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مقدمه

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

معظم رهبری قرار دارد.
در این راســـتا ســـازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با 
کشورها، مقدمات آشنایی و بهره گیری از  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
ظرفیت ها و توانمندی های ســـایر ملل، و توســـعه ارتباطات بین المللی در حوزه وقف، به 
یژه ارتباطات با کشورها و ملت های مسلمان را فراهم نماید. لذا از سال گذشته معاونت  و
ژه پژوهشی »شناخت  توســـعه مدیریت و پشتیبانی ســـازمان اقدام به تعریف و راهبری پرو
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 
یـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد  ز ســـال جاری توســـط جنـــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری، و



کشور آفریقای جنوبی   14  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

یاســـت جمهوری و  ری ر اســـالمی، جناب آقای دکتر ســـتاری، معاون محترم علم و فناو
یاســـت محترم ســـازمان  حجـــت االســـالم و المســـلمین محمـــدی، نماینده ولی فقیه و ر

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

ژه را برعهده داشت، و همکاران ایشان تشکر و قدردانی نمایم. مدیریت اجرای این پرو
یغ جناب آقای حسین آب نیکی__ همچنین مراتب ســـپاس خود را از زحمات بی در
ژه را بر عهده  کـــه نظارت براین پـــرو یاســـت ســـازمان اوقاف و امور خیریه__  ر عالی ر مشـــاو

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

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه 
کشورها در این حوزه،  به منظور آشنایی با بیشینه، روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی 
نگاشت نهادی مجموعه های فعال در بخش وقف )شامل معرفی نهادها و روابط ما بین 
آن هـــا( و برنامه هـــای آتـــی این کشـــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از 
کشـــورهای مورد مطالعه، در دستور  تجربیات ناموفق، با لحاظ اقتضائات منحصربه فرد 

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

گردید: طراحی و اجرا 
ین طرح و چارچوب اولیه	  فاز صفر: تدو
کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی 	  فــاز اول: تعییــن شــاخص های انتخــاب 

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

ژه و جزئیات هر یک از  ین چهارچوب کالن، تفصیلی و محدوده پـــرو فـــاز صفر بـــه تدو
مراحـــل و فعالیت هـــا اختصـــاص یافـــت. در فـــاز اول شـــاخص هایی جهـــت انتخـــاب 
کشـــورهای مدنظر  گردید و مبتنی بر این شـــاخص ها،  کشـــورهای هدف مطالعه، تعیین 
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کشورهای  که  جهت مطالعه، مشخص شدند. این شاخص ها به گونه ای انتخاب شدند 
کشورهای موفق در حوزه  کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه،  همسایه، 
یـــه در دنیا و نیز کشـــورهای مشـــابه جمهوری اســـالمی ایـــران از جهت  وقـــف و امـــور خیر

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

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

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

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
کشـــورهای اسالمی منتخب، آفریقا جنوبی است. حضور افریقای جنوبی در  یکی از 
یافته در حوزه وقف و امور خیریه  کشـــورهای فقیر قاره افریقا، نظامی نسبتًا ســـاختار میان 
کشور ما، از جمله دالیل  کشور با  کشـــورهای قاره آفریقا و  مناسبات سیاسی این  در میان 

کشورهای هدف مطالعه می باشد. انتخاب آفریقای جنوبی به عنوان یکی از 
کشـــور  گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیـــت نظام وقف و امور خیریه  مطالعـــه حاصل 
آفریقای جنوبی می باشد و در آن وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی- اجتماعی، 
و فرهنگـــی- مذهبـــی کشـــور آفریقا، مفهوم وقف و امـــور خیریه، روند توســـعه و وضعیت 
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موجـــود بخش وقف و امور خیریه، نگاشـــت نهادی بخش وقف و امـــور خیریه و قوانین و 
کشـــور به اجمال بررسی شده است. همچنین این مطالعه مطالبی مرتبط  برنامه های این 
کم، سیاست گذار و مدیریتی وقفی، سیاست های  با امور وقف و خیریه مانند نهاد های حا
یت ها و برنامه هایشـــان و همچنین سازمان ها، مؤسسات و  اجرایی، چشـــم اندازها، مأمور

که در این حوزه تالش می نمایند را مدنظر قرار داده است.  نهاد های فعالی 
ردن اطالعات کلی در زمینه های مختلف  در مسیر انجام این پژوهش برای به دست آو
کشـــوری، وضعیت  کشـــور آفریقای جنوبی، شـــامل اطالعـــات جغرافیایی، تقســـیمات 
اقتصـــادی و شـــاخص های سیاســـی- اجتماعـــی، از ســـایت های مختلـــف فارســـی و 
کشور آفریقای جنوبی در  ری شد. سپس رتبه بندی وضعیت  انگلیسی اطالعاتی جمع آو
کشـــورهای دیگر از طریق چندین ســـایت معتبر  حـــوزه وقـــف و امور خیریه در مقایســـه با 

جهانی تحلیل و بررسی شد.
کشور آفریقای جنوبی، به جستجوی مقاالت انگلیسی  کلی  کسب اطالعات  پس از 
که نتایج حاصله در فصل  و ســـایت های مرتبط با موضوع وقف و امورخیریه پرداخته شد 
کشـــور آفریقای جنوبی در قالـــب مفاهیمی  دوم بـــا عنوان مفهـــوم وقف و امـــور خیریه در 
کشور آفریقای  همچون امور خیریه، وقف، انواع سازمان های غیرانتفاعی و انواع وقف در 
گردید. براســـاس پژوهش صورت گرفتـــه در آفریقای جنوبـــی وقف معادل با  جنوبـــی ارائه 

Endowment و خیریه معادل با charity ، foundations، association است.
در فصـــل ســـوم روند توســـعه و وضعیـــت موجود وقف و امـــور خیریه هـــدف  مطالعه و 
ردن اطالعـــات الزم در این خصوص جســـتجوی  پژوهـــش بـــود. لذا به منظور به دســـت آو
بســـیاری انجام شـــد؛ نتایج آن در دو بخش وضعیت موجود وقف و امور خیریه، مقایســـه 

کشورها جمع بندی و ارائه شد.  کشور آفریقای جنوبی با دیگر  وضعیت 
یگران فعال در حوزه وقف و امور خیریه می پردازد. در ابتدا  فصل چهارم، به معرفی باز
بـــاره هر یک  بـــاره انواع کنشـــگران فعـــال مطرح و ســـپس توضیح مختصری در ادبیاتـــی در
یگـــران فعال و نقش آنان داده شـــده اســـت و در ادامه، هر یـــک از نهادها به طور مفصل  باز

مورد بررسی قرارگرفته اند. 
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زارت  زارتخانه شـــامل و در حـــوزه وقـــف و امـــور خیریه کشـــور آفریقای جنوبی چهـــار و
زارت امور مالی و همچنین بخش توسعه  زارت صنعت و تجارت، و توســـعه اجتماعی، و
یر نظر دولت کیپ غربی اســـت، شناســـایی شـــدند. البته  کـــه ز کیـــپ غربی  اجتماعـــی 
نهادهـــای دیگـــری همچون مجلـــس و دادگاه عالی آفریقـــای جنوبی نیز در ایـــن امر فعال 
کل ســـازمان های غیرانتفاعی، اداره توسعه ملی،  می باشـــند. در این سلسله مراتب، اداره 
کمیســـیون قرعه کشـــی ملی، خدمـــات مالیـــات آفریقای جنوبـــی و ســـازمان اوقاف ملی 
زارتخانه ها امر نظارت بر ســـازمان های غیرانتفاعی  یر نظر هرکدام از این و آفریقای جنوبی ز

در آفریقای جنوبی را بر عهده دارند.

در مرحلـــه بعـــد، این نهادهـــای تأثیرگذار بر حوزه وقـــف و امور خیریه موردبررســـی قرار 
یـــه، فعالیت ها و  که اطالعـــات مفیدی دربارۀ نحوه نظارت بر ســـازمان های خیر گرفتنـــد 
برنامه های این ســـازمان ها و ارتباطشـــان بـــا بخش های مختلف دولـــت آفریقای جنوبی 
یگران فعال در حـــوزه وقف و امور  کلیـــه باز گردیـــد. در ادامه، نگاشـــت نهادی  اســـتخراج 

که نشان دهنده  روابط فی مابین آن ها است، ترسیم شد. خیریه 
گزارش ها، اطالعاتی دربارۀ  گزارش نیز از طریق بررســـی سایت ها و  در فصل پنجم این 
استراتژی ها، دســـتورالعمل ها، اســـتانداردها و قوانین آفریقای جنوبی برای توسعه بخش 
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گرفت و  کامل موردمطالعه قرار  که این اطالعات تقریبًا به طور  غیرانتفاعی به دســـت آمد 
کشور آفریقای  گردید. در فصل ششم هم اطالعات مربوط به  گزارش بیان  در فصل پنجم 

جنوبی جمع بندی شده است.
ز  گـــزارش از مراجع معتبر و به رو ین این  که در تدو در مجمـــوع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گردد.  ان شـــاءاهلل با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقـــت باالیی برخوردار 

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

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

مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
 و ناظر پروژه





| فصل اول |

کلی    اطالعات 
کشور آفریقای جنوبی





کشور آفریقای جنوبی- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
به منظـــور انجـــام مطالعات تطبیقی و آشـــنایی با مبحث وقف و امـــور خیریه در دیگر 
یژگی های عمومی آن کشور به  کشـــورها، پیش از هر چیز الزم اســـت شـــناختی مجمل از و
یژگی هـــای جغرافیایـــی، اقتصـــادی و سیاســـی  گاهـــی از و رد. به عبارت دیگـــر آ دســـت آو
کشـــور موردمطالعه، موجب ایجـــاد درک بهتر از داده های  اجتماعـــی و فرهنگی_ مذهبی 
به دســـت آمده از جســـتجوها و مطالعات خواهد شـــد و از ســـطحی نگری در تحلیل این 

کرد. داده ها پیشگیری خواهد 
کشـــور " آفریقای جنوبی"  یژگی هـــای بارز   بـــه همیـــن جهت در این فصل به بررســـی و
کـــه در چهـــار بخـــش اطالعـــات جغرافیایـــی، اقتصادی، سیاســـی و  پرداختـــه می شـــود 
فرهنگی/مذهبی اســـت. همچنیـــن مطالعاتی در زمینـــه مؤلفه های تأثیرگـــذار در زمینه 
کمک های خیریه و وقف در کشور آفریقای جنوبی انجام شده است که از آن میان می توان 
کمک های خیریه  کشور در حوزه وقف و  به مذهب اشاره نمود و درنهایت نیز جایگاه این 

بررسی شد. 

اطالعات جغرافیایی- 1-1
کشوری در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس  جمهوری آفریقای جنوبی، 
و هند است. آفریقای جنوبی در جنوبی ترین قسمت قاره قرار دارد و دارای خط ساحلی 
کیلومتر طـــول دارد و با مـــرز دو اقیانوس اطلس و هند ســـاحل  کـــه 2500،  یلـــی اســـت  طو
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کیلومترمربـــع است)مســـاحت ایـــران  کشـــور 1.272.037  مشـــترک دارد. مســـاحت ایـــن 
کشور وسیع  کشـــور بیست و پنجمین  کیلومترمربع اســـت( و ازاین جهت این   1.635.000

کشور وسیع آفریقایی است]44[. جهان  و نهمین 

کشور آفریقای جنوبی در جهان شکل  1‑1: موقعیت 

آفریقای جنوبی دارای آب وهوای متنوعی اســـت و دارای صحرای خشـــک مشرف به 
نامیبیا1 و آب وهوای مطبوع نیمه استوایی نزدیک مرز موزامبیک2 است. همچنین دارای 
کوهســـتانی به ســـمت فالت داخلی و فالت مرتفع است. اگرچه آفریقای جنوبی  پرتگاه 
نیمه خشک محسوب می شود ولی تنوع آب و هوایی جالبی  مانند تنوع موقعیت طبیعی 

خود دارد]1[.

کشوری- 1-1-1 تقسیمات 
هنگامی که آپارتاید در سال 1994 ملغی شد، دولت ناچار شد تا بانتوسان های مستقل 
و نیمه مستقل قبلی را به ساختار سیاسی آفریقای جنوبی تبدیل کند. به همین دلیل چهار 
ایالـــت قبلـــی با نامه های کیـــپ، کوازولو ناتال، آرنج فری و ترانس وال کنار گذاشـــته شـــدند

1. Namibia
2. Mozambique
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کشوری آفریقای جنوبی شکل  1‑2:  تقسیمات 

و 9 ایالـــت دیگـــر جایگزین آن ها شـــدند. این ایالت های جدید از ایالت های پیشـــین 
گرفته شده اند. این 9  کوچک در نظر  که برای تخصیص منابع بیشـــتر این طور  کوچک ترند 
کالنشهرها و 46 تا از آن ها  که 6 تا از آن ها شهرداری  ایالت به 52 بخش تقسیم می شوند 
شهرداری بخش ها هستند. این 46 بخشداری، خود به 231 شهرداری تقسیم می شوند. 
بخشداری ها همچنین شامل 20 بخش مدیریتی هستند که مستقیمًا توسط بخشداری ها 

اداره می شوند]2[.

اطالعات اقتصادی- 1-3
کشـــوری با درآمد متوســـط همراه با  آفریقای جنوبی ازلحاظ رده بندی ســـازمان ملل، 
منابع غنی و توســـعه یافته ازنظر مالی، قانونی، ارتباطـــات، انرژی و بخش های حمل ونقل 
که بین 10 بازار ســـهام بزرگ دنیا قرار دارد و همچنین  اســـت و دارای بازار ســـهامی اســـت 
یرساخت هایی مدرن برای حمایت از تقسیم مؤثر کاال بین مراکز شهری در تمامی منطقه  ز
کل آفریقای  دارد]2[. به لحاظ اقتصادی، آفریقای جنوبی نه تنها در قلمرو خود، بلکه در 

کشور به شمار می آید]44[. کل قاره آفریقا، قدرتمندترین  یر صحرا و نیز  ز
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در ســـال 2014تولیـــد ناخالص داخلی آفریقـــای جنوبی بـــه ارزش 350.09 میلیارد دالر 
یال( بود و ارزش تولید ناخالص داخلی  آمریکا )تقریبًا معادل با 10.958 میلیون میلیارد ر
کشور را در  که این  آفریقای جنوبی نشـــان دهندۀ 0.56 درصد از اقتصاد جهان است]3[، 
بیـــن 50 کشـــور ثروتمند دنیا قـــرار می دهد. آفریقای جنوبی از بســـیاری جنبه ها کشـــوری 
کشور  پیشرفته است اما فاصله بسیار درآمدها و اقتصاد دوگانه موجب شده است تا این 
یاد است  درحال توســـعه محسوب شود. عدم تســـاوی درآمدها در آفریقای جنوبی چنان ز

ترین رده های جهانی قرار می گیرد]2[. که از این نظر در باال
در شکل 1-3 تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی در سال های 2006 تا 2014 نشان 

داده می شود]3[.
رزی عظیمـــی دارد و صادرکننـــده خالص محصوالت  کشـــاو آفریقـــای جنوبی بخش 
کشور وجود  رزی در سراسر  کشاو رزی و مشاغل  کشاو رزی است، تقریبًا هزار تعاونی  کشاو
کشور در 5 سال اخیر را تشکیل  کل این  رزی 8 درصد از صادرات  کشـــاو دارد و صادرات 

داده است.
که  رزی و غذایی اســـت  کشـــاو کشـــور صادرکننده خالص محصوالت  همچنین این 
یز اســـت.  بزرگ تریـــن صـــادرات آن ها شـــکر، انگـــور، مرکبـــات و میوه هـــای درختان برگ ر

شکل  1‑3:  تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی



کشور آفریقای جنوبی  /  27 کلی  فصل اولق اطالعات 

کشور تولید  گوشـــت مصرفی در داخل  کشـــور نیز معروف اســـت و 85 درصد  دام این 
می شود]4[.

کشـــور آفریقای  گزارش بانک جهانی شـــکل 1-4، رشـــد تولید ناخالص داخلی1  بنا بر 
جنوبی را برای ســـال های 2000 تا 2015 نشـــان می دهد. رشد تولید ناخالص داخلی کشور 
آفریقای جنوبی برای سال های 2014 و 2015 به ترتیب 1.54% و 1.28% است. رشد تولید 
ناخالص داخلی ایران در ســـال 2015 در ســـایت بانک جهانی اعالم نشده است؛ بنابراین 
برای مقایســـه سه نمودار، ســـال 2014 بررسی شده است. در سال 2014، میزان رشد تولید 
ناخالص داخلی آفریقای جنوبی )1.54%( از جهان )2.6%( و همچنین از ایران )%4.3( 

پایین تر است]45[.

شکل  1‑4: نمودار رشد تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی، ایران و جهان از سال 2000 تا 2015

رشـــد اقتصـــادی آفریقـــای جنوبـــی در ســـال 2015، با توجه بـــه تخمین اولیـــه از تولید 
که در ناخالص ملی منتشرشـــده توســـط ســـازمان آمار آفریقای جنوبی 1.3% بوده اســـت 

1. GDP Growth
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شکل  1‑5:  رشد اقتصادی آفریقای جنوبی

رزی  شـــکل 1-5 به نمایش درآمده است]5[، همان طور که مشاهده می شود بخش کشاو
کمک می کنـــد، همچنین در بخش  و اســـتخراج معـــدن 10% به اقتصاد آفریقـــای جنوبی 
تولیـــد، ساخت وســـاز و برق 21% و بخش تجارت، خدمات شـــخصی، دولـــت، دارایی و 

کمک می کند. کشور آفریقای جنوبی  حمل ونقل 69% به اقتصاد 
گزارش بانـــک جهانی )شـــکل 1-6( میزان تولیـــد ناخالص آفریقـــای جنوبی بر  بنـــا بر 
اســـاس ســـرانه جمعیـــت1 در ســـال های 2014 و 2015 برابـــر بـــا 6.47 میلیـــون دالر )تقریبًا 
یال( اســـت. میزان  یال( و 5.69 میلیون دالر )تقریبًا 178.114میلیارد ر 202.53 میلیـــارد ر
تولید ناخالص داخلی ایران به ازای سرانه جمعیت در سال 2015 در سایت بانک جهانی 
اعالم نشـــده اســـت؛ بنابراین برای مقایسه ســـه نمودار، سال 2014 بررســـی شده است. در 
ســـال 2014، میزان تولیـــد ناخالص داخلی آفریقای جنوبی بر اســـاس ســـرانه جمعیت از 

تر است]45[. جهان پایین تر و از ایران باال

1. GDP Per Capita
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کشور آفریقای جنوبی، ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت   شکل  1‑6: نمودار تولید ناخالص داخلی 
از سال 2000 تا 2015

گزارش بانک جهانی، میزان درآمد ناخالص ملی1 در ســـال های 2000 تا 2015 در  بنـــا بر 
رده شـــده اســـت. ســـال 2014 برای مقایســـه دو نمودار درآمد ناخالص ملی  شـــکل 1-7 آو
آفریقای جنوبی، انتخاب شـــده اســـت. میـــزان درآمد ناخالص ملی آفریقـــای جنوبی در 
ســـال 2014، برابر بـــا 688.347میلیـــارد دالر )تقریبًا معـــادل با 21.547 میلیـــون میلیارد 
که درآمد ناخالص ملـــی ایران، 1.36 هزار میلیارد دالر )42 میلیون  یال( اســـت در حالی  ر

یال( است]45[. میلیارد ر

1. GNI, PPP
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کشور آفریقای جنوبی و ایران از سال 2000 تا 2015 شکل  1‑7: نمودار درآمد ناخالص ملی 

بنا بر گزارش بانک جهانی )شـــکل 1-8(، درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت1 
یال( و  در ســـال های 2013 و 2014 برابـــر بـــا 12.540 دالر )تقریبًا معادل بـــا 392.539 میلیون ر
یال( اســـت. همچنین میـــزان درآمد  12.730 دالر )تقریبـــًا معـــادل بـــا 398.487 میلیـــون ر
ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت جهان در سال 2014، 15.011 دالر )تقریبًا 464 میلیون 
یال( است]45[. یال( و این شاخص برای ایران به میزان 17.400 دالر )تقریبًا 573 میلیون ر ر

1. GNI Per Capita, PPP
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 شکل  1‑8: نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت آفریقای جنوبی، ایران و جهان 
از سال 2000 تا 2014

اطالعات سیاسی/ اجتماعی- 1-1
کشور مستقل به شمار می رفت،  در بین ســـال های 1910 تا 1994 آفریقای جنوبی یک 
یم آپارتاید و عدم مشارکت بخش عظیمی از جمعیت آن در روند  کمیت رژ اما به دلیل حا
کشور، حکومت به معنای درست آن ملی نبود. فرآیند تشکیل حکومت ملی  سیاسی آن 
کمیت ســـرمایه داری مرکانتیلســـتی از زمان تأســـیس مســـتعمره  با عبور از ســـه مرحله حا
کسب استقالل  کیپ، سرمایه داری صنعتی از زمان انقالب مدنی در نیمه قرن نوزدهم و 

کامل شده است. یم آپارتاید و سرانجام نظام دموکراتیک  کمیت رژ و حا
کروگز رئیس جمهور آفریقای جنوبی به منظور افزایش  یخی در ســـال 1899، پل  ازنظر تار
قدرت آفریکانرها و کنترل معادن طال به انگلیسی ها اعالم جنگ داد و جنگ بوئر)1899-
گرفت.  یخ آفریقای جنوبی بود شـــکل  که یکی از نبردهای ســـخت و خونین در تار  )1902
کنترل دولت را تا  زی انگلســـتان در ســـال 1902 پایان یافت و انگلستان  این جنگ با پیرو
زی حزب ملی در  گرفت. در این ســـال با پیرو ســـال 1948 در آفریقای جنوبی در دســـت 



کشور آفریقای جنوبی   32  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

انتخابـــات پارلمانـــی، قدرت به آفریکانرها منتقل شـــد و آن ها سیاســـت جدایی نژادی را 
کردند. در طی جنگ بوئر بســـیاری از آفریکانرهـــا زمین های خود را از  رســـمًا اعالم و اجـــرا 
دست دادند و به طبقه فقیر پیوستند و بسیاری از آن ها مجبور شدند به شهرها مهاجرت 

کنند. کسب شغل با سیاه پوستان رقابت  کرده برای 
که  کرد  کســـب قدرت یک سیســـتم جدایی نژادی را طراحی  دولت آفریکانر به محض 
مـــردم را بـــر اســـاس معیارهـــای نـــژادی، جغرافیایـــی، اجتماعـــی، اقتصـــادی و سیاســـی 
گروه طبقه بندی می شدند: سفید، بانتو )شامل  طبقه بندی و جدا می کرد. مردم در چهار 
کستانی ها، چینی ها  رگه ها( و آسیایی ها ) هندی ها، پا همه سیاهان(، رنگین پوست) دو
و ماالیایی هـــا(. همـــه از هم جـــدا و نابرابر بودند. دولت آفریکانر با این سیاســـت امتیازات 
که عمدتًا آفریکانر  اقتصادی، سیاســـی، فرهنگی و اجتماعی بســـیاری را برای ســـفیدها 
بودند اختصاص داد تا بتوانند آفریکانرهای فقیر شـــده در اثر جنگ بوئر را به لحاظ سطح 
زندگی ارتقا دهند. سیاســـت آپارتاید به مدت چهار دهه ادامه داشت. در آغاز 1990 روند 
حـــذف آپارتاید از جامعه آفریقای جنوبی آغاز شـــد و ســـرانجام در ســـال 1994 به صورت 
رسمی آپارتاید از صحنه جامعه آفریقای جنوبی حذف و نظام دموکراتیک برقرار شد]44[.
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 آفریقای جنوبی شمای کلی ساختار سیاسی و امور خیریه در:  9-1 شکل 

 راکندگی سنیجمعیت و پ -1-4-4

که  یدرحال ،نفر است 229.259.51، جمعیت مردم آفریقای جنوبی 5102طبق آمار بانک جهانی در سال 

 01-0شود در شکل  یمکه مشاهده  طور همان. استنفر  9.901.9595، در حدود 5102جمعیت ایران در سال 

 .]20[استآورده شده  5102تا  0.51و ایران را از سال  آفریقای جنوبیرشد جمعیت 

کلی ساختار سیاسی و امور خیریه در آفریقای جنوبی  شکل  1‑9:  شمای 
بر اساس قانون اساسی 1994م، کشور آفریقای جنوبی به صورت تفکیک قوا و سیستم 
جمهـــوری اداره می شـــود. در قانـــون اساســـی تصریح شـــده اســـت کشـــور بـــر ارزش هـــای 
دموکراســـی، عدالت اجتماعی و حقوق اساسی بشر مبتنی است و اساس آن، جامعۀ باز 
کشـــور  و دموکراتیک می باشـــد و بر اســـاس خواســـت مردم اداره می شـــود. نظام سیاســـی 
آفریقای جنوبی دمکراســـی پارلمانی اســـت اما برخالف روش معمـــول در جمهوری های 
یاست کشـــور، در یک رئیس جمهور منتخب مجلس  یاست دولت و ر پارلمانی، پســـت ر
یا،  که قوه مجریه در پرتور ادغام شـــده اســـت. آفریقای جنوبی ســـه پایتخت متفاوت دارد 

کیپ تاون و قوه قضاییه در شهر بلوم فونتین مستقر است]2[. قوه مقننه در 

قوه مجریه- 1-1-1
کابینه را بر عهده دارد. رئیس جمهور توسط اعضای  کشـــور و  یاســـت  رئیس جمهور، ر
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ره متوالی  رۀ پنج ساله انتخاب می شود. یک فرد تنها برای دو دو مجلس ملی برای یک دو
می تواند رئیس جمهور باشد. کابینۀ افریقای جنوبی از رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور 
یـــر از بین اعضـــای مجلس عوام و توســـط  ز زارتخانـــه تشـــکیل می شـــود. معـــاون و و 35 و
که از ســـوی رئیس جمهور و از  زرا  رئیس جمهـــور انتخاب می شـــود. تعدادی از معاونـــان و
کابینه محســـوب می شوند. در سیستم  میان مجلس عوام انتخاب می گردند، از اعضای 
یر تنها معـــاون وی عهده دار مســـئولیت های  ز زارتخانه هـــای آفریقـــای جنوبـــی پـــس از و و

زارتخانه است. و
زارتخانه ذیل تشکیل شده است]47[: دولت آفریقای جنوبی از 35 و

رزی، جنگلداری و شیالت	  کشاو زارت  و
زارت امور زنان	  و
زارت هنر و فرهنگ	  و
زارت انرژی	  زارت دفاع، و و
یست	  زارت امور محیط ز و
زارت سالمت	  و
رش عمومی	  زارت آموزش و پرو و
زارت ارتباطات	  و
زارت اسکان بشر	  و
رش عالی	  پرو زارت آموزش و و
اداره امور تعاونی و سنتی	 
زارت روابط و همکاری های بین الملل	  و
زارت عدالت	  و
کار	  زارت  و
زارت نیروی انتظامی	  و
زارت توسعه اقتصادی	  و
زارت امور مالی	  و
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زارت معدن	  و
زارت توسعه اجتماعی	  و
زارت سرمایه گذاری	  و
زارت خدمات عمومی و اداری	  و
زارت امور عمومی	  و
زارت توسعه روستایی و اصالحات زمین	  و
زارت علم و تکنولوژی	  و
کوچک	  کسب وکار  زارت توسعه  و
رزش و سالمت	  زارت و و
کشور	  زارت امنیت  و
زارت خدمات پست و مخابرات	  و
زارت جهانگردی	  و
زارت صنعت و تجارت	  و
زارت آب و بهسازی	  و
زارت امور مسکن	  و

قوه مقننه- 1-1-1
که از دو مجلس شامل شورای ملی ایالت ها  کشور است  قوه مقننه بدنۀ قانون گذاری 
)مجلس اعیان ها( با 90 عضو و مجمع ملی آفریقای جنوبی )مجلس عوام( با 400 عضو 

تشکیل می شود.
مجلس عوام نمی تواند کم تر از 350 و بیش از 400 نماینده داشته باشد. نمایندگان این 
مجلس توســـط انتخابات سراسری برای پنج سال انتخاب می شوند. این مجلس دارای 

که این مجمع رئیس جمهور را انتخاب می نماید. یک رئیس و یک معاون است 
مجلـــس اعیان شـــامل 90 نماینده اســـت. هدف عمـــدۀ آن حفظ منافـــع ایالت ها در 
دولت ملی اســـت. هر هیئت استانی شـــامل ده نماینده است. این مجلس قبل از اتخاذ 
هر تصمیمی، از ایالت وکالتنامه ای ارائه می کند و درهرصورت نمی تواند طرحی مربوط به 
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یر دارایی اســـت. این مجلس جایگزین  ز یژۀ و که از اختیارات و مســـائل مالی اتخاذ نماید 
گردیده است. مجلس سنا 

یب توســـط  یب به مجلس عوام ارائه می شـــود. پس از تصو هـــر طرح و الیحه برای تصو
مجلس عوام برای رسیدگی به مجلس اعیان داده می شود. طرح هایی که در امور ایالت ها 
رده می شوند.  یب به مجلس عوام آو تأثیر دارند به شورای استان ها برده شده پس از تصو

که  کمیســـیون مستقل انتخابات انجام می شود  یر نظر  انتخابات در آفریقای جنوبی ز
تمام انتخابات و رفراندوم ها را در هر سه سطح ملی، ایالتی و محلی برگزار می کند]46[.

قوه قضائیه- 1-1-3
سیستم قضایی کشور آفریقای جنوبی بر اساس قوانین روم باستان و آلمان است و در 
آن قانـــون عرفـــی انگلیس نیز جریان دارد. انواع دادگاه ها در آفریقای جنوبی شـــامل دادگاه 

قانون اساسی و دادگاه عالی استیناف  و دادگاه عالی است]47[. 

جمعیت و پراکندگی سنی- 1-1-1
طبق آمار بانک جهانی در ســـال 2015، جمعیت مردم آفریقای جنوبی 54.956.920 
نفر است، درحالی که جمعیت ایران در سال 2015، 79.109.272 نفر می باشد. همان طور 
که مشاهده می شود در شکل 1-10 رشد جمعیت آفریقای جنوبی و ایران را از سال 1960 

رده ایم]51[. تا 2015 آو
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شکل  1‑10: نمودار رشد جمعیت آفریقای جنوبی و ایران از سال 1960 تا 2015

کشور آفریقای جنوبی در سال 2014 مطابق جدول  گروه های سنی مختلف در  درصد 
1-1 بوده است]48[.

گروه های مختلف سنی برحسب جنسیت جدول  1‑1: درصد 

نسبت مرد به زندرصدگروه سنی )سال(ردیف

114-028.31.0

224-1520.21.0

354-2538.21.06

464-557.10.16

656.30.66 و باالتر5

-100جمعیت کل6
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گروه های سنی مختلف جمعیت آفریقای جنوبی شکل  1‑11: درصد 

رد ســـازمان ملل متحد در جوالی ســـال 2001، جمعیت آفریقای  طبـــق جدیدترین برآو
جنوبی از چهار نژاد اصلی سیاه، سفید، رنگین پوست و آسیایی تبار تشکیل شده است. 
سیاه پوســـتان 57.2% سفیدپوســـتان 31.6%، رنگین پوســـتان 6.8% و هندی هـــا 6.2% از 

جمعیت آفریقای جنوبی را تشکیل می دهند]44[.

اطالعات فرهنگی- مذهبی- 1-5
آفریقـــای جنوبی 11 زبان رســـمی دارد؛ 9 زبان از زبان های آفریقایـــی خانواده بانتو و دو 
یشه گرفته و زبان اکثریت سفیدپوستان  پایی؛ یکی زبان آفریکانس که از هلندی ر زبان ارو
که در تجـــارت و عرصۀ عمومی  کشـــور اســـت و دیگری زبان انگلیســـی  رگه های این  و دو

یادی دارد. ازلحاظ تعداد زبان آفریقای جنوبی رتبه دوم بعد از هند را دارد. استفاده ز
پایی مانند پرتغالی، آلمانی  بســـیاری از سفیدپوستان آفریقای جنوبی به زبان های ارو
و یونانی صحبت می کنند و بسیاری از آسیایی های مقیم آفریقای جنوبی و هندی ها به 
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گوجاراتی و زبان تامیل. زبان های آسیای جنوبی مانند هندی 
کشور نمی توان  کشور آفریقای جنوبی، فرهنگ واحدی در این  به علت تنوع نژادی در 
که متأثر از فرهنگ هـــای مختلف حاضر در آن  زه تنوع غذایی در این کشـــور  یافـــت. امـــرو
است، موجب سرمایه گذاری جهانگردان در تهیه غذا شده است. عالوه بر غذا، موسیقی 

کشور است]2[. هم از نمادهای فرهنگی این 
آفریقای جنوبی یک دموکراسی سکوالر با آزادی مذهبی است. طیف وسیعی از ادیان 
در آفریقای جنوبی وجود دارد که بازتابی از تنوع فرهنگی جامعه آفریقای جنوبی است]2[. 
بنا بر آخرین آمار منتشرشـــده در ســـال 2009 در خصوص تعداد پیروان دین ها و آیین های 
مختلف در آفریقای جنوبی، 79.8% درصد مردم این کشور مسیحی هستند که اکثریت 
کاتولیک های رومی و ســـایر مســـیحیان  آن هـــا فرقه هـــای مختلف پروتســـتان و اقلیتی از 
هستند. مسلمانان، 1.5 درصد، دین سنتی آفریقایی0.3% و یهودیت 0.2% جمعیت این 
کشـــور 15.1% هیچ وابســـتگی  کشـــور را در برمی گیرنـــد. همچنیـــن از میـــان جمعیت این 

مذهبی نداشته، 0.6% از سایر ادیان و 1.4% نامشخص اند]44[.
به غیر  نســـبت  آفریقای جنوبی، مســـیحیان  در  گرفتـــه  پژوهش های صـــورت  طبـــق 
بـــه درگیـــر شـــدن در فعالیت های  افـــراد غیرمذهبـــی احتمـــال بیشـــتری  یـــا  مســـیحیان 

دارند]40[. بشردوستانه 

شکل  1‑12: تقسیم بندی دین در آفریقای جنوبی





|  فصل دوم |

  مفهوم وقف و امور خیریه 
کشور آفریقای جنوبی در 





کشور آفریقای جنوبی- 1 مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
رود  کلی درباره کشور آفریقای جنوبی بیان شد. پیش از و در فصل گذشته، اطالعاتی 
یـــه در آفریقا، الزم اســـت مفاهیم اولیـــه در این حوزه  به بررســـی ســـاختار وقـــف و امور خیر
که در این فصل بیان شـــده است. به طورکلی در این فصل دو  گردد. مفاهیمی  مشـــخص 

گردیده است. کلی وقف و امورخیریه و سازمان های غیرانتفاعی و انتفاعی بیان  مفهوم 
در بخش مفهوم وقف و امورخیریه، دســـته بندی ســـازمان های خیریه بر اساس نیات 
خیرخواهانه بیان شـــده اســـت. در بخـــش ســـازمان های انتفاعـــی و غیرانتفاعی مفاهیم 
تفاوت ســـازمان های غیرانتفاعی و ســـازمان های انتفاعی، انواع سازمان های غیرانتفاعی 
در آفریقای جنوبی، فعالیت های عام المنفعه، سازمان های واجد شرایط برای درخواست 
ثبـــت به عنـــوان ســـازمان های غیرانتفاعـــی، مزایـــای ثبـــت ســـازمان های غیرانتفاعـــی، 
فعالیت هـــای مجـــاز ســـازمان های غیرانتفاعـــی و نهادهـــای اوقـــاف و زکات در آفریقای 

گردیده است. جنوبی به تفصیل بیان 

مفهوم وقف و امور خیریه- 1-1
طبق قانون ســـازمان های غیرانتفاعـــی در آفریقای جنوبی، ســـازمان های غیرانتفاعی 
به صـــورت تراســـت، شـــرکت های غیرانتفاعی یـــا دیگر انجمن های اشـــخاص شـــناخته 
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می شـــوند. ســـازمان های غیردولتـــی1 و ســـازمان های اجتماعـــی به عنـــوان ســـازمان های 
غیرانتفاعـــی شـــناخته می شـــوند و در برخـــی مـــوارد ســـازمان های غیرانتفاعـــی به عنـــوان 

سازمان های اجتماعی مدنی2 نامیده می شوند.
سازمان های غیرانتفاعی به صورت تراست، شرکت یا ائتالف دیگری از افراد باید:

الف( برای یک هدف عمومی ایجاد شوند.
ب(  درآمد و دارایی ها، بین اعضا و مالکان مؤسســـه تقســـیم نمی شـــود، مگر به منظور 

کارکنان]6[. پرداخت معقول برای خدمات ارائه شده توسط 
که دارند به شرح ذیل دسته  بندی  سازمان  های خیریه براســـاس نیات خیرخواهانه ای 

شده  اند ]6[:
کار، اتحادیه ها	  کسب و  انجمن های حرفه ای و 
فرهنگ و سرگرمی	 
توسعه و مسکن	 
آموزش و تحقیق	 
یست	  محیط ز
سالمت	 
بین المللی	 
قانون، حمایت و سیاست	 
واسطه های بشردوستانه و ارتقای داوطلبانه گرایی	 
مذهب	 
خدمات اجتماعی	 

1. Non Government Organization
2. Civil Society Organisations
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جدول  2‑1: دسته بندی سازمان های خیریه بر اساس نیات خیرخواهانه

توضیحتمهدفبخش

انجمن های 
حرفه ای و 

کسب وکار، 
اتحادیه ها

انجمن های 
حرفه ای و 

کسب وکار، 
اتحادیه ها

انجمن های 
حرفه ای

سازمان های ارتقادهنده، تنظیم کننده منافع 
حرفه ای، مانند انجمن های پزشکی

اتحادیه های 
کارگری

کارکنان را ارتقا  که حقوق و منافع  سازمان هایی 
می دهند یا حفظ و تنظیم می کنند. 

انجمن های 
کسب وکار

که برای ارتقا، تنظیم و حفاظت از  سازمان هایی 
منافع شاخه خاصی از کسب وکار فعالیت می کنند 

مانند انجمن تولیدکنندگان، انجمن کشاورزان، 
انجمن بانکداران

فرهنگ و 
سرگرمی

فرهنگ و هنر

موزه ها
که پوشش دهنده هنر،  موزه های عمومی و تخصصی 

یخ، علم، فناوری و فرهنگ اند تار

رسانه و 
ارتباطات

ایجاد و انتشار اطالعات و ارتباطات، شامل رادیو، 
کتاب، مجالت، روزنامه ها و  تلویزیون، چاپ و نشر 

کتابخانه خبرنامه ها، فیلم ، 

هنرهای نمایشی
اجرای مراکز هنری، شرکت ها و انجمن شامل تئاتر، 

گروه های موسیقی

جوامع انسانی، 
یخی و سواد تار

یخی، فرهنگی،  ارتقای علوم انسانی، حفظ آثار تار
یخی، شعر، انجمن های ادبی،  بزرگداشت وقایع تار

انجمن های زبان، یادبود جنگ

باغ وحش و 
یوم کوار آ

____

باشگاه 
خدمات

باشگاه خدمات
که ارائه کننده خدمات به اعضا و  سازمان هایی 

جوامع محلی هستند مانند باشگاه روتاری

ورزشورزش
رزش آماتور، آموزش، آمادگی جسمانی،  ارائه و

تناسب اندام و ...
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توضیحتمهدفبخش

توسعه و 
مسکن

توسعه 
اجتماعی، 

اقتصادی

سازمان های 
اجتماعی و 

محلی

کیفیت زندگی  که در راستای بهبود  سازمان هایی 
اجتماعی و محلی فعالیت می کنند مانند 

سازمان های توسعه محلی، تعاونی های مردم فقیر

توسعه اقتصادی

برنامه ها و خدمات برای بهبود ساختار اقتصادی و 
یرساخت هایی شامل  ظرفیت. شامل ایجاد ز

کارآفرینی،  جاده ها، خدمات مالی مانند برنامه های 
مشاوره فنی و مدیریتی

توسعه اجتماعی
یرساخت های  که در راستای بهبود ز سازمان هایی 
کاهش مشکالت اجتماعی نهادی و ظرفیت برای 

آموزش و 
اشتغال

برنامه های 
آموزشی شغلی

سازمان های ارائه دهنده و حمایت کننده از برنامه های 
کار و سایر برنامه های  کارآموزی، آموزش در حین 

آموزشی

توان بخشی 
حرفه ای و 

کارگاه های 
آموزشی

که  خودکفایی و تولید درآمد از طریق  سازمان هایی 
یج می دهند آموزش های شغلی و اشتغال را ترو

مشاوره و 
راهنمایی 

حرفه ای
آموزش و راهنمایی حرفه ای، مشاوره شغلی، آزمون

مسکن

کمک مسکن
سازمان های ارائه دهنده جستجوی مسکن، خدمات 

حقوقی و کمک های مرتبط

انجمن مسکن
توسعه،ساخت وساز، مدیریت، اجاره، تأمین مالی و 

نوسازی مسکن
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توضیحتمهدفبخش

آموزش و 
تحقیق

آموزش عالیآموزش عالی
آموزش عالی، ارائه مدرک دانشگاهی شامل 

دانشگاه ها، مدارس مدیریت کسب وکار، دانشکده 
حقوق، دانشکده پزشکی

آموزش دیگر

مدارس فنی و 
حرفه ای

آموزش فنی و حرفه ای به طور خاص در راستای به 
ردن اشتغال است شامل مدارس بازرگانی،  دست آو

ران حقوقی آموزش مشاو

آموزش 
بزرگ ساالن

سازمان های درگیر در ارائه آموزش عالوه بر سیستم 
آموزش رسمی مانند مدارس شبانه

تحصیالت 
ابتدایی و 
متوسطه

آموزش ابتدایی 
و متوسطه

آموزش سطوح ابتدایی، اولیه و ثانویه شامل 
سازمان های پیش از مدرسه

پژوهش

مطالعات علوم 
اجتماعی و 

سیاست

تحقیقات و تجزیه وتحلیل در علوم اجتماعی و 
حوزه های سیاسی

تحقیقات 
پزشکی

پژوهش درزمینه پزشکی شامل تحقیقات بر روی 
بیماری های خاص، اختالالت یا رشته های پزشکی

علم و فناوری
پژوهش در علوم فیزیکی و زندگی، مهندسی و 

فناوری
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محیط 
زیست

حمایت از 
حیوانات

حفظ 
حیات وحش

حفظ حیات وحش شامل پناهگاه ها 

خدمات 
دامپزشکی

بیمارستان حیوانات، ارائه خدمات مراقبتی برای 
مزرعه و حیوانات خانگی

حمایت از 
حیوانات و رفاه

حفاظت از حیوانات و خدمات رفاهی شامل 
پناهگاه های حیوانات

محیط زیست

کاهش آلودگی و 
کنترل 

یج دهنده هوای پاک، آب پاک،  که ترو سازمان هایی 
کاهش آلودگی صوتی، مدیریت مواد زاید، برنامه های 

کره زمین گرم شدن  یافت و  باز

حفاظت از 
منابع طبیعی

حفاظت از منابع طبیعی ازجمله زمین، آب و منابع 
گیاهی برای استفاده عمومی 

یباسازی  ز
محیط و 

فضاهای باز

برنامه های باغبانی مانند برنامه هایی برای حفظ 
پارک ها، فضای سبز در مناطق شهری یا روستایی و 

یباسازی بزرگراه ها شهرستان و برنامه های ز

رفاه حیواناتپژوهش
پلنگ  یستگاه های یوز تحقیق دربارۀ سبک زندگی و ز

به منظور ارتقای رفاه آن ها
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سالمت

اچ. آی. وی/ 
ایدز

پیشگیری و 
آموزش دربارۀ 

ایدز

پیشگیری از عفونت ایدز و یا اشاعه اطالعات مربوط 
به ایدز

بیمارستان ها 
و توان بخشی

توان بخشی
مراقبت های بهداشتی و درمان توان بخشی به افراد 

مبتالبه اختالالت فیزیکی به دلیل مصدومیت، نقش 
ژنتیکی یا بیماری و نیاز به فیزیوتراپی 

مراقبت های پزشکی و درمانبیمارستان

سالمت روان 
و مداخله 

درمان سالمت و 
روان

درمان بیماران روانی، شامل مراکز بهداشت روانی 
جامعه

بیمارستان های 
روانی

مراقبت از بیمار و درمان بیمار روانی

خانه های 
سالمندان

خانه های 
سالمندان

مراقبت از بیماران بستری شده، مراقبت مسکونی، و 
همچنین خدمات بهداشتی اولیه شامل خانه های 

سالمندان و خانه های سالمندان برای معلوالن

خدمات 
سالمتی دیگر

بهداشت 
عمومی و آموزش 

سالمت

ارتقای بهداشت عمومی و آموزش بهداشت شامل 
کمک های اولیه و خدمات تنظیم خانواده آموزش 

درمان بهداشت 
و سالمت

که عمدتًا خدمات سرپایی ارائه  سازمان هایی 
می کنند مانند درمانگاه و مراکز واکسیناسیون

خدمات پزشکی 
توان بخشی

مراقبت درمانی سرپایی شامل مراکز فیزیوتراپی، 
کلینیک یوگا

پزشکی و 
اورژانس

خدمات به افراد نیازمند مراقبت فوری، شامل 
رژانسی، خدمات آمبوالنس مراقبت های او
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بین المللی
فعالیت های 

بین المللی

حقوق بشر 
بین المللی و 
سازمان های 

صلح

که بر حقوق بشر بین المللی نظارت و آن  سازمان هایی 
یج می کنند. را ترو

سازمان های 
امدادی 

بین المللی

ران فاجعه و یا اضطراری  که در دو سازمان هایی 
کشورهای دیگر ارائه  ری و به  کمک هایی را جمع آو

می کنند.

برنامه های 
فرهنگی، 

تبادالت

برنامه ها و خدمات طراحی شده برای تشویق احترام 
متقابل و دوستی بین المللی

قانون، 
حمایت و 
سیاست

سازمان های 
مدنی و 
حمایتی

سازمان های 
حمایتی

گروه های خاصی از  که از حقوق و منافع  سازمان هایی 
کودکان معلول  مردم حمایت می کنند به عنوان مثال 

جسمی، سالمندان، زنان

انجمن های 
قومی

یج می دهند و منافع یا خدماتی را  که ترو سازمان هایی 
برای اعضا ارائه می کنند.

انجمن های 
مدنی

گسترش تفکر مدنی برنامه ها و خدماتی برای تشویق و 

خدمات 
حقوقی و 

قانونی
خدمات قانونی

کمک به حل اختالفات  خدمات حقوقی، مشاوره و 
و امور مربوط به دادگاه
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واسطه های 
بشردوستانه 

و ارتقا 
داوطلبانه 

گرایی

واسطه های 
بشردوستانه و 
ارتقا داوطلبانه 

گرایی

بنیاد گرنت 
میکینگ

بنیادهای خصوصی، شامل بنیادهای شرکتی، 
بنیادهای اجتماعی 

ارتقا و حمایت 
داوطلبانه گرایی

گرایی  که استخدام، آموزش و داوطلبانه  سازمان هایی 
را ارتقا می دهند.

سازمان های 
جمع آوری 

کمک

سازمان های جمع آوری کننده کمک های مالی مانند 
قرعه کشی

مذهب
گروه های 
مذهبی و 
انجمن ها

گروه ها
یارتگاه ها، صومعه ها،  کلیساها، معابد، مساجد، ز

یج دهنده  حوزه های علمیه و سازمان های مشابه ترو
باورهای دینی و مدیریت خدمات مذهبی 

انجمن های 
مذهبی

انجمن های مذهبی و سازمان های حمایت کننده و 
ارتقادهنده اعتقادات مذهبی، خدمات و 

آداب ورسوم

خدمات 
اجتماعی

اورژانس و 
امداد

کمک به 
پناهندگان

سازمان های تأمین کننده غذا، پوشاک، مسکن و 
خدمات به پناهندگان و مهاجران

پناهگاه های 
موقت

سازمان های ارائه دهنده سرپناه های موقت به 
بی خانمان ها، 

کنترل و 
پیشگیری 
اضطراری

کاهش  کنترل و  که برای جلوگیری،  سازمان هایی 
اثرات بالیا فعالیت می کنند و یا در غیر این صورت 
کمک به  افراد را برای مقابل با اثرات بالیا و یا  ارائه 

قربانیان فاجعه آماده می کنند

حفظ و 
حمایت 
درآمدی

کمک های 
مادی

که غذا، لباس، حمل ونقل و دیگر  سازمان هایی 
کمک شامل بانک های مواد غذایی و مراکز  اشکال 

یع لباس... توز



کشور آفریقای جنوبی   52  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

توضیحتمهدفبخش

خدمات 
اجتماعی

حفظ و حمایت 
درآمدی

حفظ و حمایت 
درآمدی 

کمک های نقدی و دیگر  سازمان های ارائه دهنده 
اشکال خدمات مستقیم به افراد قادر به حفظ زندگی

خدمات برای 
کودکان

رفاه کودکان، 
خدمات کودکان 

و مراقبت

کودکان، خدمات پذیرش، مراکز رشد  خدمات به 
کودک، نگهداری فرزند شامل مراکز مراقبت از نوزاد و 

کودکان

حفاظت از 
کودکان

گزارش و حمایت از  که در شناسایی،  سازمانی 
کودکان مورد آزار و غفلت قرارگرفته درگیر است.

مراکز مراقبت 
جزئی

خدماتی شامل مهدکودک، پیش دبستانی و مهد و 
کودکان در  بعد از مدرسه نظارت و مراقبت جزئی برای 

تمام سنین

مکان امن

کودکان آسیب پذیر و یتیم شده به  که در آن  مکانی 
دستور دادگاه در موارد اضطراری قرار داده شده اند. 

که  کوتاه مدت است و تا زمانی ادامه دارد   
ً
این معموال

ترتیبات جایگزین دائمی داده شود.

مراقبت امن
کمه هستند یا  که منتظر محا کودکان  مکانی برای 

کمه شده اند. محا

خانه های 
کودکان

مکانی برای ارائه مراقبت های مسکونی به بیش از 6 
فرزند خارج از محیط خانواده. همچنین به عنوان یک 

کودکان و جوانان  یتیم خانه یا مرکز مراقبت از 
شناخته شده اند.

خانه ای برای 
کودکان با 

نیازهای خاص

کودکان با مشکالت روانی و عاطفی،  مکانی برای 
معلولیت، بیماری های مزمن، مصرف الکل یا اعتیاد 

به مواد مخدر، شرایط روانی در سن 18 سال

مدارس صنعتی، 
اصالح مدارس

کودکان با مشکالت  که در آن  یک مرکز مسکونی 
رفتاری توسط دادگاه جنایی محکوم شده اند.
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خدمات 
اجتماعی

خدمات 
اجتماعی

خدماتی برای 
افراد معلول

خدماتی برای افراد معلول، شامل خانه ها، خانه های 
سالمندان، امکانات حمل ونقل، تفریحی و سایر 

خدمات تخصصی

خدمات برای 
افراد مسن

سازمان های ارائه دهنده مراقبت از سالمندان، 
خدمات خانه داری، تفریحی، برنامه غذایی

خدمات برای 
جوانان و رفاه 

جوانان

خدماتی به جوانان شامل خدمات پیشگیری از 
بزهکاری، برنامه های شغلی برای جوانان

کمک به خود و 
سایر خدمات

کمک به خود و توسعه،  برنامه ها و خدماتی برای 
گروه های پشتیبانی، مشاوره شخصی،  شامل 
ره های اعتباری، خدمات مدیریت پول مشاو

اجتماعی

شخصی

خدمات 
خانواده

خدمات به خانواده ها شامل زندگی خانوادگی، 
تحصیالت والدین، سرپناه ها و خدماتی برای 

خشونت خانوادگی

تفاوت سازمان های غیرانتفاعی و سازمان های انتفاعی- 1-3
تفاوت سازمان های غیرانتفاعی و انتفاعی در این است که در سازمان های غیرانتفاعی 	 

ارائـــه برخی از خدمـــات عمومی یا اهداف عمومـــی، فراتر از خدمت بـــه منافع اعضای 
یـــج رفاه اجتماعی، توســـعه اقتصادی،  ســـازمان های غیرانتفاعی می باشـــد )مانند ترو
دیـــن، خیرخواهانـــه، آمـــوزش(، درحالی کـــه در ســـازمان های انتفاعی انجـــام فعالیت 

کسب سود می باشد. به منظور 
در ســـازمان های غیرانتفاعـــی ممکن اســـت ســـودی به دســـت آیـــد، اما امـــکان ندارد 	 

دارایی ها یا ســـود، بین اعضا تقســـیم شوند و هرگونه ســـود، برای پیشبرد اهداف منافع 
عمومی استفاده می شود درحالی که در سازمان های انتفاعی سود بین اعضا و مالکان 
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تقسیم می شود.
کافی برای پوشش هزینه های خود 	  سازمان های غیرانتفاعی اغلب نمی توانند درآمدی 

ری می کنند،  ایجاد کنند، به همین دلیل کمک هایی از مردم و یا اهداکنندگان جمع آو
اما ســـازمان های انتفاعی درصورتی که نتوانند تمام ســـرمایه و هزینه های عملیاتی خود 

رند، اغلب از وام با نرخ بهره مشخص استفاده می کنند.  را، به دست آو
ســـازمان های غیرانتفاعـــی در زمـــان انحـــالل، هـــر دارایی مازاد پـــس از پرداخـــت تمام 	 

بدهی ها، به یک ســـازمان غیرانتفاعی مشـــابه داده می شـــود و دارایی بین اعضا تقسیم 
نمی شـــود، درصورتی که در سازمان های انتفاعی در زمان انحالل، پس از پرداخت تمام 

بدهی ها، هرگونه دارایی مازاد بین اعضا و مالکان تقسیم می شود ]7[.

انواع سازمان های غیرانتفاعی در آفریقای جنوبی- 1-1
رایج تریـــن ســـاختار قانونی بـــرای ســـازمان های غیرانتفاعی، انجمن هـــای داوطلبانه، 
گر  تراســـت و شـــرکت ها هســـتند. هرکدام از این ها توســـط قوانین خاصی اداره می شوند. ا
کند، توسط قانون سازمان های  ســـازمانی خود را به عنوان یک ســـازمان غیرانتفاعی ثبت 

غیرانتفاعی نیز، اداره می شود.
که در یک دفتر ثبت دولتی، به ثبت برسند.  تمامی ســـاختارهای قانونی، الزم نیست 
برای مثال انجمن های داوطلبانه الزم نیست ثبت شوند، درحالی که تراست ها و شرکت ها 

باید ثبت شوند.
کند و ســـپس اســـناد تأســـیس  گر ســـازمانی با الزامات موردنیاز برای ثبت، موافقت   ا
سازمان را در یک دفتر ثبت دولتی به ثبت برساند، این سازمان ها برای نظارت عمومی در 
دســـترس هســـتند و پس ازآن ســـازمان غیرانتفاعی، ملزم به تطابق با الزامات قانونی برای 

گزارش های ساالنه]11[. ساختار حقوقی خاص خود است، مانند ارائه 
ســـاختار ســـازمان های غیرانتفاعی بســـتگی به اندازه، ظرفیت و پیچیدگی سازمان دارد. 
ایجاد رسمی و الزامات قانونی برای شرکت نسبت به دیگر سازمان های غیرانتفاعی پیچیده تر 
است و به ترتیب برای تراست و انجمن های داوطلبانه کمتر است؛ بنابراین رایج ترین ساختار 

برای سازمان های غیرانتفاعی کوچک و جدید انجمن های داوطلبانه است.
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انجمن داوطلبانه- 1-1-1
انجمن داوطلبانه با یک توافق، میان ســـه نفر یا بیشتر به شکل یک سازمان درمی آید، 
کار می کننـــد این توافق  به طوری کـــه برای رســـیدن به یک هـــدف غیرانتفاعی رایـــج باهم 

کند. کتبی باشد؛ اما نوشتن این توافق می تواند از اختالف جلوگیری  کالمی یا  می تواند 
که  کوچک، مناســـب اســـت  انجمن هـــای داوطلبانـــه بـــرای ســـازمان های اجتماعی 
به منظور انجام فعالیت هایشـــان مقادیر قابل توجهی از پـــول، اموال باارزش، یا تجهیزاتی، 

نیاز نباشد. 
که  که مستلزم این است،  انجمن های داوطلبانه، توســـط قانون عرفی اداره می شـــوند 
ردن  اهـــداف انجمن هـــای داوطلبانـــه قانونی باشـــند و در درجه اول به دنبال به دســـت آو

سود، برای اعضای خود نباشند.
گر افراد به عنوان  هیچ اداره ثبت دولتی به منظور ثبت انجمن داوطلبانه، وجود ندارد. ا
یـــک انجمن داوطلبانه، ثبت تحت شـــرایط قانون ســـازمان های غیرانتفاعـــی را انتخاب 

کنند. کنند، آن ها باید از الزامات ثبت نام قانون، پیروی 

گذشـــته، انجمن هـــای داوطلبانه نمی توانســـتند در یک اداره ثبـــت دولتی به ثبت  در 

برســـند. این موجب مشکالتی می شد، چون اهداکنندگان و دیگران، اغلب نیازمند این 

که ســـازمان ها یک درجه از تشریفات قانونی و مســـئولیت پذیری عمومی داشته  هســـتند 

باشـــند. هم اکنون، قانون ســـازمان های غیرانتفاعـــی برای انجمن هـــای داوطلبانه ثبت و 

اختیـــارات نظارتی را فراهـــم می کنند. این یکی از راه های قانون ســـازمان های غیرانتفاعی 

گرفته می شود]7[. که برای سازمان های غیرانتفاعی در نظر  است 

تراست ها1-1-1- 
که مالکیت اموال و دارایی به شخص دیگری به نفع  تراســـت زمانی تشکیل می شـــود 
افراد خاص و یا دستیابی به منظور هدف خاص منتقل می شود. این اموال ممکن است 
با توافق کتبی یا نوشتن وصیت و یا حکم دادگاه منتقل شود. کسی که تراست را مدیریت 
می کند تراســـتی نامیده می شـــود. تراســـت ممکن است برای منافع شـــخصی و یا هدف 
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عمومی تأســـیس شـــود و فاقد شـــخصیت حقوقی اســـت و ازلحاظ فنی، مالکیت به نام 
تراستی حفظ می شود.

تراســـت ها، ســـاختارهای انعطاف پذیـــری دارنـــد که می توانـــد برای اهـــداف مختلفی 
اســـتفاده شـــوند، به عنوان مثال یک تراســـت ممکن اســـت، امکان آموزش بـــرای خانواده 
خاصی را فراهم کند و یا ممکن است که اختیار گسترده ای برای استفاده از دارایی تراست، 

به منظور هدفی کلی، توسط تراستی ها ایجاد شود مانند هدف خیرخواهانه ]7[.
یر است]8[: اهداف تراست ها شامل موارد ز

تجارت و دادوستد	 
حفاظت از دارایی ها	 
خیرخواهانه	 
تراست های خاص	 

انواع تراست ها- 1-1-1-1
سه نوع تراست تحت قانون آفریقای جنوبی وجود دارد]9[:

ــا 	  ــوع از تراســت، مؤســس و بنیان گــذار، حقــوق دارایی هــا ی ــن ن تراســت مالکیــت1: در ای
مالکیت را به یک تراستی، به نفع ذی نفعان تراست واگذار می کند.

انتقــال داده 	  تراســت  بــه ذی نفعــان  امــوال  یــا  و  تراســت مســتقیم2: حقــوق دارایی هــا 
کنترل بر اموال، به تراستی داده می شود. می شود، اما 

کــه 	  تراســت غیرمســتقیم3: تراســتی، دارایی هــا را بــه نفــع ذی نفعــی مدیریــت می کنــد 
قادر به انجام آن نیست؛ مانند سرپرست یک فرد معلول.

کرد]9[: تراست ها را می توان به شیوه های مختلف توصیف 
که در آن شکل می گیرند:	  روشی 

که در طول عمر یک فرد ایجاد می شود.	  تراستی 

1. ownership trust
2. bewind
3. curatorship
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کــه به صــورت وصیتنامــه در شــرایط اراده یــک فــرد تنظیــم می شــود و پــس از 	  تراســتی 
مرگ آن، مؤثر واقع می شود.

که به ذی نفعان می دهند:	  بر اساس حقوقی 
تراســت مشــخص1: درآمــد و یــا دارایی هــای تراســت بــه افــراد ذی نفــع واگــذار می شــود و 	 

تراســت  دارایی هــای  یــا  درآمــد  ایــن  از  مشخص شــده ای  حقــوق  دارای  ذی نفعــان 
هستند.

کــه چــه مقــدار از درآمــد 	   تراســتی ها انتخــاب می کننــد، 
ً
تراســت احتیاطــی2: معمــوال

یــا ســرمایه تراســت بــه ذی نفعــان داده شــود. در ایــن شــرایط ذی نفعــان تنهــا، حقــوق 
مشروط برای درآمد یا سرمایه تراست را دارند.

الزامات قانونی تراست- 1-1-1-1
رئیس دادگاه عالی، تراست را ثبت می کند و بر انتصاب تراستی نظارت و کنترل دارد. 
رئیـــس دادگاه عالـــی حتـــی می توانـــد از تراســـتی ها دربارۀ مدیریت اموال تراســـت پاســـخ 
که در عمل این نظارت محدود اســـت. در صـــورت هرگونه تغییر هر یک از افراد  بخواهد، 

تراستی، باید به رئیس دادگاه عالی اطالع رسانی شود.
گر یک تراســـت به عنوان یک ســـازمان غیرانتفاعی ثبت شـــود، باید بـــا الزامات قانون  ا
سازمان های غیرانتفاعی منطبق شود]7[. تراست می تواند برای منافع شخصی و یا برای 
اهـــداف خیرخواهانـــه باشـــد. به منظـــور تعییـــن اینکه آیـــا یک تراســـت به عنوان تراســـت 
گرنت میکر3 باید  خیرخواهانه تحت قانون آفریقای جنوبی واجد شرایط است یا نه، یک 

کند و باید]10[: سند تراست را بررسی 
تراست توسط هیئت امنا4 اداره  شود.	 
کــه تمــام درآمــد و دارایی هــا، بایــد صرفــًا در جهــت ارتقــای هــدف 	  ایــن بایــد تصریــح شــود 

ــرای  ــا دارایــی به جــز پرداخــت منطقــی ب ــرده شــوند و هیــچ مبلــغ ی ب اصلــی تراســت به کار

1. Vesting trust
2. Discretionary trust
3. grantmaker
4. Board of Trustees
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خدمات تراستی به تراستی منتقل نخواهد شد.
در زمــان انحــالل تراســت، همــه دارایی هــای مــازاد بایــد بــه یــک ســازمان دیگــر بــا اهــداف 	 

مشابه منتقل شوند]7[.

شرکت ها3-1-1- 
شـــرکت های غیرانتفاعـــی در ســـاختار حقوقی خود، شـــبیه شـــرکت های کســـب وکار 
کنند. یک  )برای ســـود( هســـتند اما نمی توانند ســـود ســـهام را بین اعضای خود تقســـیم 
شـــرکت دارای دو ساختار اداره، در دو ســـطح اعضا و مدیران است. اعضا قدرت خود را 
کار می گیرنـــد، به عنوان مثـــال اعضا، قدرت انتخـــاب و حذف  در جلســـات عمومی بـــه 
مدیـــران و اصـــالح اســـناد تأســـیس شـــرکت را دارنـــد. مدیـــران دارای مســـئولیت اجرایی 
کنند و مجمع  گســـترده ای هســـتند، بااین حال مدیران باید حسابرسان مســـتقلی تعیین 
که در آن مسائل مختلف، ازجمله ارائه صورت های  عمومی ســـاالنه ای را تشکیل دهند، 

مالی حسابرسی شده بررسی شوند.
برای ثبت به عنوان یک شرکت باید:

سازمان برای یک هدف قانونی تشکیل شود.	 
ــه 	  ــه و هرگون ی ــرگرمی، خیر ــح و س ــوزش، تفری ــم، آم ــر، عل ــن، هن ــج دی ی ــی ترو ــدف اصل ه

گروهی باشد. فعالیت اجتماعی یا فرهنگی دیگر یا منافع جمعی یا 
تمامــی درآمــد و امــوال، به منظــور حمایــت از هــدف اصلــی اســتفاده شــوند و نبایــد هیــچ 	 

مقــدار یــا دارایــی بیــن اعضــا و مدیــران/ تراســتی1 تقســیم شــود، مگــر پرداختــی مناســب 
کارشان در سازمان باشد. برای 

در صــورت انحــالل شــرکت، تمــام دارایی هــای مــازاد بــه یــک ســازمان دیگــر بــا اهــداف 	 
مشابه منتقل می شود.

ماننــد دیگــر شــرکت های دولتــی، شــرکت بایــد حداقــل هفــت عضــو و دو مدیــر داشــته 	 
باشد]7[.

یر را داشته باشد: به منظور واجد شرایط شدن، سازمان باید تمام معیارهای ز

1. office-bearers



کشور آفریقای جنوبی  /  59 فصل دومق مفهوم وقف و امور خیریه در 

تراست، شرکت و یا دیگر انجمن ها، به منظور هدف عمومی تشکیل شوند.. 1
یع نشـــود، مگر بـــرای پرداخت منطقـــی به منظور ارائه . 2 درآمـــد یـــا دارایی ها بین اعضا توز

خدمات اعضا.
 ارگان دولتی نباشد.. 3
بخشی از مقررات اداره داخلی در سند تأسیس سازمان باشد.. 4

فعالیت های عام المنفعه- 1-5
ســـازمان های غیرانتفاعـــی ، مجاز به انجام فعالیت هـــای عام المنفعه فراتر از مرزهای 
آفریقـــای جنوبـــی بـــدون محدودیـــت هســـتند. ایـــن ســـازمان ها، حداقـــل بایـــد یکـــی از 
یر دارایی نیز ممکن است  ز فعالیت های عام المنفعه را در آفریقای جنوبی انجام دهند. و
کند. فعالیت هـــای عام المنفعه  فعالیت هـــای اضافـــی، را از زمانی به زمان دیگـــر تعیین 

یر است: سازمان های غیرانتفاعی شامل 67 فعالیت تحت 11 عنوان ز
رفاه و انسان دوستانه	 
بهداشت و درمان	 
زمین و مسکن	 
آموزش و توسعه	 
مذهب، عقاید یا فلسفه	 
فرهنگی	 
یست و رفاه حیوانات	  حفاظت، محیط ز
حقوق تحقیق و مصرف کننده1	 
رزشی	  و
ارائه منابع مالی، دارایی و یا سایر منابع	 
عمومی	 

برای واجد شرایط شدن به عنوان ســـازمان عام المنفعه، یک سازمان باید تمام شرایط 
رده سازد: یر را از بخش 30 قانون مالیات بر درآمد برآو ز

1. Research and Consumer rights
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باید به عنوان یک شرکت غیرانتفاعی تشکیل شود و تحت قانون شرکت ها به ثبت برسد.. 1
هدف ســـازمان های غیرانتفاعـــی، باید انجام یک یا بیشـــتر فعالیت های عام المنفعه . 2

کنند. باشد و این سازمان ها نمی توانند اهداف دیگری را دنبال 
فعالیت هـــا بایـــد بـــه شـــیوه ای غیرانتفاعـــی و بـــا نیـــت بشردوســـتانه انجـــام شـــود. هیچ 
کارمندی، به غیراز پاداش منطقی به  فعالیتی نمی تواند از منافع شخصی اقتصادی هر 

کند. کارکنان یا مدیران/ تراستی حمایت 
گسترده ای در دسترس عموم . 3 تمامی فعالیت این سازمان ها، باید برای منافع یا به طور 

مردم باشد.

سازمان های واجد شرایط برای درخواست ثبت به عنوان سازمان های غیرانتفاعی- 1-2
که فعالیت هایش برای ســـود نباشد و همچنین بخشی از دولت نباشد،  هر ســـازمانی 

که شامل: می تواند درخواست ثبت به عنوان سازمان غیرانتفاعی بدهد 
سازمان های غیردولتی	 
سازمان های اجتماعی	 
سازمان های مذهبی1	 
که به عنوان شرکت، تحت قانون شرکت 1973 به ثبت رسیده اند.	  سازمان هایی 
کنتــرل امــوال تراســت 	  کشــور تحــت قانــون  کــه توســط رئیــس دیــوان عالــی  تراســت هایی 

ثبت شده اند.
که برای سود نیستند]11[.	  هر انجمن داوطلبانه دیگری 

مزایای ثبت سازمان های غیرانتفاعی- 1-2
یب شد. ثبت  در سال 1997، قانون سازمان های غیرانتفاعی در آفریقای جنوبی تصو
تحت قانون ســـازمان های غیرانتفاعی به صورت داوطلبانه اســـت. بااین حال ثبت، برای 
دسترســـی به کمک های مالی بخش های دولتی و برخی اهداکنندگان شرکت های بزرگ 

موردنیاز است.

1. Faith Based Organisations
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که برای تمام سازمان های غیرانتفاعی ثبت شده وجود دارد عبارت است از: مزایایی 
بهبود اعتبار بخش غیرانتفاعی	 
ایجاد یک سیستم رسمی برای سازمان های غیرانتفاعی	 
یافت مزایایی مانند مشوق های مالیاتی و فرصت های مالی و...	  در

سازمان های غیرانتفاعی می توانند به جذب سرمایه از طریق قرعه کشی ملی تراست1، 
اداره توســـعه ملـــی و دیگـــر ادارات دسترســـی داشـــته باشـــند. همچنیـــن ســـازمان های 
غیرانتفاعی می توانند برای وضعیت معافیت از مالیات به اداره خدمات مالیاتی آفریقای 

جنوبی درخواست دهند]11[.
کمک هایی را برای سازمان های  یر توســـعه اجتماعی اجازه می دهد مزایا یا  ز قانون به و
زارت  که در و کند. این مزایا برای سازمان های غیرانتفاعی  غیرانتفاعی ثبت شده، تعیین 

برده نمی شود.  توسعه اجتماعی به ثبت نرسیدند، به کار

فعالیت های مجاز سازمان های غیرانتفاعی- 1-2

•  انجمن های داوطلبانه
که این فعالیت ها در راســـتای ســـند تأســـیس  یک انجمن داوطلبانه می تواند تا زمانی 

کند. کردن یک هدف مشروع، فعالیت  باشد در هر فعالیت قانونی به منظور دنبال 

•  تراست
که آن ها در چارچوب وظیفه خود  تراســـتی ها می توانند در هر فعالیت قانونی تـــا زمانی 

کنند. برای ذی نفعان تراست و باقی ماندن در محدوده سند تراست، فعالیت 

•  شرکت های غیرانتفاعی
یـــج و ارتقای  شـــرکت های غیرانتفاعـــی می توانند بـــر روی فعالیت هایـــی با هدف ترو
اهـــداف عام المنفعـــه  یا مربـــوط به یک یا چنـــد فعالیت فرهنگـــی، اجتماعـــی، یا منافع 

گروهی فعالیت داشته باشند. اجتماعی یا 

1. National Lotteries Trust
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یرا یک سازمان غیرانتفاعی  قانون مالیات بر درآمد فعالیت های مجاز را نشان نمی دهد؛ ز
کم بر   به صورت تراست یا یک شرکت غیرانتفاعی خواهد بود، قوانین حا

ً
ثبت شـــده معموال

این ها و قوانین مالیاتی، راهنمایی هایی را برای فعالیت های مجاز فراهم می کند.

نهادهای اوقاف و زکات در آفریقای جنوبی- 1-9
کـــه هیچ قانونـــی به طور خـــاص برای  آفریقـــای جنوبی کشـــوری غیر اســـالمی اســـت 
نیازهـــای نهادهـــای زکات و اوقاف ندارد. نهادهای زکات و اوقاف به عنوان یک ســـازمان 
غیرانتفاعی، تحت قانون ســـازمان های غیرانتفاعی 1997 ایجاد شده اند. این قانون یک 
کرده است. بر اساس  چارچوب نظارتی و اجرایی را برای ســـازمان های غیرانتفاعی فراهم 
که نشان دهنده اهداف  این قانون، سازمان های غیرانتفاعی باید اساسنامه داشته باشند 
یت و عملیات سازمان است. سازمان های غیرانتفاعی،  و مسائل مختلف مرتبط با عضو
بایـــد ســـاختار ســـازمانی و مکانیزم هایی برای مدیریت، حفظ اســـناد حسابرســـی درآمد، 
هزینه، دارایی ها و بدهی های خود، مطابق با شـــیوه های پذیرفته شده حسابداری، بیانیه 
کننـــد. این قانـــون ســـازمان های غیرانتفاعـــی را به حفظ  مالـــی ســـاالنه خود را مشـــخص 

یق می کند]13[. کافی، تشو استانداردهای نظارتی، شفافیت و حسابداری 
وقف، اهدای داوطلبانه، دائمی و غیرقابل فســـخ از بخشـــی از ثروت افراد است. وقف 
همیشـــه دســـت نخورده باقـــی می ماند و عوایـــد حاصل از آن بـــرای اهـــداف خیرخواهانه 
کمی از سازمان های اوقاف در آفریقای جنوبی،  استفاده می شود]14[. به استثنای تعداد 

اکثر سازمان های اوقاف، مرتبط با مساجد و سازمان های آموزشی_ مذهبی است]13[.
ری کننده زکات در آفریقـــای جنوبی فعالیت های مختلفی  کثر ســـازمان های جمع آو ا
انجـــام می دهند. این ســـازمان های درگیـــر فعالیت هـــای خیرخواهانه مختلفـــی ازجمله 
کز توان بخشـــی اعتیاد و  کز آموزشـــی، مرا کـــودکان، مرا کـــز مراقبت از  مـــدارس مذهبی، مرا
ژه های  ره، یتیم خانه ها فعالیت می کنند. آن ها همچنین طرح های خاصی مانند پرو مشاو
گوشـــت قربانی دارنـــد. برخی از این  یع  کفن ودفـــن، توز آب، طرح هـــای تغذیـــه، خدمات 
سازمان ها در فعالیت های اجتماعی با همکاری در برنامه های رفاه دولت درگیر شده اند. 
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همچنیـــن ســـازمان های زکات و اوقـــاف در آفریقای جنوبـــی یک هیئت از تراســـتی ها1، 
به منظور نظارت بر عملیات و چارچوب خطوط سیاست دارند. 

انواع وقف
کــه تولیدکننــده درآمــد هســتند ماننــد مغــازه قابــل 	  دارایــی اقتصــادی: دارایی هــای ثابتــی 

کسب وکار اجاره دادن، خانه، مزرعه، سهام شرکت یا 
ــا ســرمایه ای هســتند شــامل مســجد، مدرســه، 	  دارایــی اجتماعــی: دارایی هــای ثابــت ی

کتابخانه]14[ بیمارستان، 

1. board of trustees





|  فصل سوم |

 وضعیت موجود سازمان های غیر انتفاعی
در آفریقای جنوبی





وضعیت موجود سازمان های غیر انتفاعی در آفریقای جنوبی- 3

مقدمه- 3-1
پس از بررســـی وضعیت عمومی کشـــور آفریقای جنوبی و آشـــکار شدن مفهوم وقف و 
امـــور خیریه، در این فصـــل وضعیت موجود و آمارهای مربوط به ســـازمان ها و درآمدهای 

آن ها بررسی خواهد شد.
در همین راستا در بخش وضعیت موجود1، انواع سازمان های خیریه ثبت شده، رشد 
یع سازمان های غیرانتفاعی  سازمان ها، دسته بندی سازمان ها بر اساس حوزه فعالیت، توز
یـــع درآمـــد و هزینه های ســـازمان های  بـــر اســـاس بخش هـــا و ایالت هـــای مختلـــف، توز
غیرانتفاعـــی بر اســـاس حوزه فعالیـــت، وضعیت انطباق و عدم انطباق با قوانین بررســـی 

خواهد شد.

انواع سازمان های خیریه ثبت شده- 3-1
در پایان ســـال 2015، بر طبق وب ســـایت اداره کل سازمان های غیرانتفاعی، 141236 
ســـازمان بـــه ثبت رســـیده اند. ســـازمان های غیرانتفاعـــی در آفریقای جنوبـــی، به صورت 
که در شـــکل 1-3  انجمن های داوطلبانه، شـــرکت های غیرانتفاعی یا تراســـت هســـتند 

کشور به ثبت رسیده اند، نشان داده می شود]6[. که در این  درصد سازمان هایی 
اکثریت سازمان های غیرانتفاعی ثبت شده، انجمن های داوطلبانه )93%( می باشند، 
درحالی که شرکت های غیرانتفاعی 6% و تراست های غیرانتفاعی 1% هستند. در مقایسه

1.  در زمینه ی وضعیت موجود مســـاجد و اماکن مذهبی کشـــور آفریقای جنوبی علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت، به 
دلیل محدودیت های دسترســـی منابع و همچنین عدم انتشـــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مورد مطالعـــه، مطالبی یافت نگردید و 

تکمیل اطالعات موجود، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد
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شکل  3_ 1:  انواع سازمان های غیرانتفاعی

گذشـــته، تعداد انجمن های داوطلبانه 1% افزایش یافته است، درحالی که  ســـال مالی 
کاهش یافته اند. سازمان های غیرانتفاعی %1 

رشد سازمان های غیرانتفاعی ثبت شده - 3-3
کثـــر ســـازمان های غیرانتفاعی ثبت شـــده، انجمن های  شـــکل 3-2 نشـــان می دهد ا

داوطلبانه و سپس شرکت های غیرانتفاعی و تراست های غیرانتفاعی هستند]6[.

شکل  3_2: رشد سازمان های غیرانتفاعی ثبت شده
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میزان درصد سازمان های غیرانتفاعی بر اساس حوزه فعالیت- 3-1
ســـازمان های غیرانتفاعـــی ثبت شـــده بر طبـــق طبقه بنـــدی بین المللی ســـازمان های 
غیرانتفاعی، دســـته بندی می شوند. شکل 3-3 درصد سازمان های غیرانتفاعی فعال را 

در بخش های مختلف نشان می دهد ]6[.
بخش پیشـــرو، خدمات اجتماعی )36%( و ســـپس بخش توسعه و مسکن)%26( 
ین تعـــداد ســـازمان های غیردولتی )0.7%( را  کمتر اســـت. ســـازمان های بین المللی، 

می شوند. شامل 

شکل  3_3:  درصد سازمان های غیرانتفاعی در بخش های مختلف

توزیع سازمان های غیرانتفاعی بر اساس بخش ها - 3-5
با توجه به نتایج جدول 3-1 افزایش قابل توجهی از سازمان های غیرانتفاعی ثبت شده 
در هـــر یک از بخش ها وجـــود دارد به عنوان مثال افزایش خدمـــات اجتماعی از 26202 در 
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سال 2010/11  به 54392 در سال 2014/15 قابل توجه است ]6[.

جدول  3_ 1: توزیع سازمان های غیرانتفاعی بر اساس بخش ها

15/ 142014/ 132013/ 2010/112011/122012بخش ها

انجمن های حرفه ای و 
کسب وکار، اتحادیه ها

4025106629371137

40694551557062068059فرهنگ و سرگرمی

1579717078209642400428534توسعه و مسکن

86556249803990169607آموزش و پژوهش

9181031122816391577محیط زیست

87239240105821042111966سالمت

53616511785بین المللی

16051775222929273090قانون، حمایت و سیاست

واسطه های بشردوستانه، 
گرایی ارتقای داوطلبانه 

912963108912881303

883910009117911428516703مذهب

2620233781400784625254392خدمات اجتماعی

7617585248102297117093136453مجموع

توزیع سازمان های غیرانتفاعی بر اساس ایالت های آفریقای جنوبی- 3-2
یر می کشـــد.  یع ســـازمان های ثبت شـــده در هـــر ایالت را به تصو شـــکل 3-4 درصد توز
بســـیاری از سازمان های ثبت شـــده در  گاتنگ1 32%، کوازوال  2 19% و سپس لیمپو3 و کیپ 

1. Gauteng
2. KwaZulu Natal
3. Limpopo



فصل سومق وضعیت موجود سازمان های غیر انتفاعیودر آفریقای جنوبی  /  71

غربی1 10% می باشند. کمترین تعداد سازمان های غیرانتفاعی مربوط به کیپ شمالی با %2 
است.

شکل  3_4:  توزیع سازمان های غیرانتفاعی بر اساس ایالت ها]6[

تعداد سازمان های غیرانتفاعی بر اساس نهادهای حقوقی و حوزه های فعالیت- 3-2
جدول3-2 انواع ســـازمان های غیرانتفاعی از سال 2012 تا 2014 را نشان می دهد. این 
ســـازمان ها به عنـــوان انجمن هـــای داوطلبانـــه، شـــرکت های غیرانتفاعی یا تراســـت های 
غیرانتفاعی ثبت شـــده اند. تعداد سازمان های غیرانتفاعی ثبت شده از 85478 در سال 
یـــت  کثر 2012 بـــه 127032 در ســـال 2014 افزایش یافتـــه اســـت. از ســـال 2012 تـــا 2014، ا
سازمان های غیرانتفاعی به عنوان انجمن های غیرانتفاعی و سپس به صورت شرکت های 
غیرانتفاعـــی و تراســـت های غیرانتفاعی ثبت شـــده اند. در ســـال 2014، 120268 انجمن 
داوطلبانه، 4446 شـــرکت غیرانتفاعی و 2318 تراســـت غیرانتفاعی ثبت شده اند]39[.

1. Western Cape
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جدول  3_2:  تعداد سازمان های غیرانتفاعی بر اساس نهادهای حقوقی و حوزه های فعالیت

اهداف

انواع سازمان های غیرانتفاعی 

سال 2012

انواع سازمان های غیرانتفاعی 

سال 2013

انواع سازمان های غیرانتفاعی 
سال 2014

انجمن های 

داوطلبانه

شرکت های 

غیرانتفاعی

تراست های 

غیرانتفاعی

انجمن های 

داوطلبانه

شرکت های 

غیرانتفاعی

تراست های 

غیرانتفاعی

انجمن های 

داوطلبانه

شرکت های 

غیرانتفاعی

تراست های 

غیرانتفاعی

42641541134231158886846344141فرهنگ و سرگرمی

563631931164723443428545497372آموزش

8895187114810616411211243275139سالمت

3374233121733386351235490951038289خدمات اجتماعی

89965749367078130710494محیط زیست

1600561728417998644294245651310425توسعه و مسکن

قانون، حمایت و 
سیاست

1658764018179242263715160

یج واسطه های  ترو
بشردوستانه، 

داوطلبانه گرایی
3668451839189528541124592

555352526975بین المللی

9494276156964029515414517508190مذهب

انجمن های 
حرفه ای و 

کسب وکار و 
اتحادیه ها

46249944249109038811

8147621631839834712261188512026844462318مجموع

گروه از  همچنیـــن در جـــدول 3-3 ســـازمان های غیرانتفاعی ثبت شـــده بر اســـاس 11 
اهـــداف دســـته بندی شـــدند. در ســـال 2012 تـــا 2014، بیـــش از 40 درصـــد انجمن هـــای 
کرده اند. 19.6% در حوزه توسعه  داوطلبانه ثبت شده در حوزه خدمات اجتماعی فعالیت 
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و مسکن، 11.7% در حوزه مذهب فعالیت داشته اند. این با ثبت تراست های غیرانتفاعی 
گرایی و بشردوســـتانه  یـــت به عنوان ارتقـــای داوطلبانه  کثر که ا ثبت شـــده متفاوت اســـت 
)25.5%( و ســـپس در آموزش16%، توسعه و مسکن18.3%  و خدمات اجتماعی %12.5 

دسته بندی شدند.

جدول  3_3:  درصد سازمان های غیرانتفاعی بر اساس نهادهای حقوقی و حوزه های فعالیت ]39[

اهداف

انواع سازمان های 
غیرانتفاعی سال 2012

انواع سازمان های 
غیرانتفاعی سال 2013

انواع سازمان های 
غیرانتفاعی سال 2014

انجمن های 
داوطلبانه

شرکت های 
غیرانتفاعی

تراست های 
غیرانتفاعی

انجمن های 
داوطلبانه

شرکت های 
غیرانتفاعی

تراست های 
غیرانتفاعی

انجمن های 
داوطلبانه

شرکت های 
غیرانتفاعی

تراست های 
غیرانتفاعی

فرهنگ و 

سرگرمی
5.27.16.15.17.04.75.77.76.1

6.914.77.87.815.218.17.111.216.0آموزش

10.98.69.79.77.35.99.36.26.0سالمت

خدمات 

اجتماعی
41.415.340.040.015.512.540.823.312.5

1.13.01.11.13.14.11.12.34.1محیط زیست

19.628.521.621.628.515.620.429.518.3توسعه و مسکن

قانون، حمایت 

و سیاست
2.03.52.22.24.12.22.23.42.6

یج  ترو

واسطه های 

بشردوستانه، 

داوطلبانه گرایی

0.43.90.50.53.928.00.42.825.5
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اهداف

انواع سازمان های 
غیرانتفاعی سال 2012

انواع سازمان های 
غیرانتفاعی سال 2013

انواع سازمان های 
غیرانتفاعی سال 2014

انجمن های 
داوطلبانه

شرکت های 
غیرانتفاعی

تراست های 
غیرانتفاعی

انجمن های 
داوطلبانه

شرکت های 
غیرانتفاعی

تراست های 
غیرانتفاعی

انجمن های 
داوطلبانه

شرکت های 
غیرانتفاعی

تراست های 
غیرانتفاعی

0.10.20.10.10.20.10.10.20.2بین المللی

11.712.811.511.513.08.212.111.48.2مذهب

انجمن های 

حرفه ای و 

کسب وکار و 

اتحادیه ها

0.52.30.50.52.20.50.82.00.5

100100100100100100100100100مجموع

درآمد سازمان های غیرانتفاعی آفریقای جنوبی- 3-2
کمک به ســـازمان های غیرانتفاعی در آفریقـــای جنوبی، فعالیت به صورت  مهم ترین 
کاالها و منابع شـــخصی به  داوطلبانـــه اســـت، درحالی که بســـیاری از کمک ها به صورت 
ســـازمان های غیرانتفاعـــی اهـــدا می شـــوند. ارزش وقـــت آزاد اهداشـــده به ســـازمان های 
غیرانتفاعی، ممکن است بیش ازاندازه کمک های نقدی خانواده ها باشد و بخش مهمی 
از درآمـــد ســـازمان های غیرانتفاعی را نشـــان می دهـــد. ســـازمان های غیرانتفاعی عبارت 
کمک های  اســـت از اقدامات داوطلبانه و عالوه بر این شـــامل یک درصد قابل توجهی از 

داوطلبانه است.
یر مشـــتق  کثـــر درآمد ســـازمان های غیرانتفاعی آفریقای جنوبی از ســـه منبع اصلی ز  ا

شده است]39[:

•  یارانه های دولتی
یارانه های دولتی، بزرگ ترین ارائه دهنده انتقال جریان درآمد به سازمان های غیرانتفاعی 
در دو قالـــب کمک هـــای مالی و یـــا حمایت مالی اســـت که ممکن اســـت به صورت نقدی 

باشد.
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کمک های مالی محلی   •
یـــان درآمـــدی برای ســـازمان های  کمک هـــای مالـــی محلـــی، دومیـــن ارائه دهنده جر
کمک هایی به  غیرانتفاعی اســـت. تعدادی از دولت های مرکزی و ایالتی به طور مستقیم 

سازمان های غیرانتفاعی می کنند.

•  اشتراک عضویت
یت نیز یکی از عوامل اصلی انتقال درآمد به ســـازمان های غیرانتفاعی  اشـــتراک عضو
کمک های مالی خـــود را به راحتی مختلف تنظیم  در آفریقای جنوبی اســـت. خانواده ها 
می کنند. عالوه بر این مشـــارکت آن ها در ســـازمان ها ممکن اســـت شـــامل سهم از طریق 

یت و ... باشد. پرداخت هزینه اشتراک یا عضو
کل درآمد سازمان های غیرانتفاعی آفریقای جنوبی برای سال های 2010  شـــکل 5-3 
تـــا 2012 نشـــان می دهـــد. در ســـال 2010 و 2012 یارانه های دولتـــی بزرگ تریـــن منبع درآمد 
)39.8% و 39.2% ( و بعدازآن کمک های محلی ) 19.5% و 28.2%( بوده است. در سال 
کمک های محلی بزرگ تریـــن منبع درآمد30.9% و بعدازآن یارانه های دولتی %28.9   2011
یت 24.6% را شامل می شـــدند.از سال 2010 تا 2012 کمترین کمک ها در  و اشـــتراک عضو
کل درآمد سازمان های غیرانتفاعی درآمد خدمات )3.5%، 8.8% و 12%( و درآمد حاصل 

از فروش) 5.5%، 6.8% و 2.7% ( بوده است.
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شکل  3_ 5: درآمد سازمان های غیرانتفاعی

دسته بندی درآمد بر اساس حوزه های فعالیت - 3-9
ســـازمان های  فعالیـــت  حوزه هـــای  انـــواع  بـــرای  درآمـــد،  دســـته بندی  شـــکل 6-3 
یارانه های دولتی  اکثریت درآمد در شکل  نشـــان می دهد      .  را  غیرانتفاعی در ســـال 2012 
بعـــدازآن در حوزه    ، توســـط ســـازمان های غیرانتفاعـــی در حـــوزه خدمـــات اجتماعـــی 
در  بزرگ ترین قســـمت درآمد  یافـــت می شـــود.  در آمـــوزش )%11.1(  و  ســـالمت)%27.4( 
خدمـــات  حـــوزه  در  غیرانتفاعـــی  ســـازمان های  توســـط  محلـــی  کمک هـــای  شـــکل 
اجتماعی)30.5%( و ســـپس داوطلبانه گرایی واسطه های بشردوستانه1 )14%(، مذهب 
اشـــتراک  شـــکل  در  درآمـــد  یـــت  کثر ا می شـــود.  یافـــت  در  )%13.1( آمـــوزش  و   )%13.2(
ســـپس  و  آمـــوزش)%56.3(  حـــوزه  در  غیرانتفاعـــی  ســـازمان های  توســـط  یـــت  عضو

یافت می شود. در  )%10.2( اجتماعی  و خدمات  مذهب)%17.4( 

1. philanthropic intermediaries and voluntarism 
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شکل  3_6: دسته بندی درآمد بر اساس حوزه های فعالیت]39[

هزینه سازمان های غیرانتفاعی - -3-1
کمک های مالی  ری  کمک هـــای دولت و جمـــع آو کثـــر ســـازمان های غیرانتفاعی به  ا
 به بخشـــی از مردم خدمت می کنند 

ً
یرا ســـازمان های غیرانتفاعی معموال تکیه می کنند ز

 
ً
کامل این خدمات را بپردازند. سازمان های غیرانتفاعی معموال که آن ها نمی توانند هزینه 

گروه های هدف خود را بر اساس اینکه چه کسانی می توانند برای خدمات، پولی پرداخت 
کســـی بیشتر به این خدمات نیاز دارند  کنند، انتخاب نمی کنند، بلکه بر طبق اینکه چه 

انتخاب می شوند.
شکل 3-7 هزینه های سازمان های غیرانتفاعی آفریقای جنوبی برای سال های 2010 
تریـــن هزینه هـــای رخ داده توســـط ســـازمان های غیرانتفاعی  تـــا 2012 نشـــان می دهـــد. باال
که در ســـال 2012،  73.6% و پس ازآن  کارکنان1 بوده اســـت  آفریقای جنوبی،  پرداخت به 

1. compensation of employees
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نگهداری و تعمیرات 19% و تلفن و فکس 6.7% را شامل می شود.

شکل  3_7:  هزینه های سازمان های غیرانتفاعی]39[

توزیع درآمد و هزینه های سازمان های غیرانتفاعی بر اساس حوزه فعالیت- 3-11
درآمدهـــا و هزینه های ســـازمان های غیرانتفاعی در یازده بخـــش مختلف »انجمن های 
کار، اتحادیه ها«، »فرهنگ و ســـرگرمی«، »توسعه و مســـکن«، »آموزش و  حرفه ای و کســـب و 
پژوهـــش«، »محیط زیســـت«، »ســـالمت«، »بین المللـــی«، »قانـــون، حمایت و سیاســـت«، 
»واسطه های بشردوستانه«، »ارتقای داوطلبانه گرایی«، »مذهب« و »خدمات اجتماعی« برای 
ســـال های 2008 و 2011 آورده شده اســـت. مجموع درآمدهای سازمان های غیرانتفاعی برای 
ســـال 2001، در حدود 4330 میلون دالر و مجموع هزینه هـــای آن در حدود 3316 میلیون دالر 

می باشد]16[.
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جدول 3_ 4: درآمد و هزینه های سازمان های غیرانتفاعی )هر دالر:30.910 ریال(

بخش ها
20082011

هزینهدرآمدهزینهدرآمد

انجمن های حرفه ای و 
کسب وکار، اتحادیه ها

151306413014263347043303752435948532

58945105643445407373865695529455072فرهنگ و سرگرمی

2798667818923092613429265068507233619123توسعه و مسکن

2013984120317582364055326215184309741203آموزش و پژوهش

12846012221101092908316255224142818محیط زیست

2539662830621197919814119115545841977096سالمت

39176984233982187200بین المللی

قانون، حمایت و 
سیاست

21043501441833207883107771939102455528

واسطه های بشردوستانه، 
گرایی ارتقای داوطلبانه 

6700664576833769679621522596728

132586772481030372214329505062259075684مذهب

749737764986623414199120786753091499671031خدمات اجتماعی

17964456192214738962948643303738693316682815مجموع

وضعیت انطباق سازمان های غیرانتفاعی با قوانین - 3-11
شکل 3-8 مقایسه میان سطح انطباق و عدم انطباق سازمان های غیرانتفاعی ر ا در 
که یک نرخ عدم انطباق باال در بسیاری از ایالت ها  هر ایالت نشان می دهد. روشن است 

تر از عدم انطباق است]6[. پو و پوماالنگا نرخ انطباق باال وجود دارد. تنها در لیمپو
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شکل  3_ 8: وضعیت انطباق سازمان های غیرانتفاعی با قوانین

توزیع انطباق و عدم انطباق بر اساس انواع سازمان های غیرانتفاعی - 3-13
ســـازمان های غیرانتفاعی ثبت شده در نوع انجمن های داوطلبانه تحت قانون عرفی، 
کنترل اموال تراست  شـــرکت های غیرانتفاعی تحت قانون شرکت یا تراست تحت قانون 
گنجانیـــده می شـــوند. جـــدول 3-5 انطبـــاق و عـــدم انطباق ســـازمان ها را بر اســـاس نوع 

سازمان غیرانتفاعی نشان می دهد]6[.

جدول  3_ 5: وضعیت انطباق سازمان های غیرانتفاعی

عدم رعایت قوانینرعایت قوانینانواع سازمان های غیرانتفاعی

33011251شرکت های غیرانتفاعی

414930تراست

5681973738انجمن های داوطلبانه
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توزیع انطباق و عدم انطباق با قوانین بر اساس حوزه های فعالیت - 3-11
کـــه در بخش های  جـــدول 3-6 تعـــداد ســـازمان های غیرانتفاعـــی را نمایش می دهد 

مختلف انطباق دارند]6[.

جدول  3_ 6: انطباق سازمان های غیرانتفاعی در حوزه های مختلف فعالیت

بخش ها
انطباق سازمان های 

غیرانتفاعی
عدم انطباق سازمان های 

غیرانتفاعی

2769327681خدمات اجتماعی

1115817844توسعه و مسکن

75699290مذهب

35845808آموزش و پژوهش

34758262سالمت

34464551فرهنگ و سرگرمی

10781798قانون، حمایت و سیاست ها

انجمن های حرفه ای و کسب وکار 
و اتحادیه ها

371501

323943محیط زیست

گرایی و  یج داوطلبانه  ترو
واسطه های بشردوستانه

192800

3650بین المللی

کثـــر بخش ها وجـــود دارد. تنها بخش  بـــر اســـاس جـــدول 3-6، نرخ عدم انطبـــاق در ا
تر از عدم انطباق است. که نرخ انطباق آن باال خدمات اجتماعی است 

کشورها- 3-15 کشور آفریقای جنوبی در امور خیریه با دیگر  مقایسه وضعیت 
کشـــور  کمک به ســـازمان های خیریه در ســـال 2015 ،  گزارش های بنیـــاد  بـــا توجه بـــه 

آفریقای جنوبی
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که  آفریقای جنوبی در شـــاخص های مختلف بخشندگی  بررسی شده است. همان طور 
کشور رتبه 49 را از نظر شـــاخص بخشش جهانی  در شـــکل3-9 مشاهده می شـــود،  این 
بـــه خود اختصاص داده اســـت. همچنین رتبه بنـــدی آفریقای جنوبی بر اســـاس اهدای 
کمک های مالی به ســـازمان های خیریه توســـط مردم و شـــرکت ها در رتبـــه 101 جهان و بر 

کار داوطلبانه در رتبه 38 قرار دارد. اساس ساعات 

کشورهای جهان بر اساس میزان بخشندگی شکل  3_ 9: رتبه بندی 

گر میزان بخشندگی آفریقای جنوبی را با توجه به درصدی از تولید ناخالص ملی این  ا
کشور در نظر گرفته شود، رتبۀ آفریقای جنوبی در جایگاه پنجم جهان می باشد. همان طور 
که در شـــکل 3-10 مشـــاهده می شـــود آفریقای جنوبی،  0.64% از تولید ناخالص داخلی 

کرده است]43[. خود را صرف امور بشردوستانه 
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کشورها به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی شکل  3_ 10: میزان بخشندگی 

کلی سهولت بخشندگی  کشـــور آفریقای جنوبی از نظر شاخص  مطابق شـــکل 11-3 
3.7 از 5، ســـهولت ثبت نام و فعالیت سازمان های جامعه مدنی 4 از 5، سیاست های 
یافت  کســـری، معافیت و امتیازهای مالیاتی، ســـهولت ارســـال 4 از 5 و در مالیاتی برای 

کاالها از مرزها 3 از 5 می باشد]49[. پول نقد و 
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شکل  3_ 11: شاخص سهولت بخشندگی آفریقای جنوبی

کشـــور آفریقای جنوبی را ازنظر میزان پذیـــرش پناه جو و درآمد  شـــکل 3-12 وضعیت 
اختصاص داده شده به آن ها را نشان می دهد ]50[.

شکل  3_12: میزان درآمد سرانه اختصاص داده شده و تعداد پناهندگان



| فصل چهارم |

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور آفریقای جنوبی و امورخیریه در 





کشور آفریقای جنوبی1-  نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امورخیریه در 

مقدمه- 1-1
کشـــورهای  یکـــی از موضوعات مهم برای شـــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در 
یگـــران فعال در این حوزه اســـت. این موضـــوع از آن رو  مختلـــف شـــناخت ســـاختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف و بررسی و تحلیل  که با شناخت انواع باز اهمیت دارد 
یگران  ردهای هر یـــک از این باز که انجام می دهند، می توان از دســـتاو نـــوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو استفاده 
در ایـــن فصـــل پـــس از معرفی انـــواع کنشـــگران فعال در حـــوزه وقف و امـــور خیریه، به 
کشـــور  که در وقف و امور خیریه  یگران مختلف با توجه به نقشـــی  شناســـایی و تحلیل باز
که این بررسی، الزمه و پیش نیاز فهم  آفریقای جنوبی ایفا می کنند، پرداخته شـــده اســـت 
دقیق مطالعات مربوط به حوزۀ وقف و امور خیریه اســـت. به عبارت دیگر بدون شناخت 
یگـــران عمده و اصلی حوزه وقـــف و امور خیریه نمی توان تحلیل مناســـبی از  فعـــاالن و باز
یگران  داده های به دست آمده از مطالعات داشت. در ادامه نگاشت نهادی تمامی این باز
یگران و  بـــه همراه نوع ارتباطات آن ها ترســـیم شـــده اســـت و پـــس از آن، هر یک از ایـــن باز
یت، چشـــم انداز، ساختار و... آن ها مورد تحلیل قرار  مجموعه فعالیت ها، اهداف، مأمور

می گیرد. 
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کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه- 1-1 انواع 
رودی ها )منابع( و یا  که می تواند بر و گروه و یا سازمانی  کنشـــگر، عبارت اســـت از فرد، 
بروندادهـــای یک سیســـتم تأثیـــر بگذارد و یـــا از خروجی هـــا و بروندادهـــای آن )خدمات، 
کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  گزارش  محصـــوالت، پیامدها و ...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:

سیاست گذار- 1-1-1
که باید توســـط دولت،  که برنامه هایـــی را تعیین می کند  سیاســـت گذار نهادی اســـت 

کسب وکارها و غیره دنبال شود. 
که  به واسطه آن دولت به منظور  سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است 
ارائـــه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشـــم انداز سیاســـی خـــود را به برنامه و 
کل،  کارکـــرد اصلی هر دولت اســـت. به طور  عمـــل تبدیل می کند. لذا سیاســـت گذاری، 
سیاست می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاست های غیر مداخله ای، 
کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. در  یق تغییرات داوطلبانه )مانند  تنظیم، تشـــو
کشـــور آفریقای جنوبی به طور  ادامـــه نهادهای سیاســـت گذار در حوزه وقف و امور خیریه 

مختصر توضیح داده می شود.
زارت توســـعه اجتماعی بر اجرای سیاســـت های  زارت توســـعه اجتماعی ملـــی: و 1.  و
کاهش فقـــر نظارت دارد و  اجتماعـــی به منظور ایجاد یک محیط مســـاعد به منظور 
زارت توســـعه  مســـئول اجرای قانون ســـازمان های غیرانتفاعی اســـت. از خدمات و

اجتماعی می توان تأمین مالی و آموزش سازمان های غیرانتفاعی برشمرد.
2.  بخش توســـعه اجتماعی کیپ غربی: بخش توســـعه اجتماعی کیپ غربی یکی از 
کـــه به طور مـــداوم بـــر عملکرد ســـازمان های  ایالت هـــای آفریقـــای جنوبـــی اســـت 
کمک می کند.  غیرانتفاعـــی نظارت می کند و در تأمین ســـرمایه به این ســـازمان ها 
زارت توســـعه اجتماعـــی ایالتـــی، دفاتر منطقـــه ای دارد که به طور مـــداوم بر تمامی  و
کرده اند، نظارت  یافت  کمک های مالی از دولـــت در که  ســـازمان های غیرانتفاعی 

می کند.
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تنظیم گر- 1-1-1
کـــه به واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم گر بنا به دالیـــل  شـــرکت ها و مـــردم را تنظیم می کنـــد. 

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

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

کارکردهای تنظیم گر، بررسی انواع روش های تنظیمی مفید خواهد  به منظور درک بهتر 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: بود. به صورت 

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

قانون مشروعیت دارند.  
یکرد دستور و 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نسخه خود انجامی3 رو خود- تنظیمی2: این رو

کنترل تلقی شـــود. در این باره، اغلب انجمن های تجاری یا کســـب وکار تشکیل شـــده که 
قوانیـــن عملکرد را ایجاد، کنترل و اجرا می کننـــد. به عنوان یک قانون، خودتنظیمی اغلب 
به عنـــوان یک روش کســـب وکار دیده می شـــود که اقـــدام انحصاری به منظـــور جلوگیری از 
یکرد شـــامل سطح باالی تعهد کسب وکارها و  مداخله دولت انجام می دهد. مزایای این رو
یکرد  یکرد منعطف تـــر از رو ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده می باشـــد. به عـــالوه، این رو
دســـتور و کنترل بـــوده چراکه به قانون گـــذاری نیازی ندارد. از ســـویی دیگـــر، خودتنظیمی 
یکرد غیردموکراتیک، محدود به بررسی دقیق بیرونی و در معرض  می تواند به صورت یک رو

1. command and control
2.. self-regulation
3. do-it-yourself
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سوءاستفاده کسانی دیده شود که با اهداف مختلف قوانین را تنظیم می کنند. در کمترین 
سطح،  خودتنظیمی همواره در معرض چالش های منتج شده از عالقه های بیرونی کسانی 
قـــرار دارد که فکر می کنند اســـتانداردها و قوانین به ســـمت کاهش تأثیـــر فعالیت های غیر 

مطلوب تنظیم نشده است.       
یه ای 	  یق، سیاســـت، قانون، مکانیسم قیمت، یا رو تنظیم مبتنی بر تشـــویق1: یک تشـــو

که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های  است 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک سو، می توان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد  ســـعی دارد به منظور کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
کنـــد. برای  از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیـــات و کمک هـــای مالی محـــدود یا متوقف 
گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازه گیری، تعیین  یکرد،  به کارگیری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیـــم مبتنـــی بر  جریمه هـــا می باشـــد. یکـــی از انـــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت  عملکردPBR(2( است که تشو
و بهبود در کیفیت خدمات می باشد. به عالوه،  PBRبیشتر به استانداردهای عملکرد 
خارجی متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس اســـت. مزایای 
کاهش هزینه های نگهداری و  که به بهبود در بهره برداری شـــرکت ها،  PBR این اســـت 
یق به صورت  عملیـــات و بهبـــود در پایایی سیســـتم کمک می کنـــد. طرح تنبیه و تشـــو
مکانیکی عمل می کند. بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی، در مقابل امکان 
یکـــرد، انعطاف پذیری در  تســـخیر در فرآینـــد تنظیـــم را کاهش می دهد. به عـــالوه این رو
تصمیم گیـــری شـــرکت را فراهم می کند، که آیـــا از قانون تبعیت کند یـــا جریمه بپردازد. 
اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش، می توان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیده و غیر 

1.. incentive-based regulation
2. Performance-based regulation 
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منعطف اشاره کرد که واقعیت های بازار در آن لحاظ نشده است. از مفروضات اصلی 
کـــه لزومـــًا در همه مـــوارد یافت نمی شـــود. یکـــرد، عقالنیـــت اقتصادی اســـت  ایـــن رو
یکرد مشـــکل اســـت. به عنوان مثال،  همچنین، گاهی اوقات پیش بینی تأثیر این نوع رو
گر قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند می تواند پاداش  رفتار "بد" ، مانند آلودگی، ا

بگیرد.              
کشـــور آفریقای جنوبی  در ادامـــه نهادهای نظارت کننـــده در حوزه وقف و امور خیریه 

به طور مختصر توضیح داده می شود.
کل ســـازمان های غیرانتفاعی به عنوان یکی از . 1 کل ســـازمان های غیرانتفاعی: اداره  اداره 

زارت توسعه اجتماعی است که وظیفه ثبت و نظارت بر سازمان های  یرمجموعه های و ز
غیرانتفاعـــی ثبت شـــده در آفریقـــای جنوبـــی را دارد. ســـازمان های غیرانتفاعـــی ملـــزم 
گزارش های مالـــی خود را  گزارش روایـــت و  هســـتند، برای حفـــظ وضعیت ثبت خـــود 

کنند. به طور ساالنه به اداره سازمان های غیرانتفاعی ارسال 
که وظیفه ثبت و . 2 دادگاه عالی: دادگاه عالی یکی از دادگاه های آفریقای جنوبی اســـت 

که یکی از انواع ســـازمان های غیرانتفاعی اســـت.  نظارت بر تراســـت ها را بر عهده دارد 
کنترل دارد.  رئیس دادگاه عالی، تراســـت را ثبت می کند و بر انتصاب تراستی نظارت و 
رئیـــس دادگاه عالـــی حتی می تواند از تراســـتی ها دربارۀ مدیریت اموال تراســـت پاســـخ 
گر یک تراســـت به عنوان ســـازمان  کـــه در عمـــل این نظـــارت محدود اســـت. ا بخواهـــد 
غیرانتفاعی ثبت شـــود، باید با الزامات قانونی جاری از قانون سازمان های غیرانتفاعی 

منطبق باشد.
زارت امور مالی آفریقای . 3 اداره خدمـــات مالیاتی آفریقای جنوبی: یکی از بخش هـــای و

گمرکـــی آفریقای  که مســـئولیت مدیریت سیســـتم مالیاتـــی و خدمات  جنوبی اســـت 
کشـــور را دارد. در آفریقـــای جنوبـــی تمامی  ری مالیـــات  جنوبـــی و همچنیـــن جمـــع آو
ســـازمان های غیرانتفاعی باید در اداره خدمات مالیاتی آفریقای جنوبی نیز ثبت شوند 
یل دهند. واحد  گزارش های خود را به ایـــن اداره تحو و این ســـازمان ها موظف هســـتند 
معافیت از مالیات نیز یک دفتر اختصاص داده شـــده در اداره خدمات مالیات اســـت 
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کـــه تمـــام درخواســـت های ســـازمان های غیرانتفاعـــی بـــرای تأییـــد به عنـــوان ســـازمان 
عام المنفعـــه را بررســـی می کنـــد و به منظـــور جلوگیـــری از قصـــور و سوءاســـتفاده، بـــر 
یب، مطابقت داشته باشند. سازمان های غیرانتفاعی نظارت می کند تا با الزامات تصو
کاهش فقر  بنیـــاد اوقاف ملـــی آفریقای جنوبـــی: این بنیاد متعهد به توســـعه اجتماعـــی و 
است و در آفریقای جنوبی تنها سازمانی است که به توسعه وقف و بسیج صندوق های 
وقـــف، اختصـــاص داده شـــده اســـت. توســـط اوقـــاف آفریقـــای جنوبـــی در هـــر یک از 

کمک هایی صورت می گیرد. صندوق های وقف 
کمســـیون قرعه کشـــی ملی: این کمیسیون بر قرعه کشـــی ملی و قرعه کشی سازمان های . 4

غیرانتفاعـــی نظـــارت می کنـــد و همچنیـــن یـــک اداره تأمین مالـــی برای ســـازمان های 
کمیسیون به منظور از بین  کمک می کنند. این  که به توسعه اجتماع  غیرانتفاعی است 
کـــه 47% از بودجه  کاهـــش نابرابری ها در آفریقـــای جنوبی فعالیت می کند  بـــردن فقر و 

یع می کند. ساالنه خود را در میان طیف وسیعی از سازمان های خیریه توز
یر توســـعه اجتماعی به مدت ســـه ســـال  ز اداره توســـعه ملـــی: مدیر توســـعه ملی توســـط و
زارت توســـعه اجتماعی اســـت. ازنظر  منصـــوب می شـــود ولی همچنان تحت نظارت و
گفتگو میان دولت و  قانونی اداره توســـعه ملی موظف به تســـهیل تحقیقات و سیاست 
یج مؤثر ظرفیت ســـازی ســـازمان های غیرانتفاعی  ســـازمان های غیردولتـــی به منظور ترو
ژه بر  گزارش های یکپارچه، در طول چرخه تأمین مالی پرو اســـت و به منظور اطمینان از 
یر توســـعه اجتماعی به  ز ســـازمان های غیرانتفاعـــی نظـــارت می کند و بایـــد از طریـــق و

گزارش دهد. مجلس آفریقای جنوبی 

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

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شـــوند  و هدف آن توســـعه و بهبود بازار خدمات می باشـــد. تسهیل گر، تأمین کنندگان 
خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتی جدید، ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد 
یابی خارجـــی تأثیر  کارکرد هـــای دیگـــر تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایـــت می کنـــد. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر می باشد. 
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که به طورمعمول توسط سازمان های توسعه گرا انجام شده  کارکردی است  عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های دولتی باشد. عالوه بر  و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن اطالعـــات پایـــه ای از مجموعه  مـــوارد مذکـــور در حـــوزه وقف و امـــور خیریه فراهـــم آو
ره ای برای ســـازمان های خیریه را نیز می توان به عنوان  خیریه ها و یا انجام خدمات مشـــاو

گرفت. کارکردهای تسهیل کنندگان در نظر 
کشور آفریقای جنوبی به طور  در ادامه نهادهای تســـهیل گر در حوزه وقف و امور خیریه 

مختصر توضیح داده می شود.
کمک به سازمان های خیریه آفریقای جنوبی . 1 کمک به سازمان های خیریه: بنیاد  بنیاد 

ره  نهادی تســـهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه اســـت. فعالیت های بنیاد شامل مشاو
کمـــک مالی و  بـــارۀ سیاســـت های ســـرمایه گذاری اجتماعی و اســـتراتژی، مدیریت  در
یق فرهنگ بشردوستانه است. این بنیاد،  خدمات مدیریتی، پژوهش، حمایت و تشـــو
ســـرمایه گذاری پول، منابع و زمان را توسط شرکت ها، سازمان های غیرانتفاعی و افراد، 

یق و تسهیل می کند. تشو
یع طبق قانون قرعه کشـــی ملی، پرداخت باید توســـط اداره . 2 یـــع خیریه: اداره توز اداره توز

یر صنعـــت و تجارت برای  ز که به عنوان فرد منصوب شـــده توســـط و یع انجام شـــود  توز
یع، رســـیدگی به درخواست ها برای  یع پول تعریف شـــده اســـت. از وظایف اداره توز توز

کمک مالی و همچنین تخصیص آن  به سازمان ها می باشد.
سایت خیریه آفریقای جنوبی: سایت خیریه دارای لیستی از سازمان های غیرانتفاعی . 3

گاهی بر طبق نیازهای کشور تالش می کند.  آفریقای جنوبی است که به منظور افزایش آ
کـــه می تـــوان به ســـازمان های  ایـــن ســـایت دارای پایـــگاه داده ای از ســـازمان ها اســـت 
غیرانتفاعی بر اساس طبقه بندی، تقسیم بندی سازمان های غیرانتفاعی بر اساس شهر 

و ایالت و بر اساس حروف الفبا دسترسی داشت.
سازمان جذب سرمایه آفریقای جنوبی: تنها سازمان ارائه کننده جذب سرمایۀ حرفه ای . 4

ری  گروه پنج نفره، به منظور ارتقا و باال بردن جمع آو که از یک  در آفریقای جنوبی اســـت 
کمک های مالی به طور حرفه ای، تشکیل شده است. 
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ارائه دهنده خدمات - 1-1-1
و  پژوهشـــگاه ها  دانشـــگاه ها،  شـــامل  پژوهشـــی  و  آموزشـــی  خدمـــات  تأمین کننـــده 
که در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه وقف و امور خیریه فعالیت  ســـازمان هایی هستند 
ری کمک های مردمی و صرف  می کنند. ضمنًا ســـازمان های خیریه ای که وظیفه جمع آو
کمک ها در میان افـــراد هدف را دارند نیـــز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شـــناخته  ایـــن 
می شـــوند]41[. در ادامـــه نهادهـــای ارائه دهنـــدۀ خدمات در بخش هـــای مختلف به طور 

مختصر توضیح داده می شود.

کودکان آفریقایی 1. آینده برای 
که در حـــوزه رفاه در  کـــودکان آفریقایی یـــک ســـازمان غیرانتفاعی اســـت  آینـــده بـــرای 
کودکان محروم در آفریقای جنوبی  کار است. این ســـازمان با  آفریقای جنوبی مشـــغول به 
کار می کند و معتقد اســـت که آموزش، بهترین مســـیر برای خروج از فقر اســـت؛ اما اغلب 
کودکان به خاطر فقدان لباس مدرســـه یا نیازهای ســـاده به آموزش در مدرســـه دسترســـی 
کـــودکان محروم و جوانان،  ندارنـــد. این ســـازمان با ارائه کمـــک در این منطقه و همچنین 
کودکان آفریقایی،  به منظور غلبه بر وضعیت موجود فعالیت می کند. مؤسســـه آینده برای 
ژه های توسعه ای را  کار می کنند و پرو کودکان، خانواده هایشان و جوامع  به طور مستقیم با 
یابی می نمایند. از برنامه های  که فراهم کننده پیشـــرفت های طوالنی مدت است اجرا و ارز
کودکی، مراقبت و  ران  کودکان، آموزش و پیشـــرفت در اوایـــل دو این ســـازمان، حمایت از 
کودکان یتیم و آســـیب پذیر، همچنین برنامه توانمندســـازی جامعه روســـتایی  حمایت از 

است.

1. سازمان مبارزه با سرطان
که در حوزه ســـالمت در  مؤسســـه مبارزه با ســـرطان، یک ســـازمان غیرانتفاعی اســـت 
گرفتن سن، جنس،  آفریقای جنوبی مشـــغول به فعالیت است. این مؤسسه بدون در نظر 
بیمه یا وضعیت ســـالمت، وضعیت تأهل، معلولیت، قومیت، مذهب، پس زمینه های 

اجتماعی و یا اقتصادی به تمام آفریقای جنوبی خدمت می کند. 
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3. تراست مسکن تامارا
که در حوزه مســـکن در کشور  تراســـت مســـکن تامارا یک ســـازمان غیرانتفاعی اســـت 
آفریقای جنوبی مشغول به فعالیت است. تراست تامارا درخواست های تأمین مالی را در 
طول سال، بر اســـاس بودجه در دسترس خود، بررسی می کند. پس از ارسال درخواست، 
که آیا این درخواست ها مطابق با معیارهای تراست است. کند  تراست تامارا باید تعیین 

1. انجمن اوتیسم
که در حوزه آموزش به منظور  انجمن اوتیســـم به عنوان یک ســـازمان عام المنفعه است 
کمپینی در آفریقای  کمک به افراد مبتالبه اوتیســـم فعالیت می کند. این انجمن هرسال، 
کمک های مالی برای اوتیســـم  ری  گاهی و جمع آو که برای افزایش آ جنوبی برگزار می کند 

تالش می کند. 

5. محصوالت مواد غذایی و درختان آفریقای جنوبی
یست محیطی  مؤسسه محصوالت مواد غذایی و درختان آفریقای جنوبی، مؤسسه ای ز
که زندگی و چشـــم انداز به ســـوی افرادی ســـالم در  و اجتماعی در آفریقای جنوبی اســـت 
کمک بـــه فضای ســـبز، تغییر  ســـیاره ای ســـالم تر را بهبـــود می دهـــد. هدف این مؤسســـه 

رزی ارگانیک است. کشاو آب وهوا، مدیریت منابع طبیعی پایدار، امنیت غذایی و 

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همان طور 
کشـــور آفریقای جنوبی فعالیت می نمایند. در این بخش، در  حوزۀ وقف و امور خیریه در 
رده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای  ابتدا نگاشـــت نهادی مربوط به آن در شـــکل 4-1 آو
گر و ســـازمان های خیریه در موضوعات مختلف در حوزه  سیاســـت گذار، ناظر، تســـهیل 

وقف و امور خیریه شناسایی  و تحلیل شده اند. 
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شکل  4_ 1:  نگاشت نهادی وقف و امور خیریه

مجلس- 1-3-1
که از دو مجلس تشـــکیل  کشـــور آفریقای جنوبی اســـت  قوه مقننه بدنۀ قانون گذاری 
که شـــامل شـــورای ملی ایالت ها )مجلـــس اعیان ها( با 90 عضـــو و مجمع ملی  می شـــود 

آفریقای جنوبی )مجلس عوام( با 400 عضو است.
مجلس عوام نمی تواند کم تر از 350 و بیش از 400 نماینده داشته باشد. نمایندگان این 
مجلس توســـط انتخابات سراسری برای پنج سال انتخاب می شوند. این مجلس دارای 
که این مجمع رئیس جمهور را انتخاب می نماید.مجلس  یک رئیس و یک معاون اســـت 
اعیان نیز شـــامل 90 نماینده اســـت. هدف عمدۀ آن حفظ منافع ایالت ها در دولت ملی 
است. هر هیات استانی شامل ده نماینده است. این مجلس قبل از اتخاذ هر تصمیمی، 
از ایالـــت وکالت نامه ای ارائه می کند و درهرصورتنمی تواند طرحی مربوط به مســـائل مالی 
یر دارایی اســـت، اتخاذ نماید. این مجلس جایگزین مجلس سنا  ز یژۀ و که از اختیارات و

گردیده است.
که نقش نظارتی و تسهیلگری در حوزه وقف و  اداره توســـعه ملی  نهادی دولتی اســـت 
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گفتگو  که ازنظر قانونی موظف به تسهیل تحقیقات و سیاست  امور خیریه را بر عهده دارد 
یج مؤثرظرفیت ســـازی ســـازمان های  میـــان دولـــت و ســـازمان های غیردولتی به منظور ترو
یر توسعه اجتماعی گزارش  ز غیرانتفاعی است و باید به مجلس آفریقای جنوبی از طریق و

 دهد.
کمســـیون قرعه کشی ملی نیز نقش نظارتی در حوزه وقف و امور خیریه را بر عهده دارد. 
این کمیســـیون بر قرعه کشـــی ملی و قرعه کشی ســـازمان های غیرانتفاعی نظارت می کند.

گزارش فعالیت های ســـاالنه و  که  اعضای هیئت مدیره قرعه کشـــی ملی موظف هســـتند 
گزارش ها باید شـــامل درصد بودجه  که این  گزارش های مالی خود را به مجلس ارائه دهند 
تعیین شـــده بـــرای اهـــداف خیرخواهانـــه و هـــر نوع پیشـــنهاد ی بـــرای اصالحـــات قانون 

قرعه کشی باشد.

دولت ملی- 1-3-1
زارتخانه توســـعه اجتماعی، صنعت و تجارت و  دولت آفریقای جنوبی از طریق ســـه و

گذاری و نظارت بر موسسات خیریه را برعهده دارد. امور مالی نقش سیاست 
دولـــت کشـــور آفریقـــای جنوبـــی همچنیـــن از طریـــق یارانه هـــای دولتـــی، بزرگ تریـــن 
کمک های مالی  ارائه دهنده انتقال جریان درآمد به سازمان های غیرانتفاعی در دو قالب 
که در  که ممکن اســـت به صورت نقدی باشـــد، به این صورت  و یا حمایت مالی اســـت 
ســـال 2010 و 2012 یارانه های دولتی بزرگ ترین منبع درآمد) 39.8% و 39.2% ( موسسات 

خیریه بوده است.

وزارت صنعت و تجارت- 1-3-3
زارتخانه های دولت آفریقای جنوبی اســـت که به  زارت صنعـــت و تجـــارت یکی از و و
یا  یـــج تحول ســـاختاری، به ســـمت یـــک اقتصادرقابتـــی صنعتـــی و جهانی پو دنبـــال ترو
می باشـــد و یک محیط قابل پیش بینی، رقابتی، عادالنه، مســـئولیت اجتماعی، مساعد 
زارتخانه، تسهیل  برای سرمایه گذاری و تجارت فراهم می کند. از اهداف استراتژیک این و
تحول اقتصادی جهت ارتقا توســـعه صنعتی، ســـرمایه گذاری، رقابت و ایجاد اشـــتغال، 
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ایجاد روابط منطقه ای و جهانی متقابل، سیاســـت صنعتی و اهداف توسعه اقتصادی و 
کارآفرینی به  گذاری، تجـــارت و توســـعه  که ســـرمایه  ایجـــاد یـــک محیط نظارتـــی عادالنه 

شیوه ای عادالنه و با مسئولیت اجتماعی است.
زارت صنعـــت و تجـــارت نقش سیاســـتگذاری و نظـــارت بر موسســـات خیریه را از  و
یع خیریه بر عهده دارد. بـــه این صورت که  طریق کمیســـیون قرعه کشـــی ملـــی و اداره توز
یر تجـــارت و صنعت به  ز اعضـــای هیئت مدیره قرعه کشـــی ملی )هفت عضو( توســـط و
یر صنعت و تجارت  ز یع نیز توسط و مدت 5 سال منصوب می شوند، و اعضای اداره  توز

منصوب می شوند.

وزارت توسعه اجتماعی- 1-3-1
زارت توسعه اجتماعی آفریقای جنوبی نهادی دولتی است که نقش سیاست گذاری  و
زارت رفاه در کشور آفریقای  و نظارت بر سازمان های خیریه را بر عهده دارد. در سال 2000 و
زارت توسعه اجتماعی برای ایجاد یک  زارت توسعه اجتماعی تغییر نام داد. و جنوبی به و
زندگـــی بهتر برای مردم فقیر، آســـیب پذیر و محروم جامعه آفریقای جنوبی تالش می کند. 
زارت توســـعه اجتماعی، توســـعه و نظارت بر اجرای سیاست های اجتماعی  از وظایف و
کاهش فقر است]15[ و همچنین مسئول اجرای  به منظور ایجاد یک محیط مساعد برای 

قانون سازمان های غیرانتفاعی می باشد]16[.
کـــه شـــامل تراســـت، شـــرکت غیرانتفاعـــی و یـــا انجمـــن  ســـازمان های غیرانتفاعـــی 
که برای اهداف عام المنفعه ایجاد می شـــوند، می توانند به طور داوطلبانه در  داوطلبانه ای 
برســـند. ثبـــت  بـــه  غیرانتفاعـــی  ســـازمان  یـــک  به عنـــوان  اجتماعـــی  توســـعه  زارت  و

کارکردهای اصلی وزارت توسعه اجتماعی
کرد: یر اشاره  زارت توسعه اجتماعی می توان به موارد ز کارکردهای اصلی و از 

1.  مدیریت و نظارت بر امنیت اجتماعی، شـــامل کمک های اجتماعی و سیاست های 
بیمـــه اجتماعـــی که هدف آن جلوگیـــری و کاهش فقر در رویدادهایی از ریســـک های 

چرخه زندگی مانند از دست دادن درآمد به دلیل بیکاری، ناتوانی، پیری یا مرگ است.
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شکل  4_2: نمای سایت وزارت توسعه اجتماعی

کاهش فقر، آسیب پذیری و اثرات  که حمایت برای  2.  توسعه خدمات رفاه اجتماعی 
ایـــدز از طریق برنامه های توســـعه پایـــدار در همـــکاری با ســـازمان های غیردولتی، 

سازمان های اجتماعی و سازمان های مذهبی ارائه می کند]15[.

خدمات ارائه شده توسط وزارت توسعه اجتماعی
یر  زارت توسعه اجتماعی برای عموم مردم در ز فهرســـتی از خدمات ارائه شده توسط و

رده شده است: آو
تأمین مالی سازمان های غیرانتفاعی	 
آموزش سازمان های غیرانتفاعی	 
کمک غذایی	  برنامه ملی 
کودکی	  ران  کز توسعه اوایل دو تأمین بودجه مرا
پذیرش برای خانه های سالمندان	 
کودکان	  پذیرش برای خانه 
کودک	  خدمات حفاظت از 
ارائه خدمات به جوانان	 
ارائه خدمات به زنان و مسائل جنسیتی	 
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ارائه خدمات به افراد سالمند معلول	 
کمک مالی به سالمندان )بازنشستگی(	 
کمک مالی به جانبازان	 
کودکان	  کمک مالی حمایت از 
کودکان	  کمک مالی حضانت و نگهداری از 
کودکی	  ران  برنامه توسعه اوایل دو

چشم انداز و مأموریت
کــه تســهیل کننده 	  چشــم انداز: یــک سیســتم یکپارچــه از خدمــات توســعه اجتماعــی 

کیفیت زندگی است. توسعه انسانی و بهبود 
ــک 	  ــران و محرومــان به منظــور تضمیــن ی یــت: توانمنــد ســاختن فقــرا، آســیب پذی مأمور

ــرای  ــه ب ک ــانی  کس ــام  ــا تم ــراه ب ــا هم ــا آن ه ــکاری ب ــق هم ــود از طری ــرای خ ــر ب ــی بهت زندگ
ایجاد جامعه ای خوب، متعهد هستند]15[.

کل سازمان های غیرانتفاعی اداره 
زارت توســـعه  یرمجموعه های و اداره کل ســـازمان های غیرانتفاعـــی به عنـــوان یکـــی از ز
اجتماعی است که طبق قانون 71 از سال 1997 به منظور نظارت بر سازمان های غیرانتفاعی 
ثبت شـــده در آفریقای جنوبی تشکیل شده است]15[. اداره کل سازمان های غیرانتفاعی، 
مرکز ثبتی کارآمد برای سازمان ها و اطمینان از دسترسی به سوابق سازمان ثبت شده است. 
این اداره به منظور مدیریت مفاد قانون تشکیل شـــده اســـت. اســـتانداردها و مراحل ثبت در 

قانون سازمان های غیرانتفاعی بیان شده که در پیوست8-1 آمده است]16[.
کل ســـازمان های غیرانتفاعـــی ثبـــت ســـازمان های غیرانتفاعـــی اســـت و  نقـــش اداره 
به عنـــوان یک اداره دولتـــی، اطالعات دربارۀ ســـازمان های غیرانتفاعی ثبت شـــده حفظ 
یی ســـازمان فراتر از نقش شـــان  می کنـــد. درنتیجـــه موجب افزایش شـــفافیت و پاســـخگو
یی و شفافیت، مدیریت ســـازمان را بهبود می بخشد و همچنین  می شـــود. این پاســـخگو
انتظار می رود که سازمان غیرانتفاعی ثبت شده، با الزامات قانون سازمان های غیرانتفاعی 



کشور آفریقای جنوبی  /  101 فصل جهارمق نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف وو امورخیریه در 

کـــه اداره کل ســـازمان های غیرانتفاعی وظیفه  منطبـــق باشـــد. این نکتـــه قابل ذکر اســـت 
کمک مالی به سازمان های غیرانتفاعی را ندارد.

که به دنبال ثبـــت به عنوان ســـازمان غیرانتفاعی  همان طـــور که گفته شـــد، ســـازمانی 
تحت قانون سازمان های غیرانتفاعی است، باید به اداره کل سازمان های غیرانتفاعی که 
زارت توســـعه اجتماعی اســـت درخواســـت بدهد. درصورتی که ســـازمان  تحت نظارت و
گواهی ثبت و شماره ثبت به  کل سازمان های غیرانتفاعی یک  واجد شـــرایط باشد، اداره 
گزارش روایت1  مؤسسه می دهد. سازمان غیرانتفاعی برای حفظ وضعیت ثبت خود باید 
کند.  گزارش های مالی خود را به طور ســـاالنه به اداره ســـازمان های غیرانتفاعی ارســـال  و 
ردن مفاد  البته اداره کل سازمان های غیرانتفاعی قدرت بسیار محدودی برای به اجرا درآو

قانون سازمان های غیرانتفاعی دارند]15[.

•  فرآیند ثبت سازمان های غیرانتفاعی
ثبت ســـازمان های غیرانتفاعی در آفریقای جنوبی رایگان اســـت و حدودًا فرآیند ثبت 
یافت درخواست ثبت، نامه ای مبنی بر  سازمان دو ماه طول می کشد. بالفاصله پس از در
وصول درخواست، به سازمان غیرانتفاعی مربوطه فرستاده می شود و پس ازآن درصورتی که 
گواهی ثبت  این درخواســـت مطابق با الزامات قانون سازمان های غیرانتفاعی باشد، یک 

داده می شود]11[.
یر است: مراحل ثبت سازمان غیرانتفاعی به شرح ز

کامل	  تکمیل فرم درخواست به همراه دو نسخه از اسناد تأسیس به طور 
 	)Email _ارسال درخواست به منظور ثبت )از طریق پست الکترونیکی
کل سازمان های غیرانتفاعی(	  زارت توسعه اجتماعی )اداره  ارسال اسناد به و

زمانی که ســـازمان غیرانتفاعی ثبت می شـــود، آن موظف اســـت که 9 ماه پس از پایان 
گـــزارش مأمور  ســـال مالـــی، گزارش ســـاالنه )گزارش روایـــی2، صورت های مالی ســـاالنه و 

1. گزارش روایت فعالیت های سازمان در دوازده ماه گذشته را توصیف می کند و شامل جزئیات عمومی دربارۀ سازمان، دستاوردهای مهم 
سازمان در طی سال و فهرستی از جلسات مهم که توسط سازمان در طول سال برگزار می شود.

2. narrative report
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حسابرســـی1( و هرگونه تغییر در نظامنامه ســـازمان، آدرس فیزیکی و صاحبان مؤسســـه را 
ارائه دهد.

 جرائم سازمان های غیرانتفاعی تحت قانون سازمان های غیرانتفاعی
گزارش های مالی.	  ارائه اطالعات غلط در روایت ساالنه و 
اســـتفاده از شماره ثبت سازمان غیرانتفاعی زمانی که وضعیت ثبت مؤسسه لغو شده 	 

باشد.
که آن ثبت نشده است.	  ادعای سازمان به عنوان یک مؤسسه ثبت شده، زمانی 

کند ولی  که یک ســـازمان غیرانتفاعی لغو شود، دوباره نمی تواند ثبت نام  نکته: زمانی 
می تواند درخواست تجدیدنظر بدهد.

که: سازمان غیرانتفاعی تا زمانی ثبت شده باقی می ماند 
سازمان ثبت شده، تحت قانون سازمان های غیرانتفاعی لغو شود.	 
اعالم انصراف خود سازمان به طور داوطلبانه از ثبت خود.	 
سازمان منحل شود.	 

گزارش ساالنه توسط سازمان غیرانتفاعی: در صورت عدم ارسال 
ثبت ســـازمان غیرانتفاعـــی، ابطال/ لغو خواهد شـــد و ســـازمان غیرانتفاعی وضعیت 	 

ثبت خود را از دست می دهد.
یافت اخطار ابطال/ لغو	  در

کل  رده نکند، اداره  درصورتی که سازمان غیرانتفاعی، الزامات ثبت را تحت قانون برآو
ره یک ماهه برای اصالح برنامه خود فرصت  ســـازمان های غیرانتفاعی به ســـازمان یک دو
رده نشود، مدیر می تواند از ثبت مؤسسه خودداری  می دهد. درصورتی که شـــرایط هنوز برآو
کنـــد یا ســـازمان می توانـــد درخواســـت تجدیدنظر در مقابل ایـــن تصمیم مدیـــر را به دیوان 

کند. ری تسلیم  داو

1. accounting officer’s report
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عدم انطباق با الزامات قانون سازمان های غیرانتفاعی
گر سازمان غیرانتفاعی ثبت شده با الزامات قانون سازمان های غیرانتفاعی مطابقت  ا

نداشته باشد:
به سازمان غیرانتفاعی از عدم رعایت قوانین اطالع داده می شود و یک ماه به مؤسسه، 	 

کتبی  به منظور رعایت قانون فرصت داده می شود و سازمان غیرانتفاعی باید به صورت 
کرده است. که قانون را رعایت  کند  ثابت 

اداره کل از خدمات پلیس آفریقای جنوبی درخواســـت بررســـی اتهامات جنایی، علیه 	 
صاحب منصبان و افراد دیگر در سازمان می کند.

لغو ثبت سازمان غیرانتفاعی	 
که ســـازمان غیرانتفاعی ثبت شـــده باید نگه دارد،  گزارش هایی  اســـناد حســـابداری و 

یر می باشد: شامل موارد ز
حفظ و نگهداری جزئیات و مدارک مالی مناسب	 
کـــه نشـــان دهنده درآمد و 	  6 مـــاه پـــس از پایان ســـال مالـــی خود، بایـــد اظهارنامـــه مالی 

هزینه هایـــی کـــه بـــرای آن ســـال انجام شـــده اســـت و یـــک ترازنامـــه را که نشـــان دهنده 
کنند. دارایی های خود، بدهی و وضعیت مالی باشد تنظیم 

ســـازمان غیرانتفاعی ثبت شـــده، باید تمام معامالت مالی بیش از 5 سال خود را حفظ 	 
کند. و نگهداری 

کند، باید به  درصورتی کـــه ســـازمان غیرانتفاعی بخواهد وضعیت ثبت خـــود را ابطال 
اداره کل سازمان های غیرانتفاعی، نامه ای را ارسال کند که تشریح کننده دالیل آن است.

محدودیت های سازمان های غیرانتفاعی
قانـــون مالیات بر درآمد، ســـازمان های عام المنفعه را به منظور اســـتفاده از منابع خود 
برای حمایت، پیشبرد یا مخالفت با هرگونه حزب سیاسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، 

محدود می کند. عالوه بر این هیچ محدودیت واضحی برای هر سازمانی وجود ندارد.
همچنین ازنظر قانون مالیات بر درآمد آفریقای جنوبی، ســـرمایه گذاری ســـازمان های 
غیرانتفاعی به عنوان ســـازمان عام المنفعه ثبت شـــده، محدود می شـــود. وجوه مازاد یک 
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راق بهادار و یا سرمایه گذاری  سازمان عام المنفعه، تنها می تواند در یک مؤسسه مالی یا در او
کمیســـیون تعییـــن می شـــود،  کـــه توســـط  محتاطانـــه در ابزارهـــای مالـــی و دارایی هایـــی 

سرمایه گذاری شود.

وزارت امور مالی- 1-3-5
یاســـت خزانه داری  که ر کابینه آفریقای جنوبی اســـت  زرای  یـــر امور مالی یکی از و ز و
یر امور مالی مسئولیت مدیریت مالی امور دولتی، تنظیم بودجه و  ز ملی را برعهده دارد. و
یـــر صنعت و  ز یر توســـعه اقتصـــادی و و ز توســـعه سیاســـت اقتصـــادی )در همـــکاری با و
یر امور مالی همچنین مســـئول آمار آفریقـــای جنوبی و اداره خدمات  ز تجـــارت( را دارد. و

مالیاتی آفریقای جنوبی می باشد.
زارت امور مالی از طریق اداره خدمات مالیاتی آفریقای جنوبی که یکی از بخش های  و
زارت امور مالی است، مسئولیت نظارت مالی بر سازمان های خیریه را برعهده دارد، به  و
که تمامی ســـازمان های خیریه باید در اداره خدمات مالیاتی آفریقای جنوبی  این صورت 
به ثبت برســـند.در همین راســـتا سازمان های خیریه ثبت شـــده در اداره خدمات مالیاتی 
گواهی مالیاتی صادر می کنند  کمک های مالی یک  آفریقای جنوبی، برای اهداکنندگان 

کنند. کسر مالیات استفاده  که اهداکنندگان می توانند از آن به عنوان 

اداره خدمات مالیاتی آفریقای جنوبی- 1-3-5-1
زارت امور مالی آفریقای  اداره خدمـــات مالیاتی آفریقای جنوبـــی1 یکی از بخش های و
یـــه را دارد. اداره خدمات  که مســـئولیت نظارت مالی بر ســـازمان های خیر جنوبی اســـت 
مالیاتی آفریقای جنوبی تحت شـــرایط قانون 1997، مسئولیت مدیریت سیستم مالیاتی 

کشور را دارد]22[. ری مالیات  گمرکی آفریقای جنوبی و همچنین جمع آو و خدمات 
همان طور که گفته شـــد، ســـازمان های غیرانتفاعـــی تحت قانـــون  می توانند به صورت 
داوطلبانه در اداره کل سازمان های غیرانتفاعی به ثبت برسند و تراست ها نیز توسط رئیس 
دادگاه عالی به ثبت می رسند، تمام این سازمان ها به عنوان سازمان های داوطلبانه طبقه بندی 

می شوند و همگی باید در اداره خدمات مالیاتی آفریقای جنوبی نیز به ثبت برسند.
1. South African Revenue Service
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شکل  4_3: نمای سایت اداره خدمات مالیاتی آفریقای جنوبی 

یـــه ثبت شـــده در اداره خدمـــات مالیاتـــی آفریقـــای جنوبـــی، برای  ســـازمان های خیر
کـــه اهداکنندگان  گواهی مالیاتی صـــادر می کنند  کننـــدگان کمک هـــای مالی یـــک  اهدا

کنند]23[. کسر مالیات استفاده  می توانند از آن به عنوان 

مسئولیت های اداره خدمات مالیاتی آفریقای جنوبی
کشور	  ری و مدیریت تمام مالیات و عوارض  جمع آو
کــه ممکــن اســت تحــت هــر قانــون دیگــر، به عنــوان یــک توافــق میــان 	  ری مالیاتــی  جمــع آو

اداره خدمات مالیاتی آفریقای جنوبی و یک نهاد دولتی تحمیل شود.
ری مالیــات و محافظــت از 	  کــردن جمــع آو کثــر  کــه تجــارت، حدا گمرکــی  ارائــه خدمــات 

کاالی غیرقانونی را تسهیل می کند. مرزها از واردات و صادرات 
یر امور مالی دربارۀ تمام مسائل مالیاتی]22[	  ز مشورت دادن به و

انطباق با الزامات قانونی
با توجه به تمام اشـــکال مختلف ثبت ، یک ســـازمان غیرانتفاعی ممکن اســـت الزم 
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یل دهد. برای مثال باید  گزارش هایی را تحو گانه به صورت ســـاالنه  باشـــد به سه نهاد جدا
زارت توســـعه اجتماعی و به اداره خدمات  زارت صنعت و تجارت، و گزارش هایـــی را به و
گزارش هایی را برای تأمین کنندگان مالی و ذی نفعان  مالیاتی آفریقای جنوبی و همچنین 
یل دهد. اگرچه این ســـازمان ها به طورکلی اطالعات مشابهی را به هر نهاد می دهند،  تحو

اما این روند مستلزم تالش های تکراری قابل توجهی است]24[.

واحد معافیت از مالیات
که  واحد معافیت از مالیات بخشـــی از اداره خدمات مالیاتی آفریقای جنوبی اســـت 
وظیفـــه نظارت مالی بر ســـازمان های غیرانتفاعی را دارد. واحـــد معافیت از مالیات، یک 
که تمام درخواســـت های  دفتـــر اختصـــاص داده شـــده در اداره خدمـــات مالیات اســـت 
ســـازمان های غیرانتفاعی برای تأیید به عنوان یک سازمان عام المنفعه را بررسی می کند و 
به منظور جلوگیری از قصور و سوءاستفاده، بر سازمان های غیرانتفاعی نظارت می کند تا 
یب، مطابقت داشـــته باشند، همچنین ســـازمان های معاف از مالیات،  با الزامات تصو
موظـــف هســـتند اظهارنامـــه مالیات بر درآمـــد را به طور ســـاالنه به اداره خدمـــات مالیات 

کنند. آفریقای جنوبی تسلیم 
که سازمان های غیرانتفاعی نقش مهمی در جامعه بازی می کنند و دارای یک   ازآنجا
کشـــور هستند، معافیت  مســـئولیت مشـــترک با دولت برای نیازهای اجتماعی و توسعه 
کمک به این سازمان ها ) به منظور افزایش منابع  مالیاتی سازمان های غیرانتفاعی جهت 
مالی آن ها( طراحی شـــده اســـت. این معافیت از مالیات به صورت خـــودکار برای تمامی 
کـــه الزامات قانـــون مالیات بر  ســـازمان های غیرانتفاعی نمی باشـــد، بلکه ســـازمان هایی 

رده می کنند از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.  درآمد را برآو
گر درخواســـت معافیت توســـط اداره خدمـــات مالیاتی آفریقای جنوبی تأیید شـــود،  ا
سازمان توسط واحد معافیت از مالیات به عنوان یک سازمان عام المنفعه  ثبت و شماره 

مرجع منحصربه فردی به سازمان عام المنفعه تخصیص داده می شود]22[.
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کمک های مالی جهت معافیت مالیاتی عدم واجد شرایط شدن 
که جهت معافیت مالیاتی واجد شـــرایط تلقی نمی شـــوند،  کمک هـــا   نمونه هایـــی از 

یر است: شامل موارد ز
کمـــک به صـــورت خدمـــات ارائه شـــده مانند کمک یـــک فرد به عنـــوان ارائـــه خدمات 	 

داوطلبانه و یا ارائه مهارت های خود به صورت رایگان
کمک مالی و ...	  ری  پرداخت مقداری پول برای حضور در یک شام جمع آو
مبلغ پرداخت شده برای موفقیت در مزایده کاالهای به حراج گذاشته شده برای افزایش 	 

جذب سرمایه های یک سازمان
مقدار پرداخت شده برای قرعه کشی یا بلیت های بخت آزمایی	 
رودی پرداخت شده 	  مقدار هزینه پرداخت شـــده برای هزینه های مدرســـه، مانند هزینه و

برای پذیرش مدرسه یا هزینه های اجباری مدرسه ]22[

•  مالیات
که  یـــت عمده برای بخـــش غیرانتفاعی فراهـــم می کند  قانـــون مالیات بـــر درآمد دو مز
که به عنوان سازمان عام المنفعه 1 واجد  عبارت اند از: معافیت مالیاتی برای سازمان هایی 

کمک می کنند]10[. که به سازمان های عام المنفعه  شرایط هستند و نیز اهداکنندگانی 
انتخاب نوع ساختار سازمان غیرانتفاعی، تأثیری بر واجد شرایط بودن برای وضعیت 
کمک نمی گذارد )وضعیـــت معافیت مالیاتی  کننـــده  معافیـــت مالیاتی و وضعیت اهدا
یعنـــی معافیـــت از پرداخـــت مالیات بـــر درآمد و مالیات هـــای دیگر. وضعیـــت معافیت 
کـــه کمک هـــای مالـــی به ســـازمان های  کـــه افـــرادی  کننـــدگان بـــدان معنـــی اســـت  اهدا

کرد( ]7[. یافت خواهند  کسر مالیات در غیرانتفاعی می کنند، 
مالیات کمک های مالی، مالیات قابل پرداختی در یک نرخ ثابت بر روی ارزش اموال 
کمک های مالی، در یک نـــرخ ثابت 20% در  کمک های مالی اســـت. مالیات  به صـــورت 

ارزش دارایی اهداشده وضع شده است]22[.

1. Public Benefit Organisations
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کیپ غربی- 1-3-2 دولت 
که یکی  کیپ غربی  کیپ غربی1، قوانینی را به منظور ارائه خدمات برای افراد  دولـــت 
از ایالت هـــای آفریقـــای جنوبی اســـت ارائه می کنـــد؛ و همکاری نزدیکی بـــا دولت ملی و 
کند شـــهروندان این ایالت به خدمـــات، امکانات و  شـــهرداری ها دارد، تـــا اطمینان پیدا 

کیپ غربی دسترسی دارند. اطالعات موردنیاز در 
وب ســـایت دولـــت کیپ غربی به اطالعـــات و خدمات دولتی برای شـــهروندان کیپ 
غربی دسترســـی دارد]25[. دولت کیپ غربی متشـــکل از 13 بخش اســـت که یکی از این 
بخش ها شامل بخش توسعه اجتماعی کیپ غربی است که در ذیل شرح داده شده است:

کیپ غربی- 1-3-2 بخش توسعه اجتماعی 
کیپ غربـــی2 نقش نظارتی در حوزه وقـــف و امور خیریه را بر  بخش توســـعه اجتماعی 
زارت توســـعه اجتماعـــی ملـــی عملیـــات ثبت  گفتـــه شـــد و کـــه  عهـــده دارد. همان طـــور 
کیپ غربی در تأمین  سازمان های غیرانتفاعی را بر عهده دارد اما بخش توسعه اجتماعی 
ســـرمایه بـــه ســـازمان های غیرانتفاعی کمک و نیز به طـــور مداوم بر عملکرد ســـازمان های 
که  کیپ غربی نظـــارت می کند. همچنیـــن دفاتری منطقـــه ای دارد  غیرانتفاعـــی ایالـــت 
یافت  کمک های مالـــی از دولت در کـــه  به طـــور مداوم بر تمـــام ســـازمان های غیرانتفاعی 
کرده اند، نظارت می کند. سازمان های غیرانتفاعی موجود می توانند خدمات پشتیبانی و 

رند. ]25[ زارت توسعه اجتماعی ایالتی از دولت به دست آو توسعه ای را از طریق و

چشم انداز، مأموریت و ارزش ها
چشم انداز: جامعه ای متکی به خود	 
یــت: اطمینــان از ارائــۀ شــبکه ای جامــع، از خدمــات توســعه اجتماعــی کــه موجب 	  مأمور

توانمند ساختن فقرا، آسیب پذیران و افراد با نیازهای خاص می شود.
یر متعهد است:	  ارزش ها: این بخش به اصول توسعه اجتماعی ز

دسترسی عادالنه و برابر	}

1. Western Cape Government
2. Western Cape Department of Social Development
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کیپ غربی  شکل  4_4: نمای سایت بخش توسعه اجتماعی 

احترام متقابل	}
یت با مردم	} اولو
یی	} مالکیت و پاسخگو
کردن باهم	} مشارکت 
کارآیی، اقتصادی	} اثربخشی، 
حقوق و مسئولیت پذیری	}
پایداری	}

برنامه ایجاد ظرفیت نهادی1
فعالیت بخش توســـعه اجتماعی کیپ غربی در مدیریت توســـعه همکاری، متکی به 
شـــبکه ای از شرکای توسعه اجتماعی اســـت که باهم برای ارائه طیف وسیعی از خدمات 
توسعه اجتماعی موردنیاز در جوامع فقیر کار می کنند. به منظور اینکه بتوانند این خدمات 

1. Institutional Capacity-Building (ICB) Programme
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را به طور مؤثر فراهم کنند، نیازمند انعطاف پذیری، خالقیت و مدیریت خوب هستند.
گر ســـازمان  که ا کیـــپ غربی این اســـت  یکـــی از خدمـــات بخـــش توســـعه اجتماعی 
کمـــک، حمایت و هدایت  غیرانتفاعـــی درزمینه توســـعه اجتماعی فعالیت می کند و به 
احتیاج دارد، با آن ها مشارکت می کند. تا اطمینان حاصل شود که جوامع فقیر، دسترسی 
کرده اند و  که نیازهای آن ها را درک  به خدمات ســـازمان های غیرانتفاعی داشـــته باشـــند 

کردن نیازهایشان به آن ها بکنند. رده  کمک را در برآو می توانند بهترین 
برنامه ایجاد ظرفیت نهادی به سازمان ها کمک می کند که به اطالعات و فرصت هایی 
بـــرای بهبـــود مدیریت، توسعه ســـازمانی و کمک های مالی برای ارائه خدمات دسترســـی 

داشته باشند]25[.

 چشم انداز برای سال 1-12
یــت 	  90 درصــد ســازمان های تأمیــن بودجــه شــده، مطابــق بــا مقــررات قانونــی و مدیر

کنند. خوب عمل 
در 	  غیرانتفاعــی  ســازمان های  بخــش  بــرای  پشــتیبانی  خدمــات  از  داده  پایــگاه  یــک 

دسترس باشد.
ز از تمامــی ســازمان های تأمیــن بودجــه شــده 	  ــه رو ایجــاد پایــگاه داده ای قابل اعتمــاد و ب

زارت توسعه اجتماعی ارائه می کنند. که خدماتی را در حوزه ارائه خدمات و
زارت، الزامــات 	  کمک هــای مالــی و تمامــی ســازمان ها بــه اطالعــات دربــارۀ معیارهــای 

یت سیاست و برنامه تحوالت داشته باشند. قانونی، تغییر اولو
یع بــرای کمــک بــه ســازمان ها 	  کنــش ســر یســک و قابلیــت وا یــت ر یــک سیســتم مدیر

بحران در 
شبکه های سازمان های غیرانتفاعی در سراسر ایالت در دسترس باشد.	 

اداره توسعه ملی1- 1-3-2
اداره توســـعه ملی  نهادی دولتی اســـت که نقش نظارتی و تســـهیلگری در حوزه وقف و امور 
خیریه را بر عهده دارد. اداره توسعه ملی دارای 11 عضو هیئت مدیره است که توسط وزیر توسعه 
1. National Development Agency
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اجتماعی به مدت ســـه ســـال منصوب می شـــوند و همچنیـــن تحت نظارت وزارت توســـعه 
اجتماعی است و مجری اصلی بودجه تخصیص یافته از دولت جمهوری و دیگر اهداکنندگان 

ملی و بین المللی به سازمان های غیرانتفاعی برای کارهای توسعه ای است.
ازنظـــر قانونی اداره توســـعه ملی موظف به تســـهیل تحقیقات و سیاســـت گفتگو میان 
یج مؤثر ظرفیت سازی سازمان های غیرانتفاعی  دولت و سازمان های غیردولتی به منظور ترو

یر توسعه اجتماعی به مجلس آفریقای جنوبی گزارش  دهد]18[. ز است و باید از طریق و

چشم انداز و مأموریت
چشم انداز: ایجاد جامعه ای بدون فقر	 
کردن فقر و از بین بردن علل آن	  یشه کن  کمک برای ر یت:  مأمور

یر را انجام دهد]19[: اداره توسعه ملی موظف است فعالیت های ز
یشه کن کردن فقر و علت آن، با اعطای کمک های مالی به  1.  کمک هایی در راستای ر

سازمان های اجتماعی مدنی به منظور:
ژه های توسعه جوامع فقیر	  اجرای پرو
یت ظرفیت نهادی سازمان های اجتماعی مدنی که به جوامع فقیر خدمات ارائه 	  تقو

می کنند.

شکل  4_ 5: نمای سایت اداره توسعه ملی 
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گذاشتن تجربیات درزمینه توسعه میان  گفتگو و به اشتراک  2.  مشورت و همفکری، 
سازمان های اجتماعی مدنی و نهادهای ذی ربط دولت

کردن مبنایی برای سیاست توسعه 3. انجام پژوهش و اشاعه با هدف فراهم 

کسب وکار اداره توسعه ملی )اعطای بودجه( کلی  نمای 

ژه، به دنبال همکاری و مشارکت در سطح  اداره توسعه ملی از طریق واحد مدیریت پرو
یگران بخش خصوصی  سیاست و استراتژیک با بخش های دولتی کشور، شهرداری ها و باز
ژه هایی که موجب از بین بردن فقر می شوند به بخش های دولتی، استانی  است و برای پرو

ژه ارائه می کند]19[. و ملی، شهرداری ها و بخش خصوصی خدمات مدیریت پرو
یر بـــرای اجرای  کـــردن فقـــر در حوزه هـــای ز یشـــه کن  اداره توســـعه ملـــی، در راســـتای ر
برنامه هـــای یکپارچـــه و پایـــدار بـــرای ســـازمان های غیرانتفاعـــی کمک های مالـــی فراهم 

می کند:
کودکان برای . 1 کمک به این بخش از طریق مداخله در مکان  کودکان1:  ران رشد  اوایل دو

یـــت ظرفیت مکان  یت نهادی، رهبـــری و مدیر حمایـــت از امنیـــت غذایی آن هـــا، تقو
یرساخت های آن. کودکان و بهبود ز

طریق . 2 از  اجتماع  و  فقیر  خانواده های  بـــرای  پایدار  غذایی  امنیت  غذایی:  امنیـــت 
و  منابع  گذاشـــتن  اشـــتراک  )به  غذایی  امنیت  در  درگیر  ســـازمان های  با  همـــکاری 

همکاری ها(.
ژه ها(: افزایش تأمین معیشـــت و افزایش اتـــکا به خود، از . 3 تولیـــد درآمـــد )برنامه هـــا و پرو

طریق ایجاد درآمد و فرصت های شغلی.
ظرفیت سازی: توسعه قابلیت ها و ظرفیت سازمان های غیرانتفاعی، به منظور توانمند . 4

ساختن سازمان های در دسترس و استفاده از منابع در راستای خوداتکایی.
گروه های آســـیب پذیر: فرصت های اجتماعی- اقتصادی بهبودیافته برای . 5 حمایت از 

کودکان و افراد معلول. زنان، جوانان، 

1. EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
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رویکردهای مختلف در طول چرخه تأمین مالی پروژه
گزارش های یکپارچه، در طول  5 روش الزم توســـط اداره توسعه ملی، برای اطمینان از 

یر است]20[: که به شرح ز ژه وجود دارد  چرخه تأمین مالی پرو
گزارشـــی دربارۀ پیشـــرفت . 1 که به طور منظم  ژه ملزم می باشـــند  ژه: مجریان پرو گزارش پرو

رودی ها و  گـــزارش شـــامل و کـــه این  فعالیت هـــای خـــود بـــه اداره توســـعه ملـــی بدهند 
ژه است. خروجی های این پرو

ژه، مسئولیت . 2 گزارش نظارتی توسط مدیران توسعه: مدیران توسعه نیز مانند مدیران پرو
ژه دارند. نظارت مداوم بر روی پیشرفت و عملکرد پرو

یابی اداره توسعه ملی . 3 که توسط واحد نظارت و ارز نظارت بر عملکرد: فرآیندی اســـت 
یابی پیشـــرفت های  ژه برای ارز انجام می شـــود. این فرآیند شـــامل: بازدیـــد میدانی از پرو
که  ری اطالعـــات اولیه  ژه، مصاحبـــه به منظـــور جمـــع آو انجام شـــده بـــر روی ایـــن پـــرو
کارکنان  گزارش های ایجادشده توسط مدیران توسعه و  محرک های پیشـــرفت و بررسی 

ژه را توضیح دهد. ژه دربارۀ وضعیت پرو پرو
یابان خارجی انجام می شـــود. این  که توســـط ارز یابی میان مدت: این فرآیندی اســـت  ارز
ژه داشـــته باشند.  ردهای پرو یابی عمیقی بر روی دســـتاو که ارز یت دارند  یابان مأمور ارز
گزارش اطالعات مستقلی دربارۀ  ژه بین 12 تا 36 ماه اســـت. این  مدت تأمین مالی پرو
کارکنان  گزارش بـــرای مدیران توســـعه و  ژه فراهـــم می کند. این  چگونگـــی پیشـــرفت پرو
یت عملکرد اســـت فرصتی را  که نیازمنـــد توجه و تقو ژه، به منظور نمایش مســـائلی  پـــرو

فراهم می کند.
ژه انجام می شـــود. . 4 یابـــی در پایان چرخـــه تأمین مالـــی پرو ژه1: این ارز یابـــی آخـــر پـــرو ارز

کار استفاده می شود. یابان خارجی برای انجام این  همچنین در این فرآیند، از ارز

دادگاه عالی- 1-3-9
که وظیفـــه ثبت و نظارت بر  دادگاه عالـــی یکـــی از دادگاه های آفریقای جنوبی اســـت 
که یکی از انواع ســـازمان های غیرانتفاعی است بر عهده دارد. تراست زمانی  تراســـت ها را 

1. Close-out evaluatio
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که مالکیت اموال و دارایی به شـــخص دیگری، به نفع افراد خاص و یا  تشـــکیل می شـــود 
به منظور دســـتیابی بـــه هدف خاصی، منتقل می شـــود. این اموال ممکن اســـت با توافق 
کتبی یا نوشتن وصیت و یا حکم دادگاه منتقل شود. تراست می تواند برای منافع شخصی 

و یا برای اهداف خیرخواهانه باشد.
رئیس دادگاه عالی، تراست را ثبت می کند و بر انتصاب تراستی نظارت و کنترل دارد. 
رئیس دادگاه عالی حتی می تواند از تراستی ها دربارۀ مدیریت اموال تراست پاسخ بخواهد 
گر یک تراست به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی  که در عمل این نظارت محدود اســـت. ا
ثبت شـــود، باید با الزامات قانونی جاری از قانون ســـازمان های غیرانتفاعی منطبق شود. 
برای ثبت به عنوان یک شـــرکت، سازمان باید برای یک هدف قانونی ایجاد شود و هدف 
یج دین، هنر، علم، آموزش، تفریح و سرگرمی، خیریه و هرگونه فعالیت  اصلی آن باید ترو

اجتماعی یا فرهنگی دیگر باشد.

بنیاد اوقاف ملی آفریقای جنوبی- -1-3-1
گری در حوزه اوقاف را دارد  بنیـــاد اوقاف ملی آفریقای جنوبی نقش نظارتی و تســـهیل 
که در آفریقای  کاهش فقر اســـت و تنها ســـازمانی است  که متعهد به توســـعه اجتماعی و 
جنوبی به توســـعه وقف و بســـیج صندوق های وقف، اختصاص داده شـــده اســـت. این 
کرد و در سال 2003 به عنوان یک تراست  کار  بنیاد به طور غیررسمی در سال 2000 شروع به 
به ثبت رســـید. این سازمان در سال 2004 به عنوان سازمان غیرانتفاعی ثبت شده است و 

به عنوان سازمان عام المنفعه تحت قانون مالیات بر درآمد به ثبت رسیده است.
بنیـــاد اوقاف ملـــی در آفریقای جنوبی پیشـــرو اســـت و متعهد به توســـعه اجتماعی و 
که به توســـعه وقف و بســـیج  کاهش فقر اســـت و تنها ســـازمان در آفریقای جنوبی اســـت 
که راه حل های بلندمدتی برای بسیاری  صندوق های وقف، اختصاص داده شـــده است 

از نگرانی های جامعه ارائه می دهد.

خدمات ارائه شده توسط اوقاف آفریقای جنوبی
مجری و تراستی	 

کردن  گرفته، نیاز به یک مجری منتصب شـــده بـــرای مدیریت  هرگونـــه وقف صورت 
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ک بـــه نمایندگی از فرد مرحوم شـــده، به منظور حفاظت از منافـــع ذی نفعان و وارثان  امـــال
ک بر طبق خواسته های  دارد. اوقاف آفریقای جنوبی، مجری، تراستی و نظارت بر اداره امال

که تمام دارایی ها به همه وارثان و ذی نفعان منتقل شود. فرد متوفی را می پذیرد تا زمانی 
وقف	 

گـــروه یا ســـازمان برای ایجـــاد وقف یا صنـــدوق وقف  اوقـــاف آفریقـــای جنوبی بـــه هر 
کمک می کند. خیرخواهانه برای توسعه و پیشرفت جامعه یا پایداری مؤسسه 

ره	  آموزش و مشاو
کمک برای توسعه و عمومی شدن نظام وقف جامعه مدنی  اوقاف آفریقای جنوبی به 
کمک به جوامع محلی به منظور خوداتکایی و خودکفایی با یک منبع درآمد  و همچنیـــن 

پایدار متعهد است.
ره های آموزشـــی به منظور توســـعۀ نظام وقـــف در بین مردم  اوقـــاف آفریقای جنوبی دو
ره ای و مدیریت  برگـــزار می کنـــد. در این راســـتا، اوقـــاف آفریقای جنوبـــی خدمات مشـــاو
کمـــک به مدیران  توســـعه اقتصـــادی محلـــی و همچنین دارای یک برنامه آموزشـــی برای 

بامهارت و دانش است.
وصیتنامه های اسالمی1	 

اوقـــاف آفریقـــای جنوبی در حال حاضر یک وصیتنامه اســـالمی با تجربـــه علما، وکال، 
حســـابداران و کارشناســـان مالیات فراهم کرده اســـت. درصورتی که فـــردی نیاز به تفکیک 
سهم وارثان داشته باشد، می تواند از خدمات رایگان اوقاف آفریقای جنوبی برخوردار شود.

{	
نمونه وصیتنامه2

 اوقاف آفریقای جنوبی یک نمونه وصیتنامه پذیرفته شده از منابع مختلف و مطابق 
با قانون آفریقای جنوبی ایجاد کرده اســـت. با توجه به اینکه این نمونه به عنوان یک 
وصیتنامه استاندارد استفاده می شود، اما شرایط هر فرد متفاوت است و باید توسط 
افراد حرفه ای یا واجد شرایط برای اطمینان از انطباق با قانون آفریقای جنوبی انجام 

شود]27[.

1. Islamic Wills
2. Specimen Will
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یر  کمک هایی توســـط بنیاد اوقاف آفریقای جنوبی در هر یک از صندوق های وقف1 ز
که به صورت پول نقد، دارایی، سهام یا هر دارایی دیگر است: صورت می گیرد 

وقف آموزشی: کمک درسی، مدارس، کتابخانه ها، نوشت افزار، هزینه ها، کتاب ها.	 
رژانسی، تجهیزات، برنامه ها.	  یژه، دارو، موارد او کلینیک های و وقف بهداشت: 
وقف جوانان: برنامه های رشد و پیشرفت جوانان.	 
وقــف مســجد و مدرســه: مســاجد و مــدارس مذهبــی بــرای مــردم نیازمنــد، حقــوق بــرای 	 

کتاب، بهبود امکانات و نوسازی، حمایت از توسعه رفاه. امام جماعت و مؤذن، 
ــک، 	  کوچ ــای  ــک: وام ه کوچ ــای  ــرمایه گذاری و قرض ه ــارت و س ــا، تج ــف مهارت ه وق

برنامه های ایجاد اشتغال و اتکای به خود.
و 	  زنامه نــگاران  رو یســندگان،  نو رش  پــرو ادبیــات،  نشــریه  نشــریه ها:  و  وقــف رســانه ای 

به طورکلی رسانه ها
ژه های دعوت	  وقف دعوت2: برنامه ها و پرو
یسی، سرامیک، صنایع دستی و ...	  وقف هنر، فرهنگ و میراث فرهنگی: خوشنو
کردن آب.	  کاشت درختان، ارائه دانه ها، فراهم  وقف غذا، درختان و آب: 
کردن وعده های غذایی افطار.	  وقف افطار ماه رمضان: فراهم 
یرساخت ها و ظرفیت سازی سازمان.	  وقف ظرفیت سازی: ایجاد ز
وقف حج و عمره: خدمات و یارانه برای حجاج نیازمند.	 
یع قرآن، آموزش قرآن.	  وقف قرآن: چاپ و توز
وقف خانواده: برای حمایت از اعضای فقیر خانواده ها.	 
وقــف اختیــاری3: ایــن نــوع وقــف به طورکلــی بــرای حمایــت از افــراد نیازمنــد به صــورت 	 

گرفته می شود. مناسبی در نظر 
ژه خــاص و 	  وقــف تعیین شــده4: راه انــدازی یــک صنــدوق وقــف تعیین شــده بــرای هــر پــرو

یا برنامه منتخب برای ذی نفعانی که انتخاب شده اند؛ مانند وقف دیالیز درمانگاه

1. Waqf Funds
2. Dawah Waqf
3. Discretionary Waqf
4. designated Waqf
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شکل  4_6: نمای سایت بنیاد اوقاف ملی آفریقای جنوبی

کمک های خـــود به افـــراد و  بنیـــاد اوقـــاف ملـــی آفریقـــای جنوبـــی به منظـــور اهـــدای 
سازمان ها، بر طبق خواسته های اهداکننده عمل می کنند. این ممکن است در آموزش، 
بهداشت، افطار ماه رمضان و هر خواسته دیگری باشد. بنیاد اوقاف ملی آفریقای جنوبی 
کمک های تعیین شده بر اساس یک تعداد معیار دارد. کمک های اختیاری و  همچنین 
به منظور دسترسی به کمک ها یا تأمین مالی از بنیاد اوقاف ملی آفریقای جنوبی، باید 
فرم درخواســـت کمک تکمیل شـــود. این فرم به منظور جذب سرمایه هم برای درخواست 
که در ســـایت اوقاف  برده می شـــود. در فرمی  افراد و هم برای درخواســـت ســـازمان ها به کار
گردد،  ســـاختار ســـازمان  آفریقـــای جنوبـــی وجـــود دارد،که باید به صـــورت آنالین تکمیل 
)تراست، انجمن داوطلبانه، شرکت و ...(، شماره ثبت سازمان غیرانتفاعی، مشخصات 
یســـک ها، مقدار بودجـــه موردنیاز و اینکه چه نـــوع حمایتی را نیاز  ژه، ر ری پرو ژه، نوآو پـــرو
کمک  که باید توسط افراد یا ســـازمان های درخواست کننده  دارند، مشخص شـــده است 

کامل تکمیل شوند]27[. به طور 
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کمک مالی جهت وقف روش های جمع آوری 
کمک مالی توسط اوقاف آفریقای جنوبی وجود دارد   ری  پنج روش ساده برای جمع آو

یر است: که به شرح ز کاال یا اموال باشد  که می تواند به صورت پول نقد، 
1% در هرماه: که به صورت یک درصدی از درآمد، به طور منظم ماهانه پرداخت شود.	 
گاه به گاه.	  کوچک(، به طور منظم یا  یکجا مستقیم1: هر مقداری )بزرگ یا 
ک و مستغالت.	  کاالهای ملموس مانند جواهرات، سکه ها، اموال، امال
ک خود در وصیتنامه اسالمی.	  وصیت: تخصیص بخشی از امال
یــک 	  در  ســهام  صاحبــان  حقــوق  یــا  ســود  از  درصــدی  به صــورت  کمــک  تجــارت: 

کسب وکار خاص. کسب وکار و یا معامله 

روش های پرداخت وقف به بنیاد اوقاف ملی آفریقای جنوبی
گـــر در اوقـــاف آفریقای جنوبی کســـی متمایل به ایجـــاد وقف خیرخواهانه باشـــد )وقف  ا
یر عمل  به صـــورت پـــول نقد، دارایی، ســـهام یا هر نوع دیگـــری(، باید به یکـــی از روش های ز

کنند:
سفارش اعتباری2- پرداخت ماهانه و به طور منظم	 

می تـــوان به طـــور منظم پرداخت هـــای ماهانـــه ای به طور مســـتقیم در اوقـــاف آفریقای 
کرد. این شـــکل از وقف نیاز به تکمیل فرم و امضا توســـط دارنده حساب و  جنوبی ایجاد 

ارسال آن به اوقاف آفریقای جنوبی دارد.
یز مستقیم	  وار

کرد. یز  می توان به طور مستقیم به حساب بانکی اوقاف آفریقای جنوبی مبلغی وار
انتقال الکترونیکی وجوه	 

در این نوع روش پرداخت، با اســـتفاده از اینترنت در هر نقطه از جهان، می توان نقل و 
انتقالی به حساب اوقاف آفریقای جنوبی داشت.

یخ دار	  چک تار

1. Direct Lump Sum
2. Debit Order
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یخ دار به طور سنتی استفاده شود. می توان از سیستم چک تار
کمک مالی آنالین	 

کلیک بروی دکمه اهدا بر روی صفحه نمایش سایت اوقاف آفریقای جنوبی  از طریق 
کارت اعتباری می تواند پرداخت شود. کمک از طریق  و ایجاد 

سرمایه گذاری های اوقاف آفریقای جنوبی
اموال اهداشـــده، پول نقد، ســـهام، دارایی های منقول و غیرمنقول بخشی از صندوق 
ری شـــده اوقاف آفریقای جنوبی اســـت. صندوق های وقف برای به دست  وقف جمع آو
ژه های پایین دســـتی  کمک های مالی برای پرو ردن بازده معقول و منطقی به منظور ارائه  آو

و فعالیت ها، سرمایه گذاری می کنند.
دستورالعمل های استراتژی سرمایه گذاری، توسط اوقاف آفریقای جنوبی پذیرفته شده 

یر می باشند: که به شرح ز است 
کثــر 	  بــازده: تعــادل بازده هــای اجتماعــی و مالــی بــا محدودیت هــای اســتراتژی بــا حدا

رساندن بازده مالی.
سبد سرمایه گذاری: ترکیبی از اموال، حقوق صاحبان سهام و مالی.	 
نرخ ارز و تورم: عاملی در استراتژی	 
ــالمی 	  ــا غیراس ــی ی ــای غیراخالق ژه ه ــد در پرو ــی نبای ــای جنوب ــاف آفریق ــت: اوق محدودی

کنند. ]27[ سرمایه گذاری 
بنیاد اوقاف ملی آفریقای جنوبی برای رســـیدن به پیشـــرفت در راســـتای چشـــم انداز، 
یت، اهداف متعهد به انجام سیاســـت های عملیاتی و دستورالعمل هایی هستند  مأمور

که در فصل پنجم به آن اشاره شده است.

کمیسیون قرعه کشی ملی1- 1-3-11
کمیسیون قرعه کشی ملی نقش نظارتی در حوزه وقف و امور خیریه را بر عهده دارد. این 
کمیســـیون بـــر قرعه کشـــی ملـــی و قرعه کشـــی ســـازمان های غیرانتفاعی نظـــارت می کند و 
همچنین یک اداره تأمین مالی برای ســـازمان های غیرانتفاعی است که به توسعه اجتماع 
1. National Lotteries Commission 
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کمک می کنند. کمیسیون قرعه کشی ملی در سال 1998 تشکیل شده است و تأمین بودجه 
این کمیســـیون، در ســـال 2000 تحت قانون متمم قرعه کشـــی آغازشـــده اســـت. کمیسیون 

کمیسیون قرعه کشی ملی شکل  4_7: نمای سایت 

قرعه کشـــی ملـــی ســـازمان های غیرانتفاعـــی، شـــرکت های غیرانتفاعی، تراســـت های 
کـــه برای تأمین بودجه درخواســـت  عام المنفعه، شـــهرداری ها و ســـازمان های آموزشـــی را 
می دهنـــد در نظر می گیرد. این کمک ها برای ســـازمان های غیرانتفاعی ثبت شـــده شـــامل 
ورزش و تفریـــح، هنـــر، فرهنـــگ و میـــراث ملـــی و طرح هـــا و برنامه هـــای رفاه ملـــی ایجاد 

می شوند]26[.
 فراخوانی به منظور درخواســـت از طریق رســـانه های مختلف انجام می شـــود و 

ً
معموال

یر ارائه شود: که موارد ز نیاز است 
یــک کپــی از گواهــی ثبــت به عنــوان ســازمان غیرانتفاعــی، شــرکت غیرانتفاعــی، تراســت 	 

رش پرو زارت آموزش و عام المنفعه یا مدرسه ثبت شده در و
سند تأسیس سازمان، تفاهم نامه انجمن یا سند تراست	 
یخ و امضا توسط رئیس حسابداری	  آخرین صورت های مالی ساالنه، دارای تار
گذشــته، امضاشــده توســط رئیــس حســابداری 	  حداقــل صورت هــای مالــی دو ســال 

یافت نکرده باشد. مستقل، درصورتی که سازمان قباًل بودجه ای از این سازمان در

 الزامات قانونی برای تخصیص بودجه
قانـــون به منظـــور تخصیـــص بودجـــه تعـــدادی از الزامـــات موردنیـــاز برای دســـته های 
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یر است: که شامل موارد ز مشخص شده را تعیین می کند 
ژه هایی برای امور عام المنفعه انجام می دهند.	  که پرو سازمان های غیردولتی 
که ازلحاظ مالی امکان پذیر است.	  ژه هایی دارند  که پرو سازمان هایی 
که ظرفیت اجرای آن را دارند.	  سازمان هایی 

گزارش های مالی را حفظ کنند. سازمان ها ملزم هستند سوابق حسابداری مناسب و 

هیئت مدیره قرعه کشی ملی
قانون هیئت مدیره قرعه کشـــی و شرط بندی در سال 1993 لغو و قانون قرعه کشی ملی 
یب شـــد. این قانون، هیئت مدیره قرعه کشـــی ملی را برای نظارت بر  در ســـال 1997 تصو
یع قرعه کشی ملی  قرعه کشـــی ملی و قرعه کشـــی های دیگر و مدیریت صندوق تراست توز

کرد]26[. تعیین 
یر تجارت و صنعت به  ز اعضای هیئت مدیره قرعه کشـــی ملی )هفت عضو( توسط و
مدت 5 سال منصوب می شوند و این اعضا در زمینه سیاست های مربوط به قرعه کشی 
گزارش  ره می دهنـــد. او باید  یر تجارت و صنعت مشـــاو ز ملی و قرعه کشـــی های دیگر به و
گزارش ها باید  که این  گزارش های مالی خود را به مجلس ارائه دهد  فعالیت های ساالنه و 
شـــامل درصـــد بودجه تعیین شـــده برای اهـــداف خیرخواهانـــه و هر نوع پیشـــنهاد ی برای 

اصالحات قانون قرعه کشی باشد. 
سازمان های غیرانتفاعی نیز می توانند از قانون قرعه کشی از طریق انجام قرعه کشی های 
رزشی و ...  یدادهای و ری کمک مالی، رو دیگر مانند قرعه کشی اجتماعی به منظور جمع آو

بهره مند شوند البته تا زمانی که درآمد حاصل به نفع بخش مستحق مردم استفاده شود.
برای جوایز، 20 درصد  قرعه کشی 50 درصد  بلیت  فروش  از طریق  به دست آمده  پول 
خیرخواهانه1  اهـــداف  برای  درصد  و 30  قرعه کشـــی  دهنـــده  انجام  اداره  بـــرای  ســـود  از 

می شود]18[. یع  توز

•  صندوق تراست توزیع قرعه کشی ملی2
یع قرعه کشـــی ملی توســـط هیئت مدیـــره، به منظـــور نگهداری و  صندوق تراســـت توز
مدیریت بودجه های تخصیص داده شده توسط هیئت مدیره قرعه کشی ملی برای تأمین 
1. good causes
2. National Lotteries Distribution Trust Fund  
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بودجه ســـازمان های غیرانتفاعی، ایجادشده است. بر اساس مقررات اعالم شده در سال 
2002، 2004 و 2010 تعیین شـــد که بودجه های قرعه کشـــی، در  بخش اهداف خیرخواهانه 

رده شده است]26[:  که در جدول 4-1 آو یع شود  به ترتیب 36%، 45% و 45% توز

جدول  4_ 1: توزیع بودجه های قرعه کشی

-1-11--11--1دسته بندی

45%45%36%اهداف خیرخواهانه

28%28%22%هنر، فرهنگ و میراث ملی

22%22%22%ورزش و تفریح

--15%برنامه توسعه و نوسازی    

5%5%5%موارد متفرقه

•  بخش خیرخواهانه
یافت می کند]18[. این  بخـــش خیرخواهانه بخش عمده ای از بودجه قرعه کشـــی را در
که از  بخش به بســـیاری از طرح های توسعه اجتماعی و خدمات اجتماعی توجه می کند 
کودکی، سواد پایۀ بزرگساالن و خدمات  ران  بهداشـــت و درمان، رشد و پیشـــرفت اوایل دو
اجتماعـــی در جوامـــع را در برمی گیـــرد. ایـــن ســـازمان ها نیـــز ماننـــد بهزیســـتی، خانه های 

سالمندان یا مراکزی برای افراد خاص خواهند بود]26[.

اداره توزیع خیریه1- 1-3-11
که  یـــع نهادی تســـهیلگر در حوزه وقـــف و امور خیریه آفریقای جنوبی اســـت  اداره توز
یع  طبق قانون قرعه کشی ملی، پرداخت )پول حاصل از قرعه کشی ها( باید توسط اداره توز
یع پول  یر صنعت و تجارت برای توز ز که به عنوان فرد منصوب شده توســـط و انجام شـــود 
تعریف شـــده است. در همین راستا هیئت مدیره قرعه کشی ملی هیچ مسئولیتی نسبت 
به رســـیدگی به درخواســـت ها جهت کمک مالی و همچنین تخصیص آن  به سازمان ها 

1. Charity Distribution agencies
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یع می باشد. که این موارد ذکرشده، جزئی از وظایف اداره توز ندارد 
یع توسط  که اعضای این اداره های توز یر تقسیم می شود  یع به سه دسته ز ســـاختار توز
کمک مالی سازمان های  یر صنعت و تجارت منصوب می شـــوند و به درخواست های  ز و

رسیدگی می کنند:
یع سازمان های خیریه 1. اداره توز

یع فرهنگ، هنر و میراث فرهنگی 2. اداره توز
یع تفریح و سرگرمی 3. اداره توز

یع هیچ قدرت نظارتی و قانونی ندارند و مســـئولیت این اداره ها، محدود  اداره های توز
یافت و رســـیدگی به درخواســـت های ســـازمان های غیرانتفاعی، بـــرای تأمین مالی  به در
کتبی را به هیئت مدیره قرعه کشـــی  گزارش های  یع ملزم هســـتند  می باشـــد. اداره های توز

گزارش بدهند]18[. یر  ز کنند و به طور مستقیم به و ملی تسلیم 
کاهـــش نابرابری ها در آفریقای  کمیســـیون قرعه کشـــی ملی به منظور از بین بـــردن فقر و 
کـــه 47% از بودجـــه ســـاالنه خـــودش را بـــه طیـــف وســـیعی از  جنوبـــی فعالیـــت می کنـــد 
یع  یع می کند. طبق آیین نامه منتشرشـــده در ســـال 2010، اداره توز ســـازمان های خیریه توز
یر خدمت  که در فعالیت های ز خیریه1 مسئولیت اختصاص بودجه موجود را به سازمانی 

می کنند، دارد:
یرســاخت ها بــرای 	  توســعه خدمــات مراقبتــی در منــزل2 از طریــق آمــوزش و توســعه ز

کودکان یتیم. گروه های آسیب پذیر ازجمله  مراقبت از افراد مسن، افراد بیمار و 
کــودکان، برنامه هــای ســوادآموزی بزرگســاالن و 	  ارائــه امکانــات آموزشــی بــرای آمــوزش 

همچنیــن طرح هایــی بــرای آموزش هــای فنــی- حرفــه ای و نظــارت بــر توســعه مهارت ها، 
شامل افراد معلول. ]26[

1. charities distributing agency
2. home-based care services
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شکل  4_ 8: ساختار ارتباطی هیئت مدیره قرعه کشی ملی و اداره های توزیع 

سایت خیریه آفریقای جنوبی1- 1-3-13
آفریقـــای جنوبـــی یک پایـــگاه داده جامع ملی بـــرای ســـازمان های غیرانتفاعی ندارد، 
کل  باوجوداینکـــه پایـــگاه داده ای از ســـازمان های غیرانتفاعـــی ثبت شـــده، توســـط اداره 
ســـازمان های غیرانتفاعی نگهداری می شـــود، امـــا هیچ مخزن مشـــترکی از صورت های 

گزارش روایت ارائه شده توسط سازمان های غیرانتفاعی موجود نیست]24[. مالی و 
یـــه دارای لیســـتی از ســـازمان های غیرانتفاعی آفریقای جنوبی اســـت که  ســـایت خیر
گاهی بر طبق نیازهای کشـــور تالش می کند. این ســـایت دارای پایگاه  به منظـــور افزایـــش آ
داده ای از ســـازمان ها اســـت که می توان به ســـازمان های غیرانتفاعی بر اساس طبقه بندی 
و  ره، جـــرم و جنایـــت، معلولیـــت  کـــودکان و جوانـــان، اجتماعـــی، مشـــاو )حیوانـــات، 

1. CharitySA
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یست، ایمان و  ازکارافتادگی، تحصیالت، ســـالمندان، اســـتخدامی، کارآفرینی، محیط ز
اعتقادات، غذا، ســـالمت، ایدز، مســـکن، حقوق بشـــر، ایجاد درآمد، دگرباشـــی جنسی، 
ســـوادآموزی، حمایـــت از ســـازمان های غیرانتفاعی، کاهـــش فقر، کمک بـــه پناهندگان، 
یسم، آموزش، رفاه و زنان(، تقسیم بندی سازمان های  رزش، سوءمصرف مواد، تور ایمنی، و

غیرانتفاعی بر اساس شهر و ایالت و بر اساس حروف الفبا دسترسی داشت]28[.

شکل  4_ 9: نمای سایت خیریه آفریقای جنوبی

کمک به سازمان های خیریه آفریقای جنوبی1- 1-3-11 بنیاد 
بنیاد کمک به ســـازمان های خیریه آفریقای جنوبی نهادی تســـهیلگر در حوزه وقف و 
ره دربارۀ سیاست های سرمایه گذاری  امور خیریه اســـت.  فعالیت های بنیاد شامل مشاو
کمـــک مالی و خدمات مدیریتـــی، پژوهش، حمایت و  اجتماعی و اســـتراتژی، مدیریت 
کمک به  یق فرهنگ بشردوســـتانه اســـت. ایـــن بنیاد عضـــو اتحادیـــه جهانی بنیـــاد  تشـــو
کمک به  که مقر آن در انگلستان است. بنیاد بین المللی  سازمان های غیرانتفاعی است 
که دفاتری در  یع می کند  سازمان های خیریه ، کمک های مالی را بین بیش از 90 کشور توز
یل، هند و همچنین آفریقای جنوبی  انگلستان، بلغارستان، روسیه، استرالیا، آمریکا، برز

1. Charities Aid Foundation Southern Africa
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دارد و همچنین دارای شرکایی در سراسر جهان است.
بنیاد کمک به ســـازمان های خیریه آفریقای جنوبی، یک سازمان ثبت شده و محلی 
اســـت که توسط متخصصان حرفه ای از کشـــورهای مختلف آفریقایی دایر شده است. 
که این بنیاد، عضو ائتالف جهانی اســـت، همکاری جهانی و دستیابی به آخرین  ازآنجا
شـــیوه دانشـــی را تضمین می کند و معتقد اســـت که بخـــش ســـازمان های غیرانتفاعی، 
به وســـیله حمایت از تغییرات اجتماعی مثبت در جوامع به حاشـــیه رانده شده،1 نقشی 
حیاتـــی ایفا می کننـــد. هدف نهایی بنیاد افزایـــش میزان و تأثیر ســـرمایه گذاری در بخش 

غیرانتفاعی است.
این بنیاد، ســـرمایه گذاری پول، منابع و زمان را توســـط شـــرکت ها، ســـازمان ها و افراد، 
یت اثربخشـــی بخش غیرانتفاعی  کار بنیاد، تقو یق و تســـهیل می کند. هدف نهایی  تشـــو
یق همکاری،  است. این بنیاد، متعهد به ارتقا و باال بردن ارزش این کمک ها به وسیله تشو

رش رهبری متعهد است]29[. ری و پرو گذاشتن نوآو به اشتراک 

چشم انداز و مأموریت
زمره.	  چشم انداز: ایجاد بخشش و سرمایه گذاری اجتماعی به عنوان بخشی از زندگی رو
بــرای تحریــک کــردن بخــش 	  مأموریــت: افزایــش بخشــش و ســرمایه گذاری اجتماعــی 

شرکت به منظور در برگرفتن ارزش های توسعه و حمایت از کارآفرینان اجتماعی است.
بنیـــاد کمک به ســـازمان های خیریه، با توجه به چشـــم انداز و ارزش هـــای خود و برای 
کمـــک2 و انجمن اهداکنندگان  راهنمایی اعضای خود و دیگر ســـازمان های اهداکننده 
کمک توســـعه داده اســـت. این  کمـــک آفریقـــای جنوبی، اســـتانداردهایی بـــرای اهدای 
گســـترده نســـبت به نمونه هـــای محلـــی و بین المللی، در  اســـتاندارد از طریـــق تحقیقات 
کننـــدگان خصوصی و شـــرکتی توســـعه  گســـترده باهـــم، در شـــبکه های اهدا همفکـــری 
یـــه آفریقـــای جنوبی، این اســـتاندارد را  کمک ســـازمان های خیر داده شـــده اســـت. بنیاد 
ره به مشـــتریان دربارۀ شـــیوه های اهدای کمک مؤثر و  پذیرفته اســـت و آن را هنگام مشـــاو

یر است: ]30[ کار می برد. این استاندارد شامل هشت اصل ز اخالقی، به 

1. marginalised communities
2. grantmaking agencies
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کمک به سازمان های خیریه شکل  4_ 10: نمای سایت بنیاد 

کمک به تغییر مثبت اجتماعی . 1
یکردهای مؤثر و حرفه ای. 2 اتخاذ رو
همکاری با شرکا. 3
یج احترام متقابل. 4 ترو
باز و قابل دسترس بودن. 5
یی. 6 پاسخگو
سازگاری. 7
افزایش تنوع. 8

کنندگان فرآیندها و روندهای جذب سرمایه برای بهبود تعامل با اهدا
کســـب وکار برگزار  گفتگوی همکاری در مؤسســـه علوم  گوســـت 2015،  در چهاردهم آ
شد که هدف آن تبادل نظر به منظور تسهیل شبکه سازی و توسعه دانش میان سازمان های 
که منجر به  یت اثربخشـــی و تأثیر این بخـــش و تلخیص فرآیندهایی  غیرانتفاعی برای تقو
ری کمک مالی موفق شود، به طوری که این فرآیند توسط سازمان های غیرانتفاعی  جمع آو
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یداد 46 شـــرکت کننده از انـــواع ســـازمان های غیرانتفاعی  گرفته شـــود. در ایـــن رو کار  بـــه 
که شامل  کمک های مالی است  ری  گفتگو، روند مؤثر جمع آو حضور داشتند. نتایج این 

یر است]12[: موارد ز

1. اکوسیستم آنالین/ حضور آنالین
که تمام فعالیت های آنالین دیگر به  در این مدل وب ســـایت ســـازمان، مرکزی اســـت 
این وب سایت راهنمایی می شوند. در ادامه به تعدادی از عناصر و موضوعات به اشتراک 

گذاشته به منظور چگونگی افزایش تأثیر بر این اهرم پرداخته می شود:
کانــال یوتیــوب می توانــد به عنــوان یــک پلــت فــرم بســیار مفیــد، بــرای تحریــک تعامــل و 	 

کمتــر از ســه دقیقــه و نیــم می توانــد  یدئــو  کنــد. یــک و کننــدگان عمــل  ارتبــاط بــا اهدا
کند. توجه افراد را از طریق دستگاه های تلفن همراه جلب 

تنهــا 	  باشــد  مفیــد  می توانــد  پوســتر  تبلیغاتــی،  تابلوهــای  ماننــد  چــاپ1  یابــی  بازار
درصورتی که محتوا و اطالعات تماس برای بینندگان واضح و روشن باشد.

غیرانتفاعــی 	  ســازمان های  از  بســیاری  توســط  کــه  اجتماعــی2  رســانه های  یابــی  بازار
اســتفاده می شــود. محتــوای رســانه های اجتماعــی بایــد بــا پیــروان3 مرتبــط باشــد و در هــر 

5-10 پست باید به طور استراتژیکی نظر پیروان به وب سایت یا تبلیغ جلب شود.
کــه به طــور فزاینــده ای توســط بســیاری از 	  ییتــر4 یــک ابــزار رســانه های اجتماعــی اســت  تو

ســازمان های غیرانتفاعــی مورداســتفاده قــرار می گیــرد. ســریع ترین راه بــرای شــتاب و 
حرکت برای جستجوی همکاران، شرکا، اهداکنندگان است.

ــی 	  ــازمان های غیرانتفاع ــرای س ــا ب ــت ام ــی اس ــانه اجتماع ــزار رس ــک اب ــز ی ــن5 نی لینکدی
یــادی در لینکدیــن وجــود دارد. ایــن پلــت فــرم یــک برنامــه  اســتفاده می شــود. پتانســیل ز
بــا اعضــای  بــرای ارتبــاط  کــه بــه ســازمان های غیرانتفاعــی  جســتجو فراهــم می کنــد 

کمک می کند. هیئت مدیره، اهداکنندگان بالقوه و افراد دیگری 

1. Print marketing
2. Social media marketing
3. followers
4. Twitter
5. LinkedIn
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گر مؤسســه 	  ری اســت. ا گــوش دادن و پاســخ دادن در فضــای رســانه های اجتماعــی ضــرو
ــر  ــه نظ ــه اینک ــود ن ــخ داده ش ــه آن پاس ــه ب ک ــت  ــم اس ــد، مه کن ــت  یاف ــی در ــر منف ــک نظ ی
گرفتــن ایــن نظــرات منفــی موجــب ســوءظن و اعتمــادی کمتــر از  حــذف شــود. بــا نادیــده 

ید. پیروان خود می شو

1. تکنولوژی برای سازمان های غیرانتفاعی
گــوگل به عنــوان یــک منبــع بــرای ســازمان های غیرانتفاعــی در ایــن جلســه ذکــر شــد. 	 

گــوگل به صــورت رایــگان و دسترســی بــه  گهــی از طریــق  ســازمان می توانــد بــا ایجــاد آ
گوگل داشته باشد. بردی  کار دیگر برنامه های 

ری کمک چندان مفید نیست.	  تلفن همراه از طریق کمپین های پیام کوتاه برای جمع آو

3. بیانیه مأموریت
ری اســـت، یک ســـازمان غیرانتفاعی  هنگامی که انگیزش، برای جذب ســـرمایه ضرو
یت باید به اندازه  به راحتی می تواند خود را از ســـایر سازمان ها متفاوت ســـازد. بیانیه مأمور

که هر فرد در اکوسیستم سازمان قادر به خواندن آن باشد. کافی ساده باشد 

1. مدل جذب سرمایه
کننـــدگان بالقوه مبتنی بر ارزش های مؤسســـه و چگونگی هم تراز کردن  انتخـــاب اهدا
این  اهداکنندگان با سازمان، می تواند برای جذب کمک های مالی مؤثر واقع شود. در این 

کند. روش سازمان می تواند نیازها و اهداف خود را با اهداکنندگان بالقوه هم تراز 
کمک مالی با تصمیم گیری دربارۀ اهداکنندگان و بخش ها با هدف  ری  روش جمع آو
خاص شـــروع می شـــود. ایجاد ارتباط اولیه هرگز نباید از طریق یک تماس ســـرد باشـــد اما 
می تـــوان به جـــای آن از طریـــق مراجعه یـــک عضو هیئت مدیـــره یا همکار باشـــد. ارتباط، 
کـــه زمان قابل توجهـــی را صرف  ری اســـت  ســـتون فقرات همکاری اســـت درنتیجه ضرو
کمک مالی شود. این ارتباط می تواند شامل جلسات،  توسعه روابط، پیش از درخواست 

یداد یا مالقات با ذی نفعان باشد. دعوت آن ها برای یک رو
یافت شـــد، ســـازمان باید چگونگی مصرف بودجه را نشان  هنگامی که کمک مالی در
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که از اهداکننده سؤال  کند. همچنین پیشـــنهاد می شـــود  دهد و از اهداکنندگان تشـــکر 
شـــود چگونه می خواهند از آن ها تشکر شود. برخی ترجیح می دهند ناشناس باقی بمانند 
که  گیرند. این مهم اســـت  و برخـــی دیگـــر ترجیح می دهنـــد بین عموم مـــورد قدردانی قرار 

اهداکنندگان مطابق با انتظاراتشان شناخته شوند.

نهاد جذب سرمایه آفریقای جنوبی1- 1-3-15
ســـازمان جـــذب کمک آفریقـــای جنوبی به عنوان یک نهاد تســـهیلگر در ســـال 1985 
ری کمک هـــای مالی به طور  گـــروه پنج نفره، به منظور ارتقـــا و باال بردن جمع آو توســـط یک 
کرد. کار  حرفه ای، تشکیل شد و در سال 1987 به عنوان یک انجمن داوطلبانه شروع به 

کمک آفریقـــای جنوبـــی، تنهـــا ســـازمان ارائه کننده جذب ســـرمایۀ  ســـازمان جـــذب 
حرفـــه ای در آفریقای جنوبی اســـت. این ســـازمان به عنـــوان یک ســـازمان غیرانتفاعی در 

زارت توسعه اجتماعی به ثبت رسیده است. و
کلی از مهارت ها،  ره های آموزشـــی فشـــرده با یک دید  این ســـازمان در حال حاضر دو
یی به نیازهای  ره ها برای پاســـخگو تکنیک هـــا و دانش برای افراد را فراهم می کند. این دو

دنیای واقعی و چالش های سازمان های غیرانتفاعی است]31[.

•  چشم انداز
شیوه های جذب ســـرمایه حرفه ای و اخالقی توسط تمام سازمان های غیرانتفاعی 

شود. پذیرفته 

•  مأموریت
به عنـــوان یک ســـازمان حرفـــه ای ارائه دهنده شـــیوه های جذب ســـرمایه به رســـمیت 
که اســـتانداردهای باالی اخالقی و خدمات عمومی در آفریقای جنوبی را  شـــناخته شود 

ارتقا دهد.

کودکان آفریقایی2 - 1-3-12 آینده 
که در حـــوزه رفاه در  کـــودکان آفریقایی، یک ســـازمان غیرانتفاعی اســـت  آینـــده بـــرای 

1.  Southern Africa Institute of Fundraising
2. Future for African Children
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کودکان محروم در آفریقای جنوبی  کار است. این ســـازمان با  آفریقای جنوبی مشـــغول به 
کار می کند و معتقد اســـت که آموزش، بهترین مســـیر برای خروج از فقر اســـت؛ اما اغلب 
کودکان به خاطر فقدان لباس مدرســـه یا نیازهای ســـاده به آموزش در مدرســـه دسترســـی 
کـــودکان محروم و جوانان،  ندارنـــد. این ســـازمان با ارائه کمـــک در این منطقه و همچنین 

به منظور غلبه بر وضعیت موجود فعالیت می کند.
کودکان آفریقایـــی، ایجاد جامعه ای بهتر و متناســـب برای  چشـــم انداز مؤسســـه آینده 
که این ســـازمان به منظور  که در آن آزاد از فقر، سوءاســـتفاده و اســـتثمار هســـتند  کـــودکان 
رســـیدن به چشـــم انداز، بـــرای تغییر نگـــرش و وضعیـــت اجتماعی- اقتصـــادی آفریقای 
کودکان  جنوبـــی تالش می کند.این بنیاد به دنبال پشـــتیبانی عملـــی و حمایت از حقوق 

یر است: آسیب پذیر آفریقایی توسط فعالیت های ز
بــا جوامــع و 	  کــودکان آســیب پذیر آفریقــای جنوبــی و تعامــل  کثــر  صحبــت از ســوی ا

کودکان و افراد جوان در آفریقای جنوبی. رهبران به منظور حمایت از منافع 

کودکان آفریقای جنوبی  شکل  4_ 11: نمای سایت  آینده 

کیفیــت زندگــی و 	  کــودکان، از طریــق بهبــود  ارائــه یــک آینــده معنــادار بــه زندگــی ناامیــد 
کودکان. پیشبرد حقوق 

کــه موجــب افزایــش برابــری، اتــکای بــه خــود 	  کــودکان بــه شــرکت در فرآیندهایــی  یق  تشــو
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و توسعه پایدار طوالنی مدت می شود.
کودکان، خانواده هایشـــان و  کودکان آفریقایی، به طور مســـتقیم با  مؤسســـه آینده برای 
که فراهم کننده پیشرفت های طوالنی مدت  ژه های توســـعه ای را  کار می کنند و پرو جوامع 

یابی می کنند. است اجرا و ارز

کودکان آفریقایی برنامه های مؤسسه آینده برای 
کودکان، خدماتی را برای قربانیان جنســـی،  کـــودکان: برنامه حمایت از  1.  حمایـــت از 
سوءاستفاده های احساسی یا فیزیکی و یا اختالالت ساختگی فراهم می کند. این 
کودکان خیابانی درگیر هســـتند. همچنین  برنامه به طور فعال به منظور جلوگیری از 
کودکان از فقـــر تحقیقات، حمایت و آموزش را انجام  ایـــن برنامه به منظور حفاظت 

می دهند.
ران کودکی: مؤسســـه آینده برای کـــودکان آفریقایی با  2.  آمـــوزش و پیشـــرفت در اوایل دو
دادن فرصت یادگیری به کودکان، از کودکان آفریقایی حمایت می کند. حمایت های 
آموزشی شـــامل لباس مدرسه، تخته، کتابخانه، ساخت کالس های درس جدید، 
تعمیـــرات مدرســـه، بهبـــود کالس درس، تجهیـــزات کالس درس، ظرفیت ســـازی 

معلمان است.
کودکان  یت این ســـازمان با  کودکان یتیم و آســـیب پذیر: اولو 3.  مراقبـــت و حمایت از 

که هر دو پدر و مادر خود را ازدست داده اند. یتیم مبتالبه ایدز است 
4.  برنامه توانمندسازی جامعه روستایی: این برنامه به دنبال توسعه، نظارت و تسهیل 
در اجرای برنامه ها و استراتژی های مناسب با هدف معیشت پایدار، توسعه انسانی 

و دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه در جوامع روستایی در آفریقا است.

در بنیاد کمک برای آفریقای جنوبی سه راه برای جمع آوری کمک های مالی، وجود دارد:
1. تبدیل شدن به صورت یک حامی: حامی طالیی، نقره ای و برنز.

کمک به صورت دلخواه. 2. اهدای 
کردن اقالم دست دوم ]32[ کمک از طریق اهدا   .3
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مبارزه با سرطان1 - 1-3-12
که در حوزه ســـالمت در  مؤسســـه مبارزه با ســـرطان، یک ســـازمان غیرانتفاعی اســـت 
آفریقای جنوبی مشـــغول به فعالیت اســـت. ســـازمان مبارزه برای ســـرطان یک ســـازمان 
که در ســـال 2008 برای بیمـــاران آفریقای جنوبی و افراد مبتالبه ســـرطان  حمایتی اســـت 

تشکیل شده است.
گرفتن ســـن، جنس، بیمه یا وضعیت ســـالمت، وضعیت  این مؤسســـه بدون در نظر 
تأهـــل، معلولیـــت، قومیت، مذهـــب، پس زمینه های اجتماعـــی و یا اقتصـــادی به تمام 
بـــارۀ البی گری بـــرای بهبود در  آفریقـــای جنوبـــی خدمـــت می کنـــد. حمایت از ســـرطان در
سیاســـت های دولت، تحقیقات، قوانین بهداشت، درمان و ارائه دهندگان مراقبت های 

بهداشتی است.

شکل  4_12: نمای سایت مؤسسه خیریه مبارزه برای سرطان 

کنـــد اطالعات  کـــه اطمینـــان حاصل  هـــدف مؤسســـه مبارزه با ســـرطان این اســـت 
قابل اعتماد و معتبر دربارۀ تمام جنبه های بیماری به راحتی در دســـترس بیماران و عموم 

1. Campaigning for Cancer
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مردم قرار می گیرد.
کمک مالی برای مبارزه با سرطان در این مؤسسه وجود دارد: چندین راه مختلف 

1.  ایجاد کمک: انتخاب اینکه در مبارزه با ســـرطان به بیماران مبتال چه مقدار مایل به 
پرداخت کمک هستید، انواع روش های پرداخت به صورت کارت اعتباری، مراجعه 

به بانک یا تکمیل فرم برای کمک های ماهانه برای مبارزه با سرطان وجود دارد.
کمک هـــای مالی به طـــور منظم از حقوق و دســـتمزد  2.  بخشـــش حقوق و دســـتمزد: 

کسر شود. به صورت ماهانه 
3.  حمایت هـــای مالی: ایجـــاد ارزش افزوده برای نـــام تجاری و همچنین مســـئولیت 

اجتماعی را نشان می دهد]42[.

 تراست مسکن تامارا1 - 1-3-12
که در کشور  تراســـت مســـکن تامارا یک ســـازمان غیرانتفاعی در حوزه مســـکن اســـت 
ید، ارث خود را در بهترین  آفریقای جنوبی مشغول به فعالیت است. فردی به نام ماری لو
کمک به زنان  ید به منظور  گرفته اســـت. مـــاری لو کار  کمک به دیگران به  راه ممکن برای 
که مورد آزار قرارگرفته اند و یا زنان  سرپرســـت خانوار )زنان مجرد، زنان بیوه یا زنان مجردی 

کرده اند و ...( خانه های مناسبی را فراهم می کند. که همسرانشان آن ها را رها  متأهلی 
تراست تامارا درخواست های تأمین مالی را در طول سال، بر اساس بودجه در دسترس 
که آیا این  کند  خود، بررســـی می کند. پس از ارسال درخواســـت، تراست تامارا باید تعیین 
یت درخواست های تأمین  درخواست ها مطابق با معیارهای تراست است. به منظور اولو

یر وجود دارد:  گروه/ سازمان ها معیارهای ز مالی 
گروه های مردمی به رهبری زنان/ سازمان هایی که دسترسی به بودجه رسمی ندارند.	 
گروه ها/ سازمان هایی که در حال ایجاد کمک برای توسعه توانمندسازی زنان هستند.	 
کمک هــا 	  کــه متعهــد بــه اســتفاده از  گروه هــا/ ســازمان های مردمــی تحــت رهبــری زنــان 

گروه/ سازمان هستند. برای توسعه 
گــروه یــا ســازمان 	  کــه می تواننــد تأثیــر  گروه هــا/ ســازمان های مردمــی تحــت رهبــری زنــان 

1. Tamara Housing Trust
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خود را در توسعه جامعه به اثبات برسانند.
ــه ایــن معنــی 	  ــدار هســتند )ب کــه پای ــان  گروه هــا/ ســازمان های مردمــی تحــت رهبــری زن

کمک، ادامه خواهند یافت(. ژه ها حتی پس از استفاده از  که پرو
باوجوداینکه درخواســـت های کمک در طی ســـال پذیرفته می شـــوند، تراست مسکن 

ره در سال انجام می دهد. کمک را در سه دو تامارا اهدای 
کمک، اطالعـــات موردنیاز و  کمـــک مالی باید فرم درخواســـت  به منظور درخواســـت 
اســـناد و مـــدارک قابل اجـــرا بـــرای این بخـــش، شـــامل گواهی ثبـــت ســـازمان غیرانتفاعی 
)درصورتی که وجود داشته باشد( و بودجه موردنیاز باید تکمیل شود. همچنین در پاسخ 
کار ســـازمان، برخـــی از چالش هـــای پیش رو، ســـاختار  بـــه ســـؤاالت این فـــرم، باید ایـــده 
ســـازمانی، شغل های ســـازمانی و مسئولیت آن ذکر شـــود. نتیجه درخواست در حدود 90 

یافت نامه درخواست فرستاده می شود. ز پس از در رو
کمک به تراســـت مســـکن تامارا، باید یک نامۀ الکترونیکی به سازمان  به منظور ایجاد 
فرســـتاده شود. این مؤسســـه نیز متعهد شده است که تمام پول اهداشده را به طور خاص 
کمک ها با  کند و ایـــن  گذاشـــته می شـــود، اســـتفاده  که توســـط اهداکننده  برای اهدافی 

ری، مدیریت می شوند]33[. یی و بهره و ترین درجه پاسخگو باال

انجمن اوتیسم1 - 1-3-19
که در حوزه آموزش به منظور  انجمن اوتیســـم به عنوان یک ســـازمان عام المنفعه است 
کمپینی در آفریقای  کمک به افراد مبتالبه اوتیســـم فعالیت می کند. این انجمن هرسال، 
کمک های مالی برای اوتیســـم  ری  گاهی و جمع آو که برای افزایش آ جنوبی برگزار می کند 
ژه فعالیت های مختلـــف را انجام می دهـــد و از راه های  تـــالش می کند. هرســـال این پـــرو

که در آن به مردم درباره اوتیسم آموزش می دهد. خالقانه استفاده می کند 
یکرد یکپارچه برای اطمینان از حمایت و پشـــتیبانی،  هدف این انجمن، ارائه یک رو
کمک رســـانی به افراد ذی نفع در اوتیســـم است و اینکه تمامی  ظرفیت ســـازی و اقدامات 

کنند. یافت  گسترده ای از پشتیبانی و خدمات را در افراد مبتالبه اوتیسم، طیف 

1. Association For Autism
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ذی نفعان انجمن اوتیسم شامل:
کــودکان، بزرگســاالن از ملیت هــای 	  ذی نفعــان اولیــه: افــراد مبتالبــه اوتیســم هســتند. 

مختلف و زمینه های اجتماعی و اقتصادی جزء ذی نفعان مستقیم می باشند.
یــه: پــدر و مــادر، خواهــر و بــرادر، اعضــای خانــواده، مربیــان و پرســتاران 	  ذی نفعــان ثانو

افراد مبتالبه اوتیسم هستند.

فعالیت های انجمن اوتیسم
گاهــی از اوتیســم در جوامــع آســیب پذیر شناسایی شــده، از طریــق 	  ــج درک بهتــر و آ ی ترو

آموزش افراد درگیر اوتیسم
ــی 	  ــه خدمات ک ــم  ــه اوتیس ــاالن مبتالب ــودکان و بزرگس ک ــه  ــم ب ــاص اوتیس ــات خ ــه خدم ارائ

به طور مستقیم و غیرمستقیم به ذی نفعان ارائه می شود.
یی بــه نیازهــای فــرد مبتالبــه 	  توانمندســازی اعضــای جامعــه و متخصصــان در پاســخگو

اوتیسم، با ارائه برنامه های آموزشی سازمان یافته است.
استخدام افراد مبتالبه اوتیسم.	 
یــا 	  کــه وجــود دارد  نیازهایــی  بــرای  به طــور منظــم  گــروه پشــتیبانی  برگــزاری جلســات 

ممکن است به وجود آید.
ارائــه آموزش هــای عملــی بــه والدیــن، مــدارس، اقامتگاه هــای مســکونی بــرای مراقبــت 	 

گروه های ذی نفع و سازمان ها. و افراد عالقه مند، 
یافـــت کمک برای انجمن اوتیســـم، در ســـایت این انجمن بخشـــی برای  به منظـــور در
کـــه متمایل  کـــه به صـــورت اینترنتی انجام می شـــود. و افرادی  کمـــک وجود دارد  اهـــدای 
کمک مالی خود را  کار داوطلبانه انجام بدهند در بخشی از این سایت می توانند  هستند 

کنند]34[. اهدا 

محصوالت مواد غذایی و درختان آفریقای جنوبی1- -1-3-1
یست محیطی  مؤسســـه محصوالت مواد غذایی و درختان آفریقای جنوبی، مؤسسه ز
که از ســـال 1990 تأسیس شـــده اســـت، تا زندگی و  و اجتماعی در آفریقای جنوبی اســـت 
1. Food & Trees for Africa
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چشـــم انداز به سوی افرادی سالم در سیاره ای سالم تر را بهبود بخشد. این سازمان بیش از 
ژه ها و مزارع ارگانیک برای مردم فقیر  4.2 میلیون درخت، 1000 باغ محصوالت غذایی، پرو

کاشته است. 

شکل  4_13: نمای سایت محصوالت مواد غذایی و درختان آفریقای جنوبی

یـــت منابع طبیعی  کمـــک به فضای ســـبز، تغییر آب وهـــوا، مدیر هدف این مؤسســـه 
گاهی از مزایای فعالیت های  رزی ارگانیک به منظور ایجاد آ پایدار، امنیت غذایی و کشاو
یست در میان تمام مردم آفریقای جنوبی برای کمک به شرکت های محلی  بهبود محیط ز

یست است. اقتصادی، توسعه پایدار و توسعه مهارت ها و افزایش ظرفیت محیط ز

فعالیت های مؤسسه محصوالت مواد غذایی و درختان آفریقای جنوبی
این مؤسســـه با شرکا، همکاری دولت، ســـازمان های امدادرسانی بخش خصوصی و 
یر فعالیت  دولتی، ســـازمان ها و افراد برای رســـیدن به ایـــن اهداف از طریق برنامه هـــای ز
که عبارت انـــد از درختان برای خانه، درختان برای همـــه، باغ مواد غذایی برای  می کننـــد 

یست. آفریقا، برنامه توسعه سازمان سازگاربامحیط ز





| فصل پنجم |

 قوانین و برنامه های توسعه وقف
کشور آفریقای جنوبی و امور خیریه در 





کشور آفریقای جنوبی5-   قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 5-1
کشـــور  در فصـــل پنجـــم، مجموعۀ قوانیـــن و برنامه های توســـعه وقف و امور خیریه در 
که شـــامل قانون سازمان های غیرانتفاعی،  گرفته است  آفریقای جنوبی مورد بررســـی قرار 
زارت توســـعه  زارت توســـعه اجتماعـــی، برنامـــه عملکـــرد ســـاالنه و اهـــداف اســـتراتژیک و
زارت توســـعه اجتماعی برای سازمان های غیرانتفاعی، و  اجتماعی، دســـتورالعمل های و

سیاست های عملیاتی بنیاد اوقاف آفریقای جنوبی می باشد.

قوانین و برنامه ها- 5-1

قانون سازمان های غیرانتفاعی- 5-1-1
یب  قانون ســـازمان های غیرانتفاعی آفریقای جنوبی در سال 1997 در مجلس به تصو
که در پنج فصل اهداف قانون، ایجاد یک محیط توانمند ساز، ثبت سازمان های  رســـید 
که در پیوســـت 8-1 به طور مفصل به  غیرانتفاعـــی، مقررات و مقررات عمومی می باشـــد 

آن ها پرداخته شده است.

اهداف استراتژیک وزارت توسعه اجتماعی - 5-1-1
اهداف استراتژیک وزارت توســـعه اجتماعی برای سازمان های غیرانتفاعی شامل ایجاد 

یک چارچوب قانونی و ظرفیت کارآمد برای سازمان های غیرانتفاعی تا سال 2019 است.
یر است: زارت توسعه اجتماعی در میان مدت به شرح ز اهداف استراتژیک و

کمک اجتماعی برای افراد واجد شرایط. 1 کردن  کاهش فقر درآمدی با فراهم 
افزایش امنیت غذایی خانواده ها. 2
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بهبود ارائه خدمات از طریق استاندارد خدمات رفاه اجتماعی. 3
جلوگیری از عفونت های جدید ایدز، رســـیدگی به محرک های ساختاری و اجتماعی . 4

کاهش تأثیر این بیماری از ایدز و سل و 
کنند.. 5 کار  که در آن سازمان های غیرانتفاعی  ایجاد یک محیط مساعد 
کـــودکان و افزایـــش دسترســـی بـــه . 6 ران  کیفیـــت خدمـــات توســـعه در اوایـــل دو بهبـــود 

این خدمات
ر در جوامع. 7 کاهش تقاضا برای مواد غیرقانونی و اعتیادآو
تسهیل تغییر اجتماعی و توسعه پایدار]35[. 8

برنامه عملکرد ساالنه وزارت توسعه اجتماعی]32[- 5-1-3

جدول  5_ 1: برنامه عملکرد ساالنه وزارت توسعه اجتماعی

اهداف میان مدت

اهداف 

استراتژیک

خروجی 

سطوح باال

شاخص 

عملکرد

عملکرد 
تخمین 
زده شده 
14/2013

15/201416/201517/2016

ایجاد یک 
چارچوب 
قانونی و 
ظرفیت 

کارآمد برای 
سازمان های 
غیرانتفاعی 
تا سال 2019

سیستم 
اطالعات، 

ثبت و نظارت 
کارآمد بر  مؤثر و 

سازمان های 
غیرانتفاعی

درصد 
درخواست های 

ثبت سازمان های 
غیرانتفاعی 

پردازش شده در 
عرض 2 ماه از 

دریافت

 18448
درخواست 

دریافت شد  
17573 در دو 

ماه پردازش 
شد)%90(.

پردازش 95% از 
درخواست ها  در 

دو ماه

پردازش 100% از 
درخواست ها در 

دو ماه

پردازش 100% از 
درخواست ها در 

دو ماه

درصد 
درخواست های 

سازمان غیرانتفاعی 
که رسیدگی شده 

در سه ماه

%0

رسیدگی 50% از 
درخواست های 

سازمان های 
غیرانتفاعی در طی 

سه ماه

رسیدگی 60% از 
درخواست های 

سازمان های 
غیرانتفاعی در طی 

سه ماه

رسیدگی 70% از 
درخواست های 

سازمان های 
غیرانتفاعی در طی 

سه ماه

درصد 
گزارش های 
سازمان های 
غیرانتفاعی 

پردازش شده در 
دو ماه

%80

85% از 
گزارش های 
سازمان های 
غیرانتفاعی 

پردازش شده در 
طی دو ماه

90% از 
گزارش های 
سازمان های 
غیرانتفاعی 

پردازش شده در 
طی دو ماه

95% از 
گزارش های 
سازمان های 
غیرانتفاعی 

پردازش شده در 
طی دو ماه
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اهداف میان مدت

اهداف 

استراتژیک

خروجی 

سطوح باال

شاخص 

عملکرد

عملکرد 
تخمین 
زده شده 
14/2013

15/201416/201517/2016

ایجاد یک 
چارچوب 
قانونی و 
ظرفیت 

کارآمد برای 
سازمان های 
غیرانتفاعی 
تا سال 2019

حسابرسی 
سازمان های 
غیرانتفاعی

گزارش های 
حسابرسی 

سازمان های 
غیرانتفاعی

بدون خط 
مبنا1

حسابرسی 
10000 بودجه 
سازمان های 
غیرانتفاعی

حسابرسی 
10000 بودجه 
سازمان های 
غیرانتفاعی

گزارش 
حسابرسی 

نهایی

چارچوب 
قانونی 

تجدیدنظر برای 
سازمان های 
غیرانتفاعی

چارچوب 
سیاستی برای 
اصالح قانون 
سازمان های 
غیرانتفاعی

سند 
یس  پیش نو

کره  مذا
سیاستی

سیاست برای 
بهبود قانون 
سازمان های 
غیرانتفاعی

یس  پیش نو
الیحه 

سازمان های 
غیرانتفاعی 
برای مذاکره

کابینه و  تأیید 
دپارتمان 
امنیت از 

الیحه اصالح 
یس پیش نو

توسعه و اجرای 
استانداردهای 

اداره 
سازمان های 
غیرانتفاعی

تعداد 
سازمان های 
غیرانتفاعی 
آموزش دیده 
برای اداره و 

تطابق با قانون 
سازمان های 
غیرانتفاعی

1500 سازمان 
غیرانتفاعی 
آموزش دیده 
برای اداره و 

تطابق با قانون 
سازمان های 
غیرانتفاعی

آموزش 3000 
سازمان 

غیرانتفاعی

آموزش 3000 
سازمان 

غیرانتفاعی

آموزش 3000 
سازمان 

غیرانتفاعی

تعداد افراد 
استانی 

آموزش دیده

200 فرد استانی 
آموزش دیده

آموزش 350 
فرد استانی 

آموزش 400 فرد 
استانی

آموزش 450 
فرد استانی

دستورالعمل ها و 
معیارهای 

استاندارد برای 
مدیریت خوب

سند بحث بر 
روی 

استانداردها و 
معیارهای 

سازمان های 
غیرانتفاعی

ایجاد 
استانداردها و 

معیارهای 
سازمان های 
غیرانتفاعی

اجرای 
استانداردها و 

معیارهای 
سازمان های 
غیرانتفاعی

اجرای 
استانداردها و 

معیارهای 
سازمان های 
غیرانتفاعی

1

1.No baseline
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دستورالعمل های وزارت توسعه اجتماعی برای سازمان های غیرانتفاعی- 5-1-1
یق و حمایت سازمان های غیرانتفاعی  اهداف قانون ســـازمان های غیرانتفاعی، تشـــو

در همکاری آن ها برای رفع نیازهای مردم آفریقای جنوبی است از طریق:
ایجاد محیط مساعد برای سازمان های غیرانتفاعی	 
یق ســازمان های غیرانتفاعــی بــه حفــظ و نگهــداری اســتانداردهای کافــی مدیریــت، 	  تشــو

یی و شفافیت پاسخگو
ایـــن دســـتورالعمل ها برای رســـیدن بـــه اهداف فـــوق توســـعه یافته اند و بایـــد به عنوان 

راهنمایی برای سازمان های غیرانتفاعی عمل شود]37[.

استانداردهای مدیریت و رهبری - 5-1-1-1
زانه  که رو مدیران به منظور رســـیدن به اهداف خود، باید برای موقعیت های مختلف 
کنند. ســـازمان های غیرانتفاعی به منظـــور عملکرد  بـــا آن روبه رو می شـــوند خود را آمـــاده 

کنند: یر استفاده  خوب می توانند از روش های ز
یت، اهداف و سیاســـت روشن دارند و 	  اطمینان از اینکه ســـازمان ها چشـــم انداز، مأمور

اعضا و مدیران) تراستی ها( به آن ها پایبند هستند.
اطمینان از اینکه مدیران برای تمامی سیاســـت ها پاسخگو هستند و مسئولیت نهایی 	 

برای اداره تمام جنبه های سازمان را می پذیرند.
اطمینـــان از این که ســـازمان به طـــور عادالنه، بی طرفانه و مســـئوالنه مدیریت می شـــود و 	 

همچنین به تمام الزامات قانونی مربوطه پایبند هستند.
کاهش سوءظن بالقوه و خصومت حفظ شود.	  ارتباطات باز، با هدف 
اطمینان از اینکه یک عضو یا مدیری از موقعیت خود، در سازمان سوءاستفاده نکند.	 
اطمینـــان از اینکـــه هیچ یـــک از اعضـــا از دارایی هـــای ســـازمان، برای منافع شـــخصی 	 

استفاده نکند.
اطمینان از اینکه هیچ یک از اعضا، به نمایندگی سازمان بدون مشورت با سایر مدیران 	 

تصمیم گیری نکند.
که به طور مســـتقیم یا غیرمســـتقیم، تعارض توســـط مدیـــران، اعضا، 	  ایجاد سیاســـتی 

کند. کارمندان و داوطلبان را ممنوع 
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اطمینان از اینکه اعضای اداره، در هر فعالیت یا فرآیند تصمیم گیری که ممکن اســـت 	 
موجب منافع شخصی شود، درگیر نشوند.

کارمنـــدان، سیاســـت ها، روش هـــا و فرآیندهـــا را درک می کننـــد و 	  اطمینـــان از اینکـــه 
گاه بپرسند. کافی ندارند، از مقامات آ درصورتی که احساس می کنند اطالعات 

منظم بودن جلســـات، اکثریت الزم برای جلسات، نقش و اختیارات مدیران مشخص 	 
شود.

حق دسترسی اعضای سازمان و مدیران به اطالعات به رسمیت شناخته شود.	 
در محدودیت هـــای مالی، اطمینـــان پیدا کنند که مدیران ترکیب نژادی، جنســـیتی و 	 

ازکارافتادگـــی مـــردم آفریقای جنوبی و حوزه هدف های متفاوتی را که ســـازمان ها در آن 
فعالیت می کنند، در نظر می گیرند.

کارکنان دیگـــر ســـازمان های غیرانتفاعی) جایی که ممکن اســـت 	  اطمینـــان از اینکـــه 
کـــه در هیئت مدیره ســـازمان  تعـــارض اهـــداف به وجـــود آیـــد( اجـــازه داده نمی شـــوند 

کنند. غیرانتفاعی دیگر خدمت 

استانداردهای پاسخگویی و شفافیت1- 5-1-1-1
کـــه از ســـازمان های  یکـــی از اهـــداف قانـــون ســـازمان های غیرانتفاعـــی ایـــن اســـت 
رده  یی و شفافیت، برای برآو کافی از پاسخگو غیرانتفاعی به منظور حفظ اســـتانداردهای 
کـــردن نیازهای متنـــوع مردم حمایت می کند. برای بهبود این اســـتانداردها، باید تالشـــی 

یر شود: برای رسیدن به موارد ز
سازمان باید برای تصمیمات و فعالیت های خود به عموم مردم، پاسخگو باشد.	 
شـــفافیت باید با ارائه به موقع، قابل دســـترس و اطالعات دقیق این سازمان به دیگران، 	 

افزایش یابد.
که مشمول ذی نفعان 	  زرســـانی برنامه هایی  یابی منظم و به رو باید فرصت هایی برای ارز

باشد، فراهم شود.
که 	  یـــزی برنامه هایی  کردن تمـــام ذی نفعـــان، در برنامه ر مکانیزم هایـــی جهـــت توانمند 

به طور مستقیم آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

1. Accountability and transparency
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مجمـــع عمومی ســـاالنه باید افشـــای کامـــل، باز و دقیـــق اطالعات مربوط بـــه اهداف، 	 
کند. برنامه ها، امور مالی و مدیریت را حفظ 

یزی اســـتراتژیک به طور منظم باید برگزار شود و ذی نفعان مربوطه برای 	  جلسات برنامه ر
همکاری و مشارکت دعوت  شوند.

کند.	  یابی منظم را فراهم  سیستم باید از تأثیر برنامه ها و خدمات در جامعه ارز
گزارش های پیشرفت در فرآیندهای طوالنی، ارائه شوند.	  باید 
یب کنند و مأمور حسابرسی1 مستقلی را 	  باید مدیران) تراستی ها(، بودجه ساالنه را تصو

کنند. یافت  کنند و اظهارنامه های حسابرسی شده را در منصوب 

استانداردهای مدیریت و منابع انسانی- 5-1-1-3
که در ایجاد  اغلب توســـعه منابع انســـانی، به عنوان توانمندسازی توصیف می شـــوند 
ظرفیـــت انســـانی و بهبود مهارت هـــای افراد تمرکـــز دارد. روش های مختلفـــی برای ایجاد 
کردن افراد برای مشارکت در  گاهی استفاده می شود. این روش ها همچنین برای توانمند  آ
شناســـایی نیازهای خود و انجام اقداماتی برای نشان دادن خود و روند پیشرفت استفاده 
می شـــوند. به منظور رســـیدن به بهترین شیوه های مناســـب، مدیران ) تراستی ها( باید به 

یر پایبند باشند: استانداردهای ز
یابی 	  یت ، اهداف و فعالیت های ســـازمان با توجه بـــه نیازها، ارز ره ای مأمور به طـــور دو

مجدد شوند.
ســـازمان، شـــیوه ها و فرهنگ ســـازمانی خـــود را به طـــور انتقـــادی تجزیه وتحلیـــل کند و 	 

یق کند که  شامل خالقیت،  تغییرات الزم را پیاده ســـازی نماید و ایجاد فرهنگی را تشو
تنوع، احترام و مســـئولیت پذیری اســـت و تمام گروه های فرهنگی به عنوان شرکای برابر 

در توسعه سازمان به رسمیت شناخته شوند.
یابـــی مهارت ها، تجربه ، شایســـتگی ها، 	  کافی و قابل قبول از ارز توســـعه سیســـتم های 

سطوح مسئولیت پذیری و عملکرد، و پاداش بر این اساس داده شود.
مدیران) تراستی ها( و کارکنان باید وظایف خود را به طور حرفه ای و شایسته اجرا کنند.	 

1.  مأمور حسابرسی بر طبق قانون شرکت 1984، فردی است که اسناد سازمان ها را بر طبق  روش ها و اصول حسابرسی و مالی بررسی می کند.
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یی ایجاد و حفظ 	  یه های شکایت و انضباطی با خطوط روشن مسئولیت و پاسخگو رو
شوند.

کارکنان موجود، 	  کارکنان جدید و اخـــراج  روش های روشـــن و شـــفاف برای اســـتخدام 
وجود داشته باشد.

داشـــتن سیاســـت های روشـــنی برای توســـعه کارکنان، که با افزایش مهارت های آن ها، 	 
کارکنان و داوطلبان برای حرکت به سطوح بزرگ تری از مسئولیت، توانمند شوند.

یـــت برای اتخاذ ســـبک رهبـــری تعاملی و سیاســـت درهای  باز به منظور تســـهیل 	  مدیر
یق شود. کارکنان و با مدیران تشو ارتباط خوب، بین 

حفظ محرمانگی دربارۀ مسائل و مشکالت داخلی وجود داشته باشد.	 
کارکنان در اجرای وظایف خود، وقت شناس باشند.	 
کـــه در تعارض یـــا نقض اجرای 	  کارکنـــان نبایـــد در هـــر معامله یـــا فعالیتی درگیر شـــوند 

وظایفشان است.
که تخصیص 	  ژه ها و بررســـی منابعـــی  ره ای هزینه- فایده پرو انجـــام تجزیه وتحلیـــل دو

داده شده اند.
کارآمد منابع افزایش یابد.	  استفاده مؤثر ، اقتصادی و 
کارکنان توسعه و اجرا شود.	  کاری  مکانیزم هایی برای نظارت بر ساعات 
روش هـــای داخلـــی، کنتـــرل مکانیزم ها و پیاده ســـازی آن ها برای اطمینان از اســـتفاده 	 

مناسب دارایی های سازمان توسعه داده شود.

استانداردهای امور مالی- 5-1-1-1
استراتژی های مدیریت مالی به منظور اطمینان از استفاده مناسب از بودجه ها نیاز به 
یر می تواند موجب رسیدن به این  توسعه ، توســـط مدیران) تراستی ها( دارد. انجام موارد ز

اهداف شود:
راه اندازی سیســـتم مالی مناسب و استخدام افراد واجد شرایط برای مدیریت و اجرای 	 

این سیستم ها.
مطابقت با شیوه های حسابرسی و حسابداری پذیرفته شده.	 
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انجام حسابرسی های مالی ساالنه.	 
آماده کردن پروژه های واقعی یا بودجه های سازمانی، سپس نظارت و پایبندی به آن ها. 	 
داشتن سیاست های روشن در وام ها.	 
اتهام اعضا به طور رســـمی، برای هرگونه تالش به منظور جعل، سرقت و یا سوءاستفاده 	 

گزارش این موارد به مقامات مربوطه. و 
حفظ سرمایه و به حداقل رساندن مدیریت هزینه ها.	 
اطمینان از اینکه بودجه های ارائه شـــده، فقط برای اهداف در نظر گرفته شـــده استفاده 	 

می شوند.
که پایگاه بودجه سازمان متنوع است.	  در صورت امکان، اطمینان حاصل شود 
اطمینان از اینکه مناقصات و قراردادها، مشـــارکت کســـب وکارهای کوچک و در حال 	 

کـــه متعلق بـــه بخش های محـــروم جامعه  یق می کند  یـــژه آن هایـــی را تشـــو ظهـــور ، به و
هستند.

ترین 	  کـــه باال کمک هـــای مالـــی،  ری  کارکنـــان و داوطلبـــان درگیـــر در جمـــع آو آمـــوزش 
کنند. استانداردهای اخالقی را حفظ 

استانداردهای پاسخگویی1- 5-1-1-5
یر روابـــط و رفتار خوب با دیگران را به منظور حرفـــه ای بودن و اعتماد در بخش  مـــوارد ز

یق می کند: غیرانتفاعی تشو
یج و حمایت از رفاه اجتماعی، شامل ادغام اجتماعی، توسعه اجتماعی و عدالت 	  ترو

اجتماعی.
داوطلب محور، غیردولتی، غیرانتفاعی و مستقل بودن.	 
که در دسترس و مرتبط با نیازهای اساسی افراد هستند.	  توسعه و حفظ خدماتی 
که برای مردم قابل قبول باشد.	  ارائه خدمات در یک فرم و زبانی 
ارتقای جامعه، افراد داوطلب و مشارکت مصرف کننده در ساختار و خدمات.	 
استانداردهای اجرا و پیاده سازی	 

1. Responsibility
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کنند.	  سازمان ها و شرکت های وابسته به آن، این شیوه های استانداردها را تصدیق 
ســـازمان خـــودش را متعهـــد کند که به طور منظم بـــرای اطمینان از پایبنـــد بودن به این 	 

کند. استانداردها بررسی داخلی 
ســـازمان ها و شرکت های وابسته به آن توافق کنند که اگر آن ها از این استانداردها تخطی 	 

کنند، بر طبق اساسنامه سازمان و الزامات قانونی مربوطه روبه رو شوند.

سیاست های عملیاتی بنیاد اوقاف آفریقای جنوبی- 5-1-5
بنیاد اوقاف ملی آفریقای جنوبی برای رســـیدن به پیشـــرفت در راســـتای چشـــم انداز، 
یت، اهداف، متعهد به انجام سیاست های عملیاتی و دستورالعمل هایی هستند  مأمور

یر می باشند: که به شرح ز
حمایت: در رابطه با مسائل مربوط به توانمندسازی جوامع نقشی حمایتی بازی می کند.. 1
اداره کردن: بر انجام فعالیت ها مطابق با اصول اسالمی، ارزش ها و اخالق تالش می کند.. 2
کننده، ذی نفعان و اطالعات محرمانه، بدون . 3 محرمانه: احترام به محرمانه بودن وقف 

رضایت واقف و ذی نفعان نباید فاش شود.
تعامل سازنده: به طورجدی با افراد، گروه ها و سازمان های اسالمی مشارکت داشته باشند.. 4
کنترلی داخلی، بررســـی ها و تعـــادل در مدیریت . 5 کنترل، بررســـی و تعـــادل: اقدامـــات 

یســـک شکســـت، خطا، ســـوء مدیریت را بـــه حداقل  ســـازمان، به طوری کـــه احتمال ر
کنند. برسانند یا حذف 

همکاری و مشـــارکت: همکاری با تمام بخش های جامعه شامل سازمان های موجود . 6
گروه های ذی نفع، ارگان های دولتی در سطح ملی، ایالتی و محلی. و 

که انجام می شود.. 7 تعالی و احسان: پیگیری تعالی/ احسان در تمام کارهایی 
منابـــع موجود: اســـتفاده از امکانات موجود به جای ســـرمایه گذاری مجـــدد در منابع و . 8

امکانات جدید.
گیر: ایجاد یک روح وحدت برادرانه/ خواهرانه میان ذی نفعان.. 9 فرا

ره دوجانبه: تصمیم گیری بر اســـاس مشـــورت با سطوح مناســـب از سازمان و با . 10 مشـــاو
افراد داخلی و خارجی.
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ژه بـــا همـــکاری و یا . 11 مشـــارکت و ســـرمایه گذاری مشـــترک: بـــرای آغـــاز یـــا اجـــرای پـــرو
سرمایه گذاری مشترک با سازمان ها و نهادهای موجود

روابط عمومـــی: ایجاد روابط با تمام بخش های جامعـــه ازجمله متخصصان، علما، . 12
گروه های عالقه مند. یان، زنان و دیگر  کسب وکار، دانشجو افراد 

کیفیت باال به مشتریان و ذی نفعان.. 13 کیفیت: ارائه خدمات با خدمات با
روابط اســـتراتژیک: ایجاد و حفظ رابطه با دولت، ســـازمان ها، ادارات و جوامع ملی و . 14

بین المللی]27[

استراتژی های اداره توسعه ملی- 5-1-2
یر است: ده برنامه استراتژیک اداره توسعه ملی در طی سال های 2000 تا 2005 به شرح ز

1. بازسازی خانواده، جامعه و روابط اجتماعی
گرداند. این مســـتلزم یک  توســـعه انســـانی را در تمـــام برنامه هـــای رفاهـــی بازخواهیـــم 
یج یکپارچگی اجتماعی  بازسازی فوری خانواده، اجتماع و روابط اجتماعی به منظور ترو

است.

1. استراتژی از بین بردن فقر
کسانی  که منافعی مســـتقیم برای  کرد  یک اســـتراتژی از بین بردن فقر طراحی خواهیم 
کودکان در  یژه زنان، جوانان و  ری ترین نیازها هســـتند به و که دارای ضرو کرد  فراهم خواهد 

مناطق روستایی و اسکان غیررسمی.

گیر 3. سیستم امنیت اجتماعی فرا
کـــه طرح هـــای مؤثـــر و غیـــر مؤثـــر و  سیســـتم امنیـــت اجتماعـــی را توســـعه خواهیم داد 

یت های خانواده های آسیب پذیر را ایجاد می کند. اولو

گروه های آسیب پذیر کودکان، افراد مسن و دیگر  1. خشونت علیه زنان و 
کودکان، افراد مسن  باید برای اثرات بی رحمانه تمام اشـــکال خشـــونت علیه زنان، 
گروه های آســـیب پذیر، و همچنین اســـتراتژی های مؤثر بـــرای مقابله با مجرمان  و دیگر 
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دهیم. نشان  کنش  وا

5. ایدز

برنامه هـــای ایـــن مجموعه، شـــامل طیفی از خدمات بـــرای حمایـــت از مراقبت های 
کمک برای افراد مبتالبه ایدز است. اجتماعی و 

2. پیشرفت جوانان

کاهش تعداد جوانان در تعارض با قانون و پیشـــرفت جوانان  یک اســـتراتژی ملی برای 
در چارچوب اســـتراتژی ملی و پیشـــگیری از جرم در همکاری با کمیســـیون ملی جوانان، 

توسعه خواهیم داد.

2. دسترسی به خدمات رفاه اجتماعی

خدمات رفاه اجتماعی قابل دســـترس برای افراد در روســـتاها، نیمه شـــهری و حصول 
اطمینان در ارائه خدمات ایجاد می کنیم.

2. خدمات به  افراد معلول

یج دهنده حقوق بشـــر و توســـعه اقتصادی  اســـت،  که ترو خدمـــات برای افراد معلول 
طراحی مجدد خواهد شـــد. همکاری با افراد معلول، برای اطمینان از اینکه نیازهایشـــان 

رده می شود. بدون حاشیه رفتن برآو

9. تعهد به مدیریت مشارکتی

که شـــامل همکاری با  تمام فعالیت ها، باید مبتنی بر تعهد به اداره مشـــارکتی باشـــد 
حوزه های مختلف دولت و جامعه مدنی است.

کارمندان در توسعه اجتماعی گسترش مجدد و استفاده از یک بخش جدید از  -1. آموزش، 

یی  کارمندان خدمات اجتماعی به منظور پاســـخگو این شـــامل جهت دهی مجدد به 
به چالش های آفریقای جنوبی و پیوند این ها به خواسته های منطقه ای و جهانی است.
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تحلیل قوانین و برنامه ها- 5-3
کشور آفریقای جنوبی قانونی در خصوص سازمان های غیرانتفاعی در سال 1997  در 
که در پنج فصل اهـــداف قانون، ایجاد یک محیط توانمند  یب رســـید  در مجلس به تصو
ساز، ثبت سازمان های غیرانتفاعی، مقررات، مقررات عمومی به آن پرداخته شده است.

زارت توســـعه اجتماعی برای ســـازمان های غیرانتفاعی شـــامل  اهداف اســـتراتژیک و
کارآمد برای سازمان های غیرانتفاعی تا سال 2019  ایجاد یک چارچوب قانونی و ظرفیت 
که تا سال 2017   است و با توجه به این اهداف دارای یک برنامه عملکرد ساالنه ای است 
زارت توســـعه اجتماعـــی بـــرای ســـازمان های  همـــراه بـــا شـــاخص عملکـــرد می باشـــد. و
غیرانتفاعـــی دســـتورالعمل هایی به منظور ایجاد یک محیط مســـاعد برای ســـازمان های 
یق ســـازمان های غیرانتفاعـــی به منظور انجام اســـتانداردها دارد. اداره  غیرانتفاعی و تشـــو
توســـعه ملی نیز در طی ســـال های 2000 تا 2005 دارای ده برنامه اســـتراتژیک در حوزه های 

مختلف است. 
بنیاد اوقاف ملی آفریقای جنوبی نیز ازآنجا  که تنها ســـازمان در آفریقای جنوبی است 
که به توســـعه وقف و بسیج صندوق های وقف، اختصاص داده شده است برای رسیدن 
یت، اهداف، متعهد به انجام سیاست های  به پیشـــرفت در راســـتای چشـــم انداز، مأمور
کـــردن، محرمانه بودن،  که شـــامل حمایت، اداره  عملیاتی و دســـتورالعمل هایی هســـتند 
کنترل، بررســـی و تعادل، همکاری و مشـــارکت، تعالی و احسان، منابع  تعامل ســـازنده، 
ره دوجانبه، مشارکت و ســـرمایه گذاری مشترک، روابط عمومی،  موجود، فراگیری، مشـــاو

کیفیت و روابط استراتژیک است. خدمات با
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 جمع بندی 2- 

گزارش حاضر با عنوان »بررســـی وضعیت وقف و امور خیریه کشـــور آفریقای جنوبی« با 
هدف بررســـی ســـاختار وضعیت وقف و امور خیریه در کشـــور آفریقای جنوبی انجام شده 

است. 
کشوری در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند قرار  آفریقای جنوبی، 
کشـــور  کیلومترمربع اســـت و ازاین جهت 25 امین  کشـــور 1.219.912  دارد. مســـاحت این 
کشوری با  بزرگ جهان به شـــمار می آید. آفریقای جنوبی ازلحاظ رده بندی سازمان ملل، 
درآمد متوســـط همراه با منابع غنی و توســـعه یافته ازنظر مالی، قانونی، ارتباطات، انرژی و 
بخش های حمل ونقل اســـت و بازار ســـهام آن بین ده بازار بزرگ ســـهام دنیا قـــرار دارد و با 
تولیـــد ناخالـــص داخلی بـــه ارزش 350.09 میلیـــارد دالر آمریکا )تقریبًا معـــادل با 10.958 
یال( ، در بین 50 کشـــور ثروتمند دنیا قرار می گیرد. نظام سیاســـی کشـــور  میلیون میلیارد ر
آفریقای جنوبی دمکراســـی پارلمانی اســـت اما برخالف روش معمـــول در جمهوری های 
یاست کشـــور، در یک رئیس جمهور منتخب مجلس  یاست دولت و ر پارلمانی، پســـت ر
یا،  که قوه مجریه در پرتور کشور دارای سه پایتخت متفاوت است  ادغام شـــده است. این 

کیپ تاون و قوه قضاییه در بلوم فونتین مستقر است. مجلس در 
طبق آمار بانک جهانی در ســـال 2015، جمعیت مردم آفریقای جنوبی 54.956.920 
رد ســـازمان ملـــل متحد در جوالی ســـال 2001، جمعیت  نفر اســـت. طبق جدیدترین برآو
آفریقای جنوبی از چهار نژاد اصلی سیاه، سفید، رنگین پوست و آسیایی تبار تشکیل شده 
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اســـت. سیاه پوســـتان 57.2% سفیدپوســـتان 31.6%، رنگین پوســـتان 6.8% و هندی ها 
6.2% از جمعیـــت آفریقای جنوبی را تشـــکیل می دهند. آفریقای جنوبی 11 زبان رســـمی 
که  پایی؛ یکی زبان آفریکانس  دارد؛ 9 زبان از زبان های آفریقایی خانواده بانتو و دو زبان ارو
رگه های این کشـــور اســـت و  گرفتـــه و زبان اکثریت سفیدپوســـتان و دو یشـــه  از هلنـــدی ر

یادی دارد. که در تجارت و عرصۀ عمومی استفاده ز دیگری زبان انگلیسی 
در آفریقای جنوبی به علت تنوع نژادی، فرهنگ واحدی در این کشور نمی توان یافت و 
همچنین طیف وســـیعی از ادیان در آفریقای جنوبی وجود دارد که بازتابی از تنوع فرهنگی 
جامعه آفریقای جنوبی است. بنا بر آخرین آمار منتشرشده در سال 2009 در خصوص تعداد 
پیـــروان دین هـــا و آیین های مختلـــف در آفریقای جنوبـــی، 79.8% درصد مردم این کشـــور 
مســـیحی هســـتند که اکثریت آن ها فرقه های مختلف پروتستان و اقلیتی از کاتولیک های 
رومی و ســـایر مســـیحیان هســـتند. مســـلمانان، 1.5 درصد، دین ســـنتی آفریقایـــی0.3% و 
یهودیت 0.2% جمعیت این کشـــور را در برمی گیرند. همچنین از میان جمعیت این کشـــور 

15.1% هیچ وابستگی مذهبی نداشته، 0.6% از سایر ادیان و 1.4% نامشخص اند.
کشـــور بر اســـاس  کشـــور آفریقـــای جنوبـــی در امـــور وقف و خیریه، این  در رتبه بنـــدی 
معیارهای مختلف بشردوســـتانه و بخشندگی بررسی و تحلیل شده است. بر اساس آمار 
کشـــور آفریقای جنوبی رتبه 49 ازنظر  کمک به ســـازمان های خیریه1 در ســـال 2015  بنیاد 
شـــاخص بخشـــش جهانی2 را به خـــود اختصاص داده اســـت. همچنیـــن رتبه بندی این 
کمک های مالی به سازمان های خیریه توسط مردم و شرکت ها در  کشور بر اساس اهدای 
گر میزان بخشندگی  رتبه 101 جهان و بر اساس ساعات کار داوطلبانه در رتبه 38 قرار دارد. ا
کشـــور در نظر بگیریم،  آفریقـــای جنوبی را بـــا توجه به درصدی از تولید ناخالص ملی این 

رتبۀ آفریقای جنوبی در جایگاه پنجم جهان می باشد.
کـــه هیچ قانونـــی به طور خـــاص برای  آفریقـــای جنوبی کشـــوری غیر اســـالمی اســـت 
نیازهای ســـازمان های اوقاف نـــدارد. ســـازمان های اوقاف به عنوان تراســـت تحت قانون 
سازمان های غیرانتفاعی 1997 ایجاد می شوند. این قانون یک چارچوب نظارتی و اجرایی 

1. Charities Aid Foundation (CAF)
2. World Giving Index



فصل ششمق جمع بندی   /  157

را بـــرای ســـازمان های غیرانتفاعی فراهم می کنـــد. طبق قانون ســـازمان های غیرانتفاعی، 
سازمان های غیرانتفاعی به صورت تراست، شرکت های غیرانتفاعی یا دیگر انجمن های 
که باید برای یک هدف عمومی ایجاد شوند و نباید درآمد و  داوطلبانه شـــناخته می شوند 

اموال مؤسسه، بین اعضا و مالکان مؤسسه تقسیم شود.
انجمن داوطلبانه با یک توافق، میان ســـه نفر یا بیشتر به شکل یک سازمان درمی آید، 
کار می کنند و توسط قانون  به طوری که برای رســـیدن به یک هدف غیرانتفاعی رایج باهم 
عرفی اداره می شوند. هیچ اداره ثبت دولتی به منظور ثبت انجمن داوطلبانه، وجود ندارد. 
گر افراد به عنوان یک انجمن داوطلبانه، ثبت تحت شرایط قانون سازمان های غیرانتفاعی  ا

کنند. کنند، آن ها باید از الزامات ثبت نام قانون، پیروی  را انتخاب 
که مالکیت اموال و دارایی به شخص دیگری، به  تراســـت نیز زمانی تشکیل می شـــود 
نفـــع افراد خاص و یـــا به منظور دســـتیابی به هدف خاصـــی، منتقل می شـــود. این اموال 
کتبی یا نوشـــتن وصیـــت و یا حکم دادگاه منتقل شـــود. تراســـت  ممکن اســـت بـــا توافق 
می توانـــد برای منافع شـــخصی و یا برای اهداف خیرخواهانه باشـــد. رئیس دادگاه عالی، 
کنترل دارد. رئیـــس دادگاه عالی  تراســـت را ثبـــت می کند و بر انتصاب تراســـتی نظارت و 
که در عمل این  حتی می تواند از تراســـتی ها دربارۀ مدیریت اموال تراســـت پاسخ بخواهد 
گر یک تراست به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شود، باید  نظارت محدود اســـت. ا
بـــا الزامـــات قانونی جـــاری از قانون ســـازمان های غیرانتفاعـــی منطبق شـــوند. برای ثبت 
به عنوان یک شـــرکت، ســـازمان باید برای یک هدف قانونی ایجاد شود و هدف اصلی آن 
یج دین، هنر، علم، آموزش، تفریح و سرگرمی، خیریه و هرگونه فعالیت اجتماعی  باید ترو
یـــا فرهنگـــی دیگر باشـــد. شـــرکت های غیرانتفاعی نیز، در ســـاختار حقوقی خود، شـــبیه 
کسب وکار )برای سود( هستند اما نمی توانند سود سهام را بین اعضای خود  شرکت های 
کنند. برای ثبت به عنوان یک شرکت، سازمان باید برای یک هدف قانونی ایجاد  تقسیم 
یج دین، هنر، علم، آموزش، تفریح و ســـرگرمی، خیریه و  شـــود و هدف اصلی آن، باید ترو

گروهی باشد. هرگونه فعالیت اجتماعی یا فرهنگی دیگر با منافع جمعی یا 
در آفریقـــای جنوبی فعالیت های عام المنفعه ســـازمان های غیرانتفاعی، شـــامل 67 
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فعالیـــت تحت 11 عنوان: رفاه و انســـان دوســـتانه، بهداشـــت و درمان، زمین و مســـکن، 
یســـت و رفاه  آموزش و توســـعه، مذهـــب، عقاید یا فلســـفه، فرهنگی، حفاظت، محیط ز
رزشـــی، ارائه منابع مالـــی، دارایی و یا دیگر  حیوانـــات، حقوق تحقیق و مصرف کننده1، و

منابع و عمومی است.
کل ســـازمان های غیرانتفاعی در پایان سال 2015، 141.236  بر طبق وب ســـایت اداره 
کـــه 93% شـــامل انجمن هـــای داوطلبانه، 6% شـــرکت های  ســـازمان بـــه ثبت رســـیده اند 
غیرانتفاعی و 1% تراست است. از حوزه های مختلف سازمان های غیرانتفاعی خدمات 
اجتماعـــی بـــا 36%، بخـــش توســـعه و مســـکن 26% بـــا بیشـــترین درصد و ســـازمان های 
کثر درآمد  بر می گیرند. ا کمترین درصد ســـازمان های غیرانتفاعی را در بین المللی  با %0.7 
کمک های مالی محلی و  ســـازمان های غیرانتفاعی از سه منبع اصلی یارانه های دولتی، 
که در ســـال 2010 و 2012 یارانه های دولتی بزرگ ترین منبع درآمد  یت است  اشـــتراک عضو
کمک هـــای محلـــی ) 19.5% و 28.2%( بـــوده اســـت و  )39.8% و 39.2% ( و بعـــدازآن 
کل درآمد سازمان های غیرانتفاعی درآمد خدمات )3.5%، 8.8% و  کمک ها در  کمترین 
12%( و درآمد حاصل از فروش) 5.5%، 6.8% و 2.7% ( بوده اســـت. از ســـال 2010 تا 2012 
ترین هزینه های رخ داده توسط سازمان های غیرانتفاعی آفریقای جنوبی،  پرداخت به  باال
کارکنـــان در ســـال 2012،  73.6% و پـــس ازآن نگهـــداری و تعمیـــرات 19% و تلفن و فکس 

6.7% بوده است.
کشـــور آفریقـــای جنوبی در چهار  یگـــران فعـــال در حوزه های وقف و امور خیریه در  باز
یـــه در موضوعات  گر و ســـازمان های خیر دســـتۀ سیاســـت گذار، ناظر، نهادهای تســـهیل 

مختلف قرار دارند.
زارت توسعه اجتماعی آفریقای جنوبی نهادی دولتی است که نقش سیاست گذاری  و
زارت توســـعه اجتماعی بـــر اجرای  یـــه را بـــر عهـــده دارد. و و نظـــارت بـــر ســـازمان های خیر
کاهش فقر نظارت  سیاســـت های اجتماعی به منظور ایجاد یک محیط مساعد به منظور 
زارت توســـعه  دارد و مســـئول اجرای قانون ســـازمان های غیرانتفاعی اســـت. از خدمات و

1. Research and Consumer rights
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اجتماعی می توان تأمین مالی و آموزش ســـازمان های غیرانتفاعی برشـــمرد. سازمان های 
که برای  که شـــامل تراســـت، شـــرکت غیرانتفاعی و یـــا انجمن داوطلبانـــه ای  غیرانتفاعی 
زارت توســـعه  اهـــداف عام المنفعـــه ایجـــاد می شـــوند، می تواننـــد به طـــور داوطلبانـــه در و
کل ســـازمان های  اجتماعـــی به عنـــوان یـــک ســـازمان غیرانتفاعی بـــه ثبت برســـند. اداره 
که  زارت توســـعه اجتماعـــی، اســـت  یرمجموعه هـــای و غیرانتفاعـــی، به عنـــوان یکـــی از ز
به منظـــور ثبـــت و نظـــارت بـــر ســـازمان های غیرانتفاعـــی ثبت شـــده در آفریقـــای جنوبی 
تشکیل شده است. سازمان های غیرانتفاعی برای حفظ وضعیت ثبت خود ملزم هستند 
گزارش های مالی خود را به طور ساالنه به اداره سازمان های غیرانتفاعی  گزارش روایی و  که 

کنند. ارسال 
زارت امور مالی آفریقای  اداره خدمـــات مالیاتی آفریقای جنوبی یکی از بخش هـــای و
یـــه را دارد. اداره خدمات  که مســـئولیت نظارت مالی بر ســـازمان های خیر جنوبی اســـت 
مالیاتی آفریقای جنوبی تحت شـــرایط قانون 1997، مسئولیت مدیریت سیستم مالیاتی 
کشـــور را دارد. در  ری مالیات  گمرکـــی آفریقـــای جنوبـــی و همچنین جمـــع آو و خدمـــات 
آفریقـــای جنوبـــی تمامـــی ســـازمان های غیرانتفاعـــی به عنـــوان ســـازمان های داوطلبانـــه 
طبقه بنـــدی می شـــوند و همگی بایـــد در اداره خدمات مالیاتی آفریقـــای جنوبی نیز ثبت 
یل دهند. واحد  گزارش های خود را به این اداره تحو شوند و این سازمان ها موظف هستند 
که  معافیت از مالیات نیز یک دفتر اختصاص داده شده در اداره خدمات مالیات است 
تمـــام درخواســـت های ســـازمان های غیرانتفاعـــی بـــرای تأییـــد به عنـــوان یـــک ســـازمان 
عام المنفعه را بررسی می کند و به منظور جلوگیری از قصور و سوءاستفاده، بر سازمان های 
یب، مطابقت داشـــته باشـــند، همچنین  غیرانتفاعـــی نظارت می کنـــد تا با الزامات تصو
سازمان های معاف از مالیات، موظف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد را به طور ساالنه 

کنند. به اداره خدمات مالیات آفریقای جنوبی تسلیم 
که وظیفـــه ثبت و نظارت بر  دادگاه عالـــی یکـــی از دادگاه های آفریقای جنوبی اســـت 
که یکی از انواع ســـازمان های غیرانتفاعی است. رئیس دادگاه  تراســـت ها را بر عهده دارد 
کنتـــرل دارد. رئیس دادگاه  عالی، تراســـت را ثبت می کند و بر انتصاب تراســـتی نظارت و 
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که در عمل  عالی حتی می تواند از تراستی ها دربارۀ مدیریت اموال تراست پاسخ بخواهد 
گر یک تراســـت به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شود،  این نظارت محدود اســـت. ا

باید با الزامات قانونی جاری از قانون سازمان های غیرانتفاعی منطبق شوند.
که یکی از  کیپ غربی نیز نهاد فعال دیگر در این حوزه است  بخش توســـعه اجتماعی 
ایالت هـــای آفریقای جنوبی اســـت که به طور مداوم بر عملکرد ســـازمان های غیرانتفاعی 
زارت توســـعه  نظـــارت می کنـــد و در تأمیـــن ســـرمایه بـــه این ســـازمان ها کمـــک می کند. و
که به طور مداوم بر تمامی سازمان های غیرانتفاعی  اجتماعی ایالتی، دفاتر منطقه ای دارد 
کرده اند، نظارت می کند. یکـــی دیگر از خدمات  یافـــت  کمک های مالی از دولت در کـــه 
گر سازمان غیرانتفاعی درزمینه توسعه  که ا بخش توسعه اجتماعی کیپ غربی این است 
کمک، حمایت و هدایت احتیاج دارد، با آن ها مشارکت  اجتماعی فعالیت می کند و به 
که جوامع فقیر، دسترســـی به خدمات ســـازمان های  می کنـــد. تـــا اطمینان حاصل شـــود 
کمک را  کرده اند و می توانند بهترین  که نیازهای آن ها را درک  غیرانتفاعی داشـــته باشـــند 

کردن نیازهایشان به آن ها بکنند. رده  در برآو
که نقش نظارتی و تسهیلگری در حوزه وقف و  اداره توســـعه ملی  نهادی دولتی اســـت 
که توسط  امور خیریه را بر عهده دارد. اداره توسعه ملی دارای 11 عضو هیئت مدیره است 
یر توســـعه اجتماعی به مدت ســـه ســـال منصوب می شـــوند و همچنین تحت نظارت  ز و
زارت توسعه اجتماعی است. ازنظر قانونی اداره توسعه ملی موظف به تسهیل تحقیقات  و
یج مؤثر ظرفیت سازی  و سیاست گفتگو میان دولت و سازمان های غیردولتی به منظور ترو
گزارش هـــای یکپارچه، در طول  ســـازمان های غیرانتفاعی اســـت و به منظـــور اطمینان از 
ژه بر ســـازمان های غیرانتفاعـــی نظارت می کنـــد و باید به مجلس  چرخـــه تأمیـــن مالی پرو

گزارش دهد. یر توسعه اجتماعی  ز آفریقای جنوبی از طریق و
کمیســـیون قرعه کشـــی ملی در حوزه وقف و امور خیریه نقش نظارتـــی را بر عهده دارد. 
کمیســـیون بر قرعه کشی ملی و قرعه کشی ســـازمان های غیرانتفاعی نظارت می کند و  این 
که به توسعه اجتماع  همچنین یک اداره تأمین مالی برای سازمان های غیرانتفاعی است 
کاهش نابرابری ها در آفریقای  کمیســـیون به منظور از بین بردن فقـــر و  کمک می کنند. این 
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جنوبی فعالیت می کند تا 47% از بودجه ساالنه خودش را به طیف وسیعی از سازمان های 
یر تجارت و صنعت  ز کند. اعضای هیئت مدیره قرعه کشـــی ملی، توســـط و یع  خیریه توز
منصـــوب می شـــوند و ایـــن اعضـــا درزمینـــه سیاســـت های مربـــوط بـــه قرعه کشـــی ملی و 
ره می دهند و باید گزارش فعالیت های  یر تجارت و صنعت مشاو ز قرعه کشی های دیگر به و

گزارش های مالی را به مجلس ارائه دهند. ساالنه و 
که  یـــع نهادی تســـهیلگر در حوزه وقـــف و امور خیریه آفریقای جنوبی اســـت  اداره توز
یع  طبق قانون قرعه کشی ملی، پرداخت )پول حاصل از قرعه کشی ها( باید توسط اداره توز
یع پول  یر صنعت و تجارت برای توز ز که به عنوان فرد منصوب شده توســـط و انجام شـــود 
تعریف شـــده است. در همین راستا هیئت مدیره قرعه کشی ملی هیچ مسئولیتی نسبت 
به رســـیدگی به درخواســـت ها جهت کمک مالی و همچنین تخصیص آن  به سازمان ها 
یع هیچ  یع می باشـــد. اداره های توز که این موارد ذکرشـــده، جزئی از وظایف اداره توز ندارد 
یافت و رسیدگی به  قدرت نظارتی و قانونی ندارند و مســـئولیت این اداره ها، محدود به در
یع  درخواست های ســـازمان های غیرانتفاعی، جهت  تأمین مالی می باشد. اداره های توز
کنند و به طور  کتبی را به هیئت مدیره قرعه کشـــی ملی تســـلیم  گزارش های  ملزم هســـتند 

گزارش بدهند. یر  ز مستقیم به و
گری در حوزه اوقاف را دارد  بنیـــاد اوقاف ملی آفریقای جنوبی نقش نظارتی و تســـهیل 
کـــه متعهد به توســـعه اجتماعـــی و کاهش فقر اســـت و تنها ســـازمانی در آفریقای جنوبی 
که به توســـعه وقـــف و بســـیج صندوق های وقف، اختصاص داده شـــده اســـت.  اســـت 
کمک هایـــی توســـط اوقـــاف آفریقـــای جنوبـــی در هر یـــک از صندوق های وقـــف1 )وقف 
آموزشـــی، بهداشت، جوانان، مسجد و مدرسه، مهارت ها، دعوت، هنر و فرهنگ، افطار 
که به صورت پول  ماه رمضان، ظرفیت ســـازی، حج و عمره، قـــرآن و ...( صورت می گیرد 
نقد، دارایی، سهام یا هر دارایی دیگر است. همچنین اوقاف آفریقای جنوبی، کمک هایی 
که بر طبق خواســـته ها و شروط اهداکننده،  را به افراد و ســـازمان های غیرانتفاعی می کند 

عمل می کند.

1. Waqf Funds
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ســـازمان جذب ســـرمایه آفریقای جنوبی به عنوان یک نهاد تســـهیلگر در ســـال 1985 
توســـط یک گـــروه پنج نفره، به منظـــور ارتقا و باال بـــردن جمع آوری کمک هـــای مالی به طور 
حرفه ای، تشکیل شد. این نهاد، تنها ارائه کننده جذب سرمایۀ حرفه ای در آفریقای جنوبی 
است. ســـازمان جذب سرمایه آفریقای جنوبی در حال حاضر دوره های آموزشی فشرده با 
یـــک دید کلـــی از مهارت ها، تکنیک ها و دانش برای افراد را فراهـــم می کند. این دوره برای 

پاسخگویی به نیازهای دنیای واقعی و چالش های سازمان های غیرانتفاعی است.
سایت خیریه آفریقای جنوبی نیز، نهادی دیگر است که دارای فهرستی از سازمان های 
کشـــور  گاهی بر طبق نیازهای  که به منظـــور افزایش آ غیرانتفاعـــی آفریقای جنوبی اســـت 
که می تـــوان به  تـــالش می کنـــد. ایـــن ســـایت دارای پایـــگاه داده ای از ســـازمان ها اســـت 
سازمان های غیرانتفاعی، بر اساس دسته بندی )حیوانات، کودکان و جوانان، اجتماعی، 
ره، جرم و جنایت، معلولیت و ازکارافتادگی، تحصیالت، سالمندان، استخدامی،  مشاو
یســـت، ایمان و اعتقادات، غذا، سالمت، ایدز، مسکن، حقوق بشر،  کارآفرینی، محیط ز
ایجـــاد درآمد، دگرباشـــی جنســـی، ســـوادآموزی، حمایـــت از ســـازمان های غیرانتفاعی، 
یســـم، آموزش،  رزش، ســـوءمصرف مواد، تور کمک به پناهندگان، ایمنی، و کاهـــش فقر، 

رفاه و زنان(، بر اساس شهر، ایالت و بر اساس حروف الفبا دسترسی داشت.
بی نهادی تســـهیلگر در حوزه وقف  یقای جنو یه آفر کمک به ســـازمان های خیر بنیاد 
سیاســـت های  بـــارۀ  در ره  مشـــاو شـــامل  بنیـــاد  فعالیت هـــای  اســـت.   یـــه  خیر امـــور  و 
یتی،  کمـــک مالـــی و خدمـــات مدیر یـــت  ســـرمایه گذاری اجتماعـــی و اســـتراتژی، مدیر
یق فرهنگ بشردوســـتانه است. این بنیاد، سرمایه گذاری پول،  پژوهش، حمایت و تشـــو
یق و تســـهیل می کند. هدف  منابع و زمان را توســـط شـــرکت ها، ســـازمان ها و افراد، تشو
یت اثربخشـــی بخش غیرانتفاعی اســـت. این بنیاد، متعهد به ارتقا  کار بنیاد، تقو نهایی 
ری  گذاشتن نوآو یق همکاری، به اشتراک  کمک ها به وســـیله تشو و باال بردن ارزش این 

رش رهبری متعهد است. و پرو
چهار مؤسســـه خیریه در آفریقای جنوبی در موضوعات مختلف شناســـایی و بررسی 

شدند.
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کودکان آفریقایی 1. آینده برای 
که در حـــوزه رفاه در  کـــودکان آفریقایی یـــک ســـازمان غیرانتفاعی اســـت  آینـــده بـــرای 
کودکان محروم در آفریقای جنوبی  کار است. این ســـازمان با  آفریقای جنوبی مشـــغول به 
کار می کند و معتقد اســـت که آموزش، بهترین مســـیر برای خروج از فقر اســـت؛ اما اغلب 
کودکان به خاطر فقدان لباس مدرســـه یا نیازهای ســـاده به آموزش در مدرســـه دسترســـی 
کـــودکان محروم و جوانان،  ندارنـــد. این ســـازمان با ارائه کمـــک در این منطقه و همچنین 
کودکان آفریقایی،  به منظور غلبه بر وضعیت موجود فعالیت می کند. مؤسســـه آینده برای 
ژه های توسعه ای را  کار می کنند و پرو کودکان، خانواده هایشان و جوامع  به طور مستقیم با 
یابی می کنند. از برنامه های  که فراهم کننده پیشـــرفت های طوالنی مدت اســـت اجرا و ارز
کودکی، مراقبت و  ران  کودکان، آموزش و پیشـــرفت در اوایـــل دو این ســـازمان، حمایت از 

کودکان یتیم و آسیب پذیر، و برنامه توانمندسازی جامعه روستایی است. حمایت از 

1. سازمان مبارزه برای سرطان
که در حوزه سالمت در  مؤسســـه مبارزه برای سرطان، یک ســـازمان غیرانتفاعی است 
آفریقای جنوبی مشـــغول به فعالیت اســـت. این مؤسسه به تمام آفریقای جنوبی بدون در 
گرفتن ســـن، جنس، بیمه یا وضعیت سالمت، وضعیت تأهل، معلولیت، قومیت،  نظر 
مذهـــب، پس زمینه هـــای اجتماعی و یا اقتصـــادی خدمت می کند. حمایت از ســـرطان 
دربارۀ البی گری برای بهبود در سیاست های دولت، تحقیقات، قوانین بهداشت، درمان 

و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی است.

3. تراست مسکن تامارا
که در حوزه مســـکن در کشور  تراســـت مســـکن تامارا یک ســـازمان غیرانتفاعی اســـت 
آفریقای جنوبی مشغول به فعالیت است. تراست تامارا درخواست های تأمین مالی را در 
طول سال، بر اســـاس بودجه در دسترس خود، بررسی می کند. پس از ارسال درخواست، 
که آیا این درخواست ها مطابق با معیارهای تراست است. کند  تراست تامارا باید تعیین 
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1. انجمن اوتیسم
که در حوزه آموزش به منظور  انجمن اوتیســـم به عنوان یک ســـازمان عام المنفعه است 
کمپینی در آفریقای  کمک به افراد مبتالبه اوتیســـم فعالیت می کند. این انجمن هرسال، 
کمک های مالی برای اوتیســـم  ری  گاهی و جمع آو که برای افزایش آ جنوبی برگزار می کند 
ژه فعالیت های مختلـــف را انجام می دهـــد و از راه های  تـــالش می کند. هرســـال این پـــرو
که در آن درباره اوتیســـم بـــه مردم آموزش می دهـــد. هدف این  خالقانـــه اســـتفاده می کند 
یکرد یکپارچه برای اطمینان از حمایت و پشـــتیبانی، ظرفیت سازی  انجمن، ارائه یک رو
و اقدامـــات کمک رســـانی به افراد ذی نفع در اوتیســـم اســـت و اینکه تمامـــی افراد مبتالبه 

کنند. یافت  گسترده ای از پشتیبانی و خدمات را در اوتیسم، طیف 

5. محصوالت مواد غذایی و درختان آفریقای جنوبی
یست محیطی  مؤسســـه محصوالت مواد غذایی و درختان آفریقای جنوبی، مؤسسه ز
که زندگی و چشـــم انداز به ســـوی افرادی ســـالم در  و اجتماعی در آفریقای جنوبی اســـت 
ســـیاره ای سالم تر را بهبود می بخشـــد. این ســـازمان بیش از 4.2 میلیون درخت، 1000 باغ 
ژه ها و مزارع ارگانیک برای مردم فقیر کاشـــته اســـت. هدف این  محصـــوالت غذایـــی، پرو
یـــت منابع طبیعی پایـــدار، امنیت  کمک به فضای ســـبز، تغییـــر آب وهوا، مدیر مؤسســـه 
گاهـــی از مزایـــای فعالیت هـــای بهبود  رزی ارگانیـــک به منظـــور ایجـــاد آ کشـــاو غذایـــی و 
کمک به شـــرکت های محلی  یســـت در میـــان تمام مـــردم آفریقای جنوبـــی برای  محیط ز

یست است. اقتصادی، توسعه پایدار و توسعه مهارت ها و افزایش ظرفیت محیط ز
گون و معرفی نقش هرکدام در حوزه وقف و  گونا یگران در ســـطوح  پس از شناســـایی باز
که بـــه درک بهتر جایگاه  امـــور خیریه، نگاشـــت نهادی مربوط به آنان ترسیم شـــده اســـت 

کمک می نماید. یگران و ارتباطات فی مابین آنان  هریک از باز
یب  قانون ســـازمان های غیرانتفاعی آفریقای جنوبی در سال 1997 در مجلس به تصو
که در پنج فصل اهداف قانون، ایجاد یک محیط توانمند ساز، ثبت سازمان های  رســـید 
که در پیوســـت 8-1 به طـــور مفصل  غیرانتفاعـــی، مقـــررات، مقـــررات عمومی می باشـــد 

پرداخته شده است.
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زارت توســـعه اجتماعی برای ســـازمان های غیرانتفاعی شـــامل  اهداف اســـتراتژیک و
کارآمد برای سازمان های غیرانتفاعی تا سال 2019  ایجاد یک چارچوب قانونی و ظرفیت 
اســـت که شـــامل کاهش فقـــر درآمدی بـــا فراهم کردن کمـــک اجتماعی برای افـــراد واجد 
شـــرایط، افزایـــش امنیت غذایـــی خانواده هـــا، بهبـــود ارائه خدمـــات از طریق اســـتاندارد 
خدمـــات رفاه اجتماعی، جلوگیری از عفونت های جدید ایدز، رســـیدگی به محرک های 
ساختاری و اجتماعی از ایدز و سل و کاهش تأثیر این بیماری، ایجاد یک محیط مساعد 
کار کنند، بهبـــود کیفیت خدمات توســـعه در اوایل  کـــه ســـازمان های غیرانتفاعـــی در آن 
کاهـــش تقاضا برای مواد غیرقانونی و  کودکان و افزایش دسترســـی به این خدمات،  ران  دو

ر در جوامع، تسهیل تغییر اجتماعی و توسعه پایدار است. اعتیادآو
یک خود ) ایجاد یک چارچوب  زارت توســـعه اجتماعی با توجه به هدف اســـتراتژ و
کارآمـــد برای ســـازمان های غیرانتفاعـــی تا ســـال 2019( دارای یک  قانونـــی و ظرفیـــت 
که همراه با شاخص عملکرد تا سال 2017 در جدول  برنامه عملکرد ســـاالنه ای اســـت 

آمده است. یر  ز
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اهداف میان مدت

اهداف 

استراتژیک

خروجی 

سطوح باال

شاخص 

عملکرد

عملکرد 
تخمین 
زده شده 
14/2013

15/201416/201517/2016

ایجاد یک 

چارچوب 

قانونی و 

ظرفیت 

کارآمد برای 

سازمان های 

غیرانتفاعی 

تا سال 2019

سیستم 

اطالعات، 

ثبت و نظارت 

کارآمد  مؤثر و 

بر سازمان های 

غیرانتفاعی

درصد 
درخواست های 

ثبت سازمان های 
غیرانتفاعی 

پردازش شده در 
عرض 2 ماه از 

دریافت

 18448
درخواست 

دریافت شد  
17573 در دو 

ماه پردازش 
شد)%90(.

پردازش 95% از 
درخواست ها  در 

دو ماه

پردازش 100% از 
درخواست ها در 

دو ماه

پردازش 100% از 
درخواست ها در 

دو ماه

درصد 
درخواست های 

سازمان غیرانتفاعی 
که رسیدگی شده 

در سه ماه

%0

رسیدگی 50% از 
درخواست های 

سازمان های 
غیرانتفاعی در طی 

سه ماه

رسیدگی 60% از 
درخواست های 

سازمان های 
غیرانتفاعی در طی 

سه ماه

رسیدگی 70% از 
درخواست های 

سازمان های 
غیرانتفاعی در طی 

سه ماه

درصد 
گزارش های 
سازمان های 
غیرانتفاعی 

پردازش شده در 
دو ماه

%80

85% از 
گزارش های 
سازمان های 
غیرانتفاعی 

پردازش شده در 
طی دو ماه

90% از 
گزارش های 
سازمان های 
غیرانتفاعی 

پردازش شده در 
طی دو ماه

95% از 
گزارش های 
سازمان های 
غیرانتفاعی 

پردازش شده در 
طی دو ماه
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اهداف میان مدت

اهداف 

استراتژیک

خروجی 

سطوح باال

شاخص 

عملکرد

عملکرد 
تخمین 
زده شده 
14/2013

15/201416/201517/2016

ایجاد یک 

چارچوب 

قانونی و 

ظرفیت 

کارآمد برای 

سازمان های 

غیرانتفاعی 

تا سال 2019

حسابرسی 
سازمان های 
غیرانتفاعی

گزارش های 
حسابرسی 

سازمان های 
غیرانتفاعی

بدون خط 
مبنا1

حسابرسی 
10000 بودجه 
سازمان های 
غیرانتفاعی

حسابرسی 
10000 بودجه 
سازمان های 
غیرانتفاعی

گزارش 
حسابرسی 

نهایی

چارچوب 
قانونی 

تجدیدنظر 
برای 

سازمان های 
غیرانتفاعی

چارچوب 
سیاستی برای 
اصالح قانون 
سازمان های 
غیرانتفاعی

سند 
یس  پیش نو

کره  مذا
سیاستی

سیاست برای 
بهبود قانون 
سازمان های 
غیرانتفاعی

یس  پیش نو
الیحه 

سازمان های 
غیرانتفاعی 
برای مذاکره

کابینه و  تأیید 
دپارتمان 
امنیت از 

الیحه اصالح 
یس پیش نو

توسعه و 

اجرای 

استانداردهای 

اداره 

سازمان های 

غیرانتفاعی

تعداد 
سازمان های 
غیرانتفاعی 
آموزش دیده 
برای اداره و 

تطابق با قانون 
سازمان های 
غیرانتفاعی

1500 سازمان 
غیرانتفاعی 
آموزش دیده 
برای اداره و 

تطابق با قانون 
سازمان های 
غیرانتفاعی

آموزش 3000 
سازمان 

غیرانتفاعی

آموزش 3000 
سازمان 

غیرانتفاعی

آموزش 3000 
سازمان 

غیرانتفاعی

تعداد افراد 
استانی 

آموزش دیده

200 فرد استانی 
آموزش دیده

آموزش 350 
فرد استانی 

آموزش 400 فرد 
استانی

آموزش 450 
فرد استانی

دستورالعمل ها و 
معیارهای 

استاندارد برای 
مدیریت خوب

سند بحث بر 
روی 

استانداردها و 
معیارهای 

سازمان های 
غیرانتفاعی

ایجاد 
استانداردها و 

معیارهای 
سازمان های 
غیرانتفاعی

اجرای 
استانداردها و 

معیارهای 
سازمان های 
غیرانتفاعی

اجرای 
استانداردها و 

معیارهای 
سازمان های 
غیرانتفاعی
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زارت توســـعه اجتماعی برای ســـازمان های غیرانتفاعی به منظور  دســـتورالعمل های و
یق ســـازمان های  ایجـــاد یـــک محیـــط مســـاعد بـــرای ســـازمان های غیرانتفاعـــی و تشـــو
یی و شفافیت  غیرانتفاعی به حفظ و نگهداری اســـتانداردهای کافی مدیریت، پاسخگو
یی و شـــفافیت در مدیریت و منابع  یـــت و رهبری، پاســـخگو دارای اســـتانداردهای مدیر

یی، اجرا و پیاده سازی دارد. انسانی، امور مالی، پاسخگو
وزارت توســـعه اجتماعی آفریقای جنوبی طی ســـال های 2000 تـــا 2005 دارای ده برنامه 
اســـتراتژیک وزارت توســـعه اجتماعـــی در حوزه هـــای بازســـازی خانواده، جامعـــه و روابط 
اجتماعی، اســـتراتژی از بین بردن فقر، سیســـتم امنیت اجتماعی فراگیر، خشـــونت علیه 
زنان و کودکان، افراد مســـن و دیگر گروه های آسیب پذیر، ایدز، پیشرفت جوانان، دسترسی 
به خدمات رفاه اجتماعی، خدمات به افراد معلول، تعهد به مدیریت مشارکتی و آموزش، 

کارمندان در توسعه اجتماعی است.  گستردش مجدد و استفاده از یک بخش جدید از 
بنیاد اوقاف ملی آفریقای جنوبی نیز برای رسیدن به پیشرفت در راستای چشم انداز، 
یت، اهداف، متعهد به انجام سیاست های عملیاتی و دستورالعمل هایی هستند  مأمور
کنترل، بررسی و تعادل،  کردن، محرمانه بودن، تعامل ســـازنده،  که شـــامل حمایت، اداره 
ره دوجانبه، مشارکت  همکاری و مشارکت، تعالی و احسان، منابع موجود، فراگیر، مشاو

کیفیت و روابط استراتژیک است. و سرمایه گذاری مشترک، روابط عمومی، خدمات با
در آفریقـــای جنوبی ســـازمان های غیرانتفاعی به صورت تراســـت، شـــرکت یا ائتالف 
دیگری از افراد باید برای یک هدف عمومی ایجاد شـــوند و درآمد و دارایی ها، بین اعضا و 
مالکان مؤسســـه تقســـیم نمی شـــود، مگـــر آنکه به منظـــور پرداخت معقول بـــرای خدمات 
کارکنان باشد. رایج ترین ســـاختار قانونی برای سازمان های غیرانتفاعی  ارائه شـــده توسط 
شـــامل انجمن های داوطلبانه، تراســـت و شرکت ها است. ســـازمان های اوقاف به عنوان 
یـــک ســـازمان غیرانتفاعی تحت قانـــون ســـازمان های غیرانتفاعی ایجاد می شـــوند. انواع 
وقف در آفریقای جنوبی به صورت دارایی های اقتصادی و اجتماعی است. فعالیت های 
عام المنفعه ســـازمان های غیرانتفاعی شـــامل  67 فعالیت تحت 11 عنوان رفاه و انســـان 
دوستانه، بهداشت و درمان، زمین و مسکن، آموزش و توسعه، مذهب، عقاید یا فلسفه، 
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یســـت و رفاه حیوانـــات، حقوق تحقیـــق و مصرف کننده،  فرهنگـــی، حفاظت، محیط ز
رزشی، ارائه منابع مالی، دارایی و یا سایر منابع و عمومی است. و

در ســـال 2015 تعـــداد 141.236 ســـازمان های غیرانتفاعـــی در اداره کل ســـازمان های 
غیرانتفاعی به صورت انجمن های داوطلبانه، شرکت های غیرانتفاعی یا تراست به ثبت 
کثـــر درآمـــد ســـازمان های غیرانتفاعـــی آفریقـــای جنوبی از ســـه منبع اصلی  رســـیده اند. ا
که در  یت مشـــتق شده است  یارانه های دولتی، کمک های مالی محلی و اشـــتراک عضو
ســـال 2010 و 2012 یارانه های دولتی بزرگ ترین منبع درآمد) 39.8% و 39.2% ( و بعدازآن 
ترین هزینه های رخ داده توســـط  کمک هـــای محلـــی ) 19.5% و 28.2%( بـــوده اســـت. باال
کارکنان در سال 2012،  73.6% و  ســـازمان های غیرانتفاعی آفریقای جنوبی  پرداخت به 

پس ازآن نگهداری و تعمیرات 19% و تلفن و فکس 6.7% بوده است.
یگران مختلـــف و ارتباطات فی مابین آنـــان در حوزه وقف و امور  بـــا توجـــه به تعیین باز
که سیاست گذاری و نظارت بر وقف و   کشور آفریقای جنوبی می توان بیان داشت  خیریه 
یـــه در موضوعـــات مختلف به صـــورت غیرمتمرکز اســـت. در آفریقـــای جنوبی  امـــور خیر
زارت توســـعه اجتماعی اســـت  مهم ترین نهاد نظارت کننده در حوزه وقف و امور خیریه و
که از وظایف آن توســـعه و نظارت بر اجرای سیاســـت های اجتماعی به منظور ایجاد یک 
محیط مســـاعد برای کاهش فقر، مســـئول اجرای قانون ســـازمان های غیرانتفاعی، تأمین 
مالـــی  و آمـــوزش ســـازمان های غیرانتفاعـــی اســـت. اداره کل ســـازمان های غیرانتفاعـــی 
زارت توسعه اجتماعی ثبت سازمان های غیرانتفاعی  یرمجموعه های و به عنوان یکی از ز
کـــه به دنبال ثبت به عنوان ســـازمان غیرانتفاعـــی تحت قانون  را بـــر عهده دارد. ســـازمانی 
که تحت  کل ســـازمان های غیرانتفاعی  ســـازمان های غیرانتفاعی اســـت، بایـــد بـــه اداره 
زارت توســـعه اجتماعی است درخواست بدهد. درصورتی که این سازمان واجد  نظارت و
شرایط باشد، اداره کل سازمان های غیرانتفاعی یک گواهی ثبت و شماره ثبت به مؤسسه 
گـــزارش روایت و  می دهـــد. ســـازمان غیرانتفاعـــی بـــرای حفظ وضعیـــت ثبت خـــود باید 
کند. البته  گزارش های مالی خود را به طور ساالنه به اداره سازمان های غیرانتفاعی ارسال 
ردن مفاد  کل ســـازمان های غیرانتفاعـــی قدرت بســـیار محـــدودی برای به اجـــرا درآو اداره 
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قانون سازمان های غیرانتفاعی دارند.
آفریقـــای جنوبـــی یـــک پایـــگاه داده جامع ملی بـــرای ســـازمان های غیردولتـــی ندارد، 
کل  باوجوداینکـــه پایـــگاه داده ای از ســـازمان های غیرانتفاعـــی ثبت شـــده، توســـط اداره 
ســـازمان های غیرانتفاعی نگهداری می شـــود، امـــا هیچ مخزن مشـــترکی از صورت های 
گزارش روایت ارائه شـــده توســـط ســـازمان های غیرانتفاعی موجود نیست. سایت  مالی و 
خیریه آفریقای جنوبی دارای پایگاه داده ای از سازمان ها است که می توان به سازمان های 
غیرانتفاعی بر اساس طبقه بندی، تقسیم بندی سازمان های غیرانتفاعی بر اساس شهر و 

ایالت و بر اساس حروف الفبا دسترسی داشت.
کشور آفریقای جنوبی قانونی در خصوص سازمان های غیرانتفاعی در سال 1997  در 
زارت توسعه  که در پنج فصل به آن پرداخته شـــده اســـت. و یب رســـید  در مجلس به تصو
اجتماعی با توجه به اهداف اســـتراتژیک خود دارای یک برنامه عملکرد ســـاالنه ای است 
کـــه تا ســـال 2017  همراه با شـــاخص عملکـــرد می باشـــد، همچنین دســـتورالعمل هایی 
یق سازمان های  به منظور ایجاد یک محیط مســـاعد برای سازمان های غیرانتفاعی و تشو
غیرانتفاعی به منظور انجام اســـتانداردها دارد. اداره توســـعه ملی نیز طی سال های 2000 تا 
2005 دارای ده برنامه اســـتراتژیک در حوزه های مختلف است. بنیاد اوقاف ملی آفریقای 
که به توســـعه وقف و بسیج  جنوبی نیز ازآنجا  که تنها ســـازمان در آفریقای جنوبی اســـت 
صندوق هـــای وقـــف، اختصـــاص داده شـــده اســـت دارای سیاســـت های عملیاتـــی و 

دستورالعمل هایی می باشد.
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قانون سازمان های غیرانتفاعی آفریقای جنوبی- 1-1

 اهداف قانون1-1-1- 
یق و حمایت از ســـازمان های غیرانتفاعی، برای  اهداف این قانون عبارت اند از تشـــو

کشور از طریق: رفع نیازهای متنوع مردم این 
که در آن سازمان های غیرانتفاعی بتوانند شکوفا شوند؛ الف( ایجاد محیطی 

که در قالـــب آن ســـازمان های غیرانتفاعی  ب( ایجـــاد یک چارچـــوب اجرایـــی و نظارتی 
بتوانند امورشان را هدایت نمایند؛

کافی حکومت، شفافیت،  یق سازمان های غیرانتفاعی به حفظ استانداردهای  ج( تشـــو
یق به اصالح آن استانداردها؛ و پاسخگو بودن و تشو

کـــه در آن عمـــوم مردم بتواننـــد به اطالعـــات مربوط به ســـازمان های  د( ایجـــاد محیطـــی 
غیرانتفاعی ثبت شده دسترسی داشته باشند؛ و 

کنندگان و در  یج روح مشارکت و مسئولیت پذیری مشترک در داخل دولت، وقف  ه  ( ترو
میان سایر افراد عالقه مند در پرداختن به سازمان های غیرانتفاعی.

ایجاد یک محیط توانمند ساز- 1-1-1

•  پاسخگویی دولت به سازمان های غیرانتفاعی
در چارچـــوب محدودیت های مقررشـــده توســـط قانون، هـــر ارگان دولتـــی باید اجرای 
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یج، حمایت و  که برای ترو سیاست ها و اقداماتش را به شیوه ای تعیین و هماهنگ نماید 
گردد. کارکردهایشان طراحی  یت ظرفیت سازمان های غیرانتفاعی برای انجام  تقو

•  تشکیل هیئت مدیرۀ سازمان های غیرانتفاعی
یر باید برای ســـازمان های غیرانتفاعی، در داخل ســـازمان ملی یک هیئت مدیره  ز و

دهد. تشکیل 

•  عملکردهای هیئت مدیره
یـــر یا جـــای خاصی از ایـــن قانون،  ز عـــالوه بـــر هـــر عملکرد دیگر تعیین شـــده توســـط و

یر است: هیئت مدیره مسئول موارد ز
الف( تسهیل فرآیند ایجاد و اجرای سیاست؛

ب( تعیین و اجرای برنامه ها، ازجمله برنامه هایی:
1. برای حمایت از سازمان های غیرانتفاعی در تالششان برای ثبت نام؛ و 

2.  به منظـــور تضمین اینکه اســـتاندارد حکومـــت در داخل ســـازمان های غیرانتفاعی 
حفظ و اصالح می شود.

ج( ارتباط با سایر ارگان های دولتی و حزب های عالقه مند، و 
د( تسهیل توسعه و اجرای برنامه های چندبخشی و چند رشته ای.

کدهای مدل شیوۀ مناسب •  اسناد و 
1. هیئت مدیره باید

الف( اسناد مدل را آماده و صادر نماید، ازجمله
1. اساسنامه های مدل برای سازمان های غیرانتفاعی؛ و   

که باید توســـط ســـازمان های غیرانتفاعی ثبت شده به  گزارش روایی  2.  مدلی از   
هیئت مدیره تسلیم شود؛

کدهای شیوۀ مناسب برای ر  ب( آماده سازی و صدو
1. سازمان های غیرانتفاعی؛ و   

کمک های  که باعث اهدای  گروه ها، و سازمان هایی  2.  آن دســـته از اشخاص،   
بالعوض یا ضمانت نامه هایی به سازمان های غیرانتفاعی شده اند.
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گزارش های هیئت مدیره   •
گزارش روایی و مالی مکتوب  یر باید یک  ز ظرف شش ماه پس از پایان هرسال مالی، و

دربارۀ فعالیت های هیئت مدیره برای سال مالی قبل به مجلس ارائه نماید.

•  تعیین هیئت مدیرۀ سازمان های غیرانتفاعی
کارمند اداره ملی را به عنوان مدیر سازمان های غیرانتفاعی تعیین نماید  یر باید یک  ز و
گذاشته شـــده به عهدۀ مدیر را از طریق  کارکردهای  تا مســـئول هیئت مدیره باشـــد و دیگر 

این قانون یا با توجه آن یا هر قانون دیگری انجام دهد.

•  هیئت داوران و دیوان داوری
ران متشـــکل از حداقل هفت نفر منصوب  یـــر بایـــد افرادی را برای حفظ هیئت داو ز 1. و

نماید.
کند. ران را به عنوان رئیس تعیین  یر باید یک عضو هیئت داو ز الف( و

یر  ز گر پســـت خالی شـــد، و کردن در این پســـت نبود و یا ا گـــر رئیس قادر به عمل  ب(  ا
می تواند هر عضو دیگری از این هیئت را به عنوان رئیس انتخاب نماید.

ران معرفی نماید، او باید: یر الزم دید نیاز است فردی را به هیئت داو ز 2. هرگاه و
زنامه و هر وسیلۀ کثیراالنتشار آن را منتشر کند و برای نامزدان فراخوان دهد  الف(  در رو

و معیارهای نامزد شدن را بیان نماید؛
ب( تمام نامزدهای ارسال شده در پاسخ به فراخوان را موردتوجه قرار دهد؛

ین و آن را برای تفســـیر به شـــیوۀ قیدشـــده در بند  کوتاهی از نامزدها را تدو ج(  لیســـت 
کند؛ و )الف( منتشر 

کوتاه را مدنظر قرار دهد. یافتی در پاسخ به انتشار لیست  د( هرگونه نظر در
یر مقرر شود. ز ران باید توسط و 3. شرایط و ضوابط انتصاب اعضای هیئت داو

ران  کمتر از ســـه عضـــو هیئت داو ری شـــاید از  4.  بـــرای اهداف ایـــن قانون، دیوان داو
منصوب شده توسط رئیس تشکیل شده باشد.

کمیته های فنی یا مشاوره •  تشکیل 
ره به منظور رســـیدن بـــه اهداف این قانون  یـــر می تواند یک کمیته فنی یا مشـــاو ز 1. و
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نماید. منصوب 
کند: یر را تعیین  یر باید موارد ز ز ره، و کمیته فنی یا مشاو 2. هنگام انتصاب یک 

کمیته ای؛ کار یک چنین  کارکردها و روال  الف( ترکیب، 
یر مالی، شرایط، ضوابط، پاداش و کمک هزینه های مناسب به  ز ب(  در مشـــورت با و

اعضای آن؛ و
کمیته ای. ج( هرگونه مطلب دیگر مرتبط با چنین 

ثبت سازمان های غیرانتفاعی- 1-1-3

•  فواید ثبت نام
کمک هزینه های مناســـبی را برای ســـازمان های غیرانتفاعی   یـــر می تواند منافع و یا  ز و
که مســـئول رفاه هســـتند و با  کمیته های هـــر دو مجلس  ثبت شـــده، پس از مشـــورت بـــا 
زارتخانه اش تحت تأثیر یک ســـود یـــا کمک هزینه خـــاص قرار  کـــه و یـــری  ز موافقـــت هـــر و

می گیرد، مقرر نماید.

•  شرایط ثبت نام
که یک ارگان دولتی نیســـت می تواند برای ثبت نام به مدیر  1.  هر ســـازمان غیرانتفاعی 

درخواست دهد.
که یک ســـازمان غیرانتفاعی بر مبنای آن ها تأســـیس یا  که قوانینی  2.  مگر در مواردی 
ین نماید،  یر مـــاده مقرراتـــی را تدو گنجانیـــده شـــده، برای مطالب موجـــود در این ز

که مایل به ثبت نام است باید اساسنامۀ یک سازمان غیرانتفاعی 
کند؛ الف( نام سازمان را بیان 

ب( اهداف اصلی و فرعی سازمان را بیان دارد؛
یع  کـــه درآمد و دارایی ســـازمان بین اعضـــا و مدیران/ تراســـتی آن توز پ(  اظهـــار دارد 

نمی شود، مگر به عنوان پرداخت منطقی خدمات ارائه شده؛
یت و وجودی  ت(  مقرراتی برای ســـازمان تهیه نماید تا یک شـــرکت تعاونی شـــود و هو

مجزا از اعضای یا مدیران/ تراستی آن داشته باشد؛ 
یت یـــا مدیران/ تراســـتی آن قوانینی برای بقای  ث(  به رغـــم تغییرات در ترکیب عضو
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مستمر سازمان تهیه نماید؛
که اعضا یا مدیران/ تراستی هیچ حقوقی در اموال یا دیگر  ج(  اطمینان حاصل نماید 

دارایی های سازمان صرفًا به موجب عضو یا دفتردار بودن آن ها ندارند؛
کند؛ چ( اختیارات سازمان را مشخص 

ح( ساختارها و مکانیسم های سازمانی برای اعمال قدرت آن را مشخص نماید؛
ین نماید، ازجمله حدنصاب  گردهمایی و مدیریتی تدو خ(  قوانینی را برای جلســـات 

گرفته شده برای آن ها؛ موردنیاز برای این جلسات و دقایق در نظر 
د( روش های تصمیم گیری را تعیین نماید؛

ذ( این امر را میسر سازد که معامالت مالی سازمان توسط یک حساب بانکی انجام شوند؛
یخی را به عنوان پایان سال مالی سازمان تعیین نماید؛ ر( تار

ین نماید؛ ز( اقدامی در جهت تغییر اساسنامه تدو
گردد؛ که طی آن سازمان ممکن است منحل  ژ( اقدامی را ترتیب دهد 

رد که زمانی که سازمان منحل شد، هرگونه دارایی باقیمانده  س(  این امکان را فراهم آو
که اهداف  یۀ تعهدات آن، بایـــد به یک ســـازمان غیرانتفاعی دیگـــر  پـــس از تســـو

مشابه دارد منتقل شود.
3.  اساسنامۀ یک سازمان غیرانتفاعی که مایل به ثبت نام است می تواند قوانینی برای 

که موضوعات مرتبط با انجام امور خود ارائه نماید، ازجمله موضوعاتی 
یت سازمان را مشخص می کنند؛ الف( تعیین صالحیت ها و پذیرش عضو

یت  کـــه در آن دیگر یک عضو مســـتحق مزایای عضو ب(  شـــرایطی را تعیین می کنند 
نخواهد بود؛

یت ارائه می گردند؛ پ( برای فسخ عضو
یت یا در مقابل فســـخ  ت(  بـــرای فرجام خواهـــی در برابر از دســـت دادن مزایـــای عضو
گروهی  یت ارائه می شوند و روش آن فرجام خواهی ها را مشخص می کنند و  عضو

که این فرجام خواهی ها نسبت به آن ها صورت می گیرد تعیین می کنند؛ را 
یـــت و دیگر پرداخت ها  یت و مســـائل مربوط به تعیین حق عضو ث(  بـــرای حق عضو
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توسط اعضا فراهم می شوند؛
کـــه اعضـــا یـــا مدیـــران/ تراســـتی صرفـــًا به موجب  ج(  ایـــن امـــکان را فراهـــم می کنـــد 
جایگاهشان به عنوان اعضا یا مدیران/ تراستی سازمان، مسئول هیچ گونه تعهد یا 

مسئولیتی از سازمان نشوند؛
چ( برای انتصاب دفتردار ارائه می شوند و کارکردهای مربوطۀ آن ها را تعیین می کنند؛

کردن، انتخاب یا انتصاب مدیران/ تراستی تنظیم می نمایند؛ ح( روشی برای نامزد 
که طبق آن مدیران/ تراستی ممکن است از دفتر اخراج شوند  خ(  شرایط و شیوه ای را 
تعییـــن می کننـــد و بـــرای فرجام خواهـــی در برابـــر چنیـــن اخراجی ارائه می شـــوند و 
کـــه این فرجام خواهی  گروهی را  اقدامـــات برای آن فرجام خواهی ها را مشـــخص و 

گیرد تعیین می نمایند؛ می تواند نسبت آن ها صورت 
رند که مدیران/ تراســـتی شـــخصًا مســـئول هیچ گونه  د(  ایـــن امـــکان را به وجـــود می آو
که با حسن نیت  یت  خســـارت واردشده توســـط هر فرد درنتیجۀ یک عمل یا مأمور
رخ می دهد، نباشند و درعین حال دفتردار عملکردهایی را برای یا از طرف سازمان 

انجام می دهد؛
ذ( برای ایجاد سرمایه گذاری ها ارائه می شوند؛

که بودجۀ سازمان صرف آن ها می شود تعیین می کنند؛ و  ر( اهدافی را 
کنترل دارایی ها ارائه می شوند. کسب و  ز( برای 

•  درخواست ثبت نام
یر به مدیر، درخواســـت  1. یـــک ســـازمان عام المنفعه می تواند از طریق تســـلیم موارد ز

ثبت نام نماید:
الف( فرم تهیه شده و به درستی تکمیل شده؛

ب( دو نسخه از اساسنامۀ آن؛
گردد تا به مدیر برای  پ(  اطالعات دیگری ازاین دســـت ممکن است توسط مدیر الزم 
رده  تعیین اینکه آیا این ســـازمان غیرانتفاعی الزامات موردنیاز برای ثبت نام را برآو

کند.  کمک  می سازد یا خیر، 
یر مادۀ )1( مطابقت  کامل بـــا ز که به طور  یافت درخواســـت  2. ظـــرف دو ماه پس از در
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دارد، مدیر
الف(  باید درخواســـت و هرگونه اطالعات بیشـــتر ارائه شده توســـط متقاضی را بررسی 

نماید؛ و
گر رضایت حاصل شـــد که متقاضی بـــا الزامات موردنیاز برای ثبت نام مطابقت  ب(  ا

دارد، باید با واردکردن نام متقاضی در ثبت نام، او را ثبت نام نماید.
که درخواست با الزامات موردنیاز  گر بعد از بررســـی درخواست، مدیر راضی نشـــد  3.  ا
کتبی آن را بـــه اطالع متقاضی  بـــرای ثبت نـــام مطابقت دارد، مدیر بایـــد به صورت 
که یک ماه  برساند و دالیل این تصمیم گیری را ارائه نماید و به متقاضی اطالع دهد 

یخ این اطالعیه فرصت دارد تا با شرایط ذکرشده انطباق یابد. از تار
گیـــرد بر مبنای  که ظرف آن رعایـــت عملی باید صورت  ره ای را  4.  مدیـــر می توانـــد دو

کافی ارائه شده توسط متقاضی تمدید نماید. دالیل قانونی و 
یافت کرده است، به موقع  یر مادۀ )3( را در گر یک متقاضی که اطالعیۀ مربوط به ز 5.  ا
بـــا الزامـــات موردنیاز بـــرای ثبت نام مطابقت پیـــدا کند، مدیر باید بـــا واردکردن نام 

کند. متقاضی در ثبت نام، او را ثبت نام 
یافت کرده است، به موقع  یر مادۀ )3( را در گر یک متقاضی که اطالعیۀ مربوط به ز 6.  ا

با الزامات موردنیاز برای ثبت نام مطابقت پیدا نکند، مدیر باید
کند؛ و  الف( از ثبت نام متقاضی اجتناب 

ب( با نوشتن استنکاف و دالیل آن، متقاضی را مطلع سازد.

•  فرجام خواهی در برابر امتناع از ثبت نام
یافت اطالع از تصمیم مدیر برای به ثبت نرساندن یک  1.  در عرض یک ماه پس از در
ســـازمان غیرانتفاعی، این سازمان از طریق تسلیم اعتراض به مدیریت برای بررسی 

ری، علیه این تصمیم  فرجام خواهی می کند: یر توسط دیوان داو موارد ز
الف( درخواست ثبت نام؛

ب( اطالعیۀ ارسال شده برای متقاضی توسط مدیر طبق مادۀ )3( 13؛
پ( جزئیات پاسخ سازمان به اطالعیۀ مدیر؛ و 

که موضوع فرجام است. ت( اطالعیۀ مدیر و دالیل این تصمیم گیری 
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ری باید درخواست تجدیدنظر  یافت موارد مربوطه، دیوان داو 2.  ظرف سه ماه پس از در
کند، ازجمله دادن فرصت بـــه فرجام خواه و مدیریت  را به روش مقررشـــده بررســـی 
بـــرای ارائۀ شـــفاهی اطالعـــات، و ارســـال اطالعیۀ مکتـــوب تصمیم گیـــری اش به 

فرجام خواه و مدیر، و بیان دالیل این تصمیم.
ری از یک فرجام خواهی حمایت نماید، مدیر باید نام آن را  3.  درصورتی که دیـــوان داو

کند. در لیست ثبت نام وارد 

گواهینامۀ ثبت نام   •
1. به محض ثبت نام یک متقاضی، مدیر باید

الف(  گواهینامـــه ثبـــت به نـــام متقاضی در فرم مقررشـــده صادر نماید که باید شـــامل 
شمارۀ ثبت باشد؛

کپی برابر اصل اساسنامۀ ثبت شده را برای متقاضی ارسال نماید؛ و گواهی و  ب( 
رود نام متقاضی در فهرست ثبت شده ها را به اطالع او برساند. یخ و پ( تار

که: که ثبت شده است، ثبت باقی می ماند تا زمانی  2. یک سازمان غیرانتفاعی 
الف( ثبت نام آن ازنظر این قانون لغو شود؛

ب( سازمان به طور داوطلبانه از ثبت نام انصراف دهد؛ یا
پ( سازمان منحل شود.

•  تأثیر ثبت نام
کافی است، برای اثبات  کپی برابر اصل آن  1.  گواهی ثبت یک سازمان غیرانتفاعی یا 

اینکه سازمان:
کرده است، رده  الف( تمام شرایط موردنیاز برای ثبت نام را برآو

ب( با توجه به این قانون ثبت نام شده است، و
پ( یک شرکت تعاونی است.

2.  برای اهداف این قانون، ابالغ هر سند امر شده به یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده 
در آدرس فیزیکی اخیرًا ارائه شـــده به مدیر باید به عنوان ابالغ آن سند در آن سازمان 

گرفته شود. در نظر 
3.  یک ســـازمان غیرانتفاعی ثبت شـــده باید وضعیت ثبت شده و شماره ثبت خود را 
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کند. در تمام اسناد خود منعکس 

گزارش های حسابداری •  سوابق و 
1.  هر سازمان غیرانتفاعی ثبت شده، باید طبق استانداردهای به طورکلی پذیرفته شدۀ 

روش حسابداری: 
کند؛ و  الف( سوابق حسابداری درآمد، مخارج، دارایی ها، و تعهدات خود را حفظ 

ب(  ظرف شـــش مـــاه پس از پایان ســـال مالی اش، صـــورت  وضعیت مالـــی را تنظیم 
یر باشد: نماید. باید حداقل شامل موارد ز

صورت وضعیت درآمد و هزینه های مربوط به آن سال مالی؛ و 	}
ــان آن ســال 	} ــی در پای ترازنامــۀ نشــان دهندۀ دارایی هــا، تعهــدات و وضعیــت مال

مالی.
2.  ظـــرف دو ماه پس از تنظیم صـــورت وضعیت های مالی، هر ســـازمان غیرانتفاعی 
ری شده را  گردآو که توســـط مأمور حســـابداری  گزارش مکتوب  ثبت شـــده باید یک 

که آیا که بیان کنندۀ این است  کند  تنظیم نماید و به سازمان تسلیم 
الف( صورت وضعیت های مالی سازمان با سوابق حسابداری آن مطابقت دارند یا خیر؛

ب(  سیاســـت های حسابداری سازمان متناسب هســـتند و به درستی در آماده سازی 
برده شده اند یا خیر؛ صورت وضعیت های مالی به کار

پ(  ســـازمان از مقررات این قانون و اساســـنامۀ آن که مربوط می شـــود به مســـائل مالی 
پیروی می کند یا خیر.

3.  هـــر ســـازمان غیرانتفاعی ثبت شـــده بایـــد هر یک از دفاتر حســـابداری اش، اســـناد 
یســـی ها یـــا مالیات بندی هـــای پرداخت شـــده توســـط  حمایتـــی، ســـوابق پذیره نو
گزارش هـــای مأمور  اعضایـــش، صـــورت وضعیت درآمـــد و هزینه هـــا، ترازنامه ها و 

رۀ مقرر را نگهداری نماید. حسابداری، به شکل اصلی یا تکثیرشده برای یک دو

گزارش ها و اطالعات •  وظیفه ارائه 
1.  هر سازمان عام المنفعۀ ثبت شده ای باید به طور مکتوب موارد زیر را به مدیر ارائه دهد:

گزارش روایی از فعالیت هایش به روشـــی  الف(  ظرف نه ماه پس از پایان ســـال مالی، 
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گزارش مأمور حســـابداری، همان طور  مقررشـــده، به همراه صورت های مالی و 
گرفته شد. که در بخش های 17 )1( و )2( در نظر 

کار مدیران/ تراستی ها در  ب(  نام ها و آدرس فیزیکی، آدرس محل ســـکونت و محل 
گر انتصاب یا انتخاب  عرض یک ماه پس از هر انتصاب یا انتخاب آن ها، حتی ا

آن ها موجب هیچ گونه تغییری در مدیران/ تراستی آن نشود.
یس اسناد  پ( آدرس فیزیکی در جمهوری برای سرو

بـــارۀ هرگونـــه تغییر آدرس در عـــرض یک ماه قبـــل از آنکه  آدرس  ت(  اطالع رســـانی در
یس اسناد اعمال خواهد شود؛ و جدید برای سرو

ث( اطالعات دیگری ازاین دست طبق آنچه مقرر می گردد.
گزارش  گزارش روایی، مالی یا هر  که هرگونه ســـند یا یک  2.  مدیر می تواند باعث شـــود 
گیرد یا توســـط یک  که به مدیر تســـلیم می شـــود مورد موشـــکافی دقیق قرار  دیگری 
که هرگونه اطالعات یا  اطالعیه، یک ســـازمان عام المنفعۀ ثبت شده را ملزم نماید 
ســـند به لحاظ منطقی موردنیاز برای توانمندســـازی مدیر به منظور تعیین اینکه آیا 

کند. یر مطابقت دارد یا خیر، را تسلیم  این سازمان با موارد ز
الف( تدارکات مادی اساسنامه اش

ب( هر وضعیت یا شرایط هر سود یا مجوز اعطاشده به سازمان.
یر  3.  یـــک ســـازمان عام المنفعۀ ثبت شـــده باید اطالعات یا ســـند تکمیل شـــده در ز

یافت اطالعیه ارائه نماید. بخش )2( را در ظرف یک ماه پس از در
که در آن  گر مأمور حســـابداری یک ســـازمان عام المنفعۀ ثبت شـــده از هر موردی  4.  ا
ســـازمان در مطابقت با مقدمات مالی این قانون یا اساســـنامۀ آن دچار شکســـت 

یداد را متوجه نماید. شده است او باید مدیر رو
گاهی از آن؛ و  الف( در عرض یک ماه پس از آ

کامل به منظور شرح ماهیت عدم تطابق. ب( به صورت مکتوب و جزئیات 
یر ماده )4( جانشـــین  گذاشته شـــده بر دوش یک مأمور حســـابداری طبق ز 5.  وظیفۀ 

وظیفۀ راز- داری مربوط به این سازمان توسط مأمور حسابداری می گردد.
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•  تغییر اساسنامه یا نام سازمان عام المنفعۀ ثبت شده
1. یک سازمان عام المنفعه ثبت شده می تواند اساسنامه و نامش را تغییر دهد.

گرفته  که تصمیم به تغییر اساسنامه  یا نام خود  2.  یک سازمان عام المنفعۀ ثبت شه 
یر را برای مدیر ارسال نماید: است، باید موارد ز

که  گواهینامۀ امضاشـــده توســـط دفتردار مجاز حسب الوظیفه  الف(  کپی قطعنامه و 
که قطعنامه با اساســـنامۀ آن و تمامـــی قوانین مرتبط  بیانگـــر این مطلب اســـت 

مطابقت دارد؛ و 
گواهینامۀ فعلی  که نامش را تغییر دهد، اصل  گرفته اســـت  گر ســـازمان تصمیم  ب(  ا

ثبت نامش.
که  یـــر بخش )2(، از جانب ســـازمانی  یافت اســـناد تکمیل شـــده در ز 3.  به محض در

گرفته است، مدیر باید: تصمیم به تغییر اساسنامه خود 
رده نماید،  الف(  اساســـنامۀ تغییریافته یا جدید را درصورتی که شـــرایط ثبت نـــام را برآو

کند؛ ثبت 
کـــه تغییر یـــا جایگزینی  یـــح نمایـــد  کنـــد و تصر یســـی  ب(  کپـــی توافق نامـــه را پشت نو

گردیده است؛ و اساسنامه ثبت شده 
یسی شدۀ توافق نامه را به سازمان ارسال نماید. کپی پشت نو پ( 

که تصمیم  یافت اســـناد تکمیل شده در بخش )2( از جانب سازمانی  4.  به محض در
گرفته است، مدیر باید: به تغییر نام خود 

گواهینامۀ ثبت نام را به نام جدید سازمان  الف(  نام جدید را در ثبت وارد نماید و یک 
کند؛ صادر 

کند؛ و  گواهینامۀ قبلی ثبت نام را فسخ  ب( نام قدیمی را از ثبت خارج نماید و 
کند. گواهینامۀ جدید را به سازمان ارسال  پ( 

•  عدم تطابق سازمان عام المنفعۀ ثبت شده با اساسنامه و تعهدات
1. مدیر باید

الف(  درصورتی که سازمان عام المنفعۀ ثبت شده با موارد ذیل مطابقت نداشت، یک 
اطالعیۀ تطابق به صورت مقررشده به این سازمان ارسال نماید:
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تدارکات مادی اساسنامه اش	 
وضعیت یا شرایط سود یا مجوز اعطاشده به آن با توجه به بخش 11؛ یا 	 
تعهدات آن با توجه به 17.18 و 19 و هرگونه مقدمات دیگر این قانون؛ 	 

که هرگونه عدم تطابقی ممکن است باعث ایجاد خطا  ب(  درصورتی که مطمئن شود 
گـــردد، ســـازمان عام المنفعه را بـــه خدمات سیاســـت آفریقای جنوبی  و تعـــرض 

ارجاع می دهد.
2. یک اطالعیۀ تکمیل شده در بخش )1( باید:

الف( مکتوب باشد؛
گرفته شـــوند، به  که بایـــد به منظور تطابـــق در نظر  بـــارۀ عـــدم تطابـــق و مراحلی  ب(  در

سازمان تذکر دهد؛ و 
که منطبق شود. یخ اطالعیه فرصت داد  که یک ماه از تار پ( به سازمان اطالع دهد 
کـــه ظـــرف مدت آن تطابـــق باید صورت پذیرد، طبق حســـن نیت نشـــان  ره ای  3.  دو

داده شده توسط سازمان، توسط مدیر قابل تمدید است.

•  لغو ثبت نام
یافت  که طبق بخش 20 یـــک اطالعیه در گر یک ســـازمان عام المنفعۀ ثبت شـــده  1.  ا
کرده اســـت، به موقع با اطالعیه مطابقت پیدا نکند یا بازنمایی های مادی اشـــتباه 
کند،  گزارش های به مدیر تســـلیم  گزارش روایی، مالی یا ســـایر  در یک ســـند یا یک 

مدیر باید:
کند؛ گواهینامۀ ثبت و ثبت نام آن را لغو  الف( 

یر مطلع نماید: کتبی سازمان را دربارۀ موارد ز ب( باید به صورت 
لغو و دالیل آن؛ و 	 
که در آن ثبت نام لغو شد؛ 	  یخی  تار

پ( ازاین رو ثبت نام را تغییر دهد. 
2.  زمانی که ثبت یک سازمان عام المنفعه لغو شد، تمامی حقوق، منافع و مجوزهای 

آن درنتیجۀ ثبت نام شدن، فورًا اتمام می یابد.
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گواهینامۀ ثبت نام توسط  که در آن  یخی  3.  برای اهداف این قانون، لغو ثبت نام از تار
مدیر لغو می شود، عماًل اجرا می گردد.

• فرجام خواهی در برابر لغو ثبت نام
1.  ســـازمان عام المنفعۀ ثبت شـــده ممکن اســـت تصمیم مدیر برای لغـــو ثبت نامش را 
ری، و فرآیند شـــکل گرفته  برای نتیجه به مدیریت به منظور بررســـی توســـط دیوان داو
توســـط فرجام خواهـــی بخش 14)1( بـــرای توجه بـــه آن حکمیت، با تغییـــرات الزم، 

ارجاع می دهد.
ری باید نتیجه را به روشـــی  یافـــت موارد مربوطه، دیوان داو 2.  ظرف ســـه ماه پس از در
مقررشـــده مدنظر قرار دهد و اطالعیۀ مکتوب تصمیم خود را به فرجام خواه و مدیر 

بفرستد و در آن دالیل این تصمیم را قید نماید.
کند. ری از فرجام خواهی حمایت  گر دیوان داو 3. ا

الف( مدیر باید مجددًا ثبت نام سازمان عام المنفعه را به طرق ذیل برقرار نماید.
گواهینامۀ ثبت نام؛	  ر مجدد   صدو
 درنتیجه اصالح ثبت نام؛	 

که ثبت نامش لغو شده بود. ب( سازمان عام المنفعه نباید در نظر داشته باشد 

کردن داوطلبانه •  لغو ثبت نام و منحل 
یر به مدیر،  1.  یک ســـازمان عام المنفعۀ ثبت شده ممکن است از طریق ارسال موارد ز

داوطلبانه مجددًا ثبت نام نماید:
الف( اطالعیۀ مکتوب

1.  با قید هدفش برای ثبت نام مجدد داوطلبانه و دالیل پس از آن؛  
که در آن عدم  یخ اطالعیه،  یخی، حداقل دو ماه پس از تار کردن تار 2.  مشخص   

ثبت نام به اجرا در می آید؛ و به طور همزمان
ره ای از ســـال مالی  گزارش های اشاره شـــده در بخش 18)1( برای دو کپی از  ب(  یک 

یر بخش. یخ اطالعیۀ مکتوب تکمیل شده در این ز قبل تا تار
گـــر یک ســـازمان عام المنفعۀ ثبت شـــده تصمیم بـــه منحل کردن خـــود بگیرد یا با  2.  ا



کشور آفریقای جنوبی   188  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

توجه به قانونی منحل گردد، سازمان باید ظرف یک ماه پس از تکمیل فرآیند منحل 
یر را برای مدیر ارسال نماید: کردن یا دستور مربوطۀ دادگاه، موارد ز

الف( اطالعیۀ مکتوب
1. با بیان این واقعیت  

که منحل شـــدن را تأیید  کپی های برابر اصل تمام اســـناد مربوطه  2.  گنجانـــدن   
می کنند؛ و در همین زمان

ره ای از ســـال مالی  گزارش های اشاره شـــده در بخش 18)1( برای دو کپی از  ب(  یک 
یر بخش. یخ تکمیل اطالعیۀ مکتوب در این ز قبل تا تار

کردن یا انصراف از  یافت اطالعیـــۀ عدم ثبت نام داوطلبانه یا منحـــل  3.  به محـــض در
یخ قیدشده در اطالعیه یک سازمان عام المنفعۀ ثبت شده، مدیر باید در تار

الف(  گواهینامۀ ثبت سازمان را لغو نماید و از طریق اصالح ثبت نام، مجددًا ثبت نام 
کند؛ و 

که در آن  یخی  کند و تار ب(  به صورت نوشتاری نسبت به عدم ثبت نام اطالع رسانی 
گرفته است را تأیید نماید. اصالحیه به منظور ثبت نام صورت 

•  ثبت سازمان های عام المنفعه
1. مدیر باید به شکل مقررشدۀ ذیل ثبت نام را ترتیب دهد

کرده اند؛ که ثبت نام  الف( تمامی سازمان های عام المنفعه 
که ثبت نامشان لغو شده اند؛ و  ب( تمامی سازمان های عام المنفعه 

کـــه داوطلبانـــه از ثبت نام انصـــراف داده اند یا  پ(  تمامـــی ســـازمان های عام المنفعه 
منحل شده اند.

یر را منتشـــر  2.  ظرف دو ماه پس از پایان هرســـال مالی، مدیر باید در یک مجله موارد ز
گسترده منتشرشده، نام نماید، و حداقل یک ابزار ارتباطی به طور 

که ثبت نام شده اند؛  الف( تمام سازمان های عام المنفعه 
که ثبت نامشـــان در طی ســـال مالی پیشـــین لغو  ب(  تمام ســـازمان های عام المنفعه 

گردید؛ و 
که در طی ســـال مالی قبـــل داوطلبانه از ثبت نام  پ(  تمام ســـازمان های عام المنفعه 



پیوست  /  189

انصراف دادند.
یر بخش )2( مانع مدیر نمی شود که نام سازمان های تکمیل شده در آن بخش را در  3. ز
هر ابزار ارتباطی به طور گسترده منتشرشده، زمانی که مناسب تلقی می شوند، انتشار دهد.

•  دسترسی از طریق عموم به اسناد ارائه شده به مدیر
1.  مدیر باید شـــکل اصلی یا تکثیرشدۀ اساسنامۀ سازمان های عام المنفعۀ ثبت شده 

یر محافظت نماید کند و باید از موارد ز را حفظ 
که ثبت نام آن لغو شده است، یا سازمانی  الف(  اساســـنامۀ یک سازمان عام المنفعه 

که داوطلبانه از ثبت نام انصراف داده اند؛ و 
گزارش یا ســـند تسلیم شده به مدیر مطابق با این قانون، به شکل اصلی یا  ب(  هرگونه 

رۀ مقرر. تکثیرشده و برای یک دو
که مدیر الزم الحفظ  2.  تمام اعضا عمومی حق دسترســـی و بررسی هرگونه ســـندی را 

کرده است را دارند.
یر باید شـــرایط و نحوۀ دسترســـی یا بررسی چنین اســـنادی توسط عموم مردم  ز 3. و

نماید. مقرر  را 

مقررات- 1-1-1
که به منظور رســـیدن به اهداف این قانون، الزم و یا  یر ممکن اســـت هرگونه مقرراتی  ز و

مصلحت باشند را وضع نماید. 

•  شرایط، محدودیت ها یا ممنوعیت ها در مقررات
1. هرگونه شرایط، محدودیت یا ممنوعیت موجود در مقررات باید

الف( متناسب با هدف دنبال شده توسط آن مقررات باشند؛ و
کمتر از به طور منطقی امکان پذیر باشند. گروه ها  ب( محدود به حقوق اشخاص و 

گر عدم پیروی از شـــرایط، محدودیت و ممنوعیت موجود در مقررات جرم باشـــد،  2.  ا
گرفتن در معرض مسئولیت  آن مقررات باید آن، تا حد عملی ارائه دهد. قبل از قرار 
کیفـــری، شـــخص تحت تأثیر واقع شـــده باید از جرم اطالع یابـــد و فرصت تطابق با 

مقررات را داشته باشد. 
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•  روش تهیۀ مقررات
1.  هنگامی که قصد ایجاد یا اصالح قوانین و مقررات وجود داشـــته باشـــد، مگر اینکه 
یر باید مطابق  ز منافع عمومی مســـتلزم مقررات ساخته شـــده بدون تأخیر باشـــند، و

کند: یر عمل  روش های ز
کثیراالنتشار اعالم  زنامۀ  الف(  قصد ایجاد مقررات باید توســـط اطالعیه ای در یک رو

کثیراالنتشار دیگر. شود و حداقل یک ابزار ارتباطی 
کند:  ب( اطالعیه باید مشخص 

یس مقررات برای توضیح توسعه داده شده است؛ و	  پیش نو
یس مقررات ممکن است به دست آید.	  کپی پیش نو در چه جایی 

یخ اطالعیه باید ایـــن امکان برای احزاب ذی نفع  پ(  بـــه مدت حداقل یک ماه از تار
که مقررات را تفسیر نمایند. فراهم شود 

یافت شـــده و محتـــوای همـــه بحث ها و رایزنی هـــا باید قبـــل از ایجاد  ت(  تفاســـیر در
گرفته شوند. مقررات در نظر 

یر بخش )1( در اصالحیه به منظور تصحیح خطا متنی صدق نمی کند. 2. ز
یر  ز 3.  هرگونـــه مقـــررات مؤثر بر درآمد یا مخارج دولت ممکن اســـت تنها بـــا موافقت و

گردد. اقتصاد تهیه 

مقررات عمومی- 1-1-5

•  جرائم
1. جرم اســـت که باعث می شـــود یک سازمان عام المنفعه، زمانی که منحل می شود، 
دارایی های باقیمانده خود را انتقال دهد، در غیر این صورت به روش قیدشـــده در بخش 

)0()2(12 عمل می شود.
گروه ها یا سازمان ها جرم محسوب می شوند: یر برای افراد،  2. موارد ز

که ثبت شده باشند؛ الف( ارائۀ خودشان به عنوان به طور معتبر ثبت شده، مگر آن 
گواهـــی ثبت نام یـــا هرگونه اطالعـــات مندرج در  ب(  اســـتفاده از یـــک شـــمارۀ ثبت، 
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گواهینامه ثبت نام، درصورتی که ازنظر این قانون ثبت نام نشده باشند؛ یا
گزارش های  گـــزارش روایی، مالی یـــا دیگر  پ(  ارائۀ مواد نادرســـت در هر ســـند یا یک 

ارائه شده به مدیر.
3. در هرگونه رسیدگی به جرم در رابطه با یک جرم انجام شده ازنظر این قانون

گواهی ثبت نام و یا چکیدۀ ثبت نام یک مدارک قابل قبول است  الف(  کپی برابر اصل 
که سازمان ثبت  کافی است  و در شرایط نبود شواهدی برخالف آن، این اثبات 
کند؛ و که این مورد ممکن است صدق  می شود یا ثبت شده است، همان طور 
ب(  استشـــهاد از جانب مدیر با بیان این که یک ســـازمان ازنظر این قانون ثبت نشـــده 

کافی است. است، برای اثبات این واقعیت در نبود شواهدی برخالف آن، 

•  مجازات
یک شـــخص محکوم به جرم ازنظر این قانون، ملزم به پرداخت جریمه نقدی یا حبس 

یا هم جریمه نقدی و هم حبس می شود.

•  تفویض اختیارات
1.  طبـــق موضـــوع مـــادۀ 15 قانون خزانـــه داری، ســـال 1975 )قانون شـــمارۀ 66 ســـال 
کارکردهای خود ازنظر این قانون  یر می تواند به شـــکل مکتوب هر یک از  ز 1975(، و

را واگذار نماید. به جزء افراد تعیین شده در ماده های 8 و 26 به: 
کار است؛ که در سازمان ملی مشغول به  الف( هرکسی 

گروه ایجادشده توسط یا ازنظر این قانون؛ یا ب( هر 
گر رئیس آن ارگان دولتی،  که مســـئول مسائل رفاهی است. ا پ(  هر ارگان دولتی دیگر 

یض اختیار را بپذیرد. تفو
یر مادۀ )1( باید همین  یض شـــده طبق ز گروه انجام دهندۀ یک عملکرد تفو 2.  فـــرد یا 

یر انجام دهد. ز امر را همسو با و
یر می تواند: ز 3 و

کند؛ و یر مادۀ )1( صرف نظر  یض اختیار ایجادشده در ز الف( از تفو
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یر  یض قیدشده در ز گروه ازنظر تفو گرفته شـــده توســـط یک فرد و یا  ب(  از تصمیم های 
مادۀ )1( صرف نظر یا آن را اصالح نماید.

گروه  گرفته شده توسط یک شخص یا  4.  تا زمان صرف نظر یا اصالح، هرگونه تصمیم 
یر تلقی  ز یر مادۀ )1( باید تهیه شـــده توســـط و یض مقررشـــده در ز ازنظـــر قـــدرت تفو

گردد.
5.  هرگونه حق یا امتیاز به دســـت آمده، یا هرگونه تعهد یا بدهی دچار شـــده، درنتیجۀ 
یر مادۀ )1( تحت تأثیر هیچ صرف نظر  یض قیدشده در ز یک تصمیم گیری ازنظر تفو

یا اصالحیۀ بعدی آن تصمیم قرار نمی گیرد.

•  محدودیت مسئولیت
1. قانون مســـئولیت دولت مربوط به ســـال 1957 )قانون شـــماره 20 ســـال 1957(، با 
گروه های ایجادشده طبق این قانون اعمال می شود. اما یک  تغییرات الزم، برای هر یک از 
زارتخانۀ مربوطـــه” باید طبق آنچه برای مراجعه کننده به یک  یر و ز ارجـــاع به آن قانون به “و

گروه مربوطه تفسیر شود. رئیس یا مدیر 
یر مادۀ )1( مسئول هرگونه  2.  هیچ عضو از کارکنان، فرد یا پیمانکار گروه مقررشده در ز
گزارش یا یافته، یا از هر  خســـارت ناشـــی از انتشـــار یا افشـــا با توجه به قانون هرگونه 
یر یا به مجلس ارسال شده است، نیستند. ز که با حسن نیت ارائه و به و توصیه ای 

•  لغو قوانین
فصل های یک و سه قانون خیریه، 1978 )قانون شماره 107 سال 1978(، بدین وسیله 
که بـــرای ســـازمان های خیریه اعمال می گردند. شـــعب چنین  تاانـــدازه ای لغو  می شـــوند 

سازمان ها و هر سازمان دیگر تعیین شده در فصل اول این قانون.

•  چیدمان های انتقالی
1.  به منظور اهداف این ماده، هر عملکرد انجام شـــده توســـط مدیـــر خیریه طبق قانون 

خیریۀ 1978 )قانون شمارۀ 107 سال 1978(، باید توسط مدیر انجام شود.
2. الف( موضوع بندهای )ب(، )پ( و )ت( هر ســـازمان خیریه، شعبۀ یک سازمان 
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یـــه یا هر ســـازمان دیگر، به موقع با توجه به شـــرایط مفاد 4، 5، و 6 قانون خیریه ســـال  خیر
1978، مجـــاز یـــا ثبت نام شـــده اند، بایـــد به عنـــوان ثبت نام شـــده به عنـــوان یک ســـازمان 
عام المنفعه ازنظر این قانون ثبت شـــده باشـــند، و مدیر باید نام ســـازمان را در اســـرع وقت 

که قانون به اجرا درآمد، در لیست ثبت نام قرار دهد. پس ازاین 
ب(  به منظور حفظ ثبت نام آن، ســـازمان تعیین شده دربند )الف( باید برای ثبت نام 

ازنظر این قانون  اقدام نماید.
ظرف دو سال پس از اجرای این قانون، مشمول بندهای )پ( و )ت( ؛ و	 
مطابق با روش قیدشده در مفاد 13، 14 و 15.	 

یر  بند )الـــف( باید در شـــرایط ز گـــر مجـــوز و یا ثبت نام ســـازمان مقررشـــده در پ(  ا
گردد: منقضی 

گر مجوز یا ثبت سازمان ظرف دو ماه پس 	  ظرف دو ماه پس از اجرای این قانون، ا
از اجرای قانون، قابل انقضاء باشد؛

گر مجوز یـــا ثبت ظرف دو 	  کمتـــر از دو مـــاه قبل از انقضاء آن مجـــوز یا ثبت نام، ا
سال پس از اجرای این قانون قابل انقضاء باشد.

گر درخواســـت مقررشـــده دربنـــد )پ( به موقع تهیه نشـــود، مدیـــر باید به صورت  ت(  ا
که  مکتوب ســـازمان را از این واقعیت مطلع سازد و باید به اطالع سازمان برساند 

یخ اطالعیه زمان دارد تا درخواست ثبت نام خود را ارائه نماید. دو ماه از تار
گر ســـازمان ظرف این مدت قادر به ارائه درخواســـت خود نبود، ثبت نام سازمان  ث(  ا

ساقط می شود و مدیر باید
پروانه سازمان ثبت شده و ثبت نام آن را توسط اصالح ثبت نام لغو نماید؛ و	 
یر به سازمان ارسال نماید:	  کتبی دربارۀ موارد ز اطالعیۀ 

لغو و دالیل مربوط به آن؛ و	}
که در آن اصالحیه موردنظر برای ثبت نام تهیه شد.	} یخی  تار

3.   اگر یک سازمان خیریۀ مجاز یا ثبت شده، شعبۀ یک سازمان خیریه و یا هر سازمان 
دیگر مقررشده در زیر مادۀ )2( )الف( نتواند با شرایط و ضوابط مجوز یا ثبت نامش 
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منطبق شود، روش های مندرج در مفاد 20، 21 و 22 این قانون اعمال می شوند.
4. الف(  هر درخواســـت در حال بررســـی برای مجوز یا ثبت نام ایجادشـــده با توجه به 
مفاد 4 و 5 یا 6 قانون خیریه، 1978، باید توسط مدیر مطابق با روش مندرج 

گردد. در مفاد 13، 14 و 15 این قانون بررسی 
ب(  هر درخواســـت موردبررســـی برای اصالح هرگونه مجوز یا ثبت نام شده انجام شده 
در شرایط مادۀ 8 قانون خیریه، 1978، باید توسط مدیر مطابق با روش مندرج در 
این ماده باوجود لغو آن پرداخته شـــود، و اما برای تمام اهداف دیگر باید به عنوان 

گرفته شود. تهیه شده با توجه به این قانون در نظر 
پ(  هر درخواست موردبررسی برای لغو هرگونه مجوز یا ثبت نام تهیه شده طبق شرایط 
مـــادۀ 8 قانون خیریه 1978، باید توســـط مدیر مطابق با روش مندرج در ماده 23 

گیرد. این قانون موردبررسی قرار 
ت(  هر درخواســـت موردبررســـی وضع شـــده با توجه به مـــادۀ 10 قانـــون خیریه 1978، 
ممکن اســـت تا رســـیدن به نتیجه گیری بـــا توجه به آن ماده باوجـــود لغو آن ادامه 
یابد، و اما برای تمام اهداف دیگر باید به عنوان وضع شـــده ازنظر این قانون در نظر 

گرفته شود.
یابی مورد رســـیدگی در داخل امور یک ســـازمان خیریۀ مجاز یا ثبت شـــده  ث(  هر ارز
ازنظر مادۀ 30 از قانون خیریه انجام شده، 1978 می تواند تا نتیجه گیری ازنظر این 
مـــاده، باوجـــود لغو آن ادامه داشـــته باشـــد، اما بـــرای مقاصد دیگر بایـــد به عنوان 

انجام شده طبق این ماده تلقی شود.
یه 1978، ممکن است  ج(  هر روش مجرمانۀ موردبررسی طبق مادۀ 34 قانون خیر
همچنـــان تـــا نتیجه گیری خـــود را ازنظر این ماده، باوجود لغـــو آن ادامه دهد، و 
امـــا بـــرای همۀ اهـــداف دیگر بایـــد به عنوان برقرارشـــده طبق شـــرایط این قانون 

گردد. تلقی 
5.  بـــه جزء موارد ارائه شـــده در این ماده، هر چیز انجام شـــده تحت مقررات لغو شـــده 
گرفته  توســـط این قانون باید به عنوان انجام شـــده تحت مقررات این قانـــون در نظر 
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شود و به اعمال فشار و اثر ادامه دهد:
گر مغایر با این قانون باشد؛ یا الف( به جز ا

گذاشته یا لغو شود. کنار  که آن  ب( تا زمانی 
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قانون شماره 21 سازمان های غیرانتفاعی مصوب 1992
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