل دهم قانون عالی (اصل  97تا اصل )99
_فصل یازدهم قوانین مکمل (اصل  100تا اصل .]1[ )103
4-44444دادگاه عالی
دادگاه عالی در کش ــور ژاپن ،باالترین رکن قوه قضائیه است .این دیوان متشکل از ۱۵
نفر قاضی اس ــت که توسط ریاس ــت دیوان اداره میگردد ۲۰ .دادگاه بخش از عمومیترین
دادگاههای کش ــور به ش ــمار میآیند و در تمام کشـــور  ۵۰دادگاه در مراکز اســـتانهای ۴۷
گان ــه مس ــتقر هس ــتند .در این دادگاهها بـــه پروندههـــای حقوقی و جزایی به طور مشـــترک
رسیدگی می شود.
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ح ــق اج ــرای عدالت در اختی ــار دادگاههاســـت در نتیجـــه برپایی دادگاههـــای ویژه و
دادگاههای دادرس ــی نهایی ممنوع اس ــت .دادگاهها حق بازرســـی قوانین (حق بازرسی از
قوانی ــن مغای ــر با قان ــون اساس ــی) را دارند .دادگاههـــا مطابق این حق ،تحقیـــق و قضاوت
میکنند که قوانین و امور اجرایی مغایر قانون اساســـی ژاپن نباشـــند .رئیس دیوان عالی را
نخس ــت وز ی ــر معرفی و امپراطور منصوب میکند .ســـایر قضات توســـط دولت منصوب
یش ــوند .قضات دیوان عالی پس از انتصاب ،در اولین انتخابات مجلس نمایندگان و
م 
نی ــز هر  10س ــال یکب ــار در انتخابات مجلس نماینـــدگان با رأی ملت مورد ســـنجش قرار
میگیرند .بازنشس ــتگی قضات س ــن  70ســـالگی اســـت .قضـــات ســـایر دادگاهها دوران
ً
مسئولیت  10ساله دارند و پس از آن میتوانند مجددا منصوب شوند.
دادگا هه ــای ژاپن از دیوان عالی و دادگاههای تالی تشـــکیل یافته اند .دادگاههای تالی
خود متش ــکل از دادگاههای عالی ،دادگاههای محلی ،دادگاههـــای خانواده ،دادگاههای
بدوی ودادگا ه عالی مالکیت فکری هستند .دیوان عالی از رئیس دیوان عالی و  14قاضی
دیوان عالی تش ــکیل یافته است .در اینجا به شـــکایات افراد معترض به رأی دادگاههای
عالی رس ــیدگی و حکم نهایی صادر میشـــود .یکسانســـازی تفاســـیر از قانـــون در چنین
ش ــکایاتی ،یکی از مهمترین وظایف دیوان عالی کشور است .همچنین قضاوت نهایی در
خصوص عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی نیز از وظایف مهم دیوان عالی کشور است.
در سراس ــر کش ــور  8دادگاه عال ــی وج ــود دارد .در این دادگاهها به درخواســـت اســـتیناف،
اعتراضات و ش ــکایات نس ــبت به آرا ،احکام و دستورات دادگاههای محلی ،دادگاههای
خانواده و دادگاههای بدوی رس ــیدگی میشـــود .هم چنین در سراســـر کشـــور  253دادگاه
ً
محلی وجود دارد و هریک مس ــئول ناحیه خاصی از کشور است و عموما رسیدگی اولیه به
منازعات کیفری و مدنی را انجام میدهد .رســـیدگی ثانویه به درخواســـتهای استیناف
آرای دادگا هه ــای ب ــدوی و انجام امور مربوط به کلیه اســـناد از وظایـــف دادگاههای محلی
اس ــت .دادگاههای خانواده قضاوت و مصالحه در حوادث مربوط به خانواده ،حمایت از
ک ــودکان ،و تعقی ــب جزای ــی اولیه در خصوص جرمهـــای اجتماعی را انجـــام میدهد .در
سراس ــر کشور  438دادگاه بدوی وجود دارد که مسئول رسیدگی اولیه و فوری به منازعات
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کیف ــری و مدنی پیش آمده در زندگی روزمره هســـتند .تالش برای حل و فصل منازعات با
گفتگ ــوی طرفین در حضور ش ــورای حل اختالف نیـــز از دیگر وظایـــف دادگاههای بدوی
اس ــت .دادگاه عال ــی مالکیت فکری یکی از شـــعبات دادگاههای عالی اســـت که بهطور
تخصصی به موارد مربوط به مالکیت فکری میپردازد[.]2
4-44444کمیسیون منافع عمومی
کمیس ــیون منافع عمومی ش ــورایی است که در دفتر کابینه تاسیس شده است و از 7
کمیس ــر منتخب نخست وزیر و تایید شده توسط مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران
و از میان ش ــهروندان غیرنظامی انتخاب میشـــوند .تعداد  7کمیسر انتخاب شده توسط
نخس ــت وزیر ام ــور اجرایی را بهطور مســـتقل انجام میدهند 7 .کمیســـر این کمیســـیون
عبارت از رییس و نایب رییس و  5کمیسر میباشد .دوره فعالیت این کمیسران  3سال
بوده اس ــت .این کمیس ــیون در  47اســـتانداری ژاپن بصورت ســـازمان شـــورایی یا همان
شورای نظارت وجود دارد.
در اولین دوره این کمیسیون آوریل  2007تا مارچ  2010پیش نویس اولیهای به سفارش
کابینه نگاش ــته ش ــد و در دسامبر  2008و قبل از تاثیر سیســـتم جدید بر فرایند مجوزگیری
سازمانهای خیریه آماده شد .دوره دوم این کمیسیون از اوریل  2010تا مارچ  2013بود .در
این دوره سازمانها در حال گذار از سیستم کد شهری بودند .سومین دوره این کمیسیون
که از اوریل  2013ش ــروع ش ــده و تا کنون ادامه داشـــته است .این کمیســـیون فاقد قدرت
خاصی میباشد اما در موارد تشخیص وضعیت خیریه سازمانها و نظارت بر شرکتهای
منافع عمومی مجوز قانونی دارد[.]28
این کمیس ــیون هم ــان ورژن ژاپنی کمیته خیریه انگلســـتان و ولز میباشـــد .کار این
کمیس ــیون مطاب ــق با قان ــون «اعطای مجـــوز انجمنها یـــا بنیادهای ثبت شـــده منافع
عمومی» میباشد.
وظایف کمیسیون منافع عمومی به شرح ذیل میباشد:
_اعطای وضعیت شرکت منافع عمومی به سازمانها یا رد نمودن آنها
_چک کردن و پیگیری و نظارت شرکتهای منافع عمومی
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_رسیدگی به شکایات انجام شده از شرکتهای منافع عمومی
_مشورت دادن و ارائه راهکار مدیریتی به شرکتهای منافع عمومی[]29

شکل )3-4وبسایت رسمی کمیسیون منافع عمومی

4-44444شورای نظارت دولت محلی
در اس ــتانداری هر اس ــتان ش ــورایی برای نظارت بر فعالیت شـــرکتهای غیرانتفاعی
وج ــود دارد .آژانسهای اجرایی در مورد روند اجراییات شـــرکتهای غیرانتفاعی فعالیت
میکنن ــد .در دفات ــر ثبتن ــام ش ــرکتهای غیرانتفاعـــی ثبت میشـــوند .شـــورای نظارت
استانداری بر فعالیتهای ش ــرکتهای غیرانتفاعی خاص نظارت میکند .این شورا در
 47اس ــتان کش ــور ژاپن وجود دارد .این شـــورا معادل کمیســـیون منافع عمومی در دولت
محلی میباش ــد .این ش ــوراها نیز بر اســـاس قانون اعطای مجوز به انجمنها و بنیادهای
عمومی ثبت شده فعالیت میکنند.
این ش ــورا دارای دفاتر ثبت نام میباشند که ســـازمانها برای دریافت وضعیت منافع
عموم ــی ب ــه آنه ــا مراجعه میکنند و فرم درخواســـت را پـــر مینمایند .دفاتر ثبـــت نام فرم
درخواست را به شورای نظارت ارائه میدهند تا در مورد اعطای مجوز وضعیت مورد نظر

 / 112آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ژاپن

تصمیمگیری کنند .عالوه بر این دفتر در این شـــورا آژانسهای اجرایی موجود است که بر
روند فعالیت و گزارشدهی و شکایات وارده بر سازمانها نظارت میکنند[.]29
4-44444وزارت مالی
وزارت مال ــی یک ــی از وزارتخان ههـــای در ســـطح کابینـــه دولت ژاپن میباشـــد .این
وزارتخان ــه توس ــط وزیر مالی اداره میشـــود کـــه یکی از اعضـــای کابینه بـــوده و از میان
نمایندگان مجلس توس ــط نخست وزیر انتخاب میشود .این وزارتخانه سالها یکی از
قویترین وزارتخانههای دولت ژاپن بود .بعد از رسواییهای مالی زیاد در دهه  1990این
وزارتخانه قدرت نظارت بر بانکها را ازدست داد و این وظیفه بر عهده آژانس خدمات
مال ــی افت ــاد .زمانی که مجل ــس قانون جدید بانک ژاپـــن را در ســـال  1998تصویب کرد،
بیش ــتر از هم ــه کنترل خود را بر سیاسـ ـتگذار یهای مالـــی بانک ژاپن از دســـت داد .در
بازارهای مالی ،این وزارتخانه به دلیل سیاســـتهای تبادل خارجی فعال خود مشـــهور
میباش ــد .باالترین خدمات مدنی آن در ســـطح بینالمللی ایجاد پست معاون وزیر مالی
در امور بینالملل میباشد.

شکل )4-4وبسایت وزارت مالی ژاپن
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در حالی که سیاسـ ـتهای مالی با هزینهها ،مالیات ،بدهیهای دولتی مرتبط اســـت
ام ــا سیاسـ ـتهای پولی مربوط ب ــه قانونگـــذاری ،موجودیـــت ،هزینه اعتبارمی باشـــد .در
راس ــتای مدیر ی ــت این دو م ــورد وزارت مالی به تخصیص منابع در اقتصـــاد ،توزیع درامد و
سرمایه در میان شهروندان ،ثابت شدن سطح فعالیتهای اقتصادی و ارتقا رشد اقتصادی
و رفاه میپردازد .این وزارتخانه نقش مهمی در رشد اقتصادی پس از جنگ ایفا نمود[.]30
اجرائی ــات سیس ــتم مالیات بر عه ــده وزارت مالی میباشـــد .این وزارتخانه شـــامل
دبیرخانه وزیر ،دفتر بودجه ،دفتر مالیات ،دفتر تعرفه گمرکی ،دفتر مالی ،دفتر بینالمللی
میباش ــد .ع ــاوه بر دفات ــر داخلی این وزارتخانه شـــامل ســـازمان خارجی به نـــام آژانس
مالیات ملی دارد .این ساختار با هم سازمان خارجی را تشکیل میدهند[.]31
4-4444444آژانس مالیات ملی
دفتر مالیات وزارتخانه مسئول تحقیقات و برنامهریزی سیستم مالیاتی و پیشنویس
قانون مالیاتی میباش ــد .آژانس مالیات ملی مسئول اجرای قانون مالیاتی و ارتباط با روند
اجرائیات مالیاتی میباشد.
آژانس مالیات ملی در جون س ــال  1949تاســـیس شد .و مسئول ارزیابی و جمع آوری
مالیات داخلی بود که امروزه این کار به دفتر مالیات واگذار شده است .این آژانس شامل
یک کمیس ــر ،دبیرخانه کمیسر و سه بخش با  669مقام رســـمی ،چندین ارگان وابسته با
 820مق ــام رس ــمی 11 ،دفتر مالی ــات محلی ،دفتر مالیاتـــی اکیناوا و  524دفتـــر مالیاتی با
 54،669مقام رسمی میباشد.
آژانس مالیات ملی ش ــامل دبیرخانه کمیســـر ،بخش مالیاتبندی ،بخش مدیریت و
جم ــع آوری درآمد ،بخش تحقیقات بحرانی و بازپرســـی میباشـــد .در حقیقت عملکرد
اجرایی این آژانس پیش ــنهاد طرح برای اجرای مالیاتبندی ،جمعبندی نظرات در مورد
قان ــون مالیاتی در دفاتر محلی و اصلی مالیاتی ،نظارت بر دفاتر مالیاتی محلی میباشـــد.
ای ــن آژان ــس ب ــر فراین ــد معافی ــت مالیاتی و میـــزان آن بـــرای ســـازمانهای خیریـــه نظارت
میکند[]31
1

1. The National Tax Agency

 / 114آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ژاپن

4-44444وزارت دادگستری
وزارتخان ــه دادگس ــتری یک ــی از وزارتخانههـــای هـــم ســـطح بـــا کابینه میباشـــد.
مسئولیت سیستم دادگاهی ،سرویسهای اصالحی ،امالک ،سرمایه و ثبت شرکتهای
بزرگ را بر عهده دارد .همچنین بهعنوان نماینده حقوقی دولت میباشـــد .مســـئولیت آن
ش ــامل اجرائی ــات سیس ــتم حقوقی ژاپن و سیســـتم کیفری میباشـــد .همچنین مســـائل
اجتماعی دولت ژاپن را نشان میدهد .مسئولیت حفظ دولت در برابر ثبت نام فامیلها،
خارجیهای مقیم ،امالک و مستغالت و شرکتهای بزرگ را بر عهده دارد.
این وزارتخانه در مورد بررس ــی کمیســـیون ملی بررسی بار،کمیســـیون بررسی امنیت
عموم ــی ،آژانس اطالعات امنیت عمومـــی صالحیت قانونی دارد .دفاتر دادســـتانی جزو
بخش اجرائی وزارت دادگستری هستند و بهطور مستقل از وزیر دادگستری اداره میشوند.
وزیر دادگستری توسط نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس انتخاب میشود[.]32

شکل )5-4وبسایت وزارت دادگستری ژاپن
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4-4444444کمیسیون اصالحات تراست
این کمیس ــیون در وزارتخانه دادگســـتری قرار دارد و موارد مربوط به تراست را نظارت
میکند .این کمیسیون شامل پژوهشگران ،متخصصان ،مقامات دولتی وزارتخانههای
مربوط به امور تراست میباشند[.]33
4-44444وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علم و فناوری
دولت ژاپن سیس ــتم آموزش ــی را متمرکز نموده اســـت و توسط بوروکراســـی دولتی آن را
مدیریت میکند که تمام جوانب فرایند آموزش را در آن در نظر گرفته شـــده اســـت .قانون
آموزش ــی م ــدارس نیازمند مدارس ــی در کشـــور اســـت تا از کتابهای درســـی که توســـط
وزارتخان ــه برنامهریزی ش ــدهاند ،تبعیت کنند .وزارتخانه آمـــوزش ،فرهنگ ،ورزش،
عل ــم و فناوری توس ــط وز ی ــر مربوطه که از میان نمایندگان مجلس توســـط نخســـت وزیر
انتخاب ش ــده ،اداره میش ــود .این وزارتخانه در چهار بخش آموزش ،علوم و فناوری،
ورزش ،فرهنگ ــی فعالی ــت میکن ــد .زیربخشهـــای سیاســـتگذاری برنامههـــای ایـــن
وزارتخانه به شرح زیر میباشد:
•بخش آموزش
_آموزش ابتدایی و متوسطه

_آموزش عالی
_روشهای یادگیری همیشگی
_امکانات مدارس

•بخش علوم و فناوری
_بخش ورزش

_افزایش قدرت فیزیکی کودکان
_تحقق جامعه ورزش محور
_افزایش رقابتهای بین المللی
_میزبانی مسابقات پاراالمپیک 2020
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شکل )6-4وبسایت وزارت آموزش،فرهنگ ،ورزش،علم و فناوری ژاپن

•بخش فرهنگی
_تاسیس آژانس امور فرهنگی

_بازیابی فرهنگ ژاپنی پس از زلزله و جنگ[]34
در چ ــارت س ــازمانی ای ــن وزارتخانـــه دفتـــر آمـــوزش مدارج عالـــی موجود اســـت که
سیاستگذار یهای کالنی را برای ارتقا آموزشی مدارج عالی انجام میدهد .دفتر مدارج
عالی مجوز تاس ــیس دانش ــگاهها و کالجها ،کالج تکنولوژی را صادر نموده و از کیفیت
نه ــا را ارزیابی خواه ــد نم ــود .همچنین این دفتـــر از آموزشهای دانشـــگاهی
آموزش ــی آ 
حمایت کرده و پیش ــرفت درس ــطوح باالی حرفـــهای را ترویج میکند .همزمـــان اجرائیاتی
ب ــرای انتخاب دانشآموزان برای ورود به مدرســـه ،حمایتهای دانشآموزان ،معاوضات
دانشجو با خارج از کشور و تقویت دانشگاههای ملی ثبت شده در نظر میگیرد .عالوه بر
آن برای مدارس خصوصی تشویقهای مالیاتی ،راهنمایی و مشاوره را ارتقا میبخشد.
این دفتر شامل بخشهای زیر میباشد:
_ بخش برنامهریزی و سیاستگذاری آموزش مدارج عالی
_بخش ارتقاء دانشگاهی
_بخش آموزش فنی
_بخش آموزش پزشکی
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_بخش حمایت دانشآموزی و اعزام و پذیرش دانشجو
_بخش حمایت از شرکتهای دانش ــگاهی ملی (ثبت دانشگاهها تحت قانون مدارس
خصوصی)[]35
4-4444444شورای مدارس خصوصی
ژاپن ش ــامل  47استان میباشد هر اســـتان دارای شورای مدارس خصوصی میباشد
که این ش ــورا برای نظارت بر تاسیس و روند کاری مدارس خصوصی تحت قانون مدارس
خصوصی ایجاد ش ــده اس ــت .این ش ــورا در استانداری هر اســـتان برای رسیدگی به روند
ثبت ونظارت بر دبس ــتانها و مدارس فنی حرفهای ایجاد شـــده اســـت .این شـــورا دارای
حداقل  10و حداکثر  20نفر کارشناس منتخب فرماندار میباشد[.]33
4-4444444شورای مذهبی
اگر این شرکتهای مذهبی در یک استان فعالیت کنند زیر نظر استانداری میباشند.
اگر این شرکتها در بیش از یک استان فعالیت کنند و یا مکان مذهبی آنها در استانی
دیگر باش ــد و یا فعالیتشان کشوری باشـــد باید از وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علم و
فن ــاوری مج ــوز خ ــود را دریاف ــت کننـــد .شـــورای شـــرکتهای مذهبـــی در وزارت
آموزش،فرهن ــگ ،ورزش ،علم و فن ــاوری برای نظارت بر شـــرکتهای مذهبی قرار دارد.
اعضای این ش ــورا ش ــامل حداق ــل ده نفر و حداکثر بیســـت نفر کارشـــناس منتخب وزیر
وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علم و فناوری میباشد[.]36
4-4-4444وزارت درمان ،کار و رفاه اجتماعی
وزارت درمان ،کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانههای در ســـطح کابینه در ژاپن
میباش ــد .ای ــن وزارتخان ــه مقررات ــی راجع بـــه اســـتفاده از بیشـــترین مواد شـــیمیایی در
محصوالت کش ــاورزی غذایی ،تنظیم دارو و مواد غذایی اصلی ،استانداردهای غذایی،
افزودنیهای غذایی و غیره را فراهم میآورد .این وزارتخانه از ترکیب وزارت درمان و رفاه
و وزارت کار ایجاد شده است.
ای ــن وزارتخان ــه در  6زمینه سیاســـتهای خـــود را تنظیم مینماید که شـــامل موارد
زیر میباشد:
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•بخش سالمت و خدمات درمانی
_سالمت

_غذا
_خدمات درمانی
_بیمه سالمت

•بخش کودکان و پرورش آنها
_رشد و پرورش کودکان

_ترویج ایجاد تعادل بین کار و خانواده

•بخش مراقبتهای بلند مدت ،خدمات رفاه و سالمت
_خدمات رفاه و سالمت معلولین

_رفاه اجتماعی
_مراقبتهای مادام العمر و خدمات رفاه و سالمت برای سالمندان

•بخش امنیت شغلی و اشتغال
_امنیت شغلی

_توسعه منابع انسانی
_استانداردهای شغلی
_اشتغال برابر
_کارگران پاره وقت و تمام وقت
_سیاستهای اشتغال

•بخش حقوق بازنشستگی
_مستمری بگیران
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شکل )7-4وبسایت وزارت درمان ،کار و رفاه اجتماعی ژاپن

•سایر بخش ها
_امور بین الملل

_پروژههای تحقیقاتی
_امنیت اجتماعی
_امدادرسانی به قربانیان جنگ
_بودجهبندی[]37

4-444-4444شورای اخالقی پزشکی
موسس ــان شرکت درمانی باید در امتحان ملی پزشکی که توسط بخش آزمون پزشکی
وزارتخانه درمان ،کار و رفاه اجتماعی ،انجام میشـــود شـــرکت کند .این آزمون شـــامل
دانش ومهارتهای الزم در علم پزشکی و سالمت عمومی برای راه اندازی یک کلینیک
توس ــط یک پزشک میباشد .در این وزارتخانه شورای اخالقی پزشکی وجود دارد که بر
روند ثبت و فعالیت و گزارشدهی شرکتهای پزشکی نظارت میکند[.]38
4-444-4444شورای رفاه اجتماعی محلی
این شورا تحت نظر استاندار یا شهردار در مرکز استان اداره میشود .حداکثر  35عضو
منتخ ــب اس ــتاندار یا ش ــهردار دارد .این شـــورا شـــامل کمیتههایـــی از قبیـــل کمیته رفاه
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س ــالمندان و کمیت ــه رفاه معلولین و ...میباشـــد .در شهرســـتانها و روســـتاها اداره رفاه
توس ــط اس ــتاندار ایجاد میش ــود .این شـــورا بـــر فرایند ثبـــت و فعالیت شـــرکتهای رفاه
اجتماعی نظارت میکند[.]37
4-4-4444وزارت محیط زیست
وزارت محیط زیس ــت یکی از وزارتخانههای در ســـطح کابینه دولت ژاپن میباشد
که مس ــئولیت محافظت از محیط زیست جهانی ،کنترل آلودگی ،محافظت از طبیعت
را بر عهده دارد .این وزارتخانه در سال  2001از یک آژانس که زیرمجموعه کابینه بود ،به
وجود آمد .وزیر آن توس ــط نخس ــت وزیر از بین نمایندگان مجلس انتخاب میشـــود .در
سال  2011این وزارتخانه طرحی برای نگهبانی از انرژ یهای جدید تحت نظر وزارتخانه
تصویب کرد و در سپتامبر  2012سازمان منع استفاده از انرژی هستهای تاسیس شد.
وظایف این وزارتخانه به شرح زیر میباشد:
_انجام تحقیقات استراتژیک و ارائه پیشنهاد برای حفظ محیط زیست جهانی
_مشارکت با کشورهای دیگر از طریق سازمانهای بین المللی
_بعنوان س ــتون مش ــارکتی در رفع مشـــکالت محیط زیســـت در همکاری با شهروندان،
تجار و دولت محلی و کشورهای دیگر
_تاکی ــد ب ــر برق ــراری ارتباط با کس ــانی کـــه در زمینه محیط زیســـت بهطور مســـتقیم کار
میکنند و گرفتن تصمیمات شفاف با اهداف اجرایی
_زیرمجموعه گرفتن انجمنها و بنیادهای منافع عمومی زیادی برای فعالیت مطابق با
اهداف آن مانند انجمن بازیافت ارگانیک ژاپن ()JORA
بسیاری از انجمنها و بنیادهای منافع عمومی با اهداف محیط زیستی کار میکنند
و برای اینگونه فعالیتها به مجوز از سمت وزارت محیط زیست نیاز دارند.
 7ش ــعبه محلی محیط زیس ــت در کل کشـــور ژاپن وجود دارد .اهداف آنها شـــامل
موارد زیر میباشد:
_فعالیته ــای محافظ ــت از محی ــط زیســـت طبیعـــی ماننـــد پارکهـــای ملی،مناطق
محافظت شده
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_محافظت و مدیریت حیات وحش و جلوگیری از انقراض گونههای در معرض انقراض
_فعالیتهای پیش ــگیری از گرم ش ــدن جهان ،حمایت از آموزشهای محیط زیستی و
فعالیتهای محافظت از طبیعت
_ط ــی همکاری با س ــازمانهای منافع عمومی محلی به بررســـی میزان زبالـــه و بازیافت
میپردازند تا از دفن غیرقانونی و صادرات زباله جلوگیری کنند[.]39
4-4-4444وزارت امور خارجه
ت امور خارجه وزارتخانهای در سطح کابینه دولت ژاپن میباشد که مسئولیت
وزار 
ارتباط ــات خارج ــی را بهعهده دارد .این وزارتخانه بر طبق دوره دوم ســـومین ماده قانون
ایجاد امور خارجی و قانون ایجاد وزارت امور خارجی تاســـیس شـــده است .بر طبق قانون
رییس آن وزیری از کابینه میباش ــد .ماموریت آن پیشرفت منافع مالی ژاپن و ملت ژاپن
میباش ــد .همچنین مش ــارکت در ایجاد جامعه بینالملل ایمن و همـــراه با صلح ،ایجاد
محی ــط بینالملل ــی خ ــوب و توس ــعه ارتباطـــات خارجی هماهنـــگ از دیگـــر اهداف آن
میباشد .سیاستگذاری فعالیتهای این وزارتخانه به شرح زیر میباشد:
•انتشار کتاب آبی (گزارش ساالنه سیاستها و فعالیتهای خارجی وزارت امور خارجه)
•امنیت و صلح در ژاپن و ثبات جامعه بینالمللی
_جرم
_خلع سالح و جلوگیری از ترویج رفتارهای مسلحانه
_حقوق بشر ،کمکهای بشردوستانه ،پناهندگان
_معاهدات و حقوق بین الملل
_ژاپن و سازمان ملل
_سیاستهای امنیتی ژاپن
_امور بازرگانی دریایی
_مسائل زنان
•دیپلماسی اقتصادی
_کشاورزی ،ماهیگیری و جنگلداری
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_همکار یهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه()APEC
_انرژی
_توافقنامه تجارت آزاد ( )FTAو توافقنامه مشارکت اقتصادی ()EPA
_سیستم کلی ترجیحات ()GSP
_اطالعات تدارکات دولتی
_مالکیت معنوی
_اقتصاد ژاپنی
_سازمان توسعه و مشارکت اقتصادی()OECD
_مجمع جهانی اقتصاد ()Davos
_سازمان تجارت جهانی
•مسائل جهانی و ODA
_تغییرات آب و هوایی
_کاهش ریسک در بالیا
_محیط زیست
_مراقبتهای سالمت و درمان
_امنیت انسانی
_امور بازرگانی دریایی
_اهداف توسعه هزاره و دستور کار توسعه بعد از سال 2015
_کمکهای رسمی توسعه ()ODA
_فضا
_علوم و فناوری
•دیپلماسی عمومی
_روابط عمومی خارج از کشور
_تبادالت فرهنگی
_تبادالت مردمی
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همه س ــازمانهای مردم نه ــاد ژاپنی برای فعالیتهای خیریه در خارج از کشـــور ژاپن
موظفند از وزارت امور خارجه ژاپن مجوز کسب کنند[.]40
4-4-4444انجمن سازمانهای خیریه ژاپن
انجمن س ــازمانهای خیریه ژاپن( )JACOیک خیریه ثبت شـــده به شماره A001132
میباش ــد که از جامعه مدنی پش ــتیبانی میکند .این انجمن در ســـال  1972ثبت شـــد و
بهعنوان بزرگترین چتر حمایتی 1در بخش شرکتهای منافع عمومی ژاپن با  1550عضو از
س ــازمانهای بزرگ عمل میکند و ماموریت متعهدانه خود را با فعالیتهای متنوعی به
انجام میرس ــاند ک ــه دربرگیرنده طیف گوناگونی ازســـازمانهای جامعه مدنی اســـت .از
دسامبر  2008که قوانین جدید کمیسیون منافع عمومی اجرایی شد انجمن سازمانهای
خیریه ژاپن بهعنوان اولین انجمن در ســـایه قوانین جدید در کمیســـیون منافع عمومی به
ثبت رسید.
هدف جدید این انجمن ترویج و پشـــتیبانی از فعالیتهای عامالمنفعهای است که
توس ــط شرکتهای منافع عمومی اجرا شده و مشارکت بیشتر در توسعه بخش سوم ژاپن
میباشد .برای دستیابی به این اهداف سه برنامه اصلی دارند که در زیر بیان شده است:
1.1انتشار و روشنگری فعالیتهای عامالمنفعه اجتماعی
2.2حمایت اجرایی و برنامههای ظرفیت سازی برای فعالیتهای عامالمنفعه اجتماعی
3.3ترو ی ــج پژوه ــش و برنام ــه ر ی ــزی کمپینهـــای حمایـــت از فعالیتهـــا ،ســـازمانها و
سیستمهای عامالمنفعه اجتماعی
فعالیتهای انجمن سازمانهای خیریه ژاپن به شرح زیر میباشد:
•تقویت زیرساختهای سازمانهای غیرانتفاعی
•ایجــاد پایــگاه داده قابــل جســتجو بــر روی اینترنــت بــرای شــرکتهای غیرانتفاعــی
خاص ژاپنی()NPO Hiroba
•همــکاری بــا تــک ســوپ 2امریکایــی برنامــه اهــدای نــرم افــزاری و ســرویس اعتبارســنجی
برای پرداختهایی با مبلغ کم
1. Umbrella body
2. TechSoup
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شکل )8-4وبسایت رسمی انجمن سازمانهای خیریه ژاپن

•ارتقا مهارتهای ارتباطی سازمانهای غیرانتفاعی مثل برگزاری سمینار و...
•برگزاری کارگاه برای تقویت ظرفیت سازمانی
•ارائه فرصتهای آموزشی برای ظرفیتسازی سازمان
•همــکاری بــا موسســه غیرانتفاعــی امریکایــی  Give 2 Asiaبــرای گرفتــن کمکهــای
مالی از خارج کشور
•ترویج فعالیتهای خیرخواهانه (انتشار)
_انتشار کتاب راهنمای تاسیس و اجرای سازمانهای غیرانتفاعی
_انتشار راهنمای مدیریت اجرایی
_انتشار کتاباساسنامهبراساساصالحاتسیستمجدیدشرکتهایمنافععمومی
_انتشار شیوه ثبتنام شرکتهای غیرانتفاعی عام
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_انتشار قالب اصول اخالقی ،مادههای قانونی مشارکتی
•سیستم اطالعاتی موسسات غیرانتفاعی
سیس ــتم اطالعاتی موسس ــات غیرانتفاعی که NOPODASنامیده میشـــود در سال
 2008منتشر شد و حدود  30هزار شرکت منافع عمومی در آن قابل جستجو شدن هستند.
اطالعات پایه که توس ــط کمیس ــیون خیریه در ژاپن تهیه شـــده است ،شامل فعالیتها،
اطالعات مالی و ..میباشد .نسخه انگلیسی  NOPODASدر سال  2008منتشر شد.
•برگزاری نشست
نشستهای برگزار شده از سال  2010شامل موارد زیر است:
_نشس ــت "بالیای طبیعی و نقش سازمانهای جوامع مدنی ،تجربه زلزله شرق ژاپن"
2011
ن ســـازمانهای خیریه ژاپن ،تجربه چهاردهه
_نشس ــت چهلمین سال تاسیس انجم 
اخیر شرکت منافع عمومی و چشمانداز آینده 2012
•تبادالت داخلی و بین المللی
چندین س ــازمان جامعه مدنی و شرکای بینبخشـــی در ژاپن و اطالعات و تجربیات
تبادل شده برای برگرداندن صدا به سیاستهای محلی و ملی .همچنین با انجمنهای
ملی و سازمان جامعه مدنی خارج از کشور بهوسیله مالقاتهای بینالمللی و رویدادهای
مختلف ارتباط برقرار میکنند.
هر س ــاله یک مامور با توج ــه به برنامههای تبادالت بینالمللی به کشـــورهای خارجی
ب ــرای تحقی ــق در مورد فعالیته ــای بشردوســـتانه در جامعه مدنی و تبـــادل اطالعات با
سازمانهای خیریه محلی ،اژانسها و تجارت دولتی فرستاده میشود.
•حمایت از سازمانهای جامعه مدنی و ظرفیت سازی (سرویسهای مشاورهای)
سرویسهای مشاورهای برای اعضای سازمانهای جامعه مدنی وحتی غیراعضاها به
ته ــای رودررو ی ــا تلفنی دربـــاره روند تاســـیس ،مدیریت عمومـــی ،اجرای
ص ــورت مالقا 
عملیات ،سرمایهگذاری ،مالیاتبندی و ..ارائه شده است .کلیه موارد انجام شده توسط
مش ــاوران شامل  904مشاوره و به اضافه مشـــاورات تلفنی این رقم بیشتر از  4274مورد در
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س ــال خواهد ش ــد .کمیس ــیون منافع عمومی وظیفه ایجاد سیستم مشـــاوره سازمانی را به
انجمن سازمانهای خیریه ژاپن سپرده و این پروژه دو روز در ماه و رایگان برگزار میشود.
•برنامههای آموزشی
تا کنون  60س ــمینار درباره مدیریت اجرایی ،مدیریت مالی بهعنوان برنامههای آموزشی
ب ــرای کارمندان ش ــرکتهای منافع عمومی در روزهـــای کاری در مکانهای مختلف برگزار
شد.
•ماهنامه
ژورنال ماهانه ژاپنی زبان ""Koueki Houjinکه به معنای شـــرکت منافع عمومی اســـت
یش ــود و مطالب آن ش ــامل اخبار متنـــوع ،اطالعیهها ،ســـرفصلها ،گزارشـــات،
چ ــاپ م 
مقاالت و راهنمای تجریبات موفق ،مرتبط با فعالیت شرکتهای منافع عمومی میباشد.
•وبسایت آ گاهیدهنده و شفاف از نظر اطالعات
•پژوهش وحمایت از فعالیتها ،سازمانها و سیستمهای خیریه []41
4-4-4444مرکز سازمانهای غیرانتفاعی
این مرکز یک شرکت غیرانتفاعی خاص ثبت شده در سال  1996است .بهعنوان یک
س ــازمان زیرس ــاختی مل ــی برای رش ــد بخـــش غیرانتفاعی ژاپن تاســـیس شـــد .هدف آن
حمای ــت از فعالیته ــای جامع ــه مدنـــی ژاپـــن و رشـــد بخش غیرانتفاعی توســـط رشـــد
سازمانهای غیرانتفاعی میباشد .ترویج همکاری بین سازمانهای غیرانتفاعی ،دولت
و بخش خصوصی از دیگر فعالیتهای این مرکز میباشد.
از انتهای دهه  1980تا اوایل دهه  1990گروهی از رهبران فعالیتهای مدنی که معتقد
به نیاز کمکرس ــانی به س ــازمانهای غیرانتفاعی بودند ،در ژاپن ریشه دواند .آنها پس از
بررسی مراکز حمایتی سازمانهای غیرانتفاعی در خارج از ژاپن به این نتیجه رسیدند که
مرکز ترویج فعالیتهای مدنی باید بهطور مســـتقل از دولت اداره شوند .پس از زلزله بزرگ
هانشین در ژانویه  1995فعالیتهای اجتماعی متنوع توسط شهروندان تسهیل شد و آن
سال بهعنوان اولین سال فعالیتهای داوطلبانه نام گرفت.
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شکل )9-4وبسایت رسمی مرکز سازمانهای غیرانتفاعی ژاپن

ماموریتهای مرکز سازمان غیرانتفاعی ژاپن به شرح زیر میباشد:
_تشویق دولت و بخش خصوصی به عنوان همکاران تولید جامعه مدنی قدرتمند
_ایجاد فرم جدید و خالقانه همکاری با دولت و بخش خصوصی
_افزای ــش حمایتهای سیاس ــی ،اجتماعی و اقتصادی برای ســـازمانهای غیرانتفاعی
داوطلب محوردر ژاپن
چشم انداز مرکز سازمان غیرانتفاعی ژاپن نیز شامل موارد زیر میباشد:
_گستردگی معنای توسعه منابع انسانی
_افزایش همکاری با جوامع محلی مختلف
_افزایش همکاری با مراکز حمایتگر سازمانهای غیرانتفاعی محلی
_افزایش مطالعات پژوهشی و افزایش پیشنهادهای سیاسی
_افزایش مطالعات پژوهشی و افزایش پیشنهادهای سیاسی
_افزایش همکاری با سازمانهای غیرانتفاعی خارج از کشور
_افزایش انتشار اطالعات از طریق رسانه[]42
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4-4-4444انجمن کمک به ژاپن
از س ــال  1979بعن ــوان یک س ــازمان مردم نهـــاد دارای مقام مشـــورتی در شـــورای امور
اقتص ــادی اجتماعی س ــازمان ملل ،به امدادرســـانی در بالیای ناگهانی طبیعی ،توســـعه
اجتماعی ،محافظت از محیط روس ــتایی و توسعه منابع انسانی میپردازد .عالوه بر ژاپن
در  5کش ــور دیگر ش ــعبه دارد و پروژههای کشـــاورزی ارگانیک را در راســـتای حفاظت از
محیط زیست روستایی و ارتقا اقتصاد روستایی در استان شیگا را انجام میدهد .به تهیه
و هماهنگی س ــرویس خدم ــات درمانی ،توزیع مواد مصرفی روزانه ،برپایی ســـرویسهای
بهداشتی موقت و تولید برق و آب برای زندگی نجات یافتگان زلزله و تسونامی میپردازد.
فعالیتهای س ــایت اطالعات اهداء کمکهای مربوط به زلزله و تســـونامی به شـــرح
زیر میباشد:
_گسیل کمکهای مالی به به سازمانهای غیر دولتی محلی و فعال و نیازمند به کمک

شکل )10-4وبسایت رسمی سایت اطالعات اهداء کمکهای مربوط به زلزله و تسونامی
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_ارزیاب ــی صورته ــای مال ــی ،فعالیتهـــای در حال انجـــام و اســـتراتژیهای امدادی
میانمدت هر سازمان غیردولتی و مصاحبه با آنها
_سایتی برای اطالع رسانی از فعالیتهای سازمانهای غیرانتفاعی فعال محلی
_تسهیل کمکهای مالی از طریق کارت اعتباری
_اولو ی ــت با س ــازمانهای غیر دولتی با هزینههای اداری کمتر بـــرای اطمینان از حداکثر
استفاده از کمکهای مالی[]43
4-4-4444موسسه خیریه تراست
این موسس ــه یک ش ــکل از تراس ــت خیریه میباشـــد که کمکهای مالی شـــهروندان
ژاپنی برای حمایت از افزایش خوداتکایی و پیشـــرفت مردم به کشـــورهای درحال توســـعه
آس ــیا را میرساند .اولین گونه خیریه تراست در جذب سرمایه 1میباشد و در سال 1979
تاسیس ش ــده است .در ژاپن ،اندونزی ،تایلند ،فیلیپین و ویتنام فعالیت میکند .اکت
بیش از  620پروژه با هدف ریشـ ـهکنی فقر و کاهش فاصله طبقاتی در  240ســـازمان مردم
نه ــاد محل ــی در  14کش ــور و منطق ــه آســـیایی انجـــام داده اســـت .تـــا مـــارس  2015اکت
کمکهایی با ارزش بیش از  715میلیون ین فراهم آورده است.
فعالیتهای موسسه اکت شامل موارد زیر میباشد:
_پای ــش پروژههایی که کمک مالی گرفتهاند و ارســـال گزارش روند کار به خیران توســـط
دبیرخانه باتجربه اکت
_ایجاد کمکهای مالی ویژه از راههای آسان
_بر اساس قوانین ژاپن کمک مالی به اکت مشمول کسر مالیات است
_گرفتن کمکهای مالی مطمئن از طریق بانک تراست
_تشخیص و انتخاب پروژههای برجسته برای مشاوره و حمایت از متخصصین
_حمایت از پروژههای کوچک و محلی مردمی بهوسیله مردم[]44

1. Fund raising
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شکل )11-4وبسایت جامعه آسیایی تراست

4-4-4444شرکت منافع عمومی
شرکت های منافع عمومی شامل دو زیر گروه می باشند:
 .1انجمنهای ثبت شده
 .2بنیادهای ثبت شده
وضعیت ثبت ش ــده منافع عمومی بســـیار پیچیده است و ســـازمانهای مردم نهاد از
رس ــیدن به وضعیت ثبتی خودداری می کنند .برای درخواست دادن برای این وضعیت
سازمانهای مردم نهاد باید  300میلیون ین وقفی 1و بودجه ساالنه حداقل  30میلیون ین
داش ــته باش ــند .عالوه بر آن ش ــرکتهای منافع عمومـــی باید مجوز خـــود را از آژانسهای
دولت ــی مجاز دولت مرکزی یا دول ــت محلی دریافت کنند که این فرایند پیچیده چندین
سال بهطول می انجامد .بهدلیل طبیعت فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد که کمک
و توس ــعه فرامرزی نیز می باشد اکثر سازمانهای مردم نهاد باید در مرکز سازمانهای مردم
نهاد ژاپنی 2برای مشارکت بین المللی 3وزارت خارجه 4ثبت شوند[.]13
1. Endowment
2. Japan NPO Center
3. Japanese NGO Center for International Cooperation
)4. Ministry of Foreign Affairs (MOFA
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در دسامبر سال  2008سه قانون تصویب شد که طی آن ،قانون  34کدشهری منسوخ
اعالم ش ــد .قانون جدید ش ــامل قانون انجمنها و بنیادها ،قانون تشخیص سازمانها به
عنوان شرکتهای منافع عمومی و قوانین تحکیم کننده قوانین مربوطه میباشد .تحت
نه ــا و بنیادها ،ش ــهروندان می توانند بنیـــاد یا انجمنی را تشـــکیل بدهند به
قان ــون انجم 
ش ــرط آن که فعالیتهایشان در راس ــتای منافع عمومی باشد .قانون تشخیص وضعیت
ش ــرکت مناف ــع عمومی طی ــف وس ــیعی از ملزومـــات را برای تبدیل شـــدن ســـازمانها به
انجمنها و بنیادهای منافع عمومی تعیین می کند .کمیته ســـازمانهای منافع عمومی
یا همان کمیسیون منافع عمومی از کارشناسان رشتههای مختلف تشکیل شده است،
درخواسـ ـتهای س ــازمانهای مختلف را بررســـی می کنند و وضعیت رد درخواســـت یا
اعطای مجوز منافع عمومی به هر س ــازمان را اعالم می کنند .این کمیســـیون به بررســـی
الزامات قانونی مجوز ش ــرکتهای منافع عمومی می پردازد .این الزامات شامل موارد زیر
می باشد:
1.1ن ــوع فعالیتهای س ــازمان ب ــا هدف منافـــع عمومی بایـــد در چارچـــوب فعالیتهای
تعریف شده در قانون باشد.
2.2اجرائیات سازمان باید اهداف منافع عمومی را دنبال کند.
3.3سازمان باید قادر به پاسخگویی و مدیریت پروژههایش باشد.
4.4درام ــد حاصل از فعالیتهایی با هدف منافع عمومی نباید بیشـــتر از هزینه انجام آن
فعالیتها باشد.
5.5هزین ــه مصرف ــی در انجام فعالیتهای منافع عمومی باید بیشـــتر از نصف هزینههای
کلی سازمان باشد
6.6تراز مالی سازمان نباید از مقدار معینی تجاوز کند
7.7کمتر از یک سوم اعضا یا حسابرسان باید از یک خانواده یا از یک شرکت باشند
8.8حق الوکاله هیات مدیره نباید بصورت غیرمعقولی زیاد باشد
9.9س ــازمان نبای ــد دارای مناب ــع مالی باشـــد کـــه از ماهیت اصلـــی خود که همـــان منافع
عمومی است دور بماند
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کمیسیون تحت نظر دولت مرکزی اجرائیات سازمانهایی که مجوز کشوری دارند ،را
رصد میکند .هم چنین کمیسیونی در استانها نیز توسط دولت محلی تاسیس می شود
تا به روند فعالیتهای سازمانهایی که مجوز استانی دارند ،نظارت کند .این شرکتها
ممنوعیت در فعالیتهای مذهبی و سیاسی دارند[.]14
4-4-4444شرکت غیرانتفاعی خاص تایید شده
گون ــه دیگ ــر انجمنهای ثبت ش ــده ،شـــرکت غیرانتفاعـــی خاص میباشـــد که قبال
انجمنی ثبت نشده بوده و وضعیت خود را در زمان اجرای قانون ( )NPOدر سال 1998
تغیی ــر داده اس ــت .قان ــون  ،1998بهعنوان قانونی بـــرای ترویج فعالیتهـــای غیرانتفاعی
خاص ش ــناخته می شود ،که باعث میشود انجمنهای ثبت نشده به وضعیت انجمن
غیرانتفاع ــی خاص تغییر وضعیت بدهند و این تغییر وضعیت همراه با بهدســـت آوردن
اعتماد اجتماعی و دسترسی به کمکهای مالی خصوصی و عمومی می باشد .انجمن
ته ــای غیرانتفاع ــی خاص ،ســـازمانی خصوصی و مســـتقل از دولت می باشـــد.
فعالی 
انجمنهای ثبت ش ــده تحت این قانون معافیت یا کســـر مالیاتـــی از طرف دولت مرکزی
ندارند .این کمبود توسط دولت محلی به صورت امتیازات مالیاتی به سازمانهای مردم
نهاد تازه ثبت شده تعلق می گیرد[.]16
ش ــرکت غیرانتفاع ــی خ ــاص تایید شـــده با هـــدف منافـــع عمومی در یک شـــهر ژاپن
تاسیس می شوند و کامال غیر سوداور هستند .فقط اجازه فعالیت در یک استان را دارند.
در ابت ــدا ب ــه صورت ش ــرکت غیرانتفاعی خـــاص در دفاتـــر ثبت نام محلی اســـتان محل
فعالی ــت خود ثبت نام می کنند .مجوز آنها پس از تایید دولت محلی صادر می شـــود.
فرمان ــداران اس ــتانی بر روند فعالیت آنها نظارت خواهند کـــرد .مجاز به  20مورد فعالیت
خیرخواهانه می باشند و حق فعالیتهای مذهبی و سیاسی را ندارند .تا حدی مجاز به
ته ــای درام ــدزا هس ــتند اما مالیات بـــر درامد دارنـــد .خیرین آنها از کســـر
انج ــام فعالی 
مالیات برخوردارند و مشمول قوانین مالیاتی استانی می شوند.
ش ــرکتهای غیرانتفاعی خاص پس از ثبت نام در دفاتر محلی ثبت نام باید توســـط
دولت محلی تایید ش ــوند و پس از تایید به شـــرکت غیرانتفاعی خاص تبدیل می شوند.
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برای تبدیل ش ــدن به ش ــرکت غیرانتفاعی خاص تایید شـــده باید پس از تبدیل شـــدن به
ش ــرکت غیرانتفاعی خاص درخواس ــت خود را به دولت محلی ارائه دهند .شـــرکتهای
غیرانتفاعی خاص تایید شده باید به صورت ساالنه به دولت محلی گزارش فعالیت ارائه
بدهند تا روند نظارت بر فعالیت های آن ها به راحتی صورت پذیرد .این گزارش برای این
شرکتها شامل موارد زیر خواهد بود:
1.1لیست داراییهای موجود
2.2ترازنامه
3.3لیست دریافتکنندگان پاداش
4.4میزان درآمد و هزینه
5.5گزارش فعالیت
6.6لیست اسامی و آدرس ده تن از اعضا
7.7لیست صاحب منصبان[]15
4-4-4444شرکت غیرانتفاعی عام
ای ــن ش ــرکتها در ابت ــدا باید به صورت شـــرکت غیرانتفاعـــی عام 1در دفاتـــر ثبت نام
محلی ثبت نام ش ــوند .تبدیل شدن به شرکت غیرانتفاعی عام اولین گام در مسیر تبدیل
ش ــدن به ش ــرکت منافع عمومی میباشد .برای رســـیدن به وضعیت شرکت غیرانتفاعی
عام فقط ثبت نام کافی میباش ــد .س ــپس درخواست شـــرکت منافع عمومی را به دولت
محلی ارائه مینمایند .دولت محلی درخواست را پس از تایید خودش به کمیسون منافع
عموم ــی میفرس ــتد .در صورت موافقت کمیســـیون منافع عمومی این شـــرکت تبدیل به
ش ــرکت منافع عمومی خواهد ش ــد .در میان سازمانهای جامعه مدنی ژاپن تبدیل شدن
به ش ــرکت غیرانتفاعی عام فرایند س ــادهتری را دارا می باشد .در شرکتهای غیرانتفاعی
ع ــام هی ــچ محدودیتی در رابط ــه با اه ــداف و فعالیتهای اتحادیهها بـــه جز محدودیت
توزیع س ــرمایه مازاد س ــاالنه وجود ندارد .این شـــرکتها فاقد نظارت ویژه و خاص بر روند
فعالیتهایشان هستند[.]15
1. General Nonprofit Corporation
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4-4-4444شرکت غیرانتفاعی خاص
این ش ــرکتها برای ثبت نام ب ــه آژانسهای محلی مراجعه می کننـــد و مدارک الزم را
ارائه می دهند .پس از تایید توس ــط دولت محلی شـــروع به کار مـــی کنند .فعالیت آنها
فقط به صورت انجمن خواهد بود .ماهیت این شرکتها بدون سود بوده و فعالیتهای
آن شامل ترویج سالمت ،آموزش ،توسعه اجتماعی ،هنر ،فرهنگ ،ورزش ،امدادرسانی
در بالیا ،مشارکتهای بین المللی و مدیریت سازمانهایی که در این فعالیتها شرکت
میکنند و ..میباشد .صدور مجوز به صورت پروانه فعالیت خواهد بود .به دلیل راحتی
و آس ــانی در فرایند ثبت ،گروههای ش ــهروندی باســـابقه و انجمنهای کوچکتر به سمت
ای ــن وضعی ــت گرایش دارند .دوره اع ــام وضعیت آنها نامحدود خواهـــد بود و در زمینه
ته ــای سیاس ــی ممنوعیت دارند .فعالیتهای درامدزا بـــرای آنها تا حدی مجاز
فعالی 
نه ــا باید بـــرای فعالیتهای خیرخواهانه مصرف شـــود.
می باش ــد .س ــرمایه باقیمانده آ 
همچنین خیرین آنها از کسر مالیات برخوردار نیستند.
4-4-4444تراست خیریه عام
در سال  1923توکیو زلزله بزرگ کانتو را تجربه کرد در آن صدها هزار نفر کشته شدند و
 60درصد ساختمانهای شهر ویران شدند .این حادثه فرایند ایجاد تراست خیریه عام را
تس ــریع داد که س ــازمانی حدواسط ش ــبیه به انجمنهای ثبت شـــده در مورد عضویت و
شبیه به بنیادهای ثبت شده در مورد مقادیر پول ابتدایی (میراث یا وقف) میباشد .این
س ــازمانها با قانون وقف مصوبه سال  1923تنظیم شده است و در سال  1977با اضافه
ش ــدن ماده  66به موسس ــات وقف خیریه عام اجازه داده شد تا تنوع بینظیری از اهداف
منافع عمومی را داش ــته باش ــند و همانند شـــرکت منافع عمومی با ماده  34کد شـــهری
تنظی ــم ش ــدهاند .هدف از تراسـ ـتها عبادت ،مذهـــب ،خیریه ،آموزش ،هنـــر و صنایع
دستی ،و دیگر اهداف منافع عمومی میباشد .مرکز صدور مجوز آنها آژانسهای دولتی
نه ــا به صورت گواهینامه صادر می شـــود .اکنـــون بیش از 500
مج ــاز میباش ــد و مجوز آ 
س ــازمان تراس ــت خیریه ع ــام در ژاپن موجود اســـت کـــه متولی اکثریت آنهـــا بانکهای
تراس ــت میباشند ،یعنی بانکهای تراست تامین کننده مالی این سازمانها میباشند.
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یکی از فعالیتهای سیس ــتم خیریه تراست انجام کمکهای مالی بشردوستانه و بورس
تحصیلی تحت عنوان تراس ــت میباشد .در بدنه هر تراســـت یک هیات مشاوران وجود
دارد که بهصورت داوطلبانه فعالیت میکنند]19[.
4-4-4444شرکت رفاه اجتماعی
این ش ــرکتها تحت قانون کس ــب و کار رفاه اجتماعی ،ماده  22مصوبه ســـال 1951
ایجاد شدهاند .هدف از تاسیس آنها ایجاد شرکتهایی تحت نظارت قانون با اهداف
کس ــب و کار رفاه اجتماعی میباش ــد .در صورت تصویب از طرف مقامات ذیصالح و
دارا بودن اس ــتانداردهای الزم ،مجوز این شـــرکتها صادر می شـــود .مرکـــز صدور مجوز
برای فعالیت در یک ش ــهر فرمانداران اســـتانی و برای فعالیت در کل کشـــور ژاپن وزارت
درمان ،کار و رفاه اجتماعی می باش ــد .خیرین این شـــرکتها از کســـر مالیات برخوردار
خواهند بود[]14
4-4-4444شرکت مذهبی
این شرکتها تحت قانون شرکتهای مذهبی ماده  ،4مصوبه سال  1951ایجاد شده
اند .هدف از تاس ــیس آنها ایجاد شرکتهایی تحت نظارت قانون با اهداف تبلیغ دین
مس ــیحیت ،انجام مناس ــک مذهبی ،آمـــوزش و پـــرورش مومنان می باشـــد .در صورت
تصویب از طرف مقامات ذیصالح و دارا بودن استانداردهای الزم ،مجوز این شرکتها
صادر می شود .مرکز صدور مجوز آنها وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علوم و تکنولوژی
میباشد .مجوز این شرکتها هم تحت عنوان گواهینامه صادر میشود[.]14
4-4-4444شرکت پزشکی
این ش ــرکتها تحت قانون ش ــرکتهای پزشـــکی ماده  ،39مصوبه سال  1950ایجاد
نه ــا ایجـــاد انجمنهـــا و بنیادهایـــی با اهداف تاســـیس
ش ــده اند .ه ــدف از تاس ــیس آ 
بیمارس ــتان یا کلینیکها بهعنوان مکانهایی که پزشـــکان و دندانپزشکان بهطور منظم
خدمت میکنند یا ایجاد تسهیالت درمانی و رفاهی برای سالمندان میباشد .در صورت
تصویب از طرف مقامات ذیصالح و دارا بودن استانداردهای الزم ،مجوز این شرکتها
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صادر میش ــود .مرکز ص ــدور مجوز آنها برای فعالیت کشـــوری وزارت درمان ،کار و رفاه
اجتماعی و برای فعالیت استانی فرمانداران استانی می باشند[.]14
4-4-4444شرکت مدارس خصوصی
ای ــن ش ــرکتها تحت قان ــون مدارس خصوصـــی مـــاده  ،3مصوبه ســـال  1949ایجاد
ش ــدهاند .ه ــدف از تاس ــیس آنه ــا ایجاد شـــرکتهایی تحت نظـــارت قانون بـــا اهداف
تاس ــیس مدارس خصوصی می باشد .در صورت تصویب از طرف مقامات ذیصالح و
دارا بودن اس ــتانداردهای الزم ،مجوز این شـــرکتها صادر میشود .در حقیقت مدارسی
هس ــتند که توسط موسسات آموزشی ثبت شـــده (جزو بنیادها یا انجمنهای ثبت شده
عام) تاس ــیس می ش ــوند .مرکز صدور مجوز برای تاســـیس مدارس ابتدایی و راهنمایی و
هنرستان فنی حرفه ای ،شورای مدارس خصوصی واقع در استانداری می باشد .اما مرکز
صدور مجوز برای تاسیس دانشگاهها ،وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علوم و تکنولوژی
می باشد .کسب و کار سودآور مجاز برای این شرکتها توسط شورای مدارس خصوصی
و وز ی ــر آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،هنر و تکنولوژی و فرمانداران اســـتانی تعیین می شـــود.
کس ــب و کار س ــودآور در صورتی برای آنها مجاز اســـت که مانع فعالیتهای آموزشـــی
نگردد .حس ــابداری کسب و کار آنها باید جدا از حسابداری مدیریت آنها اعمال گردد
و س ــود حاصل از کسب و کارش ــان بهعنوان مقادیر ویژه بهحســـاب میآید .مدیر موسسه
آموزش ثبت شده در زمان تاسیس باید توسط قوانین وقف تعیین شود .برای تاسیس این
شرکتها به کمکهای نقدی و تجهیزات اولیه نیاز است .خیرین این شرکتها از کسر
مالیات برخوردارند[.]17
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جمعبندی

5-5جمعبندی
با توجه به س ــهم بهس ــزای کش ــورهای صنعتـــی 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 همی ــن راس ــتا ،کش ــور ژاپن در ایـــن مطالعه بررســـی میگردد .در ایـــن بخش به
خالصه مباحث مربوط به این مطالعه پرداخته میشود.
ً
ژاپ ــن کش ــوری کام ــا محص ــور شـــده در آب اســـت کـــه از طریـــق مـــرز آبـــی بـــا
کشورهای چین ،کره جنوبی و کره شمالی و روسیه همسایهاست .مجمع الجزایر ژاپن از
چیزی بیش از  ۶۸۰۰جزیره تش ــکیل شدهاســـت .بیشتر این جزایر بســـیار کوچکند و تنها
 ۳۴۰جزیره بیش از یک کیلومتر مربع وسعت دارند ٪۹۸ .مساحت ژاپن از چهار جزیره به
ن ــام هوکای ــدو ،هونش ــو ،ش ــیکوکو و کیوشـــو تشـــکیل شدهاســـت .یوکوهاما و کوبـــه از
مهمترین بنادر ژاپن هستند .در بخش صنایع ژاپن به عنوان یکی از پیشرفتهترین کشورها
در زمین ــه تولی ــد اتومبیل ،تجهیزات الکترونیکی ،ماشـــین ابزار ،فـــوالد و فلزات غیرآهنی،
کش ــتی س ــازی ،صنایع ش ــیمیایی و نســـاجی و نیز صنایع غذایی فرآوری شـــده بهشـــمار
میآید .اقتصاد ژاپن بر پایه صنعت و محصوالت دریایی میباشـــد .در این ســـالها ژاپن
تبدیل به یکی از جالبترین کش ــورهای دنیا شده است .فرهنگ منحصر بفرد ،غذاهای
عالی و پیشرفت تکنولوژیک این کشور بقیه کشورهای دنیا را شگفتزده کرده و به آنها
الهام بخشیده است.
بنا به گزارش صندوق بینالمللی پول در اواســـط آوریل  ،۲۰۰۶ژاپن با رشـــد اقتصادی
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 ۸/۲درصد پیشبینی ش ــده برای س ــال  ،۲۰۰۶همردیف کشـــورهای غربی و در مقام باال
قرار دارد.
روند تغییرات جمعیت در این کشور از سال  2015نزولی است و امروزه در حدود 128
میلیون نفر جمعیت دارد .بیشترین جمعیت در کشور ژاپن مربوط به گروه سنی  15تا 64
سال است و مذهب اکثریت ژاپنیها شینتو و بودا میباشد.
کشور ژاپن چهارمین کش ــور صادرکننده در جهان ( ۷۶۷میلیارد دالر در سال  )۲۰۱۰و
شش ــمین کش ــور بزرگ واردکننده است( ۶۳۹میلیارد دالر در ســـال )۲۰۱۰و دارای چندین
ش ــرکت بینالمللی با مارکهای معتبری همچون تویوتا ،میتسوبیشـــی ،هوندا ،ســـونی،
نیسان ،س ــیتیزن و ...میباش ــد .تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  2015معادل
 1،790،466میلی ــون یورو (معادل  9میلیون میلیارد تومان و تقریبا  7برابر تولید ناخالص
داخلی ایران) بوده اس ــت که جایگاه ســـوم در دنیا را دارا میباشـــد؛ میانگین درآمد سرانه
ژاپنیها معادل 27323دالر(معادل 839,663,113ریال) است و میانگین نرخ بیکاری
نیز در این کشور همواره پایینتر از میزان این نرخ در کل دنیا میباشد.
ژاپن یک کشور امپراطوری است .حکومت در آن بصورت سیستم پارلمانی ،مشابه با
بریتانیا میباش ــد ک ــه در حقیقت نخســـتوزیر آن را اداره میکند .امپراطور نمادکشـــور و
وحدت ملی اس ــت و در رابطه با امور حکومتی قدرتـــی ندارد .تمامی کارهای امپراطور در
رابطه با امور کش ــوری براس ــاس توصیهها و تصویب کابینه صـــورت میگیرد .با این حال
امپراطور به عنوان رئیس کش ــور در مناســـبتهای سیاســـی تاثیرگذار است .نخستوزیر
ژاپن رئیس دولت در ژاپن اس ــت که از میان نمایندگان مجلس و توسط مجلس انتخاب
میش ــود و امپراطور او را منصوب میکند .وزرای کابینه نیز توسط نخست وزیر منصوب
یش ــوند .با این ش ــروط ک ــه اکثریت کابینه بایـــد از میان نمایندگان انتخاب شـــوند ونیز
م 
تمام ــی وزرا بای ــد از بی ــن ش ــهروندان غیرنظامـــی برگزیـــده شـــوند .دولـــت ژاپن شـــامل 12
وزارتخانه میباشد.
از آنجایی که در فرهنگ و س ــنت ژاپن مفهوم کمک به دیگران بســـیار کم دیده شده
است ،مردم ژاپن تمایلی به امور خیریه نداشتند و دولت ژاپن تصمیم گرفت که تغییرات
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بنیادینی برای این سیستم قائل شود .این تغییرات شامل موارد زیر است:
_در س ــطح مل ــی ،قب ــا وزارتخانههـــای مربوطـــه اژانسهـــای اجرایـــی بودند کـــه منبع
اخت ــاف در تصمیمگیریه ــای مربوط به صـــدور مجوز و مقررات شـــرکتهای منافع
عموم ــی بودند .در مقابل امروزه نخســـت وزیـــر ،دفتر کابینه تنها اژانـــس اجرایی تحت
سیستم جدید هستند و در خدمت به مسایل سازمانی عمل میکنند.
_در سطح محلی 47 ،فرماندار استانی اجرائیات را به عهده دارند .در گذشته فرمانداران
اس ــتانی درای قدرت اجرایی بودند که از وزارتخانههای مربوطه به آنها احراز شده بود
اما امروزه آژانسهای اجرایی مستقلی هستند که تحت لوای قانون جدید کار میکنند.
_ع ــاوه ب ــر ای ــن تصمیمگیری در سیســـتم جدید شـــورایی اســـت و بـــه تصمیمات مهم
اژانسهای اجرایی محرز ش ــده احترام گذاشته میشود در صورتیکه در گذشته بیشتر
بر عهده دس ــتگاههای اجرایی نخست وزیر و فرمانداران اســـتانی و مقامات عالی رتبه
بود.
هم چنین ژاپن جنگ جهانی دوم را پشـــت سر گذاشت و بهکلی ویران شد هم چنین
دو زلزله عظیم به نام کانتو و هانشین خسارات زیادی را برای این کشور به ثمر داشت .در
ای ــن میان مردم ژاپن فقدان حضور س ــازمانهای غیرانتفاعـــی را حس کردند و به اهمیت
آنها پی بردند .این تغییرات بنیادین قانونی به وسیله دولت همراه با تمایل جدید ژاپنیها
ب ــه انج ــام کار عامالمنفع ــه باع ــث ایجـــاد ســـازمانهای مختلـــف خیریه در ژاپن شـــد.
س ــازمانهای خیریه عالوه بر مزایای نهادهای غیرانتفاعی ،از امکان صدور «رســـید کسر
مالیات» برای اهداکنندگان نیز برخوردارند که بر این اســـاس ّ
خیرین تمایل بیشتری برای
کمک به این سازمانها خواهند داشت.
در فصل دوم به تعریف خیریه در کشـــور ژاپن پرداخته شـــد .مفهوم خیریه در ژاپن برابر
با منفعت عمومی اس ــت یعنی هر عملی که در راســـتای منافع عمومی باشـــد در ژاپن به
عنوان خیریه قلمداد میشود .اهداف خیرخواهانه نیز بهصورت فعالیتهایی در جهت
کم ــک ب ــه همه اقش ــار جامعه (مالی ،معنـــوی ،فیزیکـــی و )...تعریف میشـــود ،اهداف
ً
مذهب ــی نیز به اهدافی اطالق میش ــود که فعالیتهای آنها مســـتقیما در جهت ترویج
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یک جامعه مذهبی بدون در نظر گرفتن منافع شخصی ،صورت میگیرد.
در کش ــور ژاپن کس ــر مالیات برای ســـازمانهای خیریه مختلف ،متفاوت میباشـــد.
بهعنوانمثال،ش ــرکتهای منافع عمومی نظارت دولتی بیشـــتر دارند در حالیکه خیرین
آنها از کس ــر مالیات برخوردارند .شرکتهای غیرانتفاعی عام نظارت دولتی کمتر دارند
و اما خیرین آنها کسر مالیات ندارند.
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.
ام ــروزه حدود  9،253ش ــرکت منافـــع عمومی و  50،273شـــرکت غیرانتفاعی خاص
وجود دارد که جزو بزرگترین انواع سازمانهای خیریه در ژاپن میباشند.
بر اس ــاس رتبهبندی گ ــزارش کمکهای بشردوســـتانه جهان از میـــان دولتهای برتر
اهداکننده کمکهای بشردوس ــتانه بینالمللی در سال  ،2015رتبه هشتم را کسب کرده
اس ــت و به عبارتی در معیار حجم کمکهای بشردوستانه در رتبه هشتم قرار دارد .کشور
ژاپن رتبه چهارم ازنظر هزین ه صرف شده برای همکاری در توسعه سایر دولتها (برحسب
میلیارد دالر امریکا) را کسب کرده است.
بازیگ ــران فعال در ح ــوزه وقف و امور خیریه در کشـــور ژاپن در بخش سیاســـتگذار،
عبارتان ــد از :دفت ــر کابین ــه دول ــت ،پارلمان و دیـــوان عالی کشـــور .در بخـــش نظارت بر
سازمانهای خیریه و وقفی کشور ژاپن به دو صورت محلی و ملی اداره میشود .در سطح
ملی کمیسیون منافع عمومی واقع در دفتر کابینه دولت وظیفه سیاستگذاری و نظارت
بر کار س ــازمانهای خیریه را بر عهده دارد .این کمیســـیون شبیه به کمیسیون امور خیریه
در انگلس ــتان و ویلز میباشد .عالوه بر این کمیسیون وزارتخانههای مربوطه هم بخش
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نظارت را برعهده دارند .به عنوان مثال شـــرکتهای پزشـــکی باید برای شروع به فعالیت
خود عالوه بر فرستادن درخواست به کمیسیون منافع عمومی از وزارت درمان ،کار و رفاه
اجتماعی نیز مجوز خود را دریافت کند.
در سطح محلی شورای نظارت استانداری یکی از زیرمجموعههای کمیسیون منافع
عموم ــی در ه ــر اس ــتان میباش ــد و امور مربـــوط به ثبتنـــام و صدور مجوز شـــرکتهای
غیرانتفاعی خاص را انجام میدهد ،که فقط در یک اســـتان مجاز به فعالیت هســـتند.
کمیس ــیون منافع عمومی و ش ــورای نظارت هر دو بحث ظرفیتســـازی و توانمندســـازی
سازمانهای خیریه را در دستور کار خود قرار دادهاند .در ادامه توضیح مختصری در مورد
هرکدام از این نهادها ارائه میگردد.
 .1دفت ــر کابینه :زمانی که اصالحات اجرایی در ســـال  2001اتفاق افتـــاد ،افزایش عملکرد
کابین ــه در می ــان موارد مهم مورد بح ــث قرار گرفت .از آن زمان به بعـــد دفتر کابینه برای
افزایش نقش حمایتی کابینه تاس ــیس شـــد .دفتر کابینه به عنـــوان اتاق فکر به کابینه و
نخست وزیر کمک میکند.
نقش دفتر کابینه در کابینه دولت شامل موارد زیر میباشد:
_برنامهر ی ــزی سیاسـ ـتگذار یها و سیاســـتگذاری جامـــع مطابق با مـــوارد خاص و
بحرانی در کابینه
_سیاسـ ـتگذاری مال ــی و اقتصادی ،سیاســـتگذاری علوم و تکنولـــوژی ،مدیریت
بالیا ،امور اکیناوا و سرزمینهای شمالی ،اندازهگیری کاهش نرخ زادوولد
_سیاستگذاری صحیح برای کنترل مستقیم نخست وزیر
_ایجاد نظم و ترتیب ،ارتباطات عمومی ،مدیریت ثبت و نگهداری
 .2کمیس ــیون منافع عمومی :این کمیســـیون همان ورژن ژاپنی کمیته خیریه انگلستان و
ولز میباش ــد .کار این کمیس ــیون مطابق با قانون «اعطای مجوز انجمنها یا بنیادهای
ثبت شده منافع عمومی» میباشد.
وظایف کمیسیون منافع عمومی به شرح ذیل میباشد:
_اعطای وضعیت شرکت منافع عمومی به سازمانها یا رد نمودن آنها

 / 144آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ژاپن

_چک کردن و پیگیری و نظارت شرکتهای منافع عمومی
_رسیدگی به شکایات انجام شده از شرکتهای منافع عمومی
_مشورت دادن و ارائه راهکار مدیریتی به شرکتهای منافع عمومی
 .3شورای نظارت دولت محلی :در استانداری هر استان شورایی برای نظارت بر فعالیت
ش ــرکتهای غیرانتفاع ــی وج ــود دارد .آژانسهـــای اجرایـــی در مـــورد رونـــد اجراییـــات
ش ــرکتهای غیرانتفاعی فعالیت میکنند .در دفاتر ثبت نام شـــرکتهای غیرانتفاعی
ثبت میش ــوند .ش ــورای نظارت اس ــتانداری بر فعالیتهای شـــرکتهای غیرانتفاعی
خاص نظارت میکند .این ش ــورا در  47استان کشور ژاپن وجود دارد .این شورا معادل
کمیس ــیون مناف ــع عمومی در دولت محلی میباشـــد .این شـــوراها نیز بر اســـاس قانون
اعطای مجوز به انجمنها و بنیادهای عمومی ثبت شده فعالیت میکنند.
 .4وزرات مال ــی :وزارت مال ــی یک ــی از وزارتخانههـــای در ســـطح کابینـــه دولـــت ژاپـــن
میباشد .این وزارتخانه توسط وزیر مالی اداره میشود که یکی از اعضای کابینه بوده
و از میان نمایندگان مجلس توسط نخست وزیر انتخاب میشود.
اجرائی ــات سیس ــتم مالیات بر عه ــده وزارت مالی میباشـــد .این وزارتخانه شـــامل
دبیرخان ــه وز ی ــر ،دفت ــر بودج ــه ،دفتر مالیـــات ،دفتـــر تعرفه گمرکـــی ،دفتر مالـــی ،دفتر
بینالمللی میباش ــد .عالوه بر دفاتر داخلی این وزارتخانه شامل سازمان خارجی به
نام آژانس مالیات ملی دارد .این ساختار با هم سازمان خارجی را تشکیل میدهند.
 .5آژانس مالیات ملی :دفتر مالیات وزارتخانه مسئول تحقیقات و برنامهریزی سیستم
مالیاتی و پیشنویس قانون مالیاتی میباشـــد .آژانس مالیات ملی مسئول اجرای قانون
مالیاتی و ارتباط با روند اجرائیات مالیاتی میباشد.
آژانس مالیات ملی ش ــامل دبیرخانه کمیســـر ،بخش مالیاتبندی ،بخش مدیریت و
جمعآوری درآمد ،بخش تحقیقات بحرانی و بازپرسی میباشد .در حقیقت عملکرد
اجرایی این آژانس پیش ــنهاد ط ــرح برای اجرای مالیاتبنـــدی ،جمعبندی نظرات در
م ــورد قانون مالیاتی در دفات ــر محلی و اصلی مالیاتی ،نظارت بـــر دفاتر مالیاتی محلی
میباش ــد .این آژانس بر فراین ــد معافیت مالیاتی و میزان آن برای ســـازمانهای خیریه
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نظارت میکند.
 .6کمیسیون اصالحات تراست این کمیسیون در وزارتخانه دادگستری قرار دارد و موارد
مربوط به تراس ــت را نظارت میکند .این کمیســـیون شامل پژوهشـــگران ،متخصصان،
مقامات دولتی وزارتخانههای مربوط به امور تراست میباشند.
 .7ش ــورای مدارس خصوصی :ژاپن شـــامل  47استان میباشد هر اســـتان دارای شورای
مدارس خصوصی میباش ــد که این شـــورا برای نظارت بر تاسیس و روند کاری مدارس
خصوصی تحت قانون مدارس خصوصی ایجاد شـــده اســـت .این شورا در استانداری
هر اس ــتان برای رس ــیدگی به رون ــد ثبت ونظارت بر دبســـتانها و مـــدارس فنیحرفهای
ایجاد ش ــده اس ــت .ای ــن ش ــورا دارای حداقل  10و حداکثـــر  20نفر کارشـــناس منتخب
فرماندار میباشد.
 .8شورای شرکتهای مذهبی :اگر این شرکتهای مذهبی در یک استان فعالیت کنند
زیر نظر اس ــتانداری میباشند .اگر این شرکتها در بیش از یک استان فعالیت کنند و
یا مکان مذهبی آنها در استانی دیگر باشد و یا فعالیتشان کشوری باشد باید از وزارت
آم ــوزش ،فرهن ــگ ،ورزش ،عل ــم و فنـــاوری مجـــوز خـــود را دریافـــت کننـــد .شـــورای
شرکتهای مذهبی در وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علم و فناوری برای نظارت بر
ش ــرکتهای مذهبی قرار دارد .اعضای این شورا شامل حداقل ده نفر و حداکثر بیست
نفر کارشناس منتخب وزیر وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علم و فناوری میباشد.
 .9ش ــواری اخالقی پزش ــکی :موسس ــان شـــرکت درمانی باید در امتحان ملی پزشکی که
توس ــط بخش آزمون پزش ــکی وزارتخانه درمان ،کار و رفاه اجتماعی ،انجام میشود،
ش ــرکت کن ــد .این آزمون ش ــامل دان ــش ومهارتهای الزم در علم پزشـــکی و ســـامت
عمومی برای راهاندازی یک کلینیک توســـط یک پزشـــک میباشد .در این وزارتخانه
شورای اخالقی پزشکی وجود دارد که بر روند ثبت و فعالیت و گزارشدهی شرکتهای
پزشکی نظارت میکند.
 .10ش ــورای رفاه اجتماعی محلی :این شـــورا تحت نظر اســـتاندار یا شهردار در مرکز استان
یش ــود .حداکثر  35عضو منتخب اســـتاندار یا شـــهردار دارد .این شـــورا شامل
اداره م 
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کمیتههای ــی از قبی ــل کمیته رفاه س ــالمندان و کمیتـــه رفاه معلولین و ...میباشـــد .در
شهرس ــتانها و روس ــتاها اداره رفاه توسط اســـتاندار ایجاد میشود .این شـــورا بر فرایند
ثبت و فعالیت شرکتهای رفاه اجتماعی نظارت میکند.
 .11وزارت محیط زیس ــت :وزارتخانه محیط زیســـت یکی از وزارتخانههای در سطح
کابینه دولت ژاپن میباش ــد که مس ــئولیت محافظت از محیط زیست جهانی ،کنترل
آلودگی ،محافظت از طبیعت را بر عهده دارد.
بسیاری از انجمنها و بنیادهای منافع عمومی با اهداف محیط زیستی کار میکنند
و برای این گونه فعالیتها به مجوز از سمت وزارت محیط زیست نیاز دارند.
 .12انجم ــن س ــازمانهای خیر ی ــه ژاپن :هـــدف جدید این انجمـــن ترویج و پشـــتیبانی از
فعالیتهای عامالمنفعهای اس ــت که توســـط شـــرکتهای منافع عمومی اجرا شده و
مش ــارکت بیشتر در توسعه بخش سوم ژاپن میباشد .برای دستیابی به این اهداف سه
برنامه اصلی دارند که در زیر بیان شده است:
_انتشار و روشنگری فعالیتهای عامالمنفعه اجتماعی
_حمای ــت اجرای ــی و برنام هه ــای ظرفیتســـازی بـــرای فعالیتهـــای عـــام المنفعه
اجتماعی
_ترو ی ــج پژوه ــش و برنامهر ی ــزی کمپینهـــای حمایـــت از فعالیتهـــا ،ســـازمانها و
سیستمهای عام المنفعه اجتماعی
 .13مرک ــز س ــازمانهای غیرانتفاعی ژاپن :این مرکز یک شـــرکت غیرانتفاعی خاص ثبت
ش ــده در س ــال  1996اس ــت .بهعنوان یک سازمان زیرســـاختی ملی برای رشد بخش
غیرانتفاعی ژاپن تاسیس شد .هدف آن حمایت از فعالیتهای جامعه مدنی ژاپن و
رش ــد بخ ــش غیرانتفاع ــی توس ــط رشـــد ســـازمانهای غیرانتفاعـــی میباشـــد .ترویج
همکاری بین سازمانهای غیرانتفاعی ،دولت و بخش خصوصی از دیگر فعالیتهای
این مرکز میباشد.
ماموریتهای مرکز سازمان غیرانتفاعی ژاپن به شرح زیر میباشد:
_تشویق دولت و بخش خصوصی به عنوان همکاران تولید جامعه مدنی قدرتمند
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_ایجاد فرم جدید و خالقانه همکاری با دولت و بخش خصوصی
_افزایش حمایتهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی برای سازمانهای غیرانتفاعی
داوطلب محوردر ژاپن
 .14سایت اهدا به ژاپن :از سال  1979بعنوان یک سازمان مردم نهاد دارای مقام مشورتی
در ش ــورای امور اقتصادی اجتماعی ســـازمان ملل ،به امدادرســـانی در بالیای ناگهانی
طبیع ــی ،توس ــعه اجتماع ــی ،محافظت از محیط روســـتایی و توســـعه منابع انســـانی
میپردازد .عالوه بر ژاپن در  5کش ــور دیگر شـــعبه دارد و پروژههای کشاورزی ارگانیک را
در راس ــتای حفاظت از محیط زیس ــت روســـتایی و ارتقاء اقتصاد روســـتایی در استان
ش ــیگا را انج ــام میدهد .به تهی ــه و هماهنگی ســـرویس خدمات درمانـــی ،توزیع مواد
مصرف ــی روزانه ،برپایی س ــرویسهای بهداشـــتی موقت و تولید بـــرق و آب برای زندگی
نجات یافتگان زلزله و تسونامی میپردازد.
پس از شناسایی بازیگران در سطوح گوناگون و معرفی نقش هرکدام ،نگاشت نهادی
مربوط به آنان ترسیمش ــده اس ــت که به درک بهتر جایگاه هر یک از بازیگران و ارتباطات
فیمابین آنان کمک مینماید.
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نگاشت نهادی

پ ــس از بررس ــی نهایی قوانین و س ــاختار کشـــور ژاپن میتـــوان به این نتیجه رســـید که
موضوع امور خیریه و منافع عمومی در این کشور برخالف کشور ایران بسیار نوپا میباشد
و برای گس ــترش این فعالیتها دولت بیشـــترین نقش را ایفا نموده اســـت تا جایی که در
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س ــال  2008در راس ــتای تس ــهیل فعالیتهای خیریه قوانین جدیدی وضع نمود و قوانین
قبلی به کلی منس ــوخ اعالم ش ــدند .ژاپن امروز دارای ســـاختار منســـجم و منحصر برای
وقف و امور خیریه میباش ــد ،قوانین جدید در حال اجرا شدن در کل کشور میباشند .از
کارهای بزرگ دولت ژاپن در راس ــتای این تســـهیل میتوان به دفاتـــر محلی ثبت نام در هر
اس ــتان اشاره نمود .یعنی هر ش ــرکت که قصد تغییر وضعیت به شرکت منافع عمومی یا
ش ــرکت غیرانتفاعی خاص را داش ــته باشـــد بهراحتی با حضور در دفاتر ثبت نام محلی یا
همان آژانسهای مجاز ثبت نام میتواند درخواست خود را ارائه دهد.
تس ــهیلگری دیگر دولت در زمینه امور خیریه وضع قوانین مالیاتی جدید برای خیرین
این سازمانها میباشد .هر چه شرکتها بخواهند معافیت مالیاتی بیشتری برای جذب
بیش ــتر خیرین داشته باش ــند ،باید وضعیتی را در ســـازمانهای خیریه انتخاب کنند که
طبق قانون نظارت دولتی بیشتری را دارا میباشد.
همچنین نکته قابلتوجه دیگر ،وجود نظارت وزارتخانههای مربوطه برســـازمانهای
خیر ی ــه میباش ــد .به عنوان مثال ش ــرکتهای پزشـــکی که نوعی شـــرکت منافع عمومی
خاص به ش ــمار میآین ــد عالوه بر کمیســـیون منافع عمومی باید در امتحان پزشـــکی که
توسط وزارت درمان ،کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود ،شرکت کنند .سواالت ضروری
این آزمون توسط کمیسیون منافع عمومی تعیین میشود .این همکاری در بین بخشهای
دولتی روند نظارت را تس ــهیل میبخشـــد و آن را در دســـتهبندی فعالیتهای تخصصی
ج ــای میده ــد .همچنین نظ ــارت و روند گزارشدهی ســـازمانهای مختلف برحســـب
نه ــا کامال متفاوت اس ــت .این طیـــف گزارشدهـــی از عـــدم گزارشدهی تا
وضعی ــت آ 
گزارشدهی دورهای پنج س ــاله قابل تغییر اســـت .سود کلیه ســـازمانهای خیریه در ژاپن
باید در راستای منفعت عمومی هزینه شود.
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