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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 سوئد   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 داشـــت، و همکاران ایشـــان، آقای علیرضا رحیمی و  مدیریت اجرای این پرو

خانم بتول ابراهیمی تشکر و قدردانی نمایم.
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 
کشورهای  که  جهت مطالعه، مشخص شدند. این شاخص ها به گونه ای انتخاب شدند 
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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.
یکی از کشورهای غیر اسالمی منتخب کشور سوئد است. رتبه باال در رتبه بندی های 
یافته،  معتبـــر دنیـــا در حـــوزه وقف و امـــور خیریه، برخـــورداری از نظـــام مدیریت ســـاختار
ئل انتخاب ســـوئد به عنوان  یـــه، از جمله دال شـــفافیت در ارائه اطالعات مؤسســـات خیر

کشورهای هدف مطالعه می باشد. یکی از 
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه   پژوهـــش حاضر حاصل 
کشـــور ســـوئد می باشـــد و در آن وضعیـــت جغرافیایی، سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و 
کشـــور ســـوئد، مفهوم وقف و امور خیریه، روند توســـعه و وضعیت موجود بخش  یخی  تار
وقف و امور خیریه، نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توسعه ای این 
کشور سوئد به اجمال بررسی شده است. همچنین این مطالعه مطالبی مرتبط  بخش در 



پیشگفتار  /  17

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 
که  گرفت  در مرحله نخســـِت مطالعه، اسناد و مقاالت فارســـی زبان، مورد بررسی قرار 
بیشـــتر این اطالعات راجع به بخش رفاه اجتماعی ســـوئد بود چـــون در دنیا رتبه خوبی را 

کرده است.  کسب 
که بر همین  پس از آن مقاالت انگلیســـی مرتبط با حوزه وقف و امور خیریه بررسی شد 

کمک های خیریه و وقف استخراج شد. اساس معیارهای مؤثر در میزان 
کشـــور ســـوئد به  کلـــی دربارۀ  در فصـــل اول بـــه منظـــور بررســـی و حصـــول اطالعـــات 
ســـایت های مختلف فارسی و انگلیســـی زبان مراجعه شـــد تا اطالعاتی دربارۀ وضعیت 
کشـــوری، وضعیـــت اقتصـــادی، وضعیـــت سیاســـی و تعـــداد  جغرافیایـــی، تقســـیمات 
کشور سوئد در زمینه وقف  کشـــور به دست آید. در نهایت، رتبه بندی  زارتخانه های این  و
کشـــورها در زمینه امور خیریه،  گزارش های بین المللی رتبه بندی  و امور خیریه بر اســـاس 
گزارش مربوط به شاخص های اقتصادی و  تحلیل و بررســـی شـــد. در این فصل برای ارائه 

جمعیتی، از سایت بانک جهانی استفاده شده است.
کم بر آن در  در فصل دوم به منظور دستیابی به مفاهیم وقف و امور خیریه و قوانین حا

گردید: یر استفاده  کلیدی ز کشور سوئد از واژگان 
1. Charity organization
2. Public benefit in sweden
گرفت و تفاوت های  و بر همین اســـاس سازمان های خیریه در ســـوئد مورد بررسی قرار 
مراحل ثبت و عملکرد آن ها بیان شـــد. هم چنین به تغییرات سیستم وقف و امور خیریه 

کوتاه شد.   ره های زمانی مختلف سوئد اشاره ای  در دو
یخی توســـعه و وضعیت موجود وقف و امـــور خیریه در  فصل ســـوم به بررســـی روند تار
کشـــور از یک  یخی وقف و امور خیریه در این  کشـــور ســـوئد می پردازد. بخشـــی از روند تار
که مربوط به روند توسعه سازمان های غیرانتفاعی بود، برداشت شد.   پا  گزارش اتحادیه ارو
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یگران اصلی حوزه وقف و امور خیریه  در فصـــل چهارم و با توجه به مراحل نامبرده، باز
بـــه  مجلـــس  و  دولـــت  سیاســـت گذار،  بخـــش  در  گردیـــد.  مشـــخص  ســـوئد  کشـــور  در 
سیاســـت گذاری در حوزه وقف و امور خیریه می پردازند. نظارت بر ســـازمان های خیریه و 
موقوفـــات در دو بخـــش دولتـــی و خصوصـــی صورت می گیـــرد. در بخـــش دولتی هیئت 
زارت مالی،  کار بنیادها را انجـــام داده و و اجرایـــی هر شهرســـتان فرآیند ثبت و نظارت بـــر 
زرات درمان و امور اجتماعی نیز در بخش نظارت بر ســـازمان های  زارت دادگســـتری و و و
یـــع فاند )تســـهیلگران( فعالیت می نماینـــد. در بخش خصوصی ایـــن وظیفه بر عهده  توز
کنترل جذب منابع و ســـازمان رتبه بندی خیریه ها است. در بخش تسهیلگری  ســـازمان 
مرکز تبادالت بین المللی سوئد، هیئت ملی سالمت و رفاه، شورای هنری سوئد، هیئت 
ملـــی امور جوانان، شـــورای هنری ســـوئد، مؤسســـه ملی ســـالمت عمومـــی، هیئت ملی 
رزش سوئد، شورای ملی آموزش  کنفدراسیون و آموزش، شـــورای ملی پیشگیری از جرم، 
کـــه همـــه آژانس های دولتـــی می باشـــند. در نهایت نیز  بزرگســـاالن و ... فعـــال می باشـــند 

گردید. کشور سوئد ترسیم  نگاشت نهادی مربوط به وقف و امور خیریه 
کشـــور ســـوئد می باشد  گزارش مربوط به برنامه ها و قوانین امور خیریه  فصل پنجم این 
کـــه فقط قانونی مرتبط با بنیادها یافت شـــد و انجمن هـــای غیرانتفاعی و جوامع مذهبی 

فاقد قانون خاص می باشند.
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.  انشـــاء اهلل با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقت باالیـــی 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 |

کشور سوئد کلی      اطالعات 





کشور سوئد- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
بـــه منظـــور آشـــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور، 
که پیش از  گزارش همان طور  ری است؛ در این  کشور ضرو کلی آن  یژگی های  آشنایی با و
کمک های خیریه و وقف و ســـازوکارهای مربوط  گردید، به بررســـی روند تغییر  این اشـــاره 
بـــه آن پرداختـــه می شـــود. مطالعات گســـترده ای در زمینـــه مؤلفه های تأثیرگـــذار در زمینه 
که از آن میان  کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت  کمک های خیریه و وقف در 

می توان به مذهب، سطح تحصیالت، سن افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
کشور سوئد پرداخته می شود  یژگی های بارز  به همین جهت در این فصل به بررســـی و
کـــه در چهار بخـــش اطالعات جغرافیایی و جمعیت شـــناختی، اطالعـــات اقتصادی، 
اطالعات سیاسی و اجتماعی و در نهایت جایگاه این کشور در حوزه وقف و کمک های 

خیریه می باشد.

اطالعات جغرافیایی - 1-1
ژ، میان  پا و شـــبه جزیره اسکاندیناوی در همســـایگی فنالند و نرو ســـوئد در شمال ارو
یای شـــمال و بالتیک واقع شـــده و دارای آب و هوای بســـیار ســـردی است. مساحت  در
که مساحت ایران 1.648.000 می باشد، به  کیلومتر مربع است در حالی  ســـوئد 450،295 

عبارتی مساحت سوئد در حدود یک سوم مساحت ایران می باشد .]2[
این کشـــور از نظر طبیعی، از 4 ناحیه تشکیل شده  است. کوه های پوشیده از جنگل 



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

یاچه دیستریکت  پینگ در جنوب، در در منطقه نورلند در شمال، زمین های مرتفع یونکو
در ناحیـــه مرکـــزی، و جلگـــه حاصلخیـــز اســـکانیا در منتهی الیـــه بخش جنوبی کشـــور. 
یژگی هـــای آب و هوای این  تابســـتان های کوتاه وگرم و زمســـتان های ســـرد و طوالنـــی از و
کشـــور اســـت. میانگین بـــارش ســـاالنه از 200 ســـانتی متر در غرب وجنوب غربـــی، تا 50 
ســـانتی متر در شرق و جنوب شرقی متغیر اســـت. بیش از نیمی از مساحت این کشور از 
جنگل پوشیده شده و طبعًا، صنایع چوب و ساخت ماشین آالت مرتبط با آن، معمول 
ز و شش ماه شب  و متداول اســـت. در قســـمت های شمالی سوئد شش ماه از ســـال رو
اســـت که این به خاطر نزدیک بودن به قطب شـــمال اســـت؛ ولی در قسمت های جنوبی 

می توان چهار فصل را دید.]1[

شکل  1-1( موقعیت جغرافبایی سوئد در نقشه ی اروپا
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کشور سوئد در جدول )1-1( ارائه شده است.  برخی مشخصات مهم 

کشور سوئد جدول 1-1( مشخصات عمومی 

کیلومتر مربعوسعت  450،295

9،8000,000 نفر ]1[جمعیت)آمار سال 2015(

25تعداد ایالت ها

استکهلمپایتخت

سوئدیزبان

که از  کشـــوری سوئد می باشـــند  اســـتان های ســـوئد بخشی از تقســـیمات غیر رسمی 
یخی، جغرافیایی و فرهنگی تقســـیم شـــده اند. اســـتان های ســـوئد را می توان با  لحاظ تار
یخی/فرهنگی در ایران هم چون خراســـان، آذربایجان و الرستان مقایسه  ســـرزمین های تار

کرد .این استان ها عبارت اند از ]2[:

کشور سوئد جدول 1-2( استان های 

گوتالنددالسالندداالرنابوهوسلنبلکینگه

یمتالندهریدالنهلسینگالندهالالندگستریکالند

بوتنمدلپادالپالند اسکونهنرکهنور

پالندسودرمانالنداسمالند رمالنداو وستمانالندو

اوسترگوتالنداوالندانگرمانالندوسترگوتالندوستربوتن

بخش ها در این کشـــور نقش رســـمی در تقســـیمات منطقه ای را بـــر عهده دارند. این 
یخ دچار تغییر  شـــده اند تـــا در حال حاضر به تعداد بیســـت و یک  بخش هـــا در رونـــد تار

بخش تقسیم شوند ]3[ .



کشور سوئد   24  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کشور سوئد شکل  1-2( استان های 

کشور سوئد شکل  1-3( بخش های 
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اطالعات فرهنگی و مذهبی- 1-3

مذهب- 1-3-1
کلیســـای ســـوئد  کشـــور در  یت 66 درصد از جمعیت این  مســـیحیت لوتری با عضو
کاتولیک  بزرگترین مذهب در سوئد است. مذاهب مسیحی دیگر موجود در سوئد شامل 
و ارتدکس شـــرقی می باشـــند. اســـالم در ســـوئد با دارا بودن 5 درصد از جمعیت، دومین 
مذهب بزرگ به حســـاب می آید .بقیه جمعیت یا بی دین هستند یا متعلق به ادیان دیگر 

می باشند.

سطح تحصیالت- 1-3-1
در برخـــی تحقیقات رابطه مثبتی بین ســـطح تحصیالت و میـــزان کمک های خیریه 
مشـــاهده شـــده است، در تعدادی از تحقیقات نیز با تقســـیم بندی کمک های خیریه در 
دو قالـــب "کمک هـــای مذهبـــی" و "کمک هـــای غیرمذهبی"رابطـــه مثبتـــی بیـــن ســـطح 
تحصیـــالت و کمک هـــای مذهبـــی مشـــاهده شـــده اســـت، امـــا رابطـــه ای بیـــن ســـطح 

گزارش نشده است.]4[ کمک های غیرمذهبی  تحصیالت و 
با افزایش ســـطح تحصیـــالت، توانایی های  مطالعات انجام شـــده نشـــان می دهد، 
گاهی از نیازهای ســـایر افـــراد در آن ها  شـــناختی افراد بیشـــتر می شـــود، بنابراین امکان آ
بیشـــتر می شـــود، که می تواند منجر به افزایش کمک های بشر دوستانه شود؛ هم چنین با 
افزایـــش ســـطح تحصیالت، درآمد افـــراد افزایش می یابـــد که امکان کمک بـــه دیگران را 

بیشتر می کند.]5[
در کشـــور ســـوئد تحصیالت و مهارت باال، شرط الزم و اولیه برای کسب شغل است. 
86% افراد در بازه سنی 25 تا 64 سال تحصیالت مقطع متوسطه را به اتمام رسانده اند، 

که از میانگین جهانی با نرخ76% باال تر است.]6[

اطالعات اقتصادی- 1-1
آبی  انرژی  یافته صادرات محور است که چوب،  اقتصاد توسعه  اقتصاد ســـوئد یک 
را تشـــکیل می دهند که  پایه منابع اقتصادی  این ها  به آن کمک می کند.  و ســـنگ آهن 
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جهت گیری آن به ســـوی تجارت خارجی اســـت. صنایع اصلی شامل وسیله موتوری، 
شـــیمیایی،  کاالهای  دقیق،  ابزار  صنعتی،  ماشـــین های  شـــیمیایی،  داروی  مخابرات، 
اقتصاد  به طور صنعتی یک  اســـت. ســـوئد  و فوالد  کاالهای خانگی، جنگل داری، آهن 
زه  از نیروی کار داخلی اش در آن مشغول بوده اند، امرو از نیمی  رزی بوده که بیش  کشـــاو
یافتـــه ای دارد که در ســـطح  توســـعه  فـــوالد و خمیر کاغذ  صنایـــع مهندســـی، معدنـــی، 
یکسون، اس کااف، آلفا الوال،  بین المللی رقابتی اند، و شـــاهد آن شـــرکت هایی چون ار
پا نیز  آ.گ.آ و داینو نوبل هســـتند. این پنج شـــرکت در فهرست صد شرکت پر درآمد ارو

گرفته اند.]7[ قرار 
پا و  شـــکل )1-4( متوســـط نرخ بیکاری از سال های 1991 تا 2014 در کشور سوئد و ارو
که بنا بر مشاهده در تمام این سال ها نرخ بیکاری ساالنه  آســـیای مرکزی را نشان می دهد 
کم ترین نرخ بیکاری سوئد  کمتر از این شاخص در این مناطق بوده است.  کشورسوئد  در 
در بیست و پنج سال اخیر به سال 1991 میالدی باز می گردد. نرخ بیکاری در آن سال در 

رد شده است.]8[ حدود 3/3 % برآو

کشور سوئد با اروپا و آسیای مرکزی خ بیکاری در  شکل  1-4( مقایسه تغییرات نر
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بـــا توجه بـــه این که میزان درآمـــد افراد می تواند بر میزان بخشـــندگی آنها اثرگذار باشـــد، 
متوســـط درآمد سرانه شهروندان سوئد به همراه متوسط درآمد سرانه جهانی در شکل )1-

رده شده است. )درآمدها بر اساس دالر آمریکا می باشد.( 5( آو

شکل  1-5( تغییرات متوسط درآمد سرانه در سوئد و دنیا به دالر آمریکا1

همان طور که مشاهده می شود، متوسط درآمد سرانه شهروندان سوئد در بیست و پنج 
کرده اســـت. در حال حاضر متوسط درآمد سرانه  یادی رشد  ســـال اخیر با سرعت بسیار ز

شهروندان سوئدی حدود 5/6 برابر درآمد سرانه میانگین جهانی است. ]9[
کشـــور سوئد در سال های 1960 تا 2014 در شکل )1-6( نشان  تولید ناخالص داخلی 
که بر حسب دالر آمریکا می باشـــد. تولید ناخالص داخلی این کشور در  داده شـــده اســـت 
یخ  ســـال 2015 معادل 492/618 میلیارد دالر )11 میلیون و 740 هزار میلیارد تومان به تار

22 اردیبهشت 1395(بوده است. ]10[

1. )در تاریخ 1395.10.1( قیمت آزاد هر دالر آمریکا معادل 35,550ریال می باشد.
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کشور سوئد و ایران از سال های 1960 تا 2014 شکل  1-6( مقایسه تغییرات تولید ناخالص داخلی 

کشور برتر دنیا  از نظر تولید ناخالص داخلی کشور سوئد با پنج  شکل  1-7( مقایسه 
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گزارش بانک جهانی )شکل1-8(، رشد تولید ناخالص داخلی کشور  سوئد   بر اساس 
برای ســـال  2015_  4/09% اســـت. رشـــد تولیـــد ناخالص داخلـــی ایران در ســـال 2015 در 
سایت بانک جهانی اعالم نشده است. در سال 2015، میزان رشد تولید ناخالص داخلی 

تر است ]13[. سوئد )1/5%( از جهان باال

نمودار رشد تولید ناخالص داخلی سوئد  و جهان از سال 2000 تا 2015

کشور برتر دنیا  از نظر تولید ناخالص داخلی کشور سوئد با پنج  شکل  1-8( مقایسه 

ترین  کشور سوئد با ســـرانه تولید ناخالص داخلی46،400  دالر آمریکا1 در رده هفتم باال
سرانه های دنیا جای دارد.

1. هر دالر آمریکا معادل 35500ریال می باشد.
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کشور سوئد با ایران و جهان شکل  1-9( مقایسه سرانه  تولید نا خالص داخلی 

اطالعات سیاسی- 1-5

تاریخچه- 1-5-1
یکســـدگ(  گوســـتاو واســـا در قـــرن 16 اولین مجلس ملی ســـوئد )ر در زمان ســـلطنت 
گشایش  متشـــکل از نمایندگانی از 4 طبقه اشـــراف، روحانیون، طبقه متوسط و دهقانان 

یافت.
یج تعداد  گردیـــده و به تدر طـــی قرون آتـــی، قوانیـــن پیچیده تری برای رســـیدگی وضـــع 
دســـتگاه های اجرائی افزایش یافت. قدرت مجلس ملی به طور عمده ای تغییر یافته و از 
زمانی به زمان دیگر نســـبت به ســـلطنت از جایگاه بی نهایت سستی برخوردار بوده است. 
رۀ آزادی طی قرن 18، مجلـــس ملی جایگاه خـــود را بهبود  کـــه در دو ایـــن درحالـــی اســـت 
گردید. تا پیش از 1809 قدرت سلطنت و مجلس  یزی  بخشـــیده و نظام منســـجمی پایه ر
در یکدیگر ادغام بود، تا این که پس از ســـال 1809 دربار و ســـایر مراجع قدرت، اســـتقالل 
گردید. تا ســـال 1917  یافتند. در ســـال 1865 مجلـــس دوگانه ای جایگزین مجلس قبلی 
نظـــام دوگانـــه ای برقرار بود، تا این که ســـازمانی با 350 نماینـــده و کمیته های مختلفی در 
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گردید. در سال 1974 دولت سوئد به طراحی قانون اساسی  گون تأســـیس  گونا زمینه های 
رۀ چهار  ره نمایندگی به دو گذشت مدت زمان 20 سال دو جدیدی مبادرت نمود. پس از 
کشور سوئد از نظام دموکراتیک انتخابی برخوردار می باشد به این معنا  ساله تغییر یافت. 
کرســـی در مجلس  کلیه احزاب سیاســـی با بیش از 4در صد آراء انتخابات عمومی از  که 
برخوردارمی گردند. شهروندان سوئدی اجازه حضور در انتخابات مجلس را دارند. درحال 
حاضـــر تعـــدادی حزب سیاســـی در مجلس ملی ســـوئد فعالیـــت دارند. ســـال 1921 آغاز 
قطعی دموکراسی در سوئد محسوب می شود. سال 1919 پارلمان سوئد دربارۀ حق شرکت 
کرد. دو سال بعد از این  همگانی در انتخابات و آرای یکســـان زنان و مردان تصمیم گیری 
تصمیم اولین انتخابات پارلمان برگزار شد. در پی انتخابات سال 1921 پنج زن به پارلمان 
گشـــایش  ســـوئد راه یافتنـــد. انتخابات پارلمان ســـوئد چهارســـال یک بار برگزار می شـــود. 
مجلس در هر پاییز وظیفه پادشاه سوئد است. در این هنگام سال پارلمانی آغاز می گردد. 
کشـــور سوئد اســـت ولی این مقام در درجه نخست جنبه نمایندگی  پادشـــاه شخص اول 

مملکت و تشریفاتی دارد ]11[.

قوانین اساسی سوئد- 1-5-1
ســـوئد برای اداره کشور و حفظ حق و حقوق شهروندان خود دارای چهار قانون اساسی 
می باشـــد. آن چهار قانون اساســـی یکی دربارۀ نوع حکومت است؛ دیگری دربارۀ تسلسل 
سلطنت، آزادی مطبوعات وآزادی بیان دو قانون اساسی دیگرسوئد را تشکیل می دهند.

حکومت	 
که سوئد  چگونه  درقانون اساســـی نوع حکومت نوشـــته شده و توضیح داده می شـــود 
باید اداره شـــود. در آن نوشـــته شده اســـت که تمام قدرت از مردم می آید و این که در سوئد 
انتخابات عمومی و حق رأی مساوی است، این قانون آزادی ها و حق و حقوق شهروندان 
که نظرشـــان  را نیـــز تعیین می کند. اتباع ســـوئد دارای آزادی بیان می باشـــند به این معنی 
کســـب اطالعـــات را دارند یعنی حق  کنند .آن ها آزادی  هرچه باشـــد می توانند آن را بیان 
دارند از مقامات بخواهند اطالعاتی را که می خواهند در اختیارشان بگذارند. آن ها آزادی 
که در آن جا عقاید خود را هر چه باشد ابراز  انعقاد جلسات یعنی حق تشکیل جلسه دارند 
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کردن در تظاهرات و یا  دارند. شـــهروندان ســـوئد آزادی تظاهرات نیز دارند. یعنی شـــرکت 
که  ســـازمان بندی آن هـــا در رابطه با انجمن نیز دارای آزادی می باشـــند یعنی آزاد هســـتند 
انجمن تشکیل داده و یا عضو هر انجمنی بشوند .درسوئد آزادی دین نیز وجود دارد یعنی 

که دین خود را داشته باشد و یا بی دین باشد. کس آزاد است  هر 

ملکه یا پادشاه	 
یا  پادشاه  قانونی است که تعیین می کند چه کسی می تواند  راثت ســـلطنت؛  قانون و

ملکه شود.

آزادی مطبوعات	 
شـــهروندان بدون سانســـور اجازه چاپ و انتشـــار نوشـــته ها را دارند. این در قانون آزادی 
مطبوعات قید شـــده است. سانسور مقرراتی است دربارۀ این که چه چیزهایی نباید نوشته 

و یا گفته شود. مردم حتی اجازه دارند مدارک عمومی مقامات را نیز مطالعه کنند.

آزادی بیان	 
زنامه ها می دهد تـــا بدون مانع و  یزیون و فیلـــم و رو قانـــون اساســـی آزادی بیـــان را به تلو

کنند. سانسور اخبار را پخش 

مجلس- 1-5-3
مجلس قوانین کشـــور ســـوئد را وضع می کند. ســـیصد و چهل و نه نفر سیاســـتمدار از 
احزاب مختلف نمایندگان مجلس را تشکیل می دهند. برای عضو مجلس شدن باید هر 
کلیه آرا را دارا باشـــد. تصمیمات مجلس از طریقه  حزب سیاســـی حداقل چهار درصد از 
یب هر تصمیمی باید با موافقت بیش از نیمی از نمایندگان  رای گیری اتخاذ می شود. تصو

باشد. هیئت دولت تحت نظر مجلس انجام وظیفه می کند.

هیئت دولت- 1-5-1
رده اند هیئت  که بیشـــترین آرا را در انتخابـــات مجلس به دســـت آو حـــزب یـــا احزابی 
کننده کشـــور می باشـــد. مجلس؛ رئیس  دولـــت را تشـــکیل می دهند. هیئت دولت اداره 
یر سپس به نوبه  ز یر خواهد شد. نخست و ز که نخست و هیئت دولت را انتخاب می کند 
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زارتخانـــه مربـــوط به خود  کـــدام رئیـــس و زرا هـــر  زرای خـــود را انتخـــاب می کنـــد. و خـــود و
زارت  یر دارائی رئیس و ز زارت خارجـــه و و یر امور خارجه رئیس و ز می باشـــند. بـــرای مثال و
رده شده است. یر آو زارتخانه می باشد که در ز دارائی می باشد. سوئد دارای بیست و پنج و

پا. 1 زارت توسعه استراتژیک و همکاری شمال ارو و
زارت امور داخلی. 2 و
پا و تجارت. 3 زارت امور اتحادیه ارو و
رزش. 4 زارت بهداشت و درمان و و و
کنندگان. 5 زارت امور بازارهای مالی و مصرف  و
زارت هماهنگی دولت و انرژی. 6 و
زارت امور خارجه. 7 و
زارت دفاع. 8 و
زارت دادگستری و مهاجرت. 9 و

کودکان، سالمندان و برابری جنسیتی. 10 زارت امور  و
زارت مدیریت اجتماعی. 11 و
زارت همکاری های توسعه بین المللی. 12 و
زارت امور دبیرستان ها و آموزش بزرگساالن. 13 و
زارت تحقیقات و تحصیالت عالی. 14 و
زارت انرژی. 15 و
یرساختی. 16 زارت امور ز و
کار. 17 زارت  و
ری. 18 گذاری و نوآو زارت سرمایه  و
زارت امور روستایی. 19 و
زارت فرهنگ و دموکراسی. 20 و
زارت مسکن و شهرسازی. 21 و
یست. 22 زارت محیط ز و
زارت آموزش. 23 و
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زارت دارائی. 24 و
زارت تأمین اجتماعی. 25 و

هیئـــت دولت برای وضع قوانین جدید الیحه هایی به مجلس ارائه می کند. مجلس یا 
یب  یـــت آرای اعضای مجلس تصو کثر گر الیحه ای با ا کرد. ا آن هـــا را قبول و یـــا رد خواهد 
کرد تا همه از این  کوشش خواهند  زارتخانه ها و همه مقامات دولتی  شود در این صورت و

کنند. قوانین پیروی 

احزاب سیاسی- 1-5-1-1
کوچک و بزرگ بسیاری فعال هســـتند. شاخص ترین آنها  در ســـوئد احزاب سیاســـی 

یر است: هفت حزب سیاسی ز
حزب سوسیال دموکرات1	 
حزب میانه رو یا مدرات2	 
حزب مرکزی یا سنترال پارتی3	 
حزب ملی یا فولک پارتی4	 
حزب دموکرات مسیحی5 	 
حزب چپ6	 
یست7	  حزب محیط ز

استانداری و شورای لندستینگ8- 1-5-5
کدام از آن ها دارای استانداری خود  که هر  ســـوئد دارای بیست و یک استان می باشد 
می باشد و برای دولت کار می کند. هیئت دولت استاندار را انتخاب می کند که محدوده 
اســـتانداری خـــود را اداره نمایـــد. هـــر اســـتانی دارای یک لندســـتینگ می باشـــد. وظیفه 

1. Socialdemokraterna
2. Moderaterna
3. Centralpartiet
4. Folkpartie
5. Kristdemokraterna
6. Vänsterpartiet
7. Miljöpartiet
8. landstingsfullmäktige
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لندســـتینگ ترتیب دادن امور درمانی در اســـتان می باشد. اتباع سوئدی اعضای شورای 
که  لندســـتینگ را انتخـــاب می کنند. شـــورای لندســـتینگ هیئتی را انتخـــاب می کند 

کار لندستینگ خواهد بود. تعیین کننده نحوه 

کمون- 1-5-1 شورای 
کمون  یست و نود  کمون تصمیم گیرنده می باشد. در سوئد دو در سطح محلی شورای 
کمـــون را انتخاب  کمون می باشـــند اعضای شـــورای  که ســـکنه آن  کســـانی  وجـــود دارد. 
می کننـــد. بـــه جز سیاســـت های کالن ماننـــد قانون گذاری، امـــور دفاعی، امـــور قضائی و 
کلیــــــه مســـائل حوزه خـــود به صورت مســـتقل  سیاســـت خارجـــی، شـــورای شـــهر دربارۀ 
کمک های  کســـب درآمد از محل برقـــراری مالیات،  کمون ها با  تصمیم گیـــری می نماید. 
کارکنان را پرداخـــت نموده هزینه  مالـــی دولـــت مرکزی و ارائه برخـــی از خدمات، حقـــوق 

فعالیت های فرهنگی و پرداخت برخی از یارانه ها را به شهروندان تأمین می کنند. 

اتحادیه مشترک اروپا- 1-5-1
پا هستند  پا می باشد. بیست و هفت کشورعضو اتحادیه ارو ســـوئد عضو اتحادیه ارو
یان همکاری  رزی و پذیرش پناه جو یســـت، کشاو که دربارۀ اجناس، خدمات، محیط ز

دارند.]12[ 
کشور سوئد نشان داده شده است. در شکل )1-10( ساختار سیاسی 
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شکل  1-10( ساختار سیاسی سوئد

جمعیت و پراکندگی سنی- 1-5-1
کشـــور ســـوئد از ســـال 1960 تا 2015  گزارش بانک جهانی، رشـــد جمعیت  بر اســـاس 

مطابق شکل )1-11( می باشد.

کشور سوئد در سال های 1960 تا 2015 بر حسب میلیون نفر شکل  1-11( رشد جمعیت 
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همان طور که مشـــاهده می گردد جمعیت ســـوئد در پنجاه و پنج ســـال گذشته رشدی 
کامال صعودی داشـــته اســـت. به طور کلی نرخ رشـــد جمعیت در ســـال های اخیر معادل 
0.93% محاسبه شده است. اما این روند رشد نسبت به ایران میزان قابل توجهی نمی باشد، 

به طوری که میزان رشد جمعیت در 55 سال اخیر در سوئد یک سوم ایران بوده است.
یـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه  کمک هـــای خیر ســـن افـــراد می تواند در میـــزان 
کمک های غیرمذهبی مشاهده نشده است. از جمله عواملی  مشخصی بین سن افراد و 
تر  تر افزایش یابد، باال کمک های خیریه در میان افراد با ســـن باال که ســـبب می شـــود میزان 
گرایش های مذهبی این افراد نســـبت به افراد جوانتر اســـت، از طـــرف دیگر افراد در  بـــودن 
کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحت تـــر می توانند از اندوخته  ســـنین باال 
کمک نمایند. هم چنین مطالعات نشـــان می دهد افراد با نزدیک شدن به  خود به دیگران 
کمک به آن ها می اندیشند.]4[ پایان زندگی و یاد مرگ بیشتر به دیگران فکر می کنند و به 
در برخـــی مطالعات، مشـــاهده شـــده اســـت زنان بـــه دلیل حس همدلـــی و تمایالت 
مذهبی و اجتماعی بودن، تمایل بیشتری به کمک های خیریه نشان می دهند، و در عین 
حال مردان با وجود این که تمایل کمتری به کمک کردن ابراز می کنند، در عمل کمک های 
بیشـــتری می کننـــد؛ با وجود همه این مســـائل جنســـیت نمی توانـــد به عنوان یـــک متغیر 
مســـتقل و منفرد در میزان بخشـــندگی افراد ســـنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیر درآمد 
کردن و سایر متغیرهای عنوان شده در این  کمک  افراد، نظر ســـایر افراد خانواده نسبت به 

فصل نیز تأثیرگذار می باشند.
پایی شاخه ی ژرمنی است و با زبان های  زبان سوئدی از خانواده ی زبان های هندوارو
یشوران  گو ژی و دانمارکی نزدیکی دارد. این سه زبان بسیار به هم نزدیک بوده و اغلب  نرو
کنند. زبان ســـوئدی، زبان  کدام به زبان خود با هم ارتباط زبانی برقرار  آن هـــا می توانند هر 
کشـــور، به زبان فنالندی نیز تکلم  کشور سوئد می باشد. در برخی نواحی شمالی  رســـمی 
کولی ها) و  می گـــردد. تعداد چهـــار زبان اقلیمی اعـــم از فنالندی، تورنـــدال، رومانی(زبان 
ییدیش )زبان یهودیان( در کشور سوئد تکلم می گردد. شهروندان سوئدی تا حدود معینی 
در تعامـــل با دســـتگاه های دولتی از حق اســـتفاده از این زبان ها برخـــوردار بوده هم چنین 
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درخصـــوص مراقبت هـــای کودکان و بزرگســـاالن از حق اســـتفاده از زبان هـــای فنالندی و 
سامی نیز برخوردار می باشند .]1[

کشور سوئد در ســـال 2014 مطابق جدول )3-1(  گروه های مختلف ســـنی در  درصد 
بوده است ]5[.

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

نسبت مرد به زندرصدگروه سنی )سال(ردیف

114-016/91/059

224-1512/31/058

354-2539/21/034

464-5511/71/005

تر5 6519/80/844 و باال

کل6 1000/99جمعیت 

شکل  1-12( نمودار ساختار سنی شهروندان سوئد در سال 2015



| فصل دوم |

 مفهوم وقف و امور خیریه
کشور سوئد در 





کشور سوئد- 1 مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
یفی از  پیـــش از وارد شـــدن به ســـاختار وقف و امور خیریه در کشـــور ســـوئد، ارائـــه تعار
ری است؛ بنابراین در این فصل ابتدا تعریفی  مفاهیم وقف و امور خیریه در این کشور ضرو
رده شده است، پس از آن به  کشور سوئد آو از مفهوم وقف و فعالیت های خیرخواهانه  در 
کشـــور و روند ایجـــاد آن ها معرفـــی می گردد.  کلی انـــواع ســـازمان های خیریه در این  طـــور 

تفاوت های انواع سازمان های خیریه هم توضیح داده خواهد شد.

کشور سوئد- 1-1 تعریف وقف و امورخیریه در 
یـــف قانونی بـــرای امور خیریه در ســـوئد وجود نـــدارد و هم چنین بدنـــه دولتی برای  تعر
قانونگذاری خاص  خیریه ها نیز موجود نیست. فعالیت های خیریه در طول زمان تکامل 
کار خیریه انجـــام می دادند. مفهوم  گونه های مختلف شـــخصیت های  حقوقی  یافتـــه و 
خیریه در ســـوئد بار معنایی منفی دارد و ســـازمان های اندکی به جز شـــعبه های ســـوئدی 
خیریه هـــای بیـــن المللـــی خـــود را در زمـــره خیریه ها طبقه بنـــدی می کننـــد. متداول ترین 

شخصیت های حقوقی در سوئد بنیادها و انجمن های غیرانتفاعی هستند]14[. 

انواع سازمان های داوطلب محور- 1-3
یـــه داوطلب محـــور بوده و در درجـــه اول از  کثـــر نیروهای ســـازمان های خیر در ســـوئد ا
داوطلب هـــا در بخـــش داوطلبانه خود اســـتفاده می کنند و داوطلب بـــودن در بخش های 
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گونه های مختلف سازمان های غیرانتفاعی در  کم می باشد.  عمومی و خصوصی بســـیار 
ســـوئد وجود دارد. ســـازمان های مردم نهاد )ســـمن(1 خارج از سیســـتم حکومتی و بخش 
یت های انسانی هستند. هم چنین این  ر و دارای مأمور تجاری هســـتند. آن ها غیرســـودآو
گاهی رسان  سازمان ها توسط خودشان اداره می شوند و عناصر داوطلب دارند و در جامعه آ
می باشـــند. از خصوصیات مهم ســـازمان ها عضومحور بودن آن ها و ساختار دموکراتیک 
آن هاســـت. هم چنیـــن بســـیاری از ســـازمان ها  نقش دفاعـــی پررنگ تری نســـبت به نقش 
خدمات دهی دارند. دو فرم سازمانی مشخص در سوئد بنیاد و انجمن می باشد. عالوه بر 
گروه هـــای مذهبی هم وجود دارند که در ســـوئد به اندازه بنیاد و انجمن شـــاخص  ایـــن دو 

نیستند.
انجمن ها توســـط اشـــخاص حقیقـــی )یا ماهیـــت حقوقی( ســـاخته می شـــوند و برای . 1

رســـیدن به اهداف مشـــترک تالش می کنند. اعضا نباید منفعت اقتصادی شـــخصی 
کنترل می شـــود و از لحاظ قانونی هر  داشـــته باشـــند. یک انجمن توســـط اعضای خود 
کارمند داشته باشند و در بیشتر ساختار  عضو حق رای دارد. انجمن ها باید تعداد کمی 

کنند.. خود از اعضای داوطلب استفاده 
قانون مربوط به بنیادها در ســـال 1993 و 2005 وضع شـــد. بر اســـاس قانون سال 1993 . 2

بنیاد بر اســـاس تخصیص دائمی یک دارایی معین برای مدیریت خودگردان با اهداف 
که بر اساس همان  واضح و مشخص ایجاد می شود. یک بنیاد اهداف مشخصی دارد 

اهداف اداره می شود.    
سازمان های داوطلب محور انواع دیگری هم دارند که در جاهایی با یکدیگر هم پوشانی . 3

دارنـــد. مثـــال جنبش مردمی توده2 زمانـــی به وجود می آید که چندیـــن انجمن با یکدیگر 
جمع شوند. جنبش مردمی توده بر اساس پیوند قوی و تراست مشترک بین یک جنبش 
گونه غالب ســـازمان ها در همه بخش ها بوده و شامل  و عموم جامعه می باشـــد. این ها 
رزشـــی، آموزشـــی، فرهنگی، سیاســـی و اتحادیه های صنفی می باشد.  ســـازمان های و
کودکان3 و صلیب ســـرخ به این  حتـــی خیریه های بین المللی ســـوئدی ماننـــد نجات 

1. NGO
2. Popular mass movements
3. Save the Children
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کنند. گرد هم آمدند تا جنبش مردمی توده را ایجاد  طریق ایجاد شده اند. انجمن ها 
 چندیـــن خیریه فعـــال در بخش رفاه اجتماعـــی خصوصا در زمینـــه بی خانمانی وجود . 4

یـــه در ســـوئد بـــار معنایـــی منفـــی دارد و ســـازمان های اندکـــی به جز  دارنـــد. مفهـــوم خیر
شعبه های سوئدی خیریه های بین المللی خود را در زمره خیریه ها طبقه بندی می کنند.  

ر1 در سوئد مهم هستند و نقش مهمی را در تأثیرگذاری بر دولت ایفا . 5 سازمان های سودآو
رزان،  کشـــاو کارگـــری، فدراســـیون  می کننـــد. ایـــن دســـته بندی شـــامل اتحادیه هـــای 

سازمان های نماینده معلوالن می باشد. 
سازمان های اجتماعی2 سازمان های بزرگ و پایداری هستند که به صورت دموکراتیک . 6

ســـازماندهی می شـــوند و هدف آن ها ایجاد تغییر در جامعه می باشـــد. این ســـازمان ها 
می توانند محلی، منطقه ای یا ملی باشند. هرگز جنبش های شبکه محور در این دسته 

قرار نمی گیرند.  
کلیساهای ثبت شده یا همان گروه های مذهبی در بخش داوطلب محور قرار می گیرند.. 7
که مالکیت . 8 تعاونی ها در ســـوئد به عنوان شـــرکت های مشـــارکتی شناخته می شـــوند 

امـــوال خـــود را بر عهده دارند و توســـط اعضا اداره می شـــوند. فعالیت های مشـــارکتی بر 
که مبنی بر برآیند توانایی های همه اعضا برای ایجاد  اســـاس ضوابطی تأسیس شده اند 
شـــرایط بهتر می باشد. شرکت های مشارکتی معموال شبیه انجمن های اقتصادی اداره 
می شوند اما ممکن است شرکت های محدود باشند. تعاونی های مصرف و تعاونی های 

کار مثال های متفاوتی از شرکت های مشارکتی هستند.  
تعاونی هـــای جدید به عنوان چتر حمایتی برای انجمن هـــای اقتصادی عمل می نمایند. 
کوچـــک در همـــکاری جدیـــد یکـــی از پرهزینه ترین شـــاخه های اقتصاد  ســـازمان های 
اجتماعی هســـتند. آن ها می توانند خدماتی مانند مراقبت از کودکان و سالمندان برای 

بخش عمومی ارائه دهند.
کلیـــدی را در ســـطح ملـــی ایفا . 9 ســـازمان های حمایتـــی چندگانه3مهـــم بـــوده و نقـــش 

کوچکتر برای ایجاد یک ســـازمان  می کنند. این ســـازمان ها از تجمیع چندین ســـازمان 

1. Interest organisations
2. Community organisations
3. Multiple umbrella organisations
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والد به وجود آمده اند. 
بســـیاری از ســـوئدی ها در انجمن های خانه ســـازی یا مالکیت1 عضو شـــده اند. این . 10

کن هســـتند، بـــه وجود  که در یک ســـاختمان ســـا گردهـــم آمـــدن مردمی  ســـازمان ها از 
آمده اند. وظایف تقســـیم شده شامل ایجاد ترتیبات عملی انتخاب یک سخنگو برای 

ارتباط با مالکان می باشد]15[. 

تعریف بنیاد- 1-3-1
کننده توســـط یک  بنیاد در ســـوئد یک شـــخصیت حقوقی بدون مالک اســـت. اهدا 
که  ســـند، ملک یا ســـرمایه نقدی خود را برای اجرای اهداف خاصی اهدا می کند. زمانی 
این هدف در راستای منافع عمومی باشد، بنیاد از رفتار مالیاتی مطلوب بهره مند خواهد 
شد. بنیاد ممکن اســـت اهداف متنوعی مانند اهداف بشردوستانه، فرهنگی، مذهبی، 
کردن منابع مالی داشـــته باشـــد و به اهداف  مجموعـــه ای منتخب از اهداف یا مدیریت 
منافـــع عمومـــی محدود نشـــده باشـــد. نظـــارت بـــر بنیادها توســـط دولت محلـــی واقع در 
شهرســـتان های محـــل فعالیت بنیادها انجـــام می پذیرد. بنیادهای بـــزرگ باید در هیئت 
اجرایی شهرســـتان2 ثبت شـــوند. وظیفه نظارت بر اجرائیات بنیادهـــا هم بر عهده همین 
هیئت می باشـــد. ابزار اصلی حقوقی برای اداره بنیادها قانون بنیادها مصوبه ســـال 1994 

و قوانین برای بنیادها مصوبه سال 1995 می باشد]16[.      
گروه بنیاد را  بنیادهـــا، انجمن نیســـتند و به تبـــع آن عضو هم ندارند. قانون بنیادهـــا 4 

معرفی می کند:
بنیادهای عمومی	 
بنیادهای جذب سرمایه	 
بنیادهای توافق جمعی	 
کارمندان و مستمری بگیران	  بنیادهای 

یج اهداف خیرخواهانه است. به طور مثال برای حمایت از آموزش،  هدف بنیادها ترو
گروه های مورد نظر متولی موقوفه برای  تحقیقات علمی یا فراهم کردن کمک های مالی به 

1. housing or ownership associations
2. County Administrative Board (CAB)
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مدت طوالنی توسط واقف انتخاب می شود.
که مالکیت آن از واقف جدا شود و به اداره کننده آن  یک بنیاد زمانی تأسیس می شود 
واگذار شـــود تا در راستای اهداف مورد نظر اداره شود. بنیاد برای رسیدن به اهدافش باید 
گروه ها یا اشـــخاص حقیقـــی مورد نظر  کمک نقـــدی به  از بازده ســـرمایه جداشـــده بـــرای 
کند یـــا در فعالیت های تجاری مانند بخش مراقبت های پزشـــکی، آموزشـــی و  اســـتفاده 

کند.  ساخت خانه شرکت 
یژگی شاخص بنیاد به عنوان یک ساختار حقوقی است. در ابتدا یک  اســـتمرار و بقا و
کافی برای ادامه عملکرد یک بنیاد حداقل به مدت 5 یا 6  ســـرمایه جداشـــده باید ارزش 
ســـال را داشته باشـــد. تعهد الزم برای تبدیل کمک ها به بنیاد فقط میزان دارایی محاسبه 
شـــده نیســـت. مانند انجمن هـــای غیرانتفاعـــی، بنیادها نیز شـــخص حقوقی هســـتند و 
کنند و قوانین و تعهدات مخصوص به خود را دارا هســـتند. قانون  می توانند قرارداد امضا 
گرو ســـرمایه آن می باشـــد. نماینده بنیاد  بنیادها بیان می کند که مســـئولیت یک بنیاد در 
عموما مسئول فعالیت های بنیاد نیست. اعضای هیئت مدیره، حسابرسان تعیین شده 
کمبود اقتصادی به دلیل غفلت آنان باشـــد باید پاسخگوی خسارات وارده  در صورتی که 
بـــه بنیاد باشـــند. چنان چه هیچ ســـرمایه ای بعـــد از پرداخت بدهی ها باقـــی نماند، بنیاد 
کامل توســـط بازده ســـرمایه جداشده تأمین مالی  گر بنیاد به طور  منحل اعالم می شـــود. ا
کاسته نمی شود و بنیاد به صورت دائم  شود، سرمایه خودش استفاده نشده و از ارزش آن 

به فعالیتش ادامه می دهد. 
ثبـــت نـــام قانونی و نظارت توســـط مقامات در مقایســـه با انجمن هـــای غیرانتفاعی از 
معایب بنیادها به شـــمار می آید. در مقایســـه با دیگر شـــخصیت های حقوقـــی بنیادها از 

تری از خودگردانی برخوردارند. درجه باال

انجمن های غیرانتفاعی1- 1-3-1
انجمن های غیرانتفاعی در سوئد به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

که در فعالیت های تجاری شرکت نمی کنند اما با هدف غیرانتفاعی تشکیل 	  آن هایی 

1. Non-profit associations 
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شده اند.
آن هایـــی که به طور شـــفاف قصدشـــان تولیـــد فاند برای اعضایشـــان می باشـــد ولی برای 	 

رسیدن به آن فعالیت تجاری انجام نمی دهند)به عنوان مثال اتحادیه های کارگری(.  
آن هایـــی که به رغم انجام فعالیت های تجاری، اهـــداف غیرانتفاعی دارند و منابع مالی 	 

یع نمی شود و برای اهداف غیرانتفاعی استفاده می شود. یافتی بین اعضا توز در
انجمن های غیرانتفاعی شـــخصیت حقوقی دارند و می توانند مقررات خود را داشـــته 
رده شوند.  باشند و مسئولیت بپذیرند و به عنوان یک حزب در روند قضایی به حساب آو
این انجمن ها به روش مشابه می توانند مانند انجمن اقتصادی سازماندهی شوند. در این 
گرفتـــن تصمیمات وجود  انجمن هـــا بدنه اجرایی و جلســـات اعضا و هیئت مدیره برای 
دارد. عدم وجود اساسنامه مجزا برای انجمن های غیرانتفاعی آزادی فراوانی را برای آن ها 

کنند]17[.     ایجاد می کند تا برای رسیدن به اهداف و فعالیت ها خود را سازماندهی 

گروه های مذهبی- 1-3-3
کلیســـای ســـوئد، کلیســـایی اصالح طلـــب لوتـــری اســـت، که توســـط دولـــت در قرن 
شـــانزدهم ایجاد شده است. در حالی که وضعیت قانونی آن تغییری نکرده است ساختار 
کم و بیش مســـتقل از بقیه بخش هـــای اجرایی دولت اســـت. مانند آلمان،  ســـازمانی آن 
کلیســـایی بالغ بر یک  که ملقب به مالیـــات  کلیســـای ســـوئد مؤسســـه ای عمومی اســـت 
کلیسا شامل عناصر درآمدزایی  که  درصد درآمد مالیاتی می باشـــد. این بدان معنی است 
کلیسای سوئد ثبت ملی برای دولت  که در بخش های دیگر یافت نمی شود. اخیرا  است 
کلیسا و دولت شد و ثبت ملی در دفاتر مالیات  را انجام داد اما این پروسه باعث جدایی 
کلیســـا فعالیت های اجتماعی بســـیاری خارج از مؤسســـات  محلـــی انجام شـــد. اکنون 
کلیســـای ســـوئد  دولتـــی محلـــی و منطقـــه ای انجام می دهد. کوچکترین بدنه ســـازمانی 
کلیســـا اســـت.  کشـــیش  کلیســـا هســـتند، بدنـــه بزرگتر بعـــدی منطقه فرمانروایی  حضار 
کلیسا زنجیره فرماندهی خودش و  کلیسای سوئد قلمرو اسقف می باشد.  بزرگترین واحد 
ترین بدنه تصمیم گیری در سطح منطقه  ســـاختار جدا شده از دولت را دارا می باشـــد. باال
که به صورت دموکراتیک هر ســـه ســـال  کشـــیش، اتاق دعای انتخابی اســـت  فرمانروایی 
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ترین تصمیم گیرنده است  کلیسایی باال یک بار انتخاب می شوند. در سطح ملی، شورای 
کلیســـای سوئد می باشد. رابطه  کننده  که اداره  و هیئت مدیره اصلی را انتخاب می کند 
گســـترده ای بحـــث برانگیز بود. با  کلیســـا و دولت به خصوص در دهه 1980 به طور  مابین 
این کـــه کلیســـا هم چنـــان از خودگردانـــی قابل مالحظـــه ای در داخل ســـازمان های دولتی 
کلیســـا از  برخـــوردار بود این مناظرات باعث جدایی بزرگتری خواهد شـــد. به دلیل این که 
کثر فعالیت های کلیسا به عنوان  لحاظ قانونی قسمتی از دولت سوئد محسوب می شود، ا

عناصر مهم بخش غیرانتفاعی سوئد محسوب می شوند]17[.  

نیات خیرخواهانه- 1-1
بنیادهـــا، انجمن های غیرانتفاعی و جوامـــع مذهبی هر کدام یک یا چند تا از اهداف 

یر را برمی گزینند: بشردوستانه ز
فرهنگ	 
یست	  محافظت از محیط ز
کودکان	  مراقبت از 
فعالیت های سیاسی	 
فعالیت های مذهبی	 
مراقبت های درمانی	 
فعالیت های خیریه برای نیازمندان	 
یت بنیه دفاعی سوئد برای ارتش یا مقامات دیگر	  تقو
آموزش 	 
تحقیقات علمی	 
سایر فعالیت های معادل با موارد باال	 

انجمـــن غیرانتفاعـــی می تواند انـــواع فعالیت ها را به روش های مختلـــف انجام دهد. 
کامل برای انجمن های غیرانتفاعی نیســـت. این انجمن ها می توانند  اهـــداف باال به طور 
کمتری بر طبق قانـــون مالیات بر درآمد  کســـر مالیاتی  کارهـــای دیگری انجـــام دهند اما از 

برخوردارند.



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

در ســـوئد قانـــون خیریه و بدنه نظارتـــی قانونی خاص برای فعالیت هـــای خیریه وجود 
یادی ســـاختار قانونی  یادی نیاز اســـت. تا اندازه ز نـــدارد، در نتیجـــه به قوانین و مقررات ز
که چه قانونی مورد نیاز است. فرم متداول  سازمان یا شخصیت حقوقی تصمیم می گیرد 
انجمن های خیریه و غیرانتفاعی در ســـوئد انجمن های غیرانتفاعی هستند. تحت قانون 
گانه ای برای انجمن های غیرانتفاعی وجود ندارد. این فرم از  سوئد قانون و اساسنامه جدا
سازمان ها توسط قوانین موردی و استفاده مشابه از قواعد حقوقی فرم های دیگر انجمن ها 
اداره می شود. فرم دیگر خیریه ها، بنیاد می باشد. بنیاد یک فرم از انجمن نمی باشد بلکه 

توسط یک سرمایه جداشده از واقف تشکیل می شود]18[. 

چارچوب قانونی سازمان های داوطلب محور- 1-5
بـــرای انجمن ها چارچوب قانونی خاصی وجود ندارد. بـــرای بنیادها و جوامع مذهبی 
چارچـــوب قانونی وجـــود دارد. ســـازمان های غیردولتی همانند شـــخصیت های حقوقی 
که در زمینه منافع عمومی  دیگر در ســـوئد مشـــمول مالیات می شـــوند. برای انجمن هایی 
کار می کننـــد، مقـــررات خاصـــی وجـــود دارد. در ایـــن موارد مســـئولیت پرداخـــت مالیات 
که مالیات بر مقداری از درآمد خود پرداخت  محدود شـــده اســـت و انجمن ها مســـئولند 
کنند. نحوه پرداخت مالیات متنوع بوده و به نوع ســـازمان بســـتگی دارد. نحوه برخورد با 
انجمن ها و بنیادها متفاوت می باشـــد. در راستای تأیید اهداف منافع عمومی انجمن یا 

ری است. سازمان مذهبی 4 شرط و در نهایت معافیت مالیاتی ضرو
هـــدف اصلی یک انجمن باید منفعت رســـانی به عموم باشـــد. این اهـــداف می تواند . 1

رزش و فرهنگ باشد. شامل مذهب،سیاست،و
رده شدن اهداف باشد. 2 فعالیت انجمن ها باید منحصر باشد تا بتواند در راستای برآو
فعالیت انجمن ها پس از چندین ســـال باید پاســـخگوی درآمد سرمایه انجمن باشد. . 3

کـــه در حـــدود 80 دصد از درآمـــد باید بـــرای فعالیت های خود  ایـــن به معنی آن اســـت 
انجمن صرف شود.

کـــه دلیل خاصی در . 4 کند مگر آن  کســـی جلوگیـــری  انجمـــن نباید از حضور داوطلبانه 
راستای ماهیت و میزان ارتباط فعالیت های انجمن یا اهدافش وجود داشته باشد.  
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رده ســـازد ملزم به پرداخـــت مالیات بر  گـــر یک ســـازمان غیردولتـــی این 4 شـــرط را برآو ا
ک و مســـتقالت و درآمد تجاری نیســـت، در صورتی کـــه این درآمـــد از فعالیت های  امـــال
غیرانتفاعی انجمن کســـب شـــده باشد. این بدان معناســـت که درآمدی که از فرآیندهای 
جذب ســـرمایه1یا فعالیت های غیرانتفاعی کسب شود مشمول پرداخت مالیات نخواهد 
گر یک ســـازمان عالوه بر فعالیت های خود فعالیت های تجـــاری اضافی مانند ارائه  بـــود. ا
گانه  خدمات داشـــته باشـــد، مشمول مالیات خواهد بود. هر ســـازمان باید به صورت جدا
یابی شـــود و خوداظهاری ســـاالنه ارائه دهد تا توسط آژانس مالیاتی بررسی و تعیین شود  ارز
که درآمد آن ســـازمان مشـــمول مالیات خواهد بـــود یا نه. بعضی از ســـازمان ها که از لحاظ 

مالیاتی وضعیت مشخصی دارند گزارش ساالنه خود را هر 5 سال یک بار ارائه می دهند.
یک بنیاد باید اهداف بلند مرتبه تری در منافع عمومی داشته باشد، مانند تحقیقات 
یس )این موارد می تواند مربوط به یک انجمن هم  علمـــی، خیریه، مراقبت از کودکان و تدر
باشد(بنیادها در زمینه درآمد تجاری خود به هیچ وجه مشمول کسر مالیات نخواهند بود. 
به هر حال شخصیت های حقیقی در کمک های نقدی شخصی به سازمان های داوطلب 
محور مشـــمول کســـر مالیات نخواهند بود. ســـازمان ها باید بـــه آژانس مالیاتـــی در رابطه با 
حقوق پرداختی ســـاالنه به داوطلبان گـــزارش بدهند. در صورتی که یـــک داوطلب ادعای 

مبالغ گزاف در ازای کار داوطلبانه اش دارد باید به آژانس مالیات اطالع داده شود.

معافیت مالیاتی بنیادها و انجمن ها - 1-1
جامعه ســـوئد فرم هـــای جمعـــی و دموکراتیک ســـازمان مانند انجمن را بـــه بنیادهای 
شخصی ترجیح می دهند. معافیت مالیاتی بنیادها استانداردهای قانونی سختگیرانه تری 
نســـبت بـــه انجمن ها دارد و انجمن هـــا در طول فعالیت خود از کاهش مالیات بیشـــتری 
نســـبت بـــه بنیادها برخوردارنـــد. در قوانین بنیادها بایـــد برای تمامی درآمـــد خود مالیات 
کنند از مالیات  که در راســـتای منافع عمومی فعالیـــت  کنند، امـــا بنیادهایی  پرداخـــت 
کســـر مالیات وضعیـــت غیرانتفاعی در ســـوئد بـــرای بنیادها  معـــاف هســـتند. مهم ترین 
معافیت مالیات بر درآمد جزئی اســـت. بنیادهای عام المنفعه به دو دسته تقسیم شوند: 

1. Fundraising 
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گروه های کوچک و بزرگتر. گروه وسیع شامل بنیادهایی است که برای اهداف عام المنفعه 
کوچک شـــامل 30 بنیاد می باشد و سازمان های دیگر  گروه های  شایســـتگی الزم را دارند. 
یی فقط مالیـــات بر درآمد  مانند مؤسســـات آموزشـــی خصوصی و اتحادیه های دانشـــجو

گروه بزرگتر از معافیت مالیاتی برخوردارند.  دارند و نسبت به 
یافت می کنند مربوط به گروه  یـــت بنیادهایی که وضعیـــت معاف از مالیات را در کثر ا
کار  بزرگتـــر هســـتند. ایـــن بنیادها از مالیات بـــر کل درآمد به جز درآمد حاصـــل از دارایی و 
تجاری معاف هســـتند. برای رســـیدن به ایـــن وضعیت حتما نباید اهـــداف عام المنفعه 

یر باشد: داشت اما باید مطابق با دو شرط ز
قسمت اعظم عملکرد باید با اهداف بیان شده برابر باشد.	 
گروهی از افراد محدود شده باشد.	  فعالیت های بنیاد نباید به فامیل ها یا 

انجمن هـــا واجد شـــرایط معافیت مالیاتـــی در فرم حقوقی آن هســـتند اما انجمن های 
که  اقتصـــادی شـــامل آن نمی شـــوند. انجمن ها به دو دســـته تقســـیم می شـــوند: آن هایی 
که  اهـــداف عام المنفعـــه دارند و برای معافیت مالیاتی واجد شـــرایط هســـتند و آن هایی 
خدمـــات عام المنفعه ندارند و مشـــمول مالیات می شـــوند. مانند بنیادهـــا، انجمن های 
رده شده است:  یر آو که در ز معاف از مالیات باید پیش نیازهای خاصی را داشته باشند 

اهداف سازمان باید منتهی به خدمات عام المنفعه باشد	 
فعالیت های سازمان مطابق با اهداف عام المنفعه باشد	 
یت در این سازمان ها باید برای همه افراد آزاد باشد	  عضو
بیشترین بخش درآمد سازمان باید برای اهداف عام المنفعه مصرف شود.	 

رده شود درآمد انجمن از مالیات معاف خواهد بود مگر بخشی  گر این چهار شرط برآو ا
گر ماهیت دارایی یا فعالیت تجاری با  کـــه از دارایی یا فعالیت های تجاری آمده باشـــد. ا
اهداف عام المنفعه انجمن مرتبط باشـــد دارایی و فعالیـــت تجاری نیز از مالیات معاف 
گر انجمنی اهداف عام المنفعه داشته باشد حتی از مالیات بر هدایای خود  خواهد شد. ا
یافـــت یارانه از آژانس هـــای دولتی به کار  نیـــز معـــاف خواهد بود. این معافیـــت به عنوان در
می رود. تغییر در این موارد به طور مرتب طی سال ها تکرار شده است. شایستگی انجمن 
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کـــه بر طبق آن  یافـــت حمایت مالی از دولت منتهی به شـــرایط خاصی می شـــود  بـــرای در
یج  یکی داشـــته باشـــد و فرم عقاید عام المنفعه را توســـط ترو انجمن باید عملکرد ایدئولوژ
رش بدهـــد. مقـــدار یارانـــه دولـــت در  ارزش هـــای دموکراتیـــک و انســـجام اجتماعـــی پـــرو
یع مالی مستقیم و غیرمستقیم  انجمن های بخش غیرانتفاعی قابل توجه بوده و شامل توز

یا حمایتی می باشد]19[.

قوانین بنیادها- 1-1
قانون بنیادها بیان می کند که مسئولیت یک بنیاد در گرو سرمایه آن می باشد. نماینده 
بنیاد عموما مسئول فعالیت های بنیاد نیست. اعضای هیئت مدیره، حسابرسان تعیین 
شـــده باید پاســـخگوی خســـارات وارده به بنیاد باشـــند در صورتی که کمبود اقتصادی به 
دلیل غفلت آنان باشـــد. چنان چه هیچ ســـرمایه ای بعد از پرداخت بدهی ها باقی نماند، 
کامل توســـط بازده ســـرمایه جداشده تأمین  گر بنیاد به طور  بنیاد منحل اعالم می شـــود. ا
مالی شود، سرمایه خودش استفاده نشده و از ارزش آن کاسته نمی شود و بنیاد به صورت 

دائم به فعالیتش ادامه می دهد. 
گروه بنیاد را معرفی می کند: قانون بنیادها 4 

بنیادهای عمومی	 
بنیادهای جذب سرمایه	 
بنیادهای توافق جمعی	 
کارمندان و مستمری بگیران	  بنیادهای 





| فصل سوم |

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





کشور سوئد- 3 وضعیت موجود و روند توسعه وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 3-1
پس از بررســـی وضعیت عمومی کشـــور ســـوئد و آشـــکار شـــدن مفهوم امـــور خیریه و 
یخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در  عام المنفعه در این فصل به بررســـی روند تار
کشـــور سوئد پرداخته می شود و پس از آن به بررسی وضعیت موجود و آمارهای مربوط به 
یـــه و ایجاد ســـازمان های  نهادهـــا و درآمدهـــای آن هـــا پرداختـــه خواهـــد شـــد. امـــور خیر
غیرانتفاعی در ســـوئد پدیده ای بســـیار کهن بوده و از زمان های بسیار قدیم مردم به خیر و 

ر داشتند.  امور خیریه باو

تاریخچه ایجاد خیریه در سوئد- 3-1
یخچـــه طوالنی و در عین حال قدرتمندی در زمینـــه بنیادها دارد. در اوایل  ســـوئد تار
قـــرن 21 حـــدود 15,000 بنیـــاد بـــزرگ وجود داشـــت کـــه در زمینه های مختلفـــی فعالیت 
می کردند. قوانین جدید بنیادها از ســـال 1996 به فرم های قانونی اجازه می داد تا توســـط 
بدنه های اجرایی و کمک های مالی استفاده شوند. در بدنه جمعیت بنیادها، نهادهای 
خودگردانـــی ماننـــد نهادهای وابســـته به حکومت وجـــود دارند. آمار کمـــی در این زمینه 
یادی ماننـــد تأثیر قانون جدید بر بنیادها اتفاق افتاده اســـت. بر  وجـــود دارد و تغییـــرات ز
اســـاس تخمین هـــای اخیر عـــالوه بر 15,000 بنیاد بـــزرگ در حدود 20,000 یـــا 30,000 بنیاد 

کوچکتر در کشور سوئد وجود دارد.   
که اهـــداف عام المنفعه   تقریبـــا در حدود 11,500 بنیاد بزرگتر ســـوئدی موجود اســـت 
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گروه بزرگـــی از بنیادهای قدرتمند در  وســـیع تری را دنبال می کننـــد. بنیادهای دیگر مانند 
زمینه مســـتمری بازنشستگان از این دســـته مستثنی خواهند بود. بنیادهای عام المنفعه 
بر می گیرند. در گذشته  12 درصد از هزینه کلی اجرایی بخش وسیع غیرانتفاعی سوئد را در
کشور فقیر با تلفات سنگین جمعیتی به دلیل مهاجرت فراوان به امریکای شمالی  سوئد 
در نیمه دوم قرن نوزدهم بود. تسهیم ناعادالنه منابع طبیعی مانند آهن و چوب و دستیابی 
بـــه انـــرژی آبی ارزان در این کشـــور وجود داشـــت. با احترام به این منابع و ظرفیت ســـازی 
داخلـــی بـــرای اعمـــال فرآیند بـــر روی آن ها به جـــای صادرات آن هـــا به عنوان مـــواد خام، 
کرد. ســـوئد در مدت  وضعیت اقتصادی این کشـــور در مدت صنعتی ســـازی تغییر پیدا 
طوالنی به صورت مستقل عمل می نمود و در دو قرن اخیر از شرکت در جنگ ها اجتناب 
کوتاه و  می کـــرد. بنابراین ســـوئد قادر بـــه تغییر وضعیت اقتصـــادی زمینگیرش در مـــدت 
کرد ولی بیشـــتر از آن در  کمی توســـعه پیدا  تحت شـــرایط صلح آمیز بود. ســـوئد بـــه میزان 
کرد. در طی  پای شمالی شهرت پیدا  کشـــورهای ارو زمینه تجارت و صنعت ملی در بین 
کار خود را تجربه  ره طوالنی مدت روابط صلح آمیز با رقبای بازار  کشور دو قرن بیستم این 
یادی در  این کشـــور جمع شـــد. این ثروت ها به وســـیله  نمود. در نتیجه ثروت اقتصادی ز
بخـــش خصوصـــی پایان یافـــت. در عوض افزایش ثـــروت خصوصی، ثـــروت راه خود را به 
ســـمت بخش دولتی به صـــورت نتایج تســـلط طوالنی مدت دموکرات هـــای اجتماعی و 
کرد. رشـــد ثروت عمومی بر روند توسعه  یم های با مالیات باال بر دولت، باز  متعاقب آن رژ
گذاشـــت. همـــه این  و ســـاختار بخـــش بنیادهـــای ســـوئدی بـــه صـــورت مطلوبـــی تأثیر 
یخـــی عمومـــی در تشـــریح رونـــد توســـعه و رشـــد بنیادهای ســـوئدی مهم  کتورهـــای تار فا
ره های  می باشند. نقش و موقعیت بنیادها در جامعه سوئد پیش از قرن بیستم متحمل دو
متفـــاوت تغییر شـــده اســـت. از تمرکز بـــر آموزش و کمـــک هزینه تحصیلـــی در بنیادهای 
ره پیش از سال 1800 آغاز شد. این روند توسعه به صورت یک طیف  تأسیس شده در دو
50 ســـاله  از ســـال 1800 تا سال 1850 با تأثیر بیشتر بر بنیادها در زمینه خدمات اجتماعی 
قابـــل تعریف می باشـــد. بنیادهای تحقیقاتی در نیمه دوم قـــرن نوزدهم و بعد از آن غالب 
یخی مخصوص دیگر نیز  ره توســـعه ای تار جامعه بودند. برای درک این روند توســـعه دو دو
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رت رفاه دولتی و بســـط  ره با اهمیت اصالحات و ضرو بایـــد مد نظر قرار بگیرد. این دو دو
جنبش های سنتی مشهور در ارتباط هستند. 

که تعدادی از بنیادهای وابســـته به قسمت خصوصی در  از تحلیل ها مشـــهود اســـت 
گروهی از این بنیادها قسمت قابل توجهی از تجارت سوئد  جامعه با هم تجمیع شـــدند. 
کنترل می کنند. این تجربه توسط  و زندگی صنعتی ســـهامداران شـــرکت های ســـوئدی را 

نشریات بین المللی تجاری اطالع رسانی شده بود. 
دسته بزرگی از بنیادهای وابسته به دولت شامل طیف وسیعی از بنیادهای در ارتباط 
با عموم تحت نام بدنه میزبان می باشند مانند بنیادهای کنترلگر بیمارستان های عمومی 
یا بنیادهای در ارتباط با خانواده ســـلطنتی یا طبقه اشـــراف سوئدی. تعداد بسیار کمی از 
کدام از  گر بنیادی در هیچ  بنیادهای ســـوئدی در دسته بنیادهای جامعه قرار می گیرند. ا
طبقه بندی های موجود قرارنگرفت جزو دسته بنیادهای مستقل قرار می گیرد. بنیادهای 

مستقل، بیشترین تعداد را در بنیادهای عام المنفعه سوئدی دارا هستند. 
تجربه دولت سوئد در تأسیس یک بنیاد در طول دو دهه گذشته بسیار قوی است. در 
طول دهه 1990 نقش دولت در تأســـیس بنیادها با استفاده از فرم بنیادها تعریف می شد. 

به طور خاص مشکل دولتی مدار بودن این فرم برجسته شده است]20[. 

دوره اصالحات - 3-1-1
بـــه دلیل معرفی اصالحـــات در دهه 1520 تمـــام دارایی های قبلی کلیســـای کاتولیک 
توسط پادشاه وقت مصادره شد و تحت کنترل ملکه قرار گرفت. همزمان مذهب موجود، 
نهادهای اجتماعی و خیریه کلیســـای کاتولیک به ملکه ســـوئد واگذار شـــد. هســـته های 
اولیـــه نهادهـــا بعدًا به عنوان جزئی از سیســـتم دولت ملی نوظهور و سیســـتم رفاهی دولت 
نوظهور درآمدند. کلیســـای ملی در ســـال 1527 معرفی شـــد و بخش مذهبی ایجاد شـــده 
ترین نقش را در متحد و سالم  نگه داشتن ملت جوان سوئد ایفا کرد.  توسط این کلیسا باال
که انحصـــار مذهبی به  ثانیـــًا تصمیـــم نهایی فرآینـــد طوالنی مـــدت نهادی در زمانـــی 
کلیســـای ملی در ســـال 1593 اعطا شـــده بود، نیروی عظیم بیرونی و مستقل دولت ملی 
مجبور به ترک کشور بود. کلیسای کاتولیک و تعدادی از اخوت های دینی و رهبانیت های 
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که از اواخر قرن دوازدهم درسوئد فعالیت می کردند، مجبور به فرار از سوئد و  تجمیع شده 
که به طرز  گسترش اصالحات در سوئد باعث ایجاد موقعیتی شد  یم جدیدش شدند.  رژ
متفاوتـــی بـــا دیگر کشـــورهای قاره خودش مقایســـه می شـــد. در بســـیاری از این کشـــورها 
کاتولیک و نهادهای غیرانتفاعی و داوطلـــب محور متنوع آن در زمینه آموزش،  کلیســـای 
رفـــاه اجتماعـــی، مراقبت هـــای درمانـــی به عنوان بخشـــی فعـــال در توســـعه اجتماعی به 
کلیســـای  کاتولیک ها،  حســـاب می آمدنـــد. در دهه 1990 پـــس از مهاجرت هـــای فزاینده 
کاتولیک  ر به سوئد بازگشت. در سال 1998 اولین سوئدی به مقام اسقف  کاتولیک به زو

که بعد از اصالحات هفتمین نفر بود.  سوئد درآمد 
کلیسای  کلیسای سوئد از دولت آن در ســـال 2000، پاپ و  پس از جداســـازی رســـمی 
کلیســـای سوئد دعوت شدند و یکدیگر را  کاتولیک برای اولین بار از طرف اســـقف اعظم 
کلیساهای مسیحیت بلکه  گذشـــته قرن بیستم، نه فقط  کردند. در طی دو دهه  مالقات 
کردند و  گروه مسلمانان ظهور پیدا  نهادهای داوطلبانه و غیرانتفاعی ســـایر مذاهب مانند 
گسترده تر  باعث توســـعه یافتن و غنی تر شدن زندگی مذهبی ســـوئدی ها و جامعه مدنی 
کلیه  شـــدند. جمع گرایی نهادها باعث توســـعه آتی و تمرکز بر حوزه بنیادهای ســـوئدی و 

بخش های غیرانتفاعی سوئد شد]20[. 

رفاه دولتی سوئد و بنیادها- 3-1-1
ادبیات جالب علمی در این زمینه وجود داشت که ساختار و روند توسعه سیستم رفاه 
یســـندگان از بر شـــمردن نقش و اهمیت  دولتی ســـوئد را بیـــان می کند. در کل، همه این نو
سیســـتم های داوطلـــب محـــور و غیرانتفاعی عاجز بودنـــد. فقط در زمینه سیســـتم رفاهی 
محدود شـــده مانند توانبخشی معتادان و آموزش بزرگســـاالن می توان تحلیل های وسیعی 
بـــارۀ نقـــش افـــراد حکومتی، شـــهرداری ها یا عمـــوم را در بحث نظـــارت خدمات رفاهی  در
یگران  یافت. موقعیت بنیادها در سیســـتم گســـترده نظـــارت بر خدمات رفاهـــی و دیگر باز
ره های پیشین در قرن ها و  جامعه مدنی مانند گروه های اجتماعی و انجمن های خیریه دو
یگران به عنوان پیشـــگامان  دهه هـــای اخیر تغییر پیدا کرده اســـت. در بعضی موارد این باز
شـــاخه های جدید در سوئد بودند. در قرن هفدهم و هجدهم و نوزدهم نیز مانند اوایل قرن 
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بیســـتم بنیادهـــای ســـوئدی توســـط اشـــخاص حقیقـــی از طبقـــه اشـــراف و صنعتگران و 
ثروتمندان تأسیس می شدند. چرایی تأسیس بنیادها توسط مردم این قشر قابل درک است 
یرا آن ها بخشی از جمعیت سوئد بودند که ثروت مازاد جامعه را انباشته بودند. دسترسی  ز
بـــه ثـــروت جزو شـــرایط الزم برای تأســـیس یـــک بنیـــاد می باشـــد. در نتیجه مردم این قشـــر 
بنیادهای خود را تأسیس می کردند و آن را بر اساس ارزش های شخصی، نقاط انحرافی یا 
حتی بر اســـاس اهداف شـــخصی اداره می کردند. دو دلیل اصلـــی از میان دالیل مختلف 
ایجاد بنیاد در آن قرن قابل ذکر اســـت. اولین دلیل نقش کالســـیک بنیادها در سوئد بود که 
از جنبـــه مالی موجب حفظ اعضای گروه می شـــد یا ضمانت کننـــده فراگیری مهارت ها و 
روابـــط الزم و توســـعه آن هـــا در آینده می شـــد. دلیل اصلی دیگر تأســـیس بنیـــاد برای طبقه 
ثروتمنـــد مراقبت از بدشانســـی های شـــخصی یا گروهـــی در جامعه و کمک بـــه آن ها از هر 
یادی بـــا ارزش ها و تجربیاتـــی که در فرهنگ  روشـــی بـــود. در قرن های گذشـــته بنیادهای ز
ســـنتی خیریه وجود داشـــت، با یکدیگر تجمیع پیدا کردند. این مفهـــوم باعث القای یک 
کثر این تجمیع بنیادها در زمینه  لت ضمنی منفی قوی در قرن بیســـتم ســـوئد داشت. ا دال
رفاه اجتماعی خصوصی برای فقرا بود و در زمینه هنر، فرهنگ و آموزش مانند کشـــورهای 
دیگر این تجمیع وجود نداشـــت. به طور ســـنتی خیریه های رفاه اجتماعی به طرز عمیقی 
یر منفی از  وابســـته به هوس ثروتمندان و رفتارهای پدرســـاالنه قشر باالدستی می باشد. تصو
یر زندگی فقیرانه و نیازمندانه بود. این  خیریه و اقدامات بشردوستانه در سوئد ناشی از تصو
دو دلیل برای تأسیس بنیادها می تواند به عنوان قسمتی از تجربیاتی باشد که می خواست 
ساختار قدرت جامعه را حفظ کند. این بعد به راحتی با نگاه به مدیریت بورسیه تحصیلی 
خصوصی قابل درک می باشـــد. مدیریت خیریه های رفاه اجتماعـــی به عنوان ابزاری برای 

کاهش تأثیرات وخیم جامعه صنعتی گسترده معرفی می شود]20[.
در اوایـــل قـــرن نوزدهـــم ســـازمان های خیریه تحت ســـلطه مـــردان طبقه متوســـط قرار 
یک  یت و تعهـــد ایدئولوژ داشـــتند، امـــا در اواخـــر قرن زنان نقـــش اصلی را در زمینـــه عضو
ســـازمان های انسان دوستانه برعهده داشـــتند. مؤسسات نوجوانان شـــامل یتیم خانه ها و 
کانون اصالح و تربیت برای کودکان معلول، محروم و بزهکار ایجاد شده اند. این ابتکارات 



کشور سوئد   60  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کـــودکان در آن زمان  گرفته شـــده از نیاز به رفاه  توســـط افـــراد، انجمن ها و بنیادهای الهام 
کار اجتماعی تأسیس شد. این انجمن نقطه  به وجود آمده اند. در سال 1903 انجمن ملی 
کار اجتماعی تغییر  عطفی در ایجاد خیریه  های سازماندهی شده بود. قصد انجمن ملی 
کودکان و سیاست های دیگر رفاهی بود. در اثر  کمک به فقرا، رفاه  درسیاست های دولتی 
فعالیت هـــای ایـــن انجمـــن رهبران ســـازمان های غیرانتفاعـــی موفق به اشـــغال موقعیت 
زی  مهمی در بوروکراســـی دولتی رفاه اجتماعی شـــدند. این پیشـــرفت در فهـــم پیوند امرو
کمک می کند. در طی قرن بیســـتم فعالیت های رفاه  دولت و ســـازمان های غیرانتفاعـــی 
کرد.  کاهـــش پیدا  اجتماعی بســـیار ســـازمان های بشردوســـتانه به دلیل رشـــد رفاه دولتی 
تعـــدادی از فعالیت هـــا توســـط دولـــت انجام می شـــد. این فرآینـــد در اغلب مـــوارد بدون 
گرفتن  کشـــمکش بود اما در آن زمان خدمات ســـازمان های غیرانتفاعی بایـــد بدون درنظر 
یافـــت حمایت دولتی  یارانـــه خالـــی از هرگونه فعالیـــت تجاری می بود و بـــر طبق قانون در
کرد، این  کاهش پیدا  به ســـختی انجام می گرفت. در نتیجه میزان خدمات غیرانتفاعـــی 
بـــارۀ نیازهای اجتماعی به  کاوشـــگری در ران روش های مختلف  ســـازمان ها به عنوان نوآو

ارائه خدمات پرداختند. 
در جـــدول )3-1( تقریبا 11,500 بنیاد منافع عمومی ســـوئدی بر اســـاس وابســـتگی به 
رده شـــده است. این وابستگی می تواند به عنوان  گروه های موجود در جامعه آو بخش ها یا 
گیرنده کمک از بنیاد بخش خصوصی باشد )مانند بیمارستان عمومی(  مثال وقتی تنها 
یگران بخش های اصلی جامعه کنترل می شـــوند )مانند  یـــا هیئت مدیره بنیاد توســـط باز
یگران بخش های اصلی تأســـیس شـــده باشـــند.  رزشـــی( یا بنیاد توســـط باز بنیادهـــای و

)مانند شهرداری یا شرکت های خصوصی( ]20[.
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جدول  3-1( حدود فعالیت و درجه وابستگی بنیادهای سوئد 

کرون( تعدادسرمایه )میلیون 

بنیادهای مستقل65,9003,460

بنیادهای شرکتی9,900430

وابسته به دولت56,4004,720

دولت، شهرداری و سایر33,2002،380

بیمارستان، دانشگاه، سایر23,2002,340

بنیادهای جامعه10020

بنیادهای جامعه مدنی21,2002,870

غیرانتفاعی و داوطلبانه17,3001,890

کلیسای سوئد3,900980

مجموع153,50011,500

وضعیت موجود وقف و امور خیریه- 3-3

تمایل به انجام فعالیت داوطلبانه در سوئدی ها- 3-3-1
کننده در فعالیت های داوطلبانه  طبق آمار تقریبا در حدود نیمی از جمعیت شرکت 
که در )جدول 3-2( نشـــان داده  گونه  گذشـــته ثابت بوده اســـت همـــان  در طول دو دهه 
شـــده اســـت. آمار و ارقام سال 2009 کاهش خفیفی در آمار سال 2005 نشان داده و بیانگر 
آن اســـت که 51 درصد مردم ســـوئدی فعالیت های داوطلبانه انجام می دهند.به هر حال 

آمار سال 2005 افزایشی در آمار 48 درصدی سال 1992 نشان می دهد.  
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جدول  3-2( میزان فعالیت های داوطلبانه در سوئد طی سال های 1992، 1998، 2005 و 2009 

1991199110051009سال

48525148درصد حضور در فعالیت های داوطلبانه

گیری می شود: یر اندازه  کار داوطلبانه بر حسب موارد ز تمایل به انجام 

جنسیت 	 
در نوشـــته ها توازن جنســـیتی داوطلبان تقریبًا به صورت مســـاوی و با تناســـب بیشتر 
گزارش شـــده اســـت. آمار سال 2009 نشـــان می دهد که 54 درصد  مردان نســـبت به زنان  
جمعیت مردان و 43 درصد جمعیت زنان در بازه ســـنی 16 تا 74 ســـال در فعالیت های 
تر  کی از آن اســـت که هر چه سن مردم سوئد باال داوطلبانه شـــرکت می کنند. نوشـــته ها حا

می رود تمایل ببیشتری به انجام فعالیت های داوطلبانه دارند. 

گروه های سنی	 
گروه ســـنی غالب داوطلبان بین 30 تا 44  نظرســـنجی های انجام شده نشان می دهد 
ســـال می باشـــد. شـــرکت در فعالیت های داوطلبانه بعد از 75 ســـال نـــزول می کند. این 
که مردان در  کی از آن اســـت  اطالعـــات در جدول  )3-3( نشـــان داده خواهد شـــد و حا

گروه های سنی بیشتر از زنان در فعالیت های داوطلبانه شرکت می کنند.     کلیه 

جدول  3-3( میزان فعالیت های داوطلبانه بر اساس جنسیت

199110051009زنان199110051009مردان

16-2950394016-29474339

30-4455596430-44576054

45-5962555645-59534836

60-6454565460-64384538

65-7445565165-74453744

75-84-323875-84-2432
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کرده  تعـــداد ســـالمندان داوطلـــب خصوصًا زنان ســـالمند طی ســـالیان افزایـــش پیدا 
زه سالمندان  است. این افزایش می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. از جمله این که امرو
زه سالمندان  که امرو کلی را به خود اختصاص داده اند یا این  درصد بیشتری از جمعیت 

از سالمت بیشتر بهره مندند و فعالتر شده اند.

گسترش جغرافیایی داوطلبان	 
گسترش جغرافیایی داوطلبان در سوئد شناخته شده است. به هر حال فعالیت های 
کوچک یا متوســـط و در مناطق روســـتایی  داوطلبانه در شـــهرها یا شـــهرک هایی با ســـایز 

نسبت به شهرهای بزرگتر، بیشتر می باشد. 

میزان سواد داوطلبان	 
کی  تحقیقات انجام شـــده در سال 2004 توسط مؤسسه ملی سالمت و رفاه سوئد حا
از ارتبـــاط مابیـــن  میزان ســـواد و میزان داوطلب بودن مردم دارد. مردم با ســـطح ســـواد باال 
تمایل بیشـــتری به انجام فعالیت های داوطلبانه دارند. هم چنین تحقیقات انجام شـــده 
کتورهـــای قطعـــی مؤثـــر بر  در ســـال 2007 نشـــان می دهـــد میـــزان تحصیـــالت یکـــی از فا
فعالیت هـــای داوطلبانه می باشـــد. میـــزان داوطلبی زنان با مدارک دانشـــگاهی 60 درصد 

می باشد در صورتی که این میزان در بین زنان با تحصیالت ابتدایی 30 درصد است.

بخش های فعالیت داوطلبانه- 3-3-1
که افراد در فعالیت های داوطلبانه شـــرکت می کنند در جدول  بیشـــترین بخش هایی 
کـــه بیشـــترین ســـهم  )3- 4( توضیـــح داده شـــده اســـت. ایـــن جـــدول نشـــان می دهـــد 
که توسط بخش رفاه دنبال می شده  رزش و تفریح بوده  فعالیت های داوطلبانه در بخش و
یادتر شده در حالی که مشارکت در  رزش و تفریح ز اســـت. از سال 1992 تعداد داوطلبان و

کرده است.  کاهش پیدا  بخش رفاه 
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گذشته جدول  3-4( درصد مشارکت بزرگساالن )16 تا 74 ساله( در زیربخش های تخصصی در سال 

1991199110051009سال/زیربخش

رزش و تفریح 16192020و

17181615رفاه

5588مشارکت در خانه سازی

7755فرهنگ

6554واحد تجاری

پا، داوطلب شـــدن در ارائه خدمات  کشـــورهای دیگر عضو اتحادیـــه ارو در مقایســـه با 
کمتـــر متـــداول و معمول اســـت، به هرحـــال بخـــش غیرانتفاعـــی و داوطلبانه  اجتماعـــی 
کار کردن با بی خانمان ها و معتادان  خدماتی مانند حمایت از قربانیان خشونت خانگی، 
کودکان در سوئد  را در مناطق خاص ارائه می دهد. صلیب ســـرخ سوئد و سازمان نجات 
کار با مجرمان جوان، پناهندگان جوان و جوانان آســـیب پذیر را  ژه هـــای محلی و ملـــی  پرو
انجـــام می دهد. جنســـیت بر نـــوع فعالیت هـــای داوطلبانه تأثیـــر می گذارد. مـــردان تمایل 
رزش، فعالیت های در فضای باز، موتورســـواری و اتومبیلرانی و خانه سازی  بیشـــتری به و
دارند. زنان بیشـــتر در فعالیت های داوطلبانه مذهبی، فعالیت های اجتماعی و عمومی 
کتور ســـن هـــم تأثیـــری بـــر فعالیت های انتخـــاب شـــده می گذارد،  شـــرکت می کننـــد. فا
بـــوده در صورتی کـــه  بازنشســـتگان  انتخاب هـــای  کثـــرًا جـــزو  ا حمایت هـــای اجتماعـــی 
دانش آمـــوزان تمایل کمتری به آن نشـــان داده اند. ســـالمندان داوطلب فعالیت در جوامع 
بازنشســـتگان و فعالیت هـــای بشردوســـتانه، مذهبـــی و فرهنگی هســـتند. آن هـــا به طور 
معمـــول فعالیت های عملی مانند تمیزکاری، محافظت از ســـرمایه و پخت و پز را انجام 

می دهند. 

وضعیت شغلی داوطلبان	 
اطالعات دقیقی دربارۀ وضعیت شـــغلی داوطلبان در دســـترس نیست. افراد شاغل 
کنند.  نســـبت به افراد بیکار تمایل بیشـــتری دارند تـــا در فعالیت های داوطلبانه شـــرکت 



کشور سوئد  /  65 فصل سومک وضعیت موجود و روند توسعه وقف و امور خیریه در 

هم چنین افراد با درآمد باال نیز فعالیت های داوطلبانه بیشتری را در سوئد انجام می دهند. 
در حقیقـــت مطالعات نشـــان می دهد برای مـــردان و زنان رابطه ای بیـــن درآمد و تمایل به 

انجام فعالیت های داوطلبانه وجود دارد. 

زمان صرف شده برای فعالیت های داوطلبی	 
مطالعات نشان می دهد بیش از 50 درصد جمعیت16 تا 85 ساله سوئدی به صورت 
داوطلبانـــه حداقل 14 ســـاعت در ماه کار می کننـــد. این زمان معادل 400 هزار ســـاعت در 
طول کل سال می باشد. اطالعات بیشتر در رابطه با ساعت های صرف شده در ماه توسط 
کی از آن  داوطلبان زن و مرد در جدول )3-5( نشان داده شده است. هم چنین داده ها حا
است که زمان صرف شده از طرف داوطلبان در طی دو دهه اخیر ثابت باقی مانده است.  

جدول  3-5( زمان صرف شده ماهانه داوطلبان در سال های 1992، 1998 و 2005

زنانمردانسال

19921412

19981510

20051413

تعداد سازمان های داوطلبانه و توزیع هر بخش- 3-3-3
کـــه در حدود180 هزار ســـازمان داوطلبانه در ســـوئد موجود اســـت.  بعضـــی معتقدند 
که اطالعات دقیقی دربارۀ تعداد سازمان های  کرده اند  چندین ســـهامدار ســـوئدی تأیید 
داوطلبانه در هر بخش وجود ندارد. فقدان آمار جامع در بخش داوطلبانه به دلیل سختی 
یرا آمار به طور عمومی تمایزی  طبقه بندی ســـازمان های غیرانتفاعی در ســـوئد می باشد ز
ر و غیرانتفاعی قائل نمی شـــود. عالوه بـــر آن اطالعاتی درباره تعداد  مابین اهداف ســـودآو
که انجمن ها می توانند بدون هیچ تماسی با مسئوالن  انجمن های ایده ال وجود ندارد چرا 
رزشی فعالیت های اقتصادی دارد، در این آمار  که یک باشگاه و شـــکل بگیرند. در حالی 
کافـــی دربارۀ انجمن هـــای داوطلبانـــه وجود دارد.  رده می شـــود. در نتیجـــه اطالعات نا آو
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کارمنـــدان داوطلـــب را در بخش هـــای مختلـــف بیـــان می کنـــد.  لیســـت پاییـــن درصـــد 
کارمندان خـــود ندارند، این  یادی در ســـوئد پرداختی بـــه  ســـازمان های داوطلـــب محور ز
اطالعات نشـــان دهنده سهم سازمان های داوطلب محور در هر بخش یا زمینه می باشد. 
لیســـت نشـــان می دهد که بخش دارای بیشـــترین تعـــداد اعضا، بخـــش فرهنگ و تفریح 
که بخش رفاه اجتماعی و بخش آموزش و تحقیق در رتبه بعدی قرار دارند.        می باشد 

جدول  3-6( میزان مشارکت داوطلبان در بخش های مختلف در سال 2002

درصد مشارکتبخش

27%فرهنگ و تفریح

20%رفاه اجتماعی

16%آموزش و تحقیق

14%مذهبی

8%اشتغال

5%سیاست، عالقه

3%توسعه محلی و اقامتگاه ها

3%مراقبت های پزشکی

یست 1.5%محیط ز

1.5%فعالیت های بین المللی

0.5%فعالیت  های بشردوستانه

0.5%سایر فعالیت ها

روند توسعه سازمان های داوطلب محور- 3-3-1
بـــارۀ رونـــد توســـعه ســـازمان های داوطلب محـــور وجـــود ندارد.  اطالعـــات دقیقـــی در
کاهش پیدا  که بر اســـاس مشـــارکت ایجاد شـــده اند از لحاظ اندازه  ســـازمان های سنتی 
کارهـــای داوطلبانه با زمان  کرده انـــد ایـــن در حالی اســـت که مردم ســـوئد تمایل به انجـــام 
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محـــدود و بـــا تمرکز بر یـــک موضوع دارند. عالوه بر آن شـــاخه های محلـــی جنبش توده ای 
گونه های جدید سازمان ها ظهور پیدا می کنند.  کند، و  کاهش پیدا  مشهور ممکن است 
ژه در همکاری با شـــهرداری های  یل پرو برای مثال یک ســـری ســـازمان جدید بر پایـــه تحو
محلـــی وجـــود دارنـــد. این ســـازمان ها مخلوطـــی از بخش عمومـــی و بخـــش غیرانتفاعی 
هســـتند. آن ها فعالیت های اجتماعی مانند مالقات از سالمندان، حمایت از معلوالن، 

حمایت از مجرمان پیشین و ... را انجام می دهند]21[.         

فعالیت های داوطلبانه اصلی- 3-3-5
کارهای  نظرســـنجی انجام شده در ســـال 2009 داوطلبان نشـــان می دهد مشارکت در 
که از هر 5 نفر داوطلب 4 نفر این فرم  کارداوطلبانه است به طوری  اداری، محبوبترین فرم 
را انتخـــاب می کنند. ســـازمان های داوطلبی به عنوان اهرم فشـــاری بـــر بدنه دولت عمل 
کننـــد. در نتیجه رابطه نزدیکی میان  می کننـــد تا خدماتی را در پاســـخ به نیاز موجود ارائه 

دولت و بخش داوطلبی سوئد وجود دارد. 

جدول  3-7( فعالیت های داوطلبانه در سال 2009

درصدفعالیت

33%آموزش و رهبری

کار اداری یت در هیئت مدیره یا  80%عضو

کمپین 26%اطالعات/ایجاد 

19%فعالیت اجتماعی مستقیم

12%سایر

جدول )3-8( افزایش در تعداد داوطلبان فعالیت های اجتماعی را نشان می دهد که 
گونه  تالش هـــای اجتماعی اســـت نه فقط ســـازمان های داوطلـــب محور با  شـــامل همـــه 
رزشـــی، اتحادیه های اصناف و ...را هم شـــامل  یکـــرد اجتماعـــی بلکه ســـازمان های و رو
گونه حمایت اجتماعی شناخته می شود و در  می شود. فعالیت اجتماعی به عنوان همه 
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بعـــد کوچک شـــامل خدمات اجتماعی اســـت. حتی فعالیت هایی ماننـــد اداره خطوط 
تلفن که توسط بازنشستگان انجام می شود باید در زمره حمایت های اجتماعی قرار گیرد.

جدول  3-8( درصد داوطلبان فعالیت های اجتماعی مختلف

1991199110051009سال

12121219درصد داوطلبان

سیاســـت مخصوص ســـازمان های غیردولتی و جنبش های مردمی در ســـال 2001 به 
گانـــه در بودجه دولت مرکزی تأســـیس شـــد. در آن زمان  عنـــوان یک حوزه سیاســـت جدا
که مـــردم بایـــد بهتریـــن فرصت هـــای ممکنـــه را برای  یب رســـید  هـــدف جـــاری بـــه تصو
گون سازمان های غیردولتی و جنبش های  گونا ســـازماندهی خودشـــان و فعالیت در انواع 
مردمی داشـــته باشـــند. سیاســـت های ســـازمان های غیردولتی و جنبش هـــای مردمی بر 
گروه های مشـــابه و کمک در  یق و حمایت از ســـازمان های مردمی مانند انجمن ها و  تشـــو
ردن شرایط مساعد در راستای نیل به اهدافشان می باشد. این سیاست ها شامل  فراهم آو

یر می باشد: موارد ز
مالحظات مربوط به شرایط سازمان های غیردولتی و جنبش های مردمی	 
کمک به سازمان های غیردولتی و جنبش های مردمی	  مالحظات مربوط به 
دیالـــوگ مابیـــن دولـــت و آژانس هـــای اجرایـــی دولتـــی بـــا ســـازمان های غیردولتـــی و 	 

جنبش های مردمی
آمارهـــا، تحقیقـــات و دانش ایجاد شـــده برای ســـازمان های غیردولتـــی و جنبش های 	 

مردمی و فعالیت های آنان
زارت ادغام و  بخـــش مربوط به سیاســـت های جوانان و ســـازمان های غیردولتـــی در و
برابری جنســـیتی مسئول این سیاست می باشـــد. هم چنین چندین بخش سیاسی دیگر 
یع  کاری خودشـــان دارند و مسئول توز ارتباط نزدیکی با ســـازمان های غیردولتی در زمینه 
کمک های اهدا شـــده به این ســـازمان ها هســـتند. مســـئولیت داوطلبـــان در بخش های 
زارتخانه های مختلف می باشـــد. این مـــوارد در توافقنامـــه ای مابین  مختلـــف بر عهـــده و
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دولت و سازمان های مبتنی بر ایده های اجتماعی و انجمن های مقامات محلی سوئدی 
زارت ادغام و  رده شـــده است. این توافقنامه یک مســـئولیت تقسیم شده است مابین و آو
کلی ســـازمان های غیردولتی است و  که مسئول سیاست های  ســـازمان برابری جنسیتی 

که مسئول بخش سیاستگذاری خاص می باشد. زارتخانه درمان و امور اجتماعی  و

بودجه های ملی برای سازمان های داوطلبی- 3-3-1
در ســـال 2009 در حـــدود 7/7 بیلیون کرون به ســـازمان های داوطلبانه تحت عنوان 
ژه ای اختصاص داده شـــده  منابـــع مالـــی مرکزی، منابـــع مالی اجرایی و منابـــع مالی پرو
اســـت. منابع مالی بخش عمومی برای ســـازمان های بخش داوطلبانه حدود 29 درصد 
یت تأمین شده  می باشـــد. بیش از نیمی از منابع مالی در حدود 62 درصد از حق عضو
و ســـازمان ها فعالیت های درآمدزای مخصوص به خود را دارند. 9 درصد منابع مالی از 
کمک های نقدی شـــرکت های خصوصی یا افراد به دســـت آمده اســـت. ســـازمان های 
فعال در بخش رفاهی در حدود 80-70 درصد منابع مالی را از منابع مالی شـــهرداری یا 

یافت می کنند]20[. حکومت در

شکل  3-1( منابع مالی سازمان های داوطلبانه
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منابع مالی دولت ملی- 3-3-1-1
کمک های دولتی واجد شـــرایط هســـتند.  همـــه انجمن هـــای دموکراتیک ملی بـــرای 
دولت حمایت هایی را در قالب کمک مالی به سازمان های غیردولتی فعال در زمینه های 
گونه های  مختلف مانند فرهنگ، سیاست اجتماعی، سیاست های مربوط به جوانان و 
یج فعالیت هـــای بیرون از منـــزل ارائه  مختلـــف ســـازمان ها مانند ســـازمان های زنـــان وترو
رزش  به آموزش  کمک های مالی برای تأمین مکان، مالقات هـــای عمومی و و می دهـــد. 
رزش ارائه شده است. درصد قابل توجهی از این کمک های مالی)70 درصد( به آموزش  و
رزش اختصاص داده شده است و توسط سازمان های خصوصی تأمین می شود. منابع  و

یر می باشد: مالی حکومتی شامل موارد ز
که بدون هدف خاصی داده می شود	  منابع مالی مرکزی 
که در ازای فعالیت های خاص داده می شود	  کمک های مالی 
پرداخت برای فعالیت هایی که به صورت توافقی مابین دولت و سازمان 	  کمیســـیون باز

اجرا می شود
ژه هـــای کمک های مالـــی با زمان محدود یا کمک های مالی ســـاخت و ســـاز برای 	  پرو

ساخت یک بنای جدید
کمک های مالی ســـازمانی که بیشترین تعداد را دارند اما کمک های مالی فعالیتی )در 	 

کلی را به خود اختصاص می دهند. این منابع  ازای فعالیت( بیشترین مقدار از بودجه 
مالـــی از منابـــع مختلف مانند بودجه هـــای دولتی، بخت آزمایی، شـــرکت های بازی و 

منابع مالی میراث عمومی1تأمین می شود.
رده  یر آو یع منابع مالی را بر عهده دارند در ز که توز یگـــران حوزه عمومی و غیردولتـــی  باز

شده است:
منابع مالی میراث سوئد	 
مرکز تبادالت بین المللی جوانان سوئد	 
 	 )SIDA(2آژانس مشارکت توسعه بین الملل سوئد

1. General Heritage Fund
2. The Swedish International Development Cooperation Agency
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هیئت ملی سالمت و رفاه1	 
شورای هنری سوئد	 
بنیاد فرهنگ آینده	 
هیئت ملی امور جوانان	 
مؤسسه ملی سالمت عمومی	 
هیئت ملی مدرسه سازی	 
شورای ملی جلوگیری از جرم	 
رزش سوئد	  کنفدراسیون و
شورای ملی آموزش بزرگساالن	 

هیئت ملی امور جوانان کمک های مالی را مابین ســـازمان های جوانان، سازمان های 
مســـتقل زنان، سازمان های ملی نماینده اقلیت ها، ســـازمان های ملی اقلیت های دینی 
یافت کمک های  کننـــده در یع می کند. همه ســـازمان های ملی می توانند درخواســـت  توز
مالی دولتی باشـــند در صورتی که قوانین دموکراتیک داشـــته و مســـتقل باشـــند و از نیروی 
کمک  کنند. حدود 90 سازمان از  جوان در ساختار سازمانی و هیئت مدیره خود استفاده 

مالی دولتی سود می برند. 
منابع مالی میراث ســـوئد ســـازمان های غیرانتفاعی و انجمن هـــای داوطلبی را تحت 
کـــه همـــواره در حال آزمایـــش ایده هـــای جدید بـــرای فعالیت های  پوشـــش قـــرار می دهد 
ری داشـــته باشـــند و  ژه ها باید نوآو کـــودکان، جوانـــان و معلوالن می باشـــد. پرو توســـعه ای 
کـــه در راســـتای برابری جنســـیتی، اتحـــاد عناصر  یـــت قـــرار می گیرند  ژه هایـــی در اولو پرو
کمک مالـــی می تواند برای تأمین  مختلف اجتماع، تنوع و دسترســـی باشـــند. هم چنین 

هزینه مکان سازمان صرف شود]21[. 

منابع مالی محلی و منطقه ای - 3-3-1-1
رد، در صورتی که   دولت محلی هم خدماتی برای سازمان های غیرانتفاعی فراهم می آو
کز داوطلبی محلی توســـط شـــهرداری حمایت  کار نیســـتند. 70 درصد مرا مجبـــور به این 

1. The National Board of Health and Welfare
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می شـــوند در حالی که 30 درصد بقیه توســـط شـــهرداری و منابع مالـــی غیرانتفاعی تأمین 
هزینه می شـــوند. مقدار منابع مالی محلی و منطقه ای بیشـــتر از 78 میلیون یورو نیست. 
کلی سازمان های داوطلبانه بیشتر از این مقدار خواهد بود. آمار تجمیعی موجود  حمایت 
یادی ســـهام را به منظـــور افزایـــش قراردادها به  نیســـت. شـــهرداری ها و مناطـــق، میـــزان ز
ســـازمان های غیردولتـــی اختصـــاص داده انـــد تا آن هـــا به عنـــوان متصدیـــان خدمات در 
زمینه هـــای مراقبت هـــای درمانـــی، آمـــوزش و رفـــاه، فعالیت هـــای فرهنگـــی و تفریحی و 

کنند.  پذیرش پناهندگان فعالیت 
کرون ســـوئد یارانه به  در ســـال 2002 شـــهرداری ها موظـــف به پرداخـــت 3/7 بیلیـــون 
کرون ســـوئد را  انجمن ها و بنیادها شـــده بود. آن ها هم چنین خدماتی در حدود 9 بیلیون 
بـــرای انجمن هـــا و بنیادها خریداری کردند. شـــورای اســـتان ها 1/4 بیلیـــون کرون کمک 
کرون خدمات برای  مالـــی نقدی به انجمن ها و بنیادهـــای غیرانتفاعی داده و 400 بیلیون 

کردند.   آن ها خریداری 

بخت آزمایی و بازی های دیگر- 3-3-1-3
کـــه در راســـتای منافع عمومـــی فعالیت  ســـازمان های غیرانتفاعـــی داوطلـــب محـــور 
می کنند، واجد شـــرایط ایجاد درآمد از طریق ســـازمان بخت آزمایـــی، بازی حدس زدن و 
کار را از شـــهرداری،  کار ســـازمان مورد نظر باید اجازه این  بینگو هســـتند. برای انجام این 
شورای اســـتان یا هیئت مدیره بازی ها بگیرد. سازمان های غیرانتفاعی باید نقش اصلی 
یر  کســـب این اجازه باید واجد شرایط ز کنند. آن ها برای  را در راســـتای منافع عمومی ایفا 

باشند:
درصـــد پرداخـــت آن ها باید مابین 35 تا 50 درصد باشـــد )جایزه ها باید برابر با 35 تا 50 	 

کلی باشد( رد فروش  درصد برآو
رده ســـازد و برای منافـــع عمومی 	  بـــرآو را  بایـــد درآمـــد معقـــول متقاضی  بخت آزمایـــی 

شود. مصرف 
در حدود 30 ســـازمان غیرانتفاعی بخت آزمایی های ملی برپا می کنند، مانند صلیب 
یســـتی. ســـازمان های  رزشـــی و محیط ز کودکان و بعضی ســـازمان های و ســـرخ، نجـــات 
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غیرانتفاعـــی کوچکتر بخت آزمایی های محلـــی و منطقه ای و بازی برگزار می کنند. تعداد 
کمـــی از این ســـازمان ها هم بازی ها و بخت آزمایی های اینترنتـــی را برگزار می کنند. میزان 
رزشـــی نســـبت بـــه بقیـــه ســـازمان های  برگـــزاری بخت آزمایی هـــا توســـط ســـازمان های و
غیرانتفاعی بیشـــتر می باشد اما تعداد دقیق آن ها موجود نیست. 70 درصد درآمد حاصل 
رزشـــی سوئد  کنفدراســـیون و از بخت آزمایی دولت ملی بین ســـازمان های غیرانتفاعی و 
تقسیم و 30 درصد بقیه به هیئت ملی امور جوانان داده خواهد شد. سپس این سازمان ها 
منابـــع مالی را مابین ســـازمان های غیرانتفاعی کوچکتر تقســـیم می کنند. در ســـال 2007 
همه درآمد حاصل از بخت آزمایی ســـازمان های غیرانتفاعی سوئدی )شامل درآمد اصل 
کـــرون بـــود. این درآمد مشـــمول مالیـــات نخواهد  از بخت آزمایـــی ملـــی( 2586 میلیـــون 

بود]21[.

منابع مالی شخصی - 3-3-1-1
کمک های شخصی مردم   تعدادی منابع مالی شخصی مانند بنیادها موجود است. 
همـــواره یکـــی از منابـــع مالی بوده اســـت و در طول 10 تا 15 ســـال اخیر میـــزان کمک های 

کرده است. مردمی به طرز قابل مالحظه ای افزایش پیدا 
در دهه های گدشته سازمان های غیردولتی درآمد خود را از طریق فروش کاال با قیمت 
کرون در ســـال 2007 افزایش  کرون در ســـال 1998 بـــه 1/2 بیلیون  واقعـــی از 571 میلیـــون 
داده انـــد. روش های ترکیبـــی برای تخصیص فاندهـــای عمومی وجـــود دارد. هیئت ملی 
یربخش اختصاص می دهد )به عنوان مثال  ســـالمت و رفاه فاندها را بر اساس بخش و ز
یر بخش ایدز و هپاتیت( اما فاندها را در ســـطح  بـــرای بخش فعالیت هـــای اجتماعی و ز
گـــذار می کند.  محلـــی و منطقـــه ای )به عنـــوان مثال برای خشـــونت های خانگـــی( نیز وا
شـــهردارهای منطقـــه ای و محلـــی، می توانند محـــل تخصیص فاندها را تعییـــن کنند اما 
کار می برند. تخصیص فاندهای عمومی باید برای دولت از  آن ها روش هـــای ترکیبی را به 
کیفیت  کنترل  کنترل خیریه1  طریق قوانین شفاف سازی شده باشد. عالوه بر آن سازمان 
کیفیت  کانـــت 90 بر عهده دارد. این اکانت برچســـب  ایـــن ســـازمان های غیردولتی را  با ا

1. Charity control(SFI)
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برای خیرین ارائه می کند. 
صورت حســـاب دولتی درحال تهیه شـــدن اســـت تا از تنـــش اتفاق افتـــاده در نتیجه 
یافـــت کمـــک ســـازمان های داوطلبانه از بخش هـــای مختلف بـــا معیارهای مختلف  در

پیشگیری شود]21[. 

خدمات اجتماعی منافع عمومی1 - 3-3-1
کوچکی در بخش رفـــاه اجتماعی دارند و  به طور ســـنتی بخش داوطلبی ســـوئد نقش 
بیشترین تمرکز آن ها بر دفاع از حقوق2 می باشد. به هر حال این بخش نقش بسیار مهمی 
را در ارائه خدمات بخصوص خدمات رفاهی ایفا می کند. شـــهرداری ها و مناطق مقادیر 
کـــرده و قراردادهای تصاعدی را با ســـازمان های غیردولتی در نقش  یادی را تقبل  ســـهام ز
کارمنـــدان در حوزه رفاه )آموزش،  کننده خدمات می بندند. جدول3-9- تعداد  تأمیـــن 
ر،  درمـــان و مراقبت های اجتماعی( مربوط به بخش عمومی، بخش خصوصی و ســـودآو
ره زمانی  که در دو بخش غیرانتفاعی و داوطلبانه را نشـــان می دهد. جدول نشـــان می دهد 
یگر غالـــب در حوزه رفاه باقی ماند. این آمار نشـــان  15 ســـاله بخش عمومی بـــه عنوان باز
که  کـــرد، در حالی  که اعضای بخش خصوصی بـــه طور تصاعدی افزایش پیدا  می دهـــد 

بخش داوطلبانه تقریبا تغییری نکرده است]21[ .  

کارمندان در حوزه رفاه جدول  3-9( تعداد 

بخش عمومی
بخش 

خصوصی
بخش 

داوطلبانه
کل

کارمندان در سال 1990 840,00026,00032,000900,000تعداد 

کارمندان در سال 2000 780,00072,00029,000880,000تعداد 

کارمندان در سال2004 900,000100,00035,0001,035,000تعداد 

1. Social Services of General Interest (SSGI) 
2. Advocacy



کشور سوئد  /  75 فصل سومک وضعیت موجود و روند توسعه وقف و امور خیریه در 

کشور سوئد- 3-1 فعالیت های بشردوستانه فرامرزی 
کمک بشردوستانه  یال(  کشور سوئد با حدود 1/179 میلیارد دالر )37/299 میلیارد ر
در ســـال 2015 رتبه ششـــم را در دنیا به خود اختصاص داده است. شکل )3-2( جایگاه 

کشور نشان می دهد ]22[. کمک های بشردوستانه در میان 20  کشور سوئد را از نظر 

کمک های بشردوستانه کشور سوئد در دنیا از نظر  شکل  3-2( جایگاه 

از نظـــر میـــزان پذیـــرش پناهجو و درآمد اختصاص داده شـــده به آن ها کشـــور ســـوئد از 
یان را با شـــرایط مناســـب  جایگاه بســـیار مناســـبی برخوردار اســـت و بســـیاری از پناهجو

پذیرفته است. 
بر اســـاس رتبه بنـــدی گزارش کمک های بشردوســـتانه جهـــان1، از میـــان دولت های برتر 
اهداکننده  کمک های بشردوســـتانه بین المللی در ســـال 2014، کشـــور ســـوئد رتبه ششـــم را 
یال( است]22[. کسب کرده است و این میزان برابر با 0/933 میلیارد دالر )29/516 میلیارد ر
1. Global Humanitarian Assistance (GHA)

سوئد

1/179 میلیون دالر
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کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2014 کننده      جدول  3-10( دولت های برتر اهدا

مبلغ اهداشده )میلیارد دالر(کشور

6آمریکا

2.3انگلستان

پا 2.3اتحادیه ارو

1.6ترکیه

1.2آلمان

0.933سوئد

0.882ژاپن

نمودار دولت های برتر اهداکننده کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2014 در 
رده شده است. شکل)3-3( آو

کمک های بشردوستانه بین المللی در سال2014  کننده  شکل  3-3( دولت های برتر اهدا

کمک های بشردوســـتانه جهـــان، میزان هزینه های میزبانی از  گزارش  از دیگر آمارهای 
که در  پناهنـــدگان و میـــزان کمک های بشردوســـتانه بین المللی در ســـال 2013 می باشـــد 
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کشور سوئد در این  که در شکل نمایان است،  رده شده است. همان طور  شکل)3-4( آو
کشور  که این  کمک بشردوســـتانه بین المللی معادل 821 میلیون دالر داشته است  سال، 

را در رتبه چهارم بین المللی قرار می دهد. ]23[.

کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2013 شکل  3-4( هزینه های میزبانی از پناهندگان و میزان 

شاخص بخشندگی- 3-1-1
گزارش ساالنه است که توســـط بنیاد امور خیریه با  شـــاخص بخشـــندگی در دنیا1 یک 
گالوپ، منتشر می شود و  ری شده توسط شـــرکت تحقیقاتی  اســـتفاده از داده های جمع آو

کشور دنیا از نظر میزان خّیر  بودن مردم می پردازد ]10[. به رتبه بندی بیش از 140 
یع می گردید.  در این تحقیق حدود 1000 پرسشنامه در هر کشور میان گروه های نمونه توز
1. World Giving Index
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که تمامـــی مناطق )حتی  افـــراد منتخـــب در نمونه آمـــاری به گونـــه ای انتخاب می شـــوند 
مناطق روستایی( و طبقه های اجتماعی را شامل شوند. در کشورهای بزرگ تر مانند چین 

و روسیه تعداد پرسشنامه ها به 2000 عدد افزایش یافت.
این پرسشنامه شامل سه سؤال اصلی است:

گذشته پولی به سازمان های خیریه اهدا نموده اند؟ آیا در ماه 
آیا فعالیت داوطلبانه ای در مؤسسات خیریه انجام می دهند؟

کمک می کنند؟ کار خیر  که نیازمندان را نمی شناسند برای انجام  آیا به افرادی 
کمـــک مالی بـــه خیریه ها و  کمک بـــه خارجیان،  این شـــاخص بر اســـاس ســـه معیار 
که کشور ســـوئد به ترتیب امتیاز  کار داوطلبانه تعریف شـــده اســـت  اختصاص زمان برای 

کرده است ]10[. کسب  55، 60 و 17 درصد را 
کمک هـــای بین المللی و همـــکاری برای توســـعه دولت ها و  دولـــت ســـوئد در زمینـــه 
که در  کمک های بشردوســـتانه در رده بندی جهانی از رتبه اول برخوردار است؛ همان طور 
شـــکل )1-13( مشـــاهده می شـــود، کشـــور ســـوئد رتبه اول ازنظر هزینه  صرف شـــده برای 
کرده است  کســـب  همکاری در توســـعه ســـایر دولت ها )برحســـب میلیارد دالر امریکا( را 

.]11[
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کشور سوئد طی همکاری در توسعه سایر دولت ها   شکل  3-5( جایگاه 
برحسب درصدی از درآمد ناخالص ملی )2015(

کشور سوئد ازنظر هزینه  صرف شده برای همکاری در توسعه سایر دولت ها )2015( شکل 3-6( جایگاه 
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کمک های بشردوســـتانه جهان1 از میـــان دولت های برتر  گزارش  بر اســـاس رتبه بندی 
کرده  اهداکننده کمک های بشردوســـتانه بین المللی در ســـال 2015، رتبه ششم را کسب 

کمک های بشردوستانه در رتبه  ششم قرار دارد]12[. است و به عبارتی در معیار حجم 

کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی در سال 2015 کشور سوئد در دنیا از نظر میزان  شکل 3-7( جایگاه 

1. Global Humanitarian Assistance (GHA)
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گذرا به مساجد در سوئد - 3-5 نگاهی 
که برگزاری نماز به صورت  یالیی وجود دارد  یادی مسجد با ساخت و در سوئد تعداد ز
مســـتمر در آن ها صورت می گیرد. عالوه بر این، تعدادی مسجد بزرگ در سوئد به صورت 
گوتنبرگ تأسیس  مســـتقل ساخته شده است. اولین مسجد مستقل، در ســـال 1976 در 
که متعلق به فرقه احمدیه بود، به وسیله مسلمانان دیگر، مورد  شد. این مسجد، تا زمانی 
کز اســـالمی موالمو، ساختن بنای مسجد  شناســـایی قرار نگرفت. همزمان با تأســـیس مرا
موالمو در آغاز دهه 1980 آغاز و در سال 1983 کامل شد. این بنا به عنوان اولین مسجدی 
که در اســـکاندیناوی تأســـیس شـــد. هزینه های تأســـیس و اداره این مســـجد تا زمان  بود 
که در  حاضر، توســـط سازمان رابطه العالم االسالمی پرداخت شده است. مسجد دیگری 
ترولهاتن به آتش کشیده شده بود، در سال 1994 مرمت و مجددًا راه اندازی شد. همچنین 
مساجدی در استکهلم و ابساال در دست احداث بوده، طرح هایی برای ایجاد مساجد در 
گوتنبـــرگ، ســـیگتونا و چنـــد جای دیگـــر وجـــود دارد. این طرح ها، با تأســـیس  شـــهرهای 
کنار بنای مســـاجد همراه اســـت. در  کتابخانـــه، مرکـــز اطالعاتی و ســـازمان های فعال در 
گلدسته و مناره هستند.1  ســـوئد حدود 200 مســـجد وجود دارد و تنها برخی از آن ها دارای 
کشور عبارت اند از چهار مسجد اهل سنت، یک  عالوه بر این مساجد ثبت شده در این 

مسجد شیعیان و یک مسجد متعلق به فرقه احمدیه.
ره های مذهبی را در  که عمومًا دو هدایت امور مســـاجد به عهده امام مساجدی است 
کز مهاجرت، بیمارستان ها  کشورهای اسالمی گذرانیده اند. امام، عالوه بر مساجد، در مرا
گردهمایی هایی با ارگان های مسیحی در خصوص  و زندان ها نیز فعالیت دارد و طبیعتًا 
کالس ها  بســـیاری مســـائل اجتماعی به صـــورت محلی صـــورت می گیرد. برخـــی از این 
برخـــی  طریـــق  از  االســـالمی  الدعـــوة  و  االســـالمی  العالـــم  رابطـــة  ســـازمان های  توســـط 
رشـــگاه  ســـفارتخانه های شـــناخته شـــده، تأمین مالـــی می شـــوند. همچنین تعدادی پرو
خصوصـــی اســـالمی در برخـــی نقاط ســـوئد وجود دارد و تا ســـال 1993، یک کودکســـتان 

1. در زمینـــه ی وضعیت موجود مســـاجد و اماکن مذهبی کشورســـوئدر،علیرغم جســـتجوهایی کـــه در اینترنت صـــورت پذیرفت، به دلیل 
محدودیت های دسترســـی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه، مطالب کاملتری یافت نگردید و 

تکمیل اطالعات موجود، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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کودکان 6 تا 9 ساله در شهر موالمو وجود داشت. خصوصی اسالمی برای 
یه ســـال  ز 24 ژانو پخش اذان با صدای بلند از مســـاجد ســـوئد ممنوع اســـت اما در رو
2014 مجمع فرهنگی اســـالمی، دادخواســـتی مبنی بر لغو قـــرار ممنوعیت پخش اذان به 
یه 2014  کرد: از ابتدای ماه فور که شورای شهر با آن موافقت و اعالم  شورای شهر ارائه داد 

مسلمانان می توانند صدای اذان را از مناره های مسجد جامع شهر بشنوند.

مسجد»فیتیا«- 3-5-1
که در سال 2007 میالدی بنا شـــده است، حدود 7 هزار نمازگزار دارد  مســـجد»فیتیا« 
که درخواستی مبنی بر لغو قرار  کثر آن ها ترک هســـتند و اولین مســـجد سوئدی اســـت  که ا

کردند. ممنوعیت پخش اذان ارائه داد و مسئوالن سوئدی با آن موافقت 

شکل 3-8( مسجد فیتیا

مسجد استکهلم- 3-5-1
که رد ســـال 2000 تأسیس  این مســـجد بزرگ ترین مســـجد در پایتخت ســـوئد می باشد 
که با رهبران  شـــد. در سال 1995 شورای شـــهر استکهلم پس از مذاکرات بســـیار سختی 
کردند و پس  کرد با ایجاد یک مسجد بزرگ در استکهلم موافقت  مسلمان در سوئد برگزار 
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گردید. از طی 5 سال این مسجد ساخته شد و افتتاح 

شکل 3-9( مسجد استکهلم





| فصل چهارم |

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور سوئد و امور خیریه در 





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

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

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  باز
کنشـــگران فعال در حـــوزه وقف وامـــور خیریه، به    در ایـــن فصـــل پس از معرفـــی انواع 
کشـــور  که در وقف و امور خیریه  یگران مختلف با توجه به نقشـــی  شناســـایی و تحلیل باز
یگران به  ســـوئد ایفا می کنند، پرداخته شده است. سپس نگاشـــت نهادی تمامی این باز
یگران و مجموعه  همراه نوع ارتباطات آن  ترسیم شـــده اســـت و پس ازآن، هر یک از این باز
یت، چشم انداز، ساختار و ... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد. فعالیت ها، اهداف، مأمور

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:
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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.
سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور 
ارائه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشم انداز سیاسی خود را به برنامه و عمل 
تبدیل می کند. لذا سیاست گذاری، کارکرد اصلی هر دولت می باشد. به طور کل، سیاست 
می تواند شـــکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـت های غیر مداخله ای، تنظیم، 

یق تغییرات داوطلبانه )مانند کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. تشو
کشور سوئد شامل  بر این اساس نهادهای سیاست گذار در حوزه وقف و امورخیریه در 
مجلس و هیئت دولت می باشـــد. در ســـطح اســـتانی، اســـتانداری ها تحـــت نظر دولت 
فعالیت می کنند و در ســـطح محلی نیز شـــورای کمون وجود دارد که به جز سیاست های 
کالن ماننـــد قانون گذاری، امور دفاعی، امور قضائی و سیاســـت خارجی، شـــورای شـــهر 

کلیـــه مسائل حوزه خود به صورت مستقل تصمیم گیری می نماید. دربارۀ 

تنظیم گر- 1-1-1
که بـــه 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 از جمله:
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

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

فرمان و کنترل1: تنظیم دستور و کنترل نوعًا وضع/ تحمیل  استانداردهای حمایت شده 	 

1. command and control
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که اســـتانداردها سازگار نباشـــند. بنابراین،  توســـط مصوبات قانونی در صورتی اســـت 
کار می رود. استانداردها می تواند از  قانون به عنوان منع یا اجبار فعالیت های معینی به 
که به واســـطه فرآینـــد تنظیم برای  طریـــق قانون گذاری یـــا تنظیم کنندگانی تنظیم شـــود 

تعریف قانون مشروعیت دارند.
یکرد 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی2 رو خـــود- تنظیمـــی1: این رو

دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در این مـــورد، اغلـــب انجمن های تجاری یا کســـب وکار 
کنترل و اجرا می کنند. به عنوان یک قانون،  که قوانین عملکرد را ایجاد،  تشکیل شـــده 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسب وکار دیده می شود که اقدام انحصاری به 
یکرد شـــامل ســـطح  منظـــور جلوگیـــری از مداخلـــه دولت انجام می دهد. مزایای این رو
باالی تعهد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده می باشد. به عالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل می باشـــد چراکه به قانون گـــذاری نیازی  یکـــرد منعطف تـــر از رو رو
یکـــرد غیردموکراتیک،  یی دیگر، خودتنظیمـــی می تواند به صورت یک رو ندارد. از ســـو
که با  کسانی دیده شود  محدود به بررسی دقیق بیرونی و در معرض سوءاستفاده توسط 
اهداف مختلف قوانین را تنظیم می کنند. در کمترین ســـطح،  خودتنظیمی همواره در 
معرض چالش های منتج شـــده از عالقه های بیرونی کســـانی قرار دارد که فکر می کنند 
اســـتانداردها و قوانین به ســـمت کاهش تأثیـــر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشـــده 

است.
یه ای 	  یق، سیاســـت، قانون، مکانیسم قیمت، یا رو یق3: یک تشو تنظیم مبتنی بر تشـــو

است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های 
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  کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز سعی دارد به منظور 

1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation
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را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیات و کمک هـــای مالی محدود یا متوقـــف کند. برای به 
یکرد، گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازه گیری، تعیین  کارگیـــری 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  که تشو عملکردPBR(1( است 
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 فرآیند تنظیـــم را کاهش می دهد. بـــه عالوه این رو
تصمیم گیـــری شـــرکت را فراهم می کنـــد که آیا از قانـــون تبعیت کند یا جریمـــه بپردازد. 
اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش، می توان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر 
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 رفتار "بد"، مانند آلودگی، می تواند پاداش  ا

بگیرد.
کشـــور ســـوئد ســـازمان های خیریه بر ســـه نوع بنیاد، انجمن غیرانتفاعـــی و جوامع  در 
کـــه همه در دولـــت محلی ثبت نـــام می کنند. نظارت بر آن هـــا بر عهده  مذهبی هســـتند 

دولت و آژانس های دولتی و سازمان های خصوصی است.

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

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

1. Performance-based regulation 
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می شوند  و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات می باشد. یک تسهیل گر، تأمین کنندگان 
خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتی جدید، ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد 
یابـــی خارجی تأثیر  کارکرد های دیگر یک تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایت می کند. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر می باشد. 
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 مؤسســـات خیریه را نیز می تـــوان به عنوان  خیریه هـــا و یا انجام خدمات مشـــاو

گرفت. کارکردهای تسهیل کنندگان در نظر 
که همه جزو آژانس های  کشـــور ســـوئد تســـهیلگران بزرگ و قدرتمندی وجود دارند  در 

یع منابع مالی را بر عهده دارند. دولتی بوده وظیفه توز

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

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند ]26[.

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشـــین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همانطور 
کشور سوئد فعالیت می نمایند؛ در این بخش، ابتدا نگاشت  حوزه وقف و امور خیریه در 
کنشگران در شکل )4-1( نشان داده شده است و سپس نهادهای  نهادی مربوط به این 
سیاســـت گذار، تنظیم گر، تســـهیل گر و ارائه دهنـــده خدمات در موضوعـــات مختلف در 

حوزه وقف و امور خیریه، مورد تحلیل قرارگرفته اند.
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کشور سوئد شکل  4-1( نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

دولت سوئد- 1-3-1
گرداننده امور ســـوئد بوده مانند نیروی محرکه برای تغییر قوانین در ســـوئد عمل  دولت 
یر و  ز می کند و در روند توسعه و پیشرفت سوئد تأثیرگذار می باشد. دولت شامل نخست و
که قدرت عمومی  یر می باشد. سوئد دارای دموکراسی پارلمانی است به این معنی  ز 23 و
از مردم حاصل می شود. در سطح ملی مجلس در مقام قدرت قانونگذاری نماینده مردم 
می باشـــد. دولت تصمیمات مجلس را اجرا می کند و پیشنهادهای جدید برای قوانین یا 

اصالحات قوانین را ارائه می کند.
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سیاست های دولت- 1-3-1-1
تمایل دولت ســـوئد رســـیدن به یک مدل جهانی در زمینه توسعه، برابری، پیشرو بودن 
کشـــوری با نشـــانه هایی مانند  در تطابق با تغییرات آب و هوایی اســـت. تبدیل شـــدن به 
ارزش هـــای برابر بـــرای همه مردم، اعتماد به نفس، همبســـتگی و اعتقـــاد به ممکن بودن 
کالن دولت ســـوئد می باشـــد. سیاست های دولت  تغییر در آینده از دیگر سیاســـت های 

یر می باشد: سوئد شامل موارد ز
مدیریت دولت مرکزی	 
جامعه مدنی	 
امور مصرف کنندگان	 
فرهنگ	 
دفاع	 
دموکراسی و حقوق بشر	 
سیاست های اقتصادی	 

شکل  4-2( سایت دولت سوئد
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آموزش و تحقیق	 
مدیریت بحران	 
انرژی	 
تشکیالت اقتصادی و صنعت	 
یست	  محیط ز
قوانین خانوادگی	 
بازارهای مالی	 
سیاست های قماربازی	 
برابری جنسیتی	 
سیاست های امنیتی و خارجی	 
مسکن و ساخت و ساز	 
خالقیت	 
معرفی تازه واردان	 
سیستم قضایی	 
کار	  کار و محیط  قوانین 
رسانه	 
مهاجرت	 
مشارکت های چند جانبه	 
شهرداری ها و شورای شهرستان	 
سالمت عمومی و مراقبت های سالمت	 
تدارکات عمومی	 
رشد منطقه ای	 
امور روستایی	 
مراقبت های اجتماعی	 
بیمه اجتماعی	 
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رزش	  و
شرکت های دولتی	 
مالیات و تعرفه ها	 
یج سرمایه گذاری	  تجارت و ترو
یرساخت ها	  حمل و نقل و ز
سیاست های جوانان]24[          	 

مجلس سوئد- 1-3-1
مجلـــس ســـوئد به عنـــوان نهـــاد قانون گـــذار ملـــی بزرگترین بدنـــه تصمیم گیری ســـوئد 
کـــه به صورت برگزاری  می باشـــد. از ســـال 1971 میالدی این نهـــاد دارای 349 عضو بوده 
انتخابات به مدت 4 ســـال برگزیده می شـــدند. عملکرد مجلس مطابق با قانون اساســـی 

بوده و به عنوان ابزاری برای دولت برشمرده می شود.         
گوســـتاو واســـا در قـــرن 16 اولیـــن مجلس ملی ســـوئد متشـــکل از  در زمـــان ســـلطنت 
نمایندگانی از 4 طبقه اشـــراف، روحانیون، طبقه متوســـط و دهقانان گشایش یافت. طی 
یج تعداد دســـتگاه های  گردیده و به تدر قرون آتی، قوانین پیچیده تری برای مجلس وضع 
اجرائـــی افزایش یافت. قدرت مجلس ملی به طور عمده ای تغییر یافته و از زمانی به زمان 
دیگر نســـبت به ســـلطنت از جایگاه بی نهایت سســـتی برخوردار بوده است. این درحالی 
رۀ آزادی طی قرن 18، مجلس ملی جایگاه خود را بهبود بخشـــیده و نظام  اســـت که در دو
گردید. تا پیش از 1809 قدرت سلطنت و مجلس در یکدیگر ادغام  یزی  منســـجمی پایه ر
بـــود، تا اینکه پس از ســـال 1809 دربار و ســـایر مراجع قدرت، اســـتقالل یافتند. در ســـال 
گردید. تا ســـال 1917 نظام دوگانه ای  1865 مجلـــس دوگانـــه ای جایگزین مجلس قبلـــی 
گون  برقرار بود، تا این که سازمانی با 350 نماینده و کمیته های مختلفی در زمینه های گونا
گردید. در ســـال 1974 دولت ســـوئد به طراحی قانون اساسی جدیدی مبادرت  تأســـیس 
رۀ چهار ساله تغییر یافت.  ره نمایندگی به دو ید. پس از گذشت مدت زمان 20 سال دو رز و
کلیه احزاب  که  کشـــور ســـوئد از نظام دموکراتیک انتخابی برخوردارمی باشـــد به این معنا 
سیاسی با بیش از 4در صد آرای انتخابات عمومی از کرسی در مجلس برخوردارمی گردند. 
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شـــهروندان ســـوئدی اجازه حضور در انتخابات مجلس را دارنـــد. درحال حاضر تعدادی 
حزب سیاســـی در مجلس ملی سوئد فعالیت دارند. سال 1921 آغاز قطعی دموکراسی در 
ســـوئد محســـوب می شـــود. ســـال 1919 پارلمـــان ســـوئد دربارۀ حـــق شـــرکت همگانی در 
کرد. دو ســـال بعـــد از این تصمیم  گیری  انتخابـــات و آرای یکســـان زنان و مردان تصمیم 
اولین انتخابات پارلمان برگزار شـــد. در پی انتخابات سال 1921 پنج زن به پارلمان سوئد 
که آخرین انتخابات  برگزار می شـــد  راه یافتند. انتخابات پارلمان ســـوئد چهارســـال یکبار
پارلمان در ســـال 2010 برگزار شـــد. گشایش مجلس در هر پاییز وظیفه پادشاه سوئد است. 
در این هنگام سال پارلمانی آغاز می گردد. پادشاه شخص اول کشور سوئد است ولی این 
مقام در درجه نخست جنبه نمایندگی مملکت و تشریفاتی دارد. وظایف مجلس به شرح 

یر می باشد:  ز
وضع قانون	 
تعیین بودجه	 
بررسی عملکرد دولت	 
پا	  کردن با اتحادیه ارو کار 
سیاست های برون مرزی]25[	 
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شکل  4-3( وبسایت مجلس سوئد

دادگاه عالی- 1-3-3
کشور و نهاد سوم و نهایی در همه موارد مدنی  کشـــور سوئد، دیوان عالی  دادگاه عالی 
گیری توسط دیوان عالی  کیفری در سوئد است. قبل از اینکه یک مورد را برای تصمیم  و 
گردد  و اجازه در خواست )به جز  کشـــور حاضر شود می بایســـت اجازه درخواســـت صادر 

که موردی دارای سابقه قبلی باشد. چند مورد استثنا( در مواقعی صادر می گردد 
که توســـط دولت منصوب  کشـــور متشـــکل از 16 قاضی ســـوئدی اســـت  دیوان عالی 
می شـــوند. دادگاه به عنوان یک نهاد مســـتقل از پارلمان اســـت و دولت قادر به تداخل با 

تصمیمات دادگاه است.
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هیئت اجرایی شهرستان- 1-3-1
که توســـط فرمانـــدار اداره  هیئـــت اجرایی شهرســـتان یک آژانس دولتی ســـوئد اســـت 
می شـــود. فرماندار توسط دولت به مدت 6 ســـال انتخاب می شود. این هیئت ها از سال 
1634 میالدی ایجاد شـــده اند. مســـئولیت اصلی هیئت اجرایی شهرســـتان هماهنگی 
توســـعه شهرســـتان هم سو با اهداف سیاســـت های ملی اســـت. در هر شهرستان شورای 
کنان آن شـــهر انتخاب می شوند. هر شهرستان  که اعضای آن توســـط سا شـــهر وجود دارد 
که برای شناسایی استفاده شده و قسمتی از استاندارد ایزو  کد مخصوصی اســـت  دارای 
2-3166 را شکل می دهند. سوئد به 21 شهرستان تقسیم می شود. در حقیقت اجرائیات 
دولت مرکزی در ســـطح شهرستان توســـط این هیئت انجام می گیرد. این هیئت مسئول 
یـــزی اجتماعی منطقه ای  مـــوارد مربـــوط به پلیس، مـــوارد رفاه اجتماعی خـــاص و برنامه ر
می باشـــد. ایـــن هیئت با تعـــدادی از دســـتگاه های دولـــت مرکزی و منطقـــه ای و محلی 

همکاری می نماید. 
هیئت کار شهرســـتان و هیئت جنگلداری شهرستان نمونه هایی از این دستگاه های 
یژه دولت مرکزی قرار  دولتی در ســـطح منطقه ای می باشـــند. این هیئت ها تحت نظارت و
دارند و با دســـتورالعمل های مشابه در سطح منطقه ای کار می کنند. انجمن منطقه ای در 
یی برای مشارکت شـــهرداری و شـــورای شهر موجود  ســـه شهرستان ســـوئد به عنوان ســـکو
یق در  ردن کارایی بیشتر و استفاده بهینه از منابع در راستای تشو می باشد. هدف فراهم آو
تعیین اهداف بزرگتر توســـعه در سطح محلی است. هم چنین بنیادها باید در این هیئت 

ثبت نام کنند و وظیفه نظارت بر بنیادها هم بر عهده این هیئت می باشد]26[و ]27[.
ســـازمان خیریه در ســـوئد در معرض مقررات عمومی نیستند. بدنه دولتی برای تنظیم 
انجمن های غیرانتفاعی و بازرســـی فعالیت های آنان وجود نـــدارد. بنیادها باید ثبت نام 

کنند و توسط هیئت دولت محلی نظارت شوند. 
که بر خالف قوانین بنیاد یا منشـــور  گر هیئت دولت محلی به بنیادی مظنون شـــوند  ا
یده یا عدم  رز گزارش ســـاالنه خود امتنـــاع و خـــود فعالیـــت می کند به عنوان مثال از دادن 
کی عمومی باشد، هیئت دولت محلی می تواند بر  وجود حســـابرس منصوب یا دارای شا
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کند. برای این هدف بنیـــاد باید به هیئت دولت محلی  طبـــق مقـــررات و وظیفه مداخله 
گر  اجازه دهد تا نقدینگی و تراز بانکی و مدارک حســـابداری و پروتکل آن را بازرســـی کند. ا
قصوری در مدارک مشـــاهده شـــود هیئت دولت محلی، هیئت مدیره یا مدیران خارجی 
گر  کاّلً بنیاد را منحل شـــده اعـــالم می کند. ا کرده یا  بنیـــاد را مجبـــور به اقدامات خـــاص 
اعضای هیئت مدیره، مدیریت اجرایی و بازرســـان عمدًا یا سهوًا موجب آسیب مالی به 
بنیاد و نمایندگی ها شـــده باشـــند، هیئت دولت محلی در برابر آن واکنش نشـــان خواهد 

داد]27[.  

وزارت درمان و امور اجتماعی - 1-3-5
زارت درمـــان و امـــور اجتماعی مســـئول مـــوارد مربوط به رفـــاه جامعه می باشـــد. این  و
مســـئولیت را توسط ارتقای ســـالمت عمومی و اطمینان از ارائه خدمات درمانی مناسب 
به بیماران انجام می دهد. این موارد شـــامل بیمه برای تأمین مخارج بیماران و سالمندان 
کار  و کودکان، مراقبت از افراد با مشـــکالت اجتماعی و افراد معلول و ســـالمند می باشد. 
کودکان، حقوق معلوالن، تســـاوی جنســـیتی  رزشـــی، حقوق  زارتخانه شـــامل مســـائل و و
یع منابع مالی در بین سازمان های خیریه تحت نظارت  است. بسیاری از سازمان های توز

یر می باشد:  زارتخانه به شرح ز زارتخانه قرار دارند. سیاست های این و این و

دموکراسی و حقوق بشر	 
حقوق بشـــر مفهومی جهانی است و برای همه انســـان ها به کار می رود. به عبارتی دیگر 
کشـــور، فرهنگ و زمینـــه آزاد و برابر در حقـــوق و مقام آفریده  همـــه انســـان ها صرف نظر از 
شـــده اند. سیاســـت های دموکراســـی شـــامل انتخابـــات عمومـــی، اقـــدام برای توســـعه و 
پشـــتیبانی از فرصت های تأثیرگذاری فردی، اقدامات توسعه و تضمین احترام به حقوق 
کودکان، تبعیضات، قوانین بین المللی، معلوالن، قانون اساســـی  بشـــر می باشـــد. حقوق 

سوئد و حریم شخصی، پایش ملی تحت حوزه دموکراسی و حقوق بشر قرار می گیرند.

برابری جنسیتی	 
برابری جنســـیتی در بین مرد و زن به معنای داشـــتن فرصت های برابر برای شکل دهی 
جامعه و زندگی خودشـــان اســـت. این حوزه شـــامل مـــواردی مانند قـــدرت، تأثیر، مالی، 
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کار و سالمت جسمانی است.   آموزش، 

سالمت عمومی و مراقبت های پزشکی	 
ســـالمت عمومـــی و مراقبت های پزشـــکی شـــامل جلوگیـــری از بیمـــاری و مراقبت از 
بیماران می باشد. این حوزه همه اقدامات ارتقای سالمت عمومی و پیشرفت در اقدامات 

کو و دارو را شامل می شود. خاص مانند پیشگیری از بیماری های مسری، الکل، تنبا

مراقبت های اجتماعی	 
کمک های جامعه به مردم آســـیب پذیر یا با  مراقبت هـــای اجتماعی همان حمایت و 
تجربه ســـختی ها است. این حوزه شـــامل مراقبت های شخصی و خانوادگی، حمایت از 

معلوالن و سالمندان می باشد. 

بیمه تأمین اجتماعی	 
بیمه همان تأمین مالی در زمان اتفاق ها یا در بیماری، در سنین پیری یا برای والدینی 
بـــا بچه های کوچک اســـت. این حوزه شـــامل بیمـــه بیماری، حقوق بازنشســـتگی، بیمه 

والدین و  مزایا برای والدین است. 

ورزش	 
رزش در زمینه اقدامات ســـالمت عمومـــی مانند فعال شـــدن فیزیکی مردم و  حـــوزه و
دیدگاه هـــای دموکراتیـــک ماننـــد حضور مردم و مســـئولیت گرفتن آن هـــا در فعالیت های 
یدادهای  ردن تجربیات رو کار می کند. این حوزه شامل ابتکارات در زمینه آو غیرانتفاعی 

رزشی به فضای عمومی است]28[.  و

وزارت دادگستری- 1-3-1
زارت دادگســـتری مســـئول قوانین مربوط به قانون اساســـی و قوانین اجرایی عمومی،  و
زارتخانه مـــوارد مربوط به  یه هـــای قانونی و قوانین کیفری اســـت. این و قوانیـــن شـــهری، رو
زارتخانه  مهاجرت و سیاســـت های پناهندگان را اداره می کند. در عرصه بین المللی این و
در تالش اســـت تا زمینه مشـــارکتی بین المللی در برابر جرم و جنایت مرزی ایجاد نماید. 
زارتخانـــه فعالیـــت می نمایـــد.  شـــورای ملـــی پیشـــگیری از جـــرم تحـــت نظـــارت ایـــن و
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یر می باشد:  زارتخانه به شرح ز سیاست های این و

دموکراسی و حقوق بشر	 
حقوق بشـــر مفهومی جهانی است و برای همه انســـان ها به کار می رود. به عبارتی دیگر 
کشـــور، فرهنگ و زمینـــه آزاد و برابر در حقـــوق و مقام آفریده  همـــه انســـان ها صرف نظر از 
شـــده اند. سیاســـت های دموکراســـی شـــامل انتخابـــات عمومـــی، اقـــدام برای توســـعه و 
پشـــتیبانی از فرصت های تأثیرگذاری فردی، اقدامات توسعه و تضمین احترام به حقوق 
کودکان، تبعیضات، قوانین بین المللی، معلوالن، قانون اساســـی  بشـــر می باشـــد. حقوق 

سوئد و حریم شخصی، پایش ملی تحت حوزه دموکراسی و حقوق بشر قرار می گیرند.

آمادگی در شرایط اضطراری	 
کل جامعه با حوادث و بحران هاســـت.  حفاظـــت از جامعـــه و آمادگی ضامن مقابلـــه 
آمادگی در شـــرایط اضطراری برای محافظت از زندگی و ســـالمتی مـــردم، توانایی جامعه 
کمیـــت قانون و  بـــرای عملکـــرد و ظرفیـــت حمایـــت از ارزش هایی مانند دموکراســـی، حا

حقوق بشر ایجاد شده است. 

قوانین خانواده	 
کردن در زمینه قوانین خانواده شامل تغییر در قوانین خانوادگی برای همگام شدن  کار 
با توســـعه اجتماعـــی در مقیاس بزرگ می باشـــد. یکی از اصول راهنمـــای قوانین خانواده 
کودک اســـت. وظیفـــه مهم دیگـــر آن مشـــارکت در قانونگذاری در  پایبنـــد بـــودن به منافع 

پا و دیگر مجامع بین المللی است.  اتحادیه ارو

سیستم قضایی	 
کمیت قانون و محافظت از آن  سیستم قضایی به دستگاه ها و آژانس های مسئول حا

اشاره دارد.  

مهاجرت	 
سیاست های مهاجرت سوئد شامل سیاست های پناهندگان و مهاجران، حمایت از 
سیاســـت های بازگشت به وطن و ارتباط مابین مهاجرت و پیشرفت می باشد. هم چنین 
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مشارکت در سطح بین المللی در این موارد و اقدامات مربوط به شهروند شدن در سوئد را 
نیز شامل می شود]29[.

وزارت مالی- 1-3-1
زارت مالی مسئول موارد مالی دولت مرکزی است و شامل مشارکت در بودجه بندی  و
دولت مرکزی، پیش بینی و تجزیه و تحلیل، مالیات بندی، مدیریت و اجرای فعالیت های 
زارتخانه هم چنین مســـئول امور مربوط به بازارهای مالی و  دولت مرکزی می باشـــد. این و
قوانیـــن مصرف کننـــدگان اســـت. مـــوارد مربـــوط بـــه مالیـــات بنـــدی و معافیـــت مالیاتی 
زارتخانه  زارتخانه می باشد. سیاست های این و سازمان های خیریه در سوئد بر عهده این و

یر می باشد: به شرح ز

اجرائیات دولت مرکزی	 
اجرائیـــات دولت مرکـــزی مربوط به ارائه ابزار و شـــرایط الزم به آژانس هـــای دولتی برای 
ری،  اجرای تصمیمات دولت و مجلس اســـت. این حوزه شامل توسعه خدمات و بهره و
کارفرما،  مشـــارکت های منطقـــه ای در شهرســـتان ها، مســـئولیت پذیری دولت به عنـــوان 

حفاظت و اداره سرمایه های دولتی می باشد.  

امور مصرف کنندگان	 
هـــدف از سیاســـت های مصرف کننـــدگان، دادن قدرت و فرصت بـــه آن ها برای یک 
انتخـــاب فعاالنه می باشـــد.این موارد نیازمند پایه، حمایت مؤثـــر از مصرف کننده قانونی، 

کنترل انطباق با قانون با عملکرد مناسب است.

سیاست های اقتصادی	 
کارآیی عملکرد اقتصاد سوئد، تعدیل  سیاســـت های اقتصادی مربوط به اطمینان از 
یع مجدد منابع اقتصادی بین افراد و در طول زمان می باشد.    فراز و نشیب در اقتصاد و توز

بازارهای مالی	 
موارد بازار مالی مربوط به پایش و آنالیز عملکرد سیستم مالی است و شامل بانکداری، 
بیمـــه و خدمات پشـــتیبانی می باشـــد. تمرکز بر توانایی سیســـتم مالی و اقدامات توســـعه 
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حمایت از مصرف کنندگان در بازار مالی است. 

شهرداری ها و شورای شهرها	 
رده شده است و به معنی شهرداری  دولت محلی خودگردان در قانون اساسی سوئد آو
که دارای حق اســـتقالل و حق تصمیم گیری آزاد باشند. دولت  و شـــورای شـــهری اســـت 
مرکزی قالب خودگردانی دولت های مرکزی را از طریق قانون ضمانت می کند و مسئولیت 
که هم سو با اقتصاد متعادل باشد.     اجرائیات دولت محلی را به طریقی تنظیم می نماید 

تدارکات عمومی	 
تدارکات باید کارآمد و قانونی بوده و از رقابت بازار استفاده کند. این قسمت هم چنین 
یست محیطی و اجتماعی را رعایت  یج دهد و مالحظات ز باید راه حل های خالقانه را ترو
کاال و خدمات در  نمایـــد. قانون تدارکات بایـــد موجب تســـهیل جابه جایی های رایـــگان 

پا شود.  اتحادیه ارو

مالیات  بندی و تعرفه ها 	 
کردن شرایط  قوانین مالیاتی برای حمایت از سیاســـت های اهداف اقتصادی، فراهم 
مناســـب برای تجارت و ســـرمایه گذاری، تســـهیل در پیـــروی از قانون برای افـــراد و عوامل 

کار می باشد]30[. کسب و 

کنترل جذب سرمایه سوئد- 1-3-1 سازمان 
این سازمان یک انجمن غیرانتفاعی است. بر اساس اصول کنفدراسیون اتحادیه های 
کارگری، کنفدراســـیون ســـرمایه گذاری سوئد، کنفدراســـیون انجمن های حرفه ای سوئد و 
کار می کنـــد. هیئت مدیـــره و اعضـــای جایگزین این  کارمنـــدان حرفـــه ای  کنفدراســـیون 
کنفدراسیون های باال انتخاب می شود. اعضای هیئت مدیره مدیرعامل  انجمن توســـط 
کـــه از لحاظ قانونی آمـــوزش دیده و تجربه  را انتخـــاب می کنند. مدیرعامل کســـی اســـت 

کل این سازمان نیز عضو هیئت مدیره می باشد.  دربارۀ امور قضایی باشد. دبیر 
یابی فرآیند جذب سرمایه در  این انجمن در سال 1980 تأسیس شد. این سازمان به ارز
که از سال 1943 توسط هیئت بازرسی سرمایه گذاری استفاده شده اند. به  بین مؤسساتی 
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کنترل نظارتی عمومی، طرح های خصوصی نظارت و بازرســـی سازمان های  دلیل فقدان 
کنترل جذب سرمایه سوئد1 می باشد. بنیاد،  غیرانتفاعی را بر عهده دارند. مهمترین آن ها 
یافت  کارهای خیریه را در که می خواهنـــد تصدیق  انجمـــن غیرانتفاعی یا جوامع مذهبی 
کننـــد. اکانت 90 یک  کنترل خیریه اقدام  یافت اکانت 90 از ســـازمان  کننـــد بایـــد برای در
که با عدد 90 شـــروع می شود. این اکانت مجوز  شـــماره حساب هفت رقمی بانکی است 
ر عموم مردم بر این  که توسط صاحب حســـاب انجام می شـــود. باو کاری اســـت  رســـمی 
کنترل خیریه پذیرفته شـــده اند قابل اعتماد  که توسط ســـازمان  که ســـازمان هایی  اســـت 

کردن را دارند.   کمک  هستند و ارزش 
کنترل  کمک های مردمی است و این  کنترل نحوه استفاده سازمان ها از  هدف اصلی 
یج تبلیغات مناسب و اطمینان  کمک، ترو ری  شامل روش ها، هزینه های فرآیند جمع آو
کنتـــرل خیریه  از مصـــرف صحیـــح کمک هـــا می باشـــد. با تأیید شـــدن توســـط ســـازمان 
کمک های نقدی بـــه خیرین خود ارائه  ســـازمان ها می تواننـــد اکانت 90 را بـــرای پرداخت 
کنند.ایـــن فرآینـــد تأییـــدی برای خیرین نشـــان دهنده آن اســـت که کمک هـــا به صورت 
کمک های نقدی برای اهداف خاص مصرف  می شوند  مسئوالنه ای مدیریت می شوند و 
گرفتـــن یـــه و  کنتـــرل خیر و هزینه هـــای اضافـــی نـــدارد. پـــس از تأییـــد توســـط ســـازمان 

کنترل جذب سرمایه سوئد شکل  4-4( وبسایت سازمان 

1. Swedish Fundraising Control
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کند. به طور خاص: کنترل خیریه عمل  اکانت 90 سازمان خیریه باید با قوانین سازمان 
ری 	  سازمان باید برای اهداف بشردوستانه، خیریه، فرهنگی یا اهداف عمومی به جمع آو

کنترل  ری کمک باید مطابق با اســـتانداردهای ســـازمان  کمک بپردازد و هدف جمع آو
خیریه باشـــد. اکانت 90 به ســـازمان هایی با اهداف سیاســـی، غیرقانونی و غیراخالقی 

داده نمی شود. 
ســـازمان باید یک شـــخصیت حقوقی با یک ستاد در سوئد باشد. ســـازمان های تأیید 	 

شده معموال انجمن های غیرانتفاعی، بنیادها یا جوامع مذهبی هستند.
کافی باشند.	  افراد مسئول باید برای واگذاری مسئولیت ها مناسب و دارای تجربه 
سازمان باید توسط هیئت مدیره ای متشکل از حداقل 3 نفر اعضای اصلی و 3 نفر علی 	 

کن منطقه  البدل اداره شود. حداقل نصف اعضای اصلی و اعضای علی البدل باید سا
پا باشند. همه اعضا باید از لحاظ حقوقی به سن قانونی رسیده باشند. اقتصادی ارو

بینی کننـــد و از نحوه 	  هیئـــت مدیـــره باید بـــه طور منظـــم ســـازمان را از لحاظ مالـــی باز
اســـتفاده صحیـــح کمک هـــای نقدی و عدم وجـــود هزینه هـــای مازاد مطمئن شـــوند. 

کنترل شود.  حسابداری سازمان ها باید توسط بازرس مجاز 
ری کمک باید توســـط فردی با دانش و تجربه مناســـب 	   نظارت بر فعالیت های جمع آو

انجام پذیرد. تبلیغات باید اخالقی باشـــد و هزینه های گزافی بابت آن پرداخته نشـــود. 
گردد. ری شده باید برای هدف مشخص شده مصرف  کمک های جمع آو

کند. 	  کنترل خیریه می تواند در هر زمان مدیریت و موارد مالی سازمان را بررسی  سازمان 
ســـازمان باید تمام اطالعات و مدارک را در اختیار قرار دهد. حســـابداری ســـازمان باید 
مطابق با قانون حسابداری باشد و هر ساله گزارش مالی خود را بر طبق قانون حسابداری 

ساالنه ارائه دهد.
کمک ســـازمان بیشـــتر از 25 درصد درآمد 3 ساله  ری  گر هزینه فعالیت های جمع آو ا
کننده از اکانت 90 رد صالحیت می شود. عدم  سازمان باشد، سازمان به عنوان استفاده 
هماهنگی با مقررات سازمان کنترل خیریه منجر به رد صالحیت شدن سازمان می گردد.
ری کمک ســـوئد  یـــت در شـــورای جمـــع آو کانـــت 90 می توانـــد بـــرای عضو صاحـــب ا
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که  درخواســـت بدهد. این شـــورا بدنه صنعتی مشترک برای سازمان های خیریه ای است 
ری کمک اخالقی و حرفه ای دارند. این شـــورا به اعضـــای خود یک کد از  فرآینـــد جمـــع آو
کنار منفعت شـــهرت، اعضا به مناســـبت هایی  اســـتانداردهای قابـــل اجرا می دهـــد. در 
که موجب اشتراک تجربه و آموزش دیدن توسط شورا می شود. این شورا  دعوت می شوند 
کمک به صورت اخالقی و حرفه ای تأثیر می گذارد.  ری  بر افکار عمومی مربوط به جمع آو
ری کمک به صورت اخالقی شامل احترام،  در این شورا کلمات کلیدی در فرآیند جمع آو

صداقت، شایستگی می باشد]31[.

سازمان رتبه بندی خیریه ها- 1-3-9
یـــه نظـــارت می کند، ســـازمان رتبـــه بندی  کـــه بـــر فعالیت هـــای خیر ســـازمانی دیگـــر 
که بر منافـــع خیرین تمرکز  خیریه 1هاســـت.  این ســـازمان یـــک انجمن غیرانتفاعی اســـت 
دارد. ســـازمان رتبه بندی خیریه ها به بررســـی نحوه استفاده از کمک های مردمی و انجام 
یادی  کار در ســـازمان های غیرانتفاعی می پردازد. این سازمان اطالعات مربوط به تعداد ز
کرده و سپس به رتبه بندی آن ها می پردازد. این  ری  از ســـازمان های غیرانتفاعی را جمع آو
یل سازمان ها فراهم  سازمان اطالعاتی دربارۀ شفافیت ســـازمانی، مدیریت و توانایی تحو
رد. ســـازمان رتبـــه بندی خیریه هـــا از طریـــق ارتباط با بدنـــه صنعتی ماننـــد SFC و  مـــی آو
ســـازمان های غیرانتفاعی دیگر، ســـازمان های بررســـی شـــده و رتبه بندی شـــده انتخاب 
می کند. سازمان های رتبه بندی شده و بررسی شده فقط شامل سازمان های غیرانتفاعی 

که فعالیت های خیریه را در سطح منطقه ای انجام می دهند]21[.    و بنیادهایی است 

کار اجتماعی2 - 1-3-10 انجمن ملی داوطلبان 
یس تطابقی آنالین مرکز داوطلبی محلی  یربنایی برای داوطلب به اسم سرو ســـاختار ز
یربنایی در مقابل روند صعودی  و ملی در 15 ســـال اخیر ایجاد شـــده است. این ساختار ز
کم می باشـــد. اکنون در  تعداد داوطلبان در مقایســـه بـــا فعالیت های جنبش مردمی توده 
که توسط شهرداری یا سازمان های بزرگتر  حدود 80 مرکز داوطلبی ناحیه ای موجود اســـت 

1. Charity rating
2. The National Forum for Voluntary Social Work
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داوطلـــب محـــور مانند صلیب ســـرخ اداره می شـــود. هدف آن هـــا ارتقـــای فعالیت های 
کار داوطلبی می باشد. باید در  گاهی دربارۀ اهمیت  داوطلبی در مناطق محلی و افزایش آ
گروه ها و اشخاص بتوانند در مناطق  کند تا ســـازمان ها و  راســـتای تسهیل شرایطی عمل 
ردن  محلـــی بـــه عنـــوان مکمل بخـــش خصوصـــی و عمومـــی عمـــل نمایند. بـــا فراهـــم آو
گره نخورده اســـت، مرکز داوطلبی  که به اعضای یک ســـازمان  کار داوطلبانه  فرصت های 
کز فعالیت های  ســـوئد راه جدیدی برای داوطلب شـــدن مردم سوئد ارائه داده اســـت. مرا
اجتماعـــی را در خود انجام می دهنـــد در خارج از مرکز با نیروهـــای داوطلب فعالیت ها را 

کار با سالمندان دارند.        که  تمایل به  مدیریت می کنند مانند داوطلبینی 
 این انجمن مسئول تطابق داوطلبان با پایگاه داده می باشد. این انجمن به عنوان یک 
یس تطابقی است بین پایگاه داده  ژه آزمایشـــی در ســـال 2002 تأسیس شد. دارای ســـرو پرو
که به دنبال نیروی داوطلب هســـتند. در 5 ســـال اولیه  آنالین داوطلبان و ســـازمان هایی 
رد.  تأســـیس آن بیش از 10 هزار نفر نیروی داوطلب را برای 700 ســـازمان داوطلبانه فراهم آو
یس اســـتفاده می کنند جوان هستند)64% بین 15 تا 35 ساله(  داوطلبانی که از این ســـرو
کثر آن ها برای اولین بار در زندگی شان داوطلب شده اند)72%( این انجمن عضو مرکز  و ا

پایی1 است]21[.  داوطلبان ارو

انجمن فولکرورلز2 - 1-3-11
در سال 2002 به عنوان انجمن تسهیلگر روابط مابین دولت و آژانس های اجرایی آن 
یگران ســـازمان ها در بخـــش غیرانتفاعی  از یـــک طـــرف و از طرف دیگـــر نماینده ها و باز
تأسیس شـــد. هدف آن ضمانت تشخیص و حفاظت از میراث دموکراتیک سازمان ها 
می باشد. این انجمن به عنوان عالمت روابط پیوسته مابین دولت و بخش غیرانتفاعی 
گون فرم نشست ها و کنفرانس های بزرگ و نشست های کوچک استفاده  مانند انواع گونا

می شود.
یادی ســـازمان های غیردولتـــی به عنوان چتر حمایتی در زمینه های  هم چنین تعداد ز
کار می کننـــد تا فرم های ســـازمانی تا  مختلـــف موجود اســـت که بیشـــتر بـــا فرم داوطلبـــی 

1. The European Volunteer Centre (CEV)
2. The Folkrörelseforum



کشور سوئد   108  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

یج دهند. در حقیقت در ســـوئد خود سازمان های غیردولتی  فعالیت های داوطلبی را ترو
یجی را انجام می دهند. آن ها به داوطلبـــان اعتماد می کنند و  بیشـــترین فعالیت هـــای ترو

فعالیت های خود را برای مشارکت بیشتر مردم پیش می برند]21[. 

منابع مالی میراث سوئد  - 1-3-11
منابع مالی میراث ســـوئد فاند دولتی ســـوئد می باشد که در ســـال 1928 تأسیس شد، 
درست در زمانی که مجلس سوئد تصمیم به منسوخ نمودن قانون میراث برای فامیل های 
ر متوفی گرفت. اگر شخص فوت شده همسر یا بستگان نزدیکی نداشته باشد و وصیت  دو
نامـــه ای از خود به جا نگذاشـــته باشـــد، کلیه دارایـــی او به منابع مالی میراث ســـوئد واگذار 
خواهد شـــد. فاند میراث ســـوئد هم چنیـــن مقادیر نقدی را به صـــورت هدیه و وصیت نامه 
قبـــول می کند. منابـــع مالی میـــراث از ســـازمان های غیرانتفاعی و انجمن هـــای داوطلب 
محوری حمایت می کند که ایده های جدید را برای توســـعه فعالیت هایشان برای کودکان 
)تا 11 ســـال(، جوانان )12 تا 25 سال( و معلوالن)همه سنین( به کار می گیرند. منابع مالی 
یافت  توســـط آژانس خدمات اجرایی، مالی و حقوقی تقسیم می شوند. درخواست های در
کمک توســـط کمیســـیون منابع مالی میراث ســـوئد بررســـی و تصمیم گیری می شوند. این 
زارت درمان و  امور اجتماعی پاســـخگو می باشد. منابع مالی میراث سوئد  کمیســـیون به و
یافت می کند. ایسلند کشوری است که  هر ســـاله دارایی های از 600 شـــخص حقیقی را در

همانند سوئد دارای منابع مالی میراث دولتی می باشد]32[. 

مرکز تبادالت بین المللی جوانان سوئد  - 1-3-13
که تحرک جوانی،  این مرکز یک سازمان بین المللی و غیرانتفاعی تبادل جوانان است 
آمـــوزش بین فرهنگی و فرصت هـــای خدمت داوطلبانه بین المللی برای کمک به مردم را 
که تعصبـــات قومی خـــود را در هم شکســـته اند و درک بین  رد  کســـانی فراهم مـــی آو بـــرای 
فرهنگـــی خـــود را ارتقـــا می دهنـــد و برای رســـیدن به صلـــح جهانی تـــالش می کنند. این 
کردن با معلـــوالن، جوانان با  کار  ژه هـــای داوطلبانه ماننـــد  برنامه هـــا طیف وســـیعی از پرو
کز فعالیت هـــای جوانان،  مشـــکالت اجتماعی، معتـــادان، دبیرســـتان های مردمـــی، مرا
کلیه ایـــن برنامه ها در  یکی را شـــامل می شـــود.  ژه های اکولوژ مراقبـــت از ســـالمندان و پرو
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کوتاه مدت و بلندمدت فعالیت  ژه ها  حومه شـــهر و در دل طبیعت واقع شـــده اند. این پرو
کشور اجرا می شود. داوطلبانه در بیش از 40 

یر می باشد: یت این سازمان به شرح ز مأمور
کردن چالش تجربیات آموزشی بین فرهنگی	  فراهم 
ارتقای توسعه فردی و اجتماعی از طریق برنامه های داوطلبانه بین المللی	 
ارتقای درک بین فرهنگی، تساوی فرصت ها، بردباری و صلح در میان مردم جهان	 
عدالـــت برای همه کســـانی که از ناعدالتـــی اجتماعی، سیاســـی، اقتصادی و فردی 	 

رنج می برند
شکستن موانع میان فرهنگ و مردم	 
یج قوانین تساوی جنسیتی، فرهنگی و ملی	  ترو
کردن تجربیات مشوق درک بین المللی و بین فرهنگی	  فراهم 
گاه شدن از مشکالت و موارد جامعه ملی و محلی در راستای 	  کمک به مشارکت برای آ

درک همگانی عمیق تر از موارد و مشکالت سیاسی-اقتصادی-اجتماعی  
یق به مشارکت برای درک عمیق تر و تبادل تجربیات ]33[	  تشو

هیئت ملی سالمت و رفاه1  - 1-3-11
فعالیت این هیئت در راستای تضمین سالمت، رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان 
با کیفیت باال و مراقبت های اجتماعی به طور مساوی در میان همه مردم سوئد می باشد. 
زارت درمـــان و امور اجتماعی  هیئت ملی ســـالمت و رفاه یـــک آژانس دولتی تحت نظر و
بـــوده و طیف وســـیعی از فعالیت هـــا و وظایـــف در زمینه خدمـــات اجتماعی، خدمات 

سالمت و درمان، ایمنی در برابر بیماری و اپیدمولوژی را شامل می شود. 
کارمنـــدان، مدیران و افراد تصمیم گیرنده در  یـــت فعالیت های این هیئت بر روی  کثر ا
موارد ذکر شده در باال تمرکز دارد. حمایت و اعمال نفوذ آن ها از راه های مختلف می باشد: 

ری، تحلیل و انتقال اطالعات	  گردآو از راه انتخاب، 
ری شده	  از راه توسعه استانداردهای مبتنی بر قوانین و اطالعات جمع آو

1. The National Board of Health and Welfare
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گرفتن وظایف رســـمی ماننـــد حفاظت از ثبت نام داده های ســـالمت و 	  از راه به عهـــده 
آمارهای رسمی 

رده شـــدن نیازهای درمانی و مراقبت های  در زمینه فعالیتی این هیئت اطمینان از برآو
اجتماعـــی بســـیار مهم می باشـــد. هیئت ملی ســـالمت و رفـــاه در پی آن اســـت خدمات 
بهداشتی و درمانی و خدمات اجتماعی با یکدیگر کار کنند، نیازها و شرایط و خواسته های 
مـــورد نیـــاز را به صورت کلـــی درنظر بگیرنـــد. زمانی که منابع محدود می باشـــد باید توســـط 
بخش هایـــی که نیاز بیشـــتری دارند مورد اســـتفاده قـــرار بگیرد. این هیئت توســـط هیئت 
مدیره منتخب دولت اداره می شود. این سازمان به 5 دپارتمان تقسیم می شود که هر کدام 

در زمینه های مختلف مسئولیت دارند و عملکرد حمایتی آن ها در سه بخش می باشد.
یابی و تحلیل	  دپارتمان ارز
دپارتمان سیاست های دانش محور  مراقبت های بهداشتی 	 
دپارتمان سیاست های دانش محور خدمات اجتماعی 	 
دپارتمان قوانین و اختیارات	 
دپارتمان آمار و مقایسه 	 

یر می باشد: خدمات حمایتی شامل موارد ز
دپارتمان ارتباطات	 
دپارتمان خدمات حمایتی	 
کارمندان عمومی]34[	  دپارتمان 

شورای هنری سوئد  - 1-3-15
زارت فرهنگ می باشـــد و  شـــورای هنری ســـوئد یکـــی از مقامـــات دولتی تحت نظـــر و
یج دسترسی و توسعه فرهنگی بر اساس اهداف سیاست های فرهنگ ملی  وظیفه  آن ترو
کنار ســـایر فعالیت های  اســـت. این شـــورا بـــا تخصیص و نظـــارت فاندهای دولتـــی، در 

تبلیغاتی به موارد باال دست می یابد. 
تحت این حکم، شورای هنری سوئد به طور خاص بر توسعه فعالیت های فرهنگی و 

یر تمرکز دارد: هنری ز
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فعالیت های فرهنگی مستقل در زمینه اجرای هنر و موسیقی	 
کتابخانه های عمومی	  کتابخوانی و  یج  ادبیات، نشریات هنری، ترو
گرافیک و طراحی به عالوه موزه و نمایشگاه	  هنر 
فعالیت های فرهنگی منطقه ای	 
گروه های اقلیت  ملی	  فرهنگ مردم سامی و 
سایر زمینه های فرهنگی	 

یب شـــده  شـــورای هنری ســـوئد ملزم به رعایـــت اهداف سیاســـی فرهنگی ملی تصو
کار می کنند.  توســـط دولت و پارلمان هســـتند. در حدود 75 نفر در دفتر مرکزی این شورا 
کنان سوئد  هدف سیاست های فرهنگی سوئد افزایش دسترسی به فرهنگ برای تمام سا
کیفیت باال و فعالیت های خالقانه می باشـــد. حمایت های  توســـط ارتباط با فرهنـــگ با 
کلیدی این سیاســـت گذاری اســـت تا  مالـــی از هنرمندان و مؤسســـات فرهنگـــی عنصر 
کنند. مؤسسه فرهنگ ملی منابع  دولت، مناطق و شهرداری ها مسئولیت خود را تقسیم 
یافت می کنـــد. در هر کشـــوری تئاتر،  مالـــی دولتـــی را به طـــور مســـتقیم از دولت ســـوئد در
کتابخانه های شهرســـتانی و موزه های شهرســـتانی موجود است.  مؤسســـات موســـیقی، 
کز محلی در حوزه هنری مربوطه، مؤسســـات همکار  کز اغلب به عنوان مرا عملکرد این مرا
ییـــس این ســـازمان در ســـطح مناطق و  بـــا مـــدارس، جوامـــع تجـــاری و غیره می باشـــد. ر
شـــهرداری ها مســـئول مالـــی مؤسســـه خود بـــوده تأثیرات شـــگرفی بـــر اهـــداف و ماهیت 
یر را  فعالیت های مؤسسه می گذارد.  برای رسیدن به اهداف، سایت های فرهنگی مواردز

دنبال می کند:
ارتقـــای فرصت های برابر برای تجربیات فرهنگی، مشـــارکت در برنامه های آموزشـــی و 	 

یج توانایی خالقیت  ترو
کیفیت و تجدید هنری	  ارتقای 
که قابل حفاظت و استفاده و توسعه باشد.	  یا  ارتقای میراث فرهنگی پو
ارتقای دسترسی	 
یژه 	  ارتقای معاوضات بین فرهنگی و بین المللی و مشارکت در حوزه فرهنگی و توجه و
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کودکان و جوانان در فرهنگ]35[ نمودن به حقوق 

هیئت ملی امور جوانان1  - 1-3-11
که در راســـتای فراهم  نمودن دسترســـی بیشـــتر  ایـــن هیئـــت یک آژانس دولتی اســـت 
جوانـــان به رفاه و تأثیرگذاری فعالیت می کند. هم چنین دولت را در موارد سیاســـت های 

جامعه مدنی حمایت می کند. 
کارمندان 36 ســـال می باشـــد. 66  کارمند دارد و متوســـط ســـنی  ایـــن هیئت 45 نفر 
کلیه فعالیت های این هیئت بر  کارمندان زن و 34 درصد آن ها مرد می باشـــند.  درصد از 
جوانان تمرکز دارد. آژانس ســـوئدی برای جوانان و جامعه مدنی به تولید و انتشار دانش در 

دو حوزه می پردازد: سیاست های جوانان و سیاست های متمرکز بر جامعه مدنی. 
کـــودک، نوجوان و جوان 13 تا 25 ســـاله در ســـوئد زندگـــی می کنند. این  1/6 میلیـــون 
کار، خانه،  هیئت به تولید دانش در زمینه شـــرایط زندگی در شرایط مختلف مانند محل 
یـــح و تأثیرات آن می پردازد. فعالیت های این هیئت شـــامل  آموزش، ســـالمت، زمان تفر

یر می باشد: موارد ز
دانش تولید و برقراری ارتباط در زمینه شرایط زندگی جوانان 	 
تبعیت از اهداف تعیین شـــده در سیاســـت های ملی جوانان توســـط پارلمان ســـوئد و 	 

دولت و حمایت از شهرداری ها در سیاست گذاری های امور جوانان
ژه ها و مشارکت های بین المللی	  یع منابع مالی در بین سازمان های جامع مدنی، پرو توز
کاری، ترکیب بندی و توسعه 	  انتخاب و انتشار دانش مربوط به جامعه مدنی، شرایط 
تشکیل شبکه با آژانس ها و سازمان های دولتی	 

یر می باشد: گروه هدف هیئت ملی امور جوانان شامل موارد ز
تصمیم گیرندگان	 
کارمندان دولت	 
سازمان ها]36[	 

1. The National Board for Youth Affairs 
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مؤسسه ملی سالمت عمومی1- 1-3-11
یه ســـال  که در ژانو مؤسســـه ملی ســـالمت عمومی یک آژانس دولتی ســـوئد می باشـــد 
زارت درمـــان و امـــور اجتماعی می باشـــد. پایش  2014 تأســـیس شـــده و تحـــت نظـــارت و
کنترل بیماری های واگیردار، مداخالت بهداشـــت  ســـالمت جمعیت ســـوئد، اقدامات 
کاهش  کمک بـــه دولت در فرآیند تصمیم گیری توســـط ارائه حقایـــق و دانش،  عمومـــی و 
پا و  یست بر سالمت عمومی، شرکت در فعالیت های اتحادیه ارو تأثیرات منفی محیط ز
ســـازمان های بین المللـــی بهداشـــت عمومی از وظایف این مؤسســـه ملی می باشـــد. این 
مؤسسه دارای 450 کارمند بوده و در نتیجه ادغام مؤسسه ملی سالمت عمومی و مؤسسه 
کلیه فعالیت های مربوط به ســـالمت  کنتـــرل بیماری های واگیردار به وجود آمده اســـت. 
که قباًل به هیئت ملی  یســـت و بهداشـــت عمومی  یســـت و مســـئولیت محیط ز محیط ز

گزارش  داده می شد، به آژانس جدید واگذار شد.  سالمت و رفاه 
ایـــن مؤسســـه دارای مســـئولیت موارد ســـالمت عمومی در ســـطح ملی اســـت و برای 
شناســـایی و برجسته ســـازی مـــوارد ســـالمت عمومی در راســـتای مداخـــالت موثر تالش 
می کند. مؤسســـه ملی ســـالمت عمومی برای تأمین پیش شـــرط الزم ســـالمت در شرایط 

یر را بررسی می کند: یابی توسعه در موارد ز مساوی، ارز
سالمت عمومی و تحلیل تأثیرات عوامل مهم	 
یابی تأثیرات مداخله ای سالمت عمومی	  ارز
ارتقای سالمت	 
پیشگیری از بیماری	 
حمایت از کنترل بیماری های واگیردار توسط تحلیل اپیدمولوژیکی و میکروبیولوژیکی]37[ 	 

هیئت ملی آموزش2- 1-3-11
آژانس ملی آموزش قدرت اجرایی مرکزی برای سیستم مدارس عمومی، پیش دبستانی 
ران مدرسه و آموزش بزرگساالن می باشد. وظایف این  کودکان در دو عمومی، مراقبت های 
کیفیت و در محیط  کودکان و دانش آموزان به آموزش با  کلیه  آژانس اطمینان از دسترسی 

1. National Institute for Public Health 
2. National Board for Schooling 
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کودکان و یاری  یت آن ایجاد بهترین شـــرایط برای پیشرفت و یادگیری  ایمن اســـت. مأمور
رساندن به آن ها برای ارتقای نتایج یادگیری می باشد. 

ایـــن آژانس دانش مورد نیـــاز، مقررات، توصیه های عمومـــی و آ زمون های ملی را فراهم 
یابی را در سطح  می کند، هم چنین مسئول آمار رسمی در حوزه آموزش بوده پیگیری و ارز
ملی انجام می دهد. نظارت بر مشـــارکت ســـوئد در نظرسنجی های آموزشی بین المللی بر 

عهده آژانس ملی آموزش می باشد. 

پیشرفت و آموزش ضمن خدمت	 
کیفیت مناسبی را  که آموزش در ســـوئد استاندارد  آژانس ملی آموزش تضمین می کند 
کمـــک برنامه هـــای ملی توســـعه مـــدارس و آموزش ضمـــن خدمت به  ارائـــه می کنـــد و با 
کمک های مالی اهدایی و برگزاری  یع  کرده اســـت. توز کارمندان به این مهم دســـت پیدا 

کز بر عهده این آژانس می باشد.  برنامه های آموزشی مدیران مرا

گواهینامه های ملی برای معلمان 	  صدور 
ایـــن آژانـــس مـــدرک دیپلـــم بـــرای معلمـــان و مربیـــان پیش دبســـتانی صـــادر می کند و 
یافـــت آموزش با  رود به مدارس و در مســـئولیت مـــوارد مربوط به معلوالن و داشـــتن حـــق و
کیفیت باال مانند دیگران نیز بر عهده این آژانس می باشـــد. هم چنین این آژانس مســـئول 

هیئت انضباطی معلمان می باشد. 

مرجع آموزش حرفه ای 	 
کمک به جوانان تازه  از وظایف این آژانس تضمین عرضه صالحیت در سطح ملی و 
کارمندان و ســـازمان های  کار می باشـــد. هم چنین حمایت از آموزشـــگران،  وارد بـــه بـــازار 
کیفیت آموزش حرفه ای دبیرســـتان بر عهده این آژانس می باشـــد. وظیفه این  ارتقادهنده 
آژانس انتشـــار اطالعات آخرین تحقیقات آموزشی و تقسیم دانش حوزه اجرایی در داخل 
و خارج از کشور سوئد می باشد. به عنوان قسمتی از این تالش، این آژانس مرجعی مرکزی 
کشـــورهای دیگر اتحادیه  کردن اطالعات دربارۀ آموزش حرفه ای در ســـوئد و  بـــرای فراهم 
پـــا خواهد بود. ایـــن آژانس به عنوان مرجعی ملی آموزش حرفـــه ای را تضمین می کند و  ارو

مسئول شورای ملی برنامه های حرفه ای دبیرستان است]38[. 
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شورای ملی پیشگیری از جرم1- 1-3-19
زارت دادگستری می باشد و  این شـــورا، در ســـال 1974 تأسیس شده و تحت نظارت و
کاهش جرم و افزایش امنیت در جامعه فعالیت  که در راستای  نوعی آژانس دولتی است 
می کند. این فعالیت ها توسط تولید داده و انتشار دانش مربوط به جرم، پیشگیری از جرم 
و پاسخ قضایی به جرم انجام می شود. مهمترین نقطه شروع برای شورای ملی پیشگیری 
از جرم فعالیت در راســـتای جلوگیری از اتفاق افتادن جرم اســـت. این شـــورا به تولید آمار 
یابی اصالحـــات، هدایت تحقیقات به ســـمت توســـعه دانش جدید و  رســـمی جـــرم، ارز
حمایت از فعالیت های پیشـــگیری از جرم در ســـطح محلی می پردازد. این شورا از طرف 
کار می کنـــد و اغلب با آژانس هـــا و ســـازمان های دیگر همـــکاری می کند.  دولـــت ســـوئد 

یر می باشد: مسئولیت های این آژانس به شرح ز
مسئولیت آمار رسمی و آنالیز منابع آن	 
استخراج حقایق مربوط به آمار صحیح، جرم و پاسخ جامعه به جرم	 
توسعه منابع دانش مربوط به جرم، قربانی و مجرمان	 
اجرای نظرسنجی ساالنه مربوط به جرم در سطح ملی 	 
یت های دولت و مسئوالن	  یربنای عملکرد و اولو کردن ز فراهم 
 آغاز نمودن، حمایت کردن و اطالعات مربوط به پیشگیری از جرم در سطح محلی در 	 

بخش های مختلف
ژه های ملی و بین المللی تحقیق و توسعه]39[	  انتشار دانش پرو

کنفدراسیون ورزش سوئد2- 1-3-10
رزش سوئد در سال 1903 تشکیل شده اســـت و دارای سه میلیون نفر  کنفدراســـیون و
کنفدراســـیون به عنـــوان ســـازمان حمایتی عمل  کلوپ می باشـــد. این  عضـــو در 22 هـــزار 
کلیه جنبش های  که وظایفش حمایت از اعضای فدراسیون و به طور رسمی ارائه  می کند 
یت اصلی به کارگیری  رزشـــی سوئد در تماس با مسئوالن و سیاســـتمداران می باشد. اولو و
ر دائم دولت بوده  کنفدراســـیون مشاو کلیه نیروهای جنبش مردمی متحد می باشـــد. این 

1. National Council for Crime Prevention 
2. The Swedish Sports Confederation 
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زارتخانه هـــا همـــکاری می نمایـــد. یکـــی از وظایـــف مهـــم ایـــن  کـــه بـــا ادارات دولتـــی و و
رزش ســـوئد در زمینـــه مالی، ســـازمان و  کنفدراســـیون تهیـــه رهبـــری اســـتراتژیک بـــرای و
تحقیقـــات  حمایت کننـــده  و  آغازگـــر  ســـوئد  رزش  و کنفدراســـیون  اســـت.  ارتباطـــات 
ایـــن  می باشـــد.  تکنیـــک  و  رفتـــاری  علـــوم  روان شناســـی،  پزشـــکی،  در  میان رشـــته ای 
رزش بـــا توجه به  رزش دفـــاع می کنـــد و از وضعیت فعلی و کنفدراســـیون از مشـــروعیت و

گزارش می دهد.  اهمیت و وسعت آن 
رزشی و اعضایشان  رزش سوئد یک نام انتخابی است که برای کلیه فدراسیون های و و
کنفدراســـیون بهترین  و انجمن هایی با ســـه میلیـــون عضو به کار می رود. چشـــم انداز این 
کلیه افراد برای شرکت در جنبش های  کار از  رزش سوئد در دنیاســـت. برای این  شـــدن و
رزشـــی دعوت به عمل می آید و همه افراد دارای موقعیت و وظیفه هستند. جنبش های  و
رزش  رزش در دنیا شدند. و رزشی با تمرکز واحد بر ارزش ها و عقاید موجب ایجاد بنیاد و و
رزشی  سوئد خواهان بهترین شدن در دنیا در همه سطوح می باشد و بر پایه جنبش های و
مستقل و جمعی با اتحادیه های قوی و انجمن های آموزشی در دنیا بنا نهاده شده است. 
رزشی هر کلوپ و هر بخش به تنهایی دربارۀ اجرائیاتش تصمیم گیری  بر اساس ارزش های و
کلیه فعالیت ها  که  رزشی با دو ارزش مشترک موافقت نموده است  می نماید. اجرائیات و
کردن  رزش  باید بر اساس آن باشد: شادی و جامعه. این دو ارزش محرک های قوی برای و
کلیه فعالیت هایی است  هســـتند. این کنفدراســـیون به دنبال انجام دادن و پیشرفت در 

که دارای سرگرمی، حس خوب و اجرای بهتر هستند.  
یر می باشد: کنفدراسیون به شرح ز وظایف این 

رزشـــی متحد با سیاســـتمداران و ســـازمان ها و مؤسســـات 	  صحبت از طرف جنبش و
دولتی

رزشی با زمینه های تحقیق و توسعه	  هماهنگی جنبش های و
که نمی توانند یا نمی خواهند شایســـتگی های خود را 	  کردن خدمات در مناطقی  فراهم 

ارتقا بدهند
رزش ]40[   	  کمک های مالی دولتی در مناطق خاص برای و یع  توز
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شورای ملی آموزش بزرگساالن- 1-3-11
پا ایجاد  پایی آموزش بزرگســـاالن برای آموزش غیررســـمی بزرگســـاالن در ارو انجمـــن ارو
شده است. در حقیقت یک سازمان غیردولتی با 141 سازمان عضو در 45 کشور و بیانگر  
پا اســـت. هدف این سازمان غیردولتی پیوند دادن و  کل ارو گرد در  بیش از 60 میلیون شـــا
که در زمینه آموزش بزرگساالن فعالیت می کنند.  پایی است  نشان دادن ســـازمان های ارو
پایی تأسیس شد. ارتقای  این انجمن در سال 1953 با نمایندگی تعدادی از کشورهای ارو
ســـطح یادگیری بزرگساالن و دسترسی داشـــتن و شرکت در آموزش بزرگساالن برای همه از 
وظایف این انجمن می باشـــد. شورای ملی آموزش بزرگساالن یکی از شعبات این انجمن 

کشور سوئد می باشد.  در 
یخچـــه مـــدرن آمـــوزش عمومی در ســـوئد بـــه دهه 1800 بـــاز می گردد. ســـپس اولین  تار
کتاب  کتابخانـــه، اتحادیه های ســـخنرانی، محافل آموزشـــی ماننـــد مجله و  دبیرســـتان، 
کنار و طی مشارکت با  بحث برانگیز به وجود آمد. جنبش های تشـــکیل شده مختلف در 
جنبش هـــای اجتماعـــی جدید شـــکل گرفت. نخســـتین مـــدارس عالی مردمی در ســـال 

گرفت در حالی که نخستین انجمن آموزشی در دهه 1900 ایجاد شد.  1868 شکل 
بیـــن دو جنـــگ جهانی آمـــوزش بزرگســـاالن همراه بـــا افزایـــش تعداد دانشـــکده ها و  در
کرد،  کرد. آموزش بزرگســـاالن در خارج از دبیرســـتان ها رونق پیدا  یان رشـــد پیدا  دانشـــجو
همزمان با پیدایش رادیو آموزش عمومی اجباری اعالم شـــد. آموزش بزرگســـاالن رایگان و 

داوطلبانه است.  
یابی حوزه هـــای تأثیرگـــذار در آموزش  شـــورای آموزش بزرگســـاالن مســـئول پایـــش و ارز
گزارش دهی و  بزرگســـاالن و آمـــوزش مردمی شـــورا می باشـــد. این نقش شـــامل مســـئولیت 
یابی آموزش عمومی در ترکیب با تالش و تأثیرات آن اســـت و به عنوان نماینده بخش  ارز

آموزش عمومی در ارتباط با دفاتر و آژانس های دولتی است.  
کلیه مقررات و دستورالعمل های شورای آموزش مردمی برای تحلیل هوش به صورت 
مقاالت اســـتراتژی درآمده است. سیاست های تجاری آموزش عمومی هوش و تحلیل بر 
یتدار  پایه اعضای شـــورای آموزش بزرگساالن و دســـتورالعمل های دولتی و حوزه های اولو

شناخته شده می باشد.  
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کمک بـــه تکمیل آموزش بزرگســـاالن در راســـتای توســـعه  هـــدف آمـــوزش بزرگســـاالن 
یشه عمیقی  موقعیت های فردی_  اجتماعی و زندگی کاری آن هاست. آموزش بزرگساالن ر
پایی هـــدف این شـــورا افزایش دسترســـی به  گـــزارش شـــورای ارو در ســـوئد دارد. بـــر طبـــق 
گرفتن  فرصت های یادگیری اســـت. تناســـب جمعیت بزرگســـال در ســـوئد بـــدون در نظر 
یـــادی در مهارت های  کم می باشـــد، امـــا ســـوئد تفاوت هـــای ز آمـــوزش متوســـطه نســـبتا 
ســـوادآموزی میان افراد بومی و مهاجر ســـوئدی قائل می شـــود. کاهش ناعدالتی آموزشـــی 
یکی از اهداف اصلی این شـــورا است. زمانی که آموزش بزرگساالن رسمی شد و به صورت 
عامـــل حیاتی همراه با عوامل دیگر مانند ایجـــاد فرصت های تکمیل تحصیالت و ایجاد 
کار با مهارت مطرح شـــد. دولت و شهرداری مسئولیت  کار مناســـب همراه با نیروی  بازار 
یربنای آموزشـــی مـــداوم برای همگان بـــه روش های مختلـــف و به صورت  کردن ز فراهـــم 

رسمی و غیررسمی را بر عهده دارند]41[.       

1-3-11 - )SIDA(1آژانس مشارکت توسعه بین الملل سوئد
یت آن  کار می کند. مأمور این آژانس دولتی به عنوان بخشـــی از پارلمان و دولت ســـوئد 
کاهش فقر در دنیا اســـت. همکاری با سازمان سیاست گذاری اجرایی سوئد برای توسعه 
کار این آژانس قرار دارد. فعالیت این آژانس در راســـتای سیاست های  جهانی در دســـتور 
که نیازمندان را قادر به ارتقای ســـطح زندگی شان می کند. بخش  توســـعه سوئد می باشـــد 
که تأمین مالی  پای شـــرقی است،  یت آن ها انجام اصالحات مشـــارکتی با ارو دیگر مأمور
یع  یت این آژانس توز یژه انجام می شود. سومین قسمت مأمور آن ها توسط تخصیصات و

کمک های بشردوستانه در میان مردم نیازمند می باشد.  
کشـــور افریقایی،  انجام فعالیت های مشـــارکت در توســـعه  توســـط این آژانس در 33 
کشورهای مشارکت  کرده است. انتخاب  تین افزایش پیدا  پایی و امریکای ال آسیایی، ارو
یت این آژانس  کننده بر اســـاس تصمیم گیری های سیاسی دولت سوئد می باشـــد. مأمور
کمک هـــا و منابع مالـــی اســـت. اجرائیات توســـط دســـتورالعمل های دولت  تخصیـــص 

که اهداف اجرائی ساالنه و میزان بودجه توسعه را مشخص می کند.  مدیریت می شود، 

1. The Swedish International Development Cooperation Agency
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شکل  4-5( وبسایت رسمی سیدا 

یابی و اطالعات مورد نیاز به دولت در تصمیم گیری  کارمندان و کارشناسان از طریق ارز
و اجرائیات سیاست های حمایت از توسعه کمک می کنند. این آژانس نقش طرفدارانه را 
یت مند ســـوئد در زمینه همکاری توســـعه بین المللی ایفـــا می نماید و به طور  در مـــوارد اولو
دائـــم در حـــال گفتگـــو با کشـــورهای دیگر و ســـازمان های بین المللی اســـت. قســـمتی از 
گزارش های آماری و انتشـــار اطالعات اجرایی می باشـــد. فعالیت های  یت آن ارائه  مأمور
این آژانس توســـط پول مالیات تأمین می شـــود و تقریبًا نیمی از بودجه توســـعه توسط این 
زارت امور خارجه هدایت می شـــود. همه این  آژانس اداره می شـــود. بخش دیگر  از طریق و
فعالیت هـــا بایـــد از راه مقرون به صرفه با تمرکز بر نتایج اجرا شـــود. ایـــن آژانس بیش از 700 
کننده نیز دفتر دارد.  کشورهای مشارکت  کارمند دارد و دارای ســـه دفتر در سوئد بوده و در 
کارمندان  کارمند در دفاتر خارج از ســـوئد مشـــغول به فعالیت هستند و 65 درصد از   140

این آژانس خانم هستند.
ترین بدنه مدیریتی در  که باال سیدا توســـط هیئت مدیره  منتخب دولت اداره می شود 
کامـــل تمامی تصمیمـــات مربوط به اجرائیـــات بر عهده آن  ایـــن آژانس بوده و مســـئولیت 
است. مدیر کل عضو هیئت مدیره بوده و مسئول کلیه فعالیت های اجرایی سیدا مطابق 
با دســـتورات هیئت مدیره اســـت. هیئت مدیره شـــامل 7 نفر می باشـــد. تمامی افراد آن 
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شایســـتگی الزم را برای نواحی فعالیت ســـیدا در سازمان و اقتصاد دارا می باشند. هیئت 
مدیره مســـئول ضمانت اجرای صحیح و قانونی و اســـتفاده مناسب از منابع مالی دولتی 
کنترلی به شیوه ای  می باشـــند. هم چنین هیئت مدیره باید از مدیریت داخلی و عملکرد 

کنند]42[.    رضایت بخش اطمینان حاصل 

بنیاد حقوق بشر سوئد- 1-3-13
که در سال  این بنیاد ســـوئدی غیرانتفاعی،  سازمان مستقل سیاسی و مذهبی است 
1991 میالدی برای ارتقای حقوق بشـــر در ســـطح بین المللی و سوئد تأسیس شده است. 
کونیا، ســـازمان نجـــات کودکان،  این ســـازمان توســـط ســـازمان عفو بین الملل ســـوئد، دیا
کلیسای سوئد تأسیس شده است. از سال 2008 میالدی این بنیاد  صلیب سرخ سوئد و 
بخشـــی از شبکه آموزش مردمی سوئد بود در حالی که اســـتقالل خودش را به عنوان بنیاد 

حفظ می کرد.  

شکل  4-6( وبسایت رسمی بنیاد حقوق بشر سوئد

که  که به حقوق بشـــر احترام می گذارد، جامعه ای  چشـــم انداز این بنیاد دنیایی اســـت 
یگران مختلف دانش مســـئولیت پذیری حقوق بشـــر را دارند و جایی که هر شـــخص از  باز

گاه می باشد و می تواند مدعی حقوق خود باشد. حقوق خود آ
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یگران غیردولتی در سطح  یت دیدگاه حقوق بشر در دولت و باز یت این بنیاد تقو مأمور
بین الملـــل و ســـوئد از طریـــق آموزش، مشـــارکت های بین المللـــی، مدافعه گـــری و پایش 
یج احترام برای لذت بردن از حقوق بشـــر اســـت. آن هـــا برای افزایش  می باشـــد. هدف ترو
یت حقوق اقشـــار  گاهی حقوق بشـــر در ســـطح دولت، شـــهرداری و جامعـــه مدنی و تقو آ

آسیب دیده است]43[.
هدف اصلی ســـهامداران تصمیم گیری در آژانس های دولتی، مجلس، ســـازمان های 
گروه های  جامعه مدنی و رسانه اســـت. سهامداران بین المللی سازمان های حقوق بشر و 
کلیـــدی و تصمیم گیرندگان در  هدف هســـتند. مـــردم محلـــی و مقامات به عنـــوان افـــراد 

مکانیسم حقوق بشر منطقه ای به شمار می آیند]42[. 
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کشـــور ســـوئد« با هدف  گزارش حاضر با عنوان »بررســـی وضعیت وقف و امور خیریه 
کشور سوئد انجام شده است. بررسی ساختار وضعیت وقف و امور خیریه در 

ژ، میان  پا و شبه جزیره ی اسکاندیناوی در همسایگی فنالند و نرو سوئد در شمال ارو
یای شمال و بالتیک واقع شده ودارای آب و هوای بسیار سردی است. مساحت سوئد  در
کیلومتر مربع است و مساحت ایران 1.648.000 می باشد، به عبارتی مساحت   450،295

سوئد در حدود یک سوم مساحت ایران می باشد. 
کشـــور از جنگل پوشیده شده و طبعًا، صنایع چوب و  بیش از نیمی از مســـاحت این 
ساخت ماشین آالت مرتبط با آن، معمول و متداول است. در قسمت های شمالی سوئد 
که این به دلیل نزدیک بودن به قطب شمال  ز و شش ماه شب است  شش ماه از سال رو

است؛ ولی در قسمت های جنوبی می توان چهار فصل را دید.
یـــت 66 درصد از جمعیت این کشـــور در کلیســـای ســـوئد  مســـیحیت لوتـــری با عضو
بزرگترین مذهب در ســـوئد است. مذاهب مسیحی دیگر موجود در سوئد شامل کاتولیک و 
ارتدکس شرقی می باشند. اسالم در سوئد با دارا بودن 5 درصد از جمعیت، دومین مذهب 
بزرگ به حساب می آید .بقیه جمعیت یا بی دین هستند یا متعلق به ادیان دیگر می باشند.

اقتصاد ســـوئد یک اقتصاد توســـعه یافته صادرات محور است که چوب، انرژی آبی و 
که  کمک می کنـــد. این ها پایـــه منابع اقتصـــادی را تشـــکیل می دهند  ســـنگ آهن بـــه آن 
جهت گیری آن به ســـوی تجارت خارجی اســـت. صنایع اصلی شـــامل وســـیله موتوری، 
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کاالهای شـــیمیایی،  مخابـــرات، داروی شـــیمیایی، ماشـــین های صنعتی، ابـــزار دقیق، 
که به طور صنعتی یک اقتصاد  کاالهای خانگی، جنگلداری، آهن و فوالد اســـت. ســـوئد 
زه  کار داخلـــی اش مشـــغول در آن بوده اند، امرو رزی اســـت بیش از نیمـــی از نیروی  کشـــاو
صنایع مهندسی، معدنی، فوالد و خمیر کاغذ توسعه یافته ای دارد که در سطح بین المللی 
یکســـون، اس کااف، آلفا الوال، آ.گ.آ و داینو  رقابتی اند، و شـــاهد آن شرکت هایی چون ار

گرفته اند. پا نیز قرار  نوبل هستند. این پنج شرکت در فهرست صد شرکت پر درآمد ارو
کشـــور در ســـال 2015 معـــادل 492/618 میلیارد دالر )11  تولیـــد ناخالص داخلی این 
یخ 22 اردیبهشـــت 1395(بوده اســـت. . در ســـال  میلیون و 740 هزار میلیارد تومان به تار

تر است. 2015، میزان رشد تولید ناخالص داخلی سوئد )1/5%( از جهان باال
پادشاه شخص اول کشور سوئد است ولی این مقام در درجه نخست جنبه نمایندگی 
مملکت و تشـــریفاتی دارد. تا پیش از 1809 قدرت ســـلطنت و مجلس در یکدیگر ادغام 
بـــود، تا اینکه پس از ســـال 1809 دربار و ســـایر مراجـــع قدرت، اســـتقالل یافتند. مجلس 
قوانین کشور سوئد را وضع می کند. سیصد و چهل و نه نفر سیاستمدار از احزاب مختلف 
نمایندگان مجلس را تشـــکیل می دهند. برای عضو مجلس شـــدن باید هر حزب سیاسی 
کلیه آرا را دارا باشد. تصمیمات مجلس از طریقه رای گیری اتخاذ  حداقل چهار درصد از 
یب هر تصمیمی باید با موافقت بیش از نیمی از نمایندگان باشد. هیئت  می شـــود. تصو

دولت تحت نظر مجلس انجام وظیفه می کند.
رده اند هیئت  که بیشـــترین آرا را در انتخابـــات مجلس به دســـت آو حـــزب یـــا احزابی 
کننده کشـــور می باشـــد. مجلس؛ رئیس  دولـــت را تشـــکیل می دهند. هیئت دولت اداره 
یر سپس به نوبه  ز یر خواهد شد. نخست و ز که نخست و هیئت دولت را انتخاب می کند 
زارتخانـــه مربـــوط به خود  کـــدام رئیـــس و زرا هـــر  زرای خـــود را انتخـــاب می کنـــد. و خـــود و
زارت  یر دارائی رئیس و ز زارت خارجـــه و و یر امور خارجه رئیس و ز می باشـــند. بـــرای مثال و

زارتخانه می باشد. دارائی می باشد. سوئد دارای بیست و پنج و
کدام از آن ها دارای استانداری خود  که هر  ســـوئد دارای بیست و یک استان می باشد 
می باشد و برای دولت کار می کند. هیئت دولت استاندار را انتخاب می کند که محدوده 
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استانداری خود را اداره نماید.
هر اســـتانی دارای یک لندســـتینگ می باشـــد. وظیفه لندســـتینگ ترتیب دادن امور 
درمانـــی در اســـتان می باشـــد. اتبـــاع ســـوئدی اعضـــای شـــورای لندســـتینگ را انتخاب 
کار  کـــه تعیین کننـــده نحوه  می کننـــد. شـــورای لندســـتینگ هیئتـــی را انتخـــاب می کند 

لندستینگ خواهد بود.
کمون  یست و نود  کمون تصمیم گیرنده می باشد. در سوئد دو در سطح محلی شورای 
کمـــون را انتخاب  کمون می باشـــند اعضای شـــورای  که ســـکنه آن  کســـانی  وجـــود دارد. 
می کننـــد. بـــه جز سیاســـت های کالن ماننـــد قانون گذاری، امـــور دفاعی، امـــور قضائی و 
کلیــــــه مســـائل حوزه خـــود به صورت مســـتقل  سیاســـت خارجـــی، شـــورای شـــهر دربارۀ 

تصمیم گیری می نماید.
کمک هـــای بین المللی و همـــکاری برای توســـعه دولت ها و  دولـــت ســـوئد در زمینـــه 
کشور سوئد رتبه  کمک های بشردوســـتانه در رده بندی جهانی از رتبه اول برخوردار است؛ 
اول ازنظر هزینه  صرف شده برای همکاری در توسعه سایر دولت ها )برحسب میلیارد دالر 

کرده است. کسب  امریکا( را 
یـــف قانونـــی برای امور خیریه در ســـوئد وجود ندارد و هم چنیـــن بدنه دولتی برای  تعر
یـــه در طول زمان  قانونگـــذاری خـــاص  خیریه ها نیز موجـــود نیســـت. فعالیت های خیر
تکامل یافته و گونه های مختلف شـــخصیت های  حقوقـــی کار خیریه انجام می دادند. 
مفهوم خیریه در ســـوئد بار معنایی منفی دارد و ســـازمان های اندکی به جز شـــعبه های 
سوئدی خیریه های بین المللی خود را در زمره خیریه ها طبقه بندی می کنند. در سوئد 
کثر نیروهای ســـازمان های خیریه داوطلب محور بـــوده و در درجه اول از داوطلب ها در  ا
بخـــش داوطلبانـــه خـــود اســـتفاده می کننـــد و داوطلب بـــودن در بخش هـــای عمومی و 
خصوصی بســـیار کم می باشد. متداول ترین شـــخصیت های حقوقی در سوئد بنیادها و 
انجمن های غیرانتفاعی و جوامع مذهبی هســـتند. ســـازمان خیریه در سوئد در معرض 
مقـــررات عمومی نیســـتند. بدنه دولتی بـــرای تنظیم انجمن های غیرانتفاعی و بازرســـی 
فعالیت های آنان وجود ندارد. بنیادها باید ثبت نام کنند و توسط هیئت دولت محلی 
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نظارت شوند.  
بنیاد در سوئد یک شخصیت حقوقی بدون مالک است. اهدا کننده توسط یک سند، 
ملک یا سرمایه نقدی خود را برای اجرای اهداف خاصی اهدا می کند. زمانی که این هدف 
در راســـتای منافع عمومی باشد، بنیاد از رفتار مالیاتی مطلوب بهره مند خواهد شد. بنیاد 
ممکن اســـت اهداف متنوعی مانند اهداف بشردوستانه، فرهنگی، مذهبی،مجموعه ای 
منتخـــب از اهداف یا مدیریت کردن منابع مالی داشـــته باشـــد و به اهـــداف منافع عمومی 
محدود نشـــده باشد. نظارت بر بنیادها توســـط دولت محلی واقع در شهرستان های محل 
فعالیـــت بنیادها انجام می پذیرد. بنیادهای بزرگ باید در هیئت اجرایی شهرســـتان1 ثبت 
نام شـــوند و وظیفه نظـــارت بر اجرائیات بنیادهـــا هم بر عهده همین هیئت می باشـــد. ابزار 
اصلـــی حقوقی برای اداره بنیادهـــا قانون بنیادها مصوبه ســـال 1994 و قوانین برای بنیادها 

مصوبه سال 1995 می باشد. بنیادها، انجمن نیستند و به تبع آن عضو هم ندارند.
انجمن های غیرانتفاعی شـــخصیت حقوقی دارند و می توانند مقررات خود را داشـــته 
رده شوند.  باشند و مسئولیت بپذیرند و به عنوان یک حزب در روند قضایی به حساب آو
این انجمن ها به روش مشابه می توانند مانند انجمن اقتصادی سازماندهی شوند. در این 
گرفتـــن تصمیمات وجود  انجمن هـــا بدنه اجرایی و جلســـات اعضا و هیئت مدیره برای 
دارد. عدم وجود اساسنامه مجزا برای انجمن های غیرانتفاعی آزادی فراوانی را برای آن ها 

کنند. ایجاد می کند تا برای رسیدن به اهداف و فعالیت ها خود را سازماندهی 
کلیســـای ســـوئد یا همان جوامع مذهبی، کلیســـایی اصالح طلب ولوتری اســـت، که 
توســـط دولت در قرن شانزدهم ایجاد شده است. در حالی که وضعیت قانونی آن تغییری 
کم و بیش مســـتقل از بقیه بخش های اجرایی دولت  نکرده اســـت ســـاختار ســـازمانی آن 
کلیســـا فعالیت هـــای اجتماعی بســـیاری خـــارج از مؤسســـات دولتـــی محلی و  اســـت. 
کلیســـا به عنـــوان عناصـــر مهـــم بخـــش  کثـــر فعالیت هـــای  منطقـــه ای انجـــام می دهـــد. ا

غیرانتفاعی سوئد محسوب می شوند.  
بـــرای انجمن ها چارچوب قانونی خاصی وجود ندارد. بـــرای بنیادها و جوامع مذهبی 

1. County Administrative Board (CAB)
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چارچـــوب قانونی وجـــود دارد. ســـازمان های غیردولتی همانند شـــخصیت های حقوقی 
که در زمینه منافع عمومی  دیگر در ســـوئد مشـــمول مالیات می شـــوند. برای انجمن هایی 
کار می کننـــد، مقـــررات خاصـــی وجـــود دارد. در ایـــن موارد مســـئولیت پرداخـــت مالیات 
که مالیات بر مقداری از درآمد خود پرداخت  محدود شـــده اســـت و انجمن ها مســـئولند 
کنند. نحوه پرداخت مالیات متنوع اســـت و به نوع سازمان بستگی دارد. نحوه برخورد با 
انجمن ها و بنیادها متفاوت می باشـــد. 4 شـــرط برای یک انجمن یا ســـازمان مذهبی در 
رری است. راستای تأیید اهداف منافع عمومی آن ها و در نهایت معافیت مالیاتی ضرو

هـــدف اصلی یک انجمن باید منفعت رســـانی به عموم باشـــد. این اهـــداف می تواند . 1
رزش و فرهنگ باشد. شامل مذهب،سیاست،و

رده شدن اهداف باشد. 2 فعالیت انجمن ها باید منحصر باشد تا بتواند در راستای برآو
فعالیت انجمن ها پس از چندین ســـال باید پاســـخگوی درآمد سرمایه انجمن باشد. . 3

کـــه در حـــدود 80 دصد از درآمـــد باید بـــرای فعالیت های خود  ایـــن به معنی آن اســـت 
انجمن صرف شود.

کـــه دلیل خاصی در . 4 کند مگر آن  کســـی جلوگیـــری  انجمـــن نباید از حضور داوطلبانه 
راستای ماهیت و میزان ارتباط فعالیت های انجمن یا اهدافش وجود داشته باشد.  

گروه های  تقریبا 11,500 بنیاد منافع عمومی ســـوئدی بر اساس وابستگی به بخش ها یا 
رده شـــده اســـت. این وابســـتگی می توانـــد به عنوان مثـــال وقتی تنها  موجـــود در جامعه آو
کمک از بنیاد بخش خصوصی باشد )مانند بیمارستان عمومی( یا هیئت مدیره  گیرنده 
رزشی(  یگران بخش های اصلی جامعه کنترل می شوند)مانند بنیادهای و بنیاد توسط باز
یگـــران بخش های اصلی تأســـیس شـــده باشـــند)مانند شـــهرداری یا  یـــا بنیاد توســـط باز
که در حـــدود180 هزار ســـازمان داوطلبانه در  شـــرکت های خصوصـــی( بعضی معتقدنـــد 
که اطالعات دقیقی دربارۀ  کرده اند  ســـوئد موجود است. چندین سهامدار سوئدی تأیید 
تعـــداد ســـازمان های داوطلبانـــه در هـــر بخش وجود نـــدارد. فقـــدان آمار جامـــع در بخش 
یرا  داوطلبانه به دلیل ســـختی طبقه بندی ســـازمان های غیرانتفاعی در ســـوئد می باشد ز
ر و غیرانتفاعی قائل نمی شـــود. عالوه بر  آمار به طور عمومی تمایزی مابین اهداف ســـودآو
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کـــه انجمن ها می توانند  آن اطالعاتـــی درباره تعـــداد انجمن های ایده آل وجـــود ندارد چرا 
رزشـــی  که یک باشـــگاه و که  بـــدون هیـــچ تماســـی با مســـئوالن شـــکل بگیرنـــد. در حالی 
بـــارۀ انجمن های  رده می شـــود.در نتیجه در فعالیت هـــای اقتصـــادی دارد، در ایـــن آمار آو

کافی وجود دارد. داوطلبانه اطالعات نا
کننده در فعالیت های داوطلبانه  طبق آمار تقریبًا در حدود نیمی از جمعیت شرکت 
در طول دو دهه گذشـــته ثابت بوده اســـت. آمار و ارقام ســـال 2009 کاهش خفیفی در آمار 
سال 2005 نشان داده و بیانگر آن است که 51 درصد مردم سوئدی فعالیت های داوطلبانه 
انجام می دهند.به هر حال آمار ســـال 2005 افزایشـــی در آمار 48 درصدی آمار سال 1992 

نشان می دهد.  
گیری می شود: یر اندازه  کار داوطلبانه بر حسب موارد ز تمایل به انجام 

جنسیت	 
گروه های سنی	 
گسترش جغرافیایی	 
میزان سواد داوطلبان	 

کرون به سازمان های داوطلبانه تحت عنوان فاند  در سال 2009 در حدود 7/7 بیلیون 
ژه ای اختصاص داده شده است. فاند بخش عمومی برای  مرکزی، فاند اجرایی و فاند پرو
ســـازمان های بخش داوطلبانه حدود 29 درصد می باشـــد. بیش از نیمی از فاند در حدود 
یت تأمین شده و سازمان ها فعالیت های درآمدزای مخصوص به  62 درصد از حق عضو
خود را دارند. 9 درصد فاند ها از کمک های نقدی شرکت های خصوصی یا افراد به دست 
آمـــده اســـت. ســـازمان های فعال در بخـــش رفاهی در حـــدود 80-70 درصـــد فاندها را از 

یافت می کنند. فاندهای شهرداری یا حکومتی در
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شکل  5-1( منابع مالی سازمان های داوطلبانه

یر تأمین می شود: منابع مالی سازمان دهی خیریه از طریق ز
منابع مالی حکومتی	 
منابع مالی محلی و منطقه ای	 
بخت آزمایی و بازی	 
منابع مالی شخصی	 

کمک بشردوستانه  یال(  کشور سوئد با حدود 1/179 میلیارد دالر )37/299 میلیارد ر
در ســـال 2015 رتبه ششـــم را در دنیا به خود اختصاص داده اســـت. از نظـــر میزان پذیرش 
کشـــور ســـوئد از جایگاه بســـیار مناســـبی  پناهجـــو و درآمد اختصاص داده شـــده به آن ها 
یان را با شـــرایط مناســـب پذیرفته اســـت. بر اساس  برخوردار اســـت و بســـیاری از پناهجو
کمک های بشردوســـتانه جهـــان1، از میان دولت های برتـــر اهداکننده   گزارش  رتبه بنـــدی 
کرده  کسب  کشور سوئد رتبه ششم را  کمک های بشردوســـتانه بین المللی در سال 2014، 

یال( است.  است و این میزان برابر با 0/933 میلیارد دالر )29/516 میلیارد ر
کشـــور ســـوئد در ســـه دســـته ی  یگـــران فعـــال در حوزه هـــای وقف و امور خیریه در  باز
گر و مؤسسات خیریه در موضوعات مختلف قرار  سیاست گذار و ناظر، نهادهای تسهیل 
کنند و نظـــارت بر روند  دارنـــد. همـــه بنیادها بایـــد در هیئت دولت محلی خـــود ثبت نام 

1. Global Humanitarian Assistance (GHA)
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فعالیت آنان بر عهده این نهاد می باشد.
که توســـط فرماندار اداره  هیئت اجرایی شهرســـتان یک آژانس دولتی ســـوئد می باشد 
می شـــود. فرماندار توسط دولت به مدت 6 ســـال انتخاب می شود. این هیئت ها از سال 
1634 میالدی ایجاد شـــده اند. مســـئولیت اصلی هیئت اجرایی شهرســـتان هماهنگی 

توسعه شهرستان هم سو با اهداف سیاست های ملی است.
 در حقیقت اجرائیات دولت مرکزی در ســـطح شهرســـتان توســـط ایـــن هیئت انجام 
می گیـــرد. ایـــن هیئـــت مســـئول مـــوارد مربوط بـــه پلیس، مـــوارد رفـــاه اجتماعـــی خاص و 
یزی اجتماعی منطقه ای می باشـــد. این هیئت با تعدادی از دســـتگاه های دولت  برنامه ر
مرکزی و منطقه ای و محلی همکاری می نماید. ثبت نام و نظارت بر بنیادها بر عهده این 

نهاد می باشد.
زارت درمـــان و امـــور اجتماعی مســـئول مـــوارد مربوط به رفـــاه جامعه می باشـــد. این  و
مســـئولیت را توسط ارتقای ســـالمت عمومی و اطمینان از ارائه خدمات درمانی مناسب 
به بیماران انجام می دهد. این موارد شـــامل بیمه برای تأمین مخارج بیماران و سالمندان 
کار  و کودکان، مراقبت از افراد با مشـــکالت اجتماعی و افراد معلول و ســـالمند می باشد. 
کودکان، حقوق معلوالن، تســـاوی جنســـیتی  رزشـــی، حقوق  زارتخانه شـــامل مســـائل و و
یع منابع مالی در بین سازمان های خیریه تحت نظارت  است. بسیاری از سازمان های توز

زارتخانه قرار دارند. این و
زارت دادگســـتری مســـئول قوانین مربوط به قانون اساســـی و قوانین اجرایی عمومی،  و
زارتخانه مـــوارد مربوط به  یه هـــای قانونی و قوانین کیفری اســـت. این و قوانیـــن شـــهری، رو
زارتخانه  مهاجرت و سیاســـت های پناهندگان را اداره می کند. در عرصه بین المللی این و
در تالش اســـت تا زمینه مشـــارکتی بین المللی در برابر جرم و جنایت مرزی ایجاد نماید. 

زارتخانه فعالیت می نماید. شورای ملی پیشگیری از جرم تحت نظارت این و
زارت مالی مسئول موارد مالی دولت مرکزی است و شامل مشارکت در بودجه بندی  و
دولت مرکزی، پیش بینی و تجزیه و تحلیل، مالیات بندی، مدیریت و اجرای فعالیت های 
زارتخانه هم چنین مســـئول امور مربوط به بازارهای مالی و  دولت مرکزی می باشـــد. این و



فصل پنجمک جمع بندی  /  133

قوانیـــن مصرف کننـــدگان اســـت. مـــوارد مربـــوط بـــه مالیـــات بنـــدی و معافیـــت مالیاتی 
زارتخانه می باشد. سازمان های خیریه در سوئد بر عهده این و

کنترل نظارتی عمومی، طرح های  کنترل جذب سرمایه سوئد1 به دلیل فقدان  سازمان 
خصوصی نظارت و بازرســـی ســـازمان های غیرانتفاعی را بر عهده دارد. این ســـازمان یک 
که می خواهند  انجمـــن غیرانتفاعی اســـت. بنیاد، انجمن غیرانتفاعی یا جوامـــع مذهبی 
کنترل  یافت اکانت 90 از ســـازمان  کنند باید برای در یافت  یـــه را در کارهای خیر تصدیـــق 
که با عدد 90  کنند. اکانت 90 یک شماره حساب هفت رقمی بانکی است  خیریه اقدام 
که توســـط صاحب حساب انجام  کاری است  شـــروع می شـــود. این اکانت مجوز رسمی 
ر عموم مردم بر این اســـت که ســـازمان هایی که توسط سازمان کنترل خیریه  می شـــود. باو

کردن را دارند.   کمک  پذیرفته شده اند قابل اعتماد هستند و ارزش 
گرفتن اکانت 90 ســـازمان خیریه باید با  یـــه و  کنترل خیر پس از تأیید توســـط ســـازمان 

کند. به طور خاص: کنترل خیریه عمل  قوانین سازمان 
ری 	  سازمان باید برای اهداف بشردوستانه، خیریه، فرهنگی یا اهداف عمومی به جمع آو

کنترل  ری کمک باید مطابق با اســـتانداردهای ســـازمان  کمک بپردازد و هدف جمع آو
خیریه باشـــد. اکانت 90 به ســـازمان هایی با اهداف سیاســـی، غیرقانونی و غیراخالقی 

داده نمی شود. 
ســـازمان باید یک شـــخصیت حقوقی با یک ستاد در سوئد باشد. ســـازمان های تأیید 	 

شده معموال انجمن های غیرانتفاعی، بنیادها یا جوامع مذهبی هستند.
کافی باشند.	  افراد مسئول باید برای واگذاری مسئولیت ها مناسب و دارای تجربه 
سازمان باید توسط هیئت مدیره ای متشکل از حداقل 3 نفر اعضای اصلی و 3 نفر علی 	 

کن منطقه  البدل اداره شود. حداقل نصف اعضای اصلی و اعضای علی البدل باید سا
پا باشند. همه اعضا باید از لحاظ حقوقی به سن قانونی رسیده باشند. اقتصادی ارو

بینی کننـــد و از نحوه 	  هیئـــت مدیـــره باید بـــه طور منظـــم ســـازمان را از لحاظ مالـــی باز
اســـتفاده صحیـــح کمک هـــای نقدی و عدم وجـــود هزینه هـــای مازاد مطمئن شـــوند. 

1. Swedish Fundraising Control
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کنترل شود.  حسابداری سازمان ها باید توسط بازرس مجاز 
ری کمک باید توســـط فردی با دانش و تجربه مناســـب 	   نظارت بر فعالیت های جمع آو

انجام پذیرد. تبلیغات باید اخالقی باشـــد و هزینه های گزافی بابت آن پرداخته نشـــود. 
گردد. ری شده باید برای هدف مشخص شده مصرف  کمک های جمع آو

کند. 	  کنترل خیریه می تواند در هر زمان مدیریت و موارد مالی سازمان را بررسی  سازمان 
ســـازمان باید تمام اطالعات و مدارک را در اختیار قرار دهد. حســـابداری ســـازمان باید 
مطابق با قانون حسابداری باشد و هر ساله گزارش مالی خود را بر طبق قانون حسابداری 

ساالنه ارائه دهد.
یـــه نظـــارت می کند، ســـازمان رتبـــه بندی  کـــه بـــر فعالیت هـــای خیر ســـازمانی دیگـــر 
که بر منافـــع خیرین تمرکز  خیریه 1هاســـت.  این ســـازمان یـــک انجمن غیرانتفاعی اســـت 
دارد. ســـازمان رتبه بندی خیریه ها به بررســـی نحوه استفاده از کمک های مردمی و انجام 
یادی  کار در ســـازمان های غیرانتفاعی می پردازد. این سازمان اطالعات مربوط به تعداد ز
ری می کند و ســـپس به رتبه بندی آن ها می پردازد.  از ســـازمان های غیرانتفاعی را جمع آو
یل سازمان ها  این ســـازمان اطالعاتی دربارۀ شـــفافیت ســـازمانی، مدیریت و توانایی تحو
رد. ســـازمان رتبه بندی خیریه ها از طریق ارتباط با بدنه صنعتی مانند SFC و  فراهم می آو
ســـازمان های غیرانتفاعی دیگر، ســـازمان های بررســـی شـــده و رتبه بندی شـــده انتخاب 
می کند. سازمان های رتبه بندی شده و بررسی شده فقط شامل سازمان های غیرانتفاعی 

که فعالیت های خیریه را در سطح منطقه ای انجام می دهند.  و بنیادهایی است 
یربنایی برای  کار اجتماعی به عنـــوان تســـهیلگر ســـاختار ز   انجمـــن ملـــی داوطلبـــان 
یس تطابقی آنالین مرکـــز داوطلبی محلی و ملی در 15 ســـال اخیر  داوطلـــب به اســـم ســـرو
یربنایـــی در مقابل رونـــد صعودی تعـــداد داوطلبان در  کرده اســـت. این ســـاختار ز ایجـــاد 
مقایسه با فعالیت های جنبش مردمی توده کم می باشد. هدف آن ها ارتقای فعالیت های 
کار داوطلبی می باشد. باید در  گاهی دربارۀ اهمیت  داوطلبی در مناطق محلی و افزایش آ
گروه ها و اشخاص بتوانند در مناطق  کند تا ســـازمان ها و  راســـتای تسهیل شرایطی عمل 

1. Charity rating
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ردن  محلـــی بـــه عنـــوان مکمل بخـــش خصوصـــی و عمومـــی عمـــل نمایند. بـــا فراهـــم آو
گره نخورده اســـت، مرکز داوطلبی  که به اعضای یک ســـازمان  کار داوطلبانه  فرصت های 
کز فعالیت های  کرده اســـت. مرا ســـوئد راه جدیدی برای داوطلب شـــدن مردم سوئد ارائه 
اجتماعـــی را در خود انجام می دهنـــد و در خارج از مرکز با نیروهای داوطلب فعالیت ها را 

کار با سالمندان دارند. که  تمایل به  مدیریت می کنند مانند داوطلبینی 
منابع مالی میراث ســـوئد فاند دولتی ســـوئد می باشد که در ســـال 1928 تأسیس شد، 
درست در زمانی که مجلس سوئد تصمیم به منسوخ نمودن قانون میراث برای فامیل های 
ر متوفی گرفت. اگر شخص فوت شده همسر یا بستگان نزدیکی نداشته باشد و وصیت  دو
نامـــه ای از خود به جا نگذاشـــته باشـــد، کلیه دارایـــی او به منابع مالی میراث ســـوئد واگذار 
خواهد شـــد. فاند میراث ســـوئد هم چنیـــن مقادیر نقدی را به صـــورت هدیه و وصیت نامه 
قبـــول می کند. منابـــع مالی میـــراث از ســـازمان های غیرانتفاعی و انجمن هـــای داوطلب 
محوری حمایت می کند که ایده های جدید را برای توســـعه فعالیت هایشان برای کودکان 

)تا 11 سال(، جوانان)12 تا 25 سال( و معلوالن)همه سنین( به کار می گیرند.
مرکـــز بین المللی تبادل جوانان یک ســـازمان بین المللـــی و غیرانتفاعی تبادل جوانان 
است که تحرک جوانی، آموزش بین فرهنگی و فرصت های خدمت داوطلبانه بین المللی 
که تعصبـــات قومی خـــود را در هم  رد  کســـانی فراهم مـــی آو کمـــک به مـــردم را برای  بـــرای 
شکســـته اند و درک بیـــن فرهنگی خود را ارتقا می دهند و برای رســـیدن بـــه صلح جهانی 
کردن با  کار  ژه های داوطلبانه ماننـــد  تـــالش می کنند. ایـــن برنامه ها طیف وســـیعی از پرو
کز  معلـــوالن، جوانـــان بـــا مشـــکالت اجتماعـــی، معتـــادان، دبیرســـتان های مردمـــی، مرا

یکی را شامل می شود. ژه های اکولوژ فعالیت های جوانان، مراقبت از سالمندان و پرو
هیئت ملی ســـالمت و رفاه: فعالیت این هیئت در راســـتای تضمین ســـالمت، رفاه 
کیفیت باال و مراقبت های اجتماعی به طور مساوی در  اجتماعی و بهداشـــت و درمان با 
میان همه مردم ســـوئد می باشـــد. هیئت ملی سالمت و رفاه یک آژانس دولتی تحت نظر 
زارت درمـــان و امور اجتماعی اســـت و طیف وســـیعی از فعالیت هـــا و وظایف در زمینه  و
خدمات اجتماعی، خدمات ســـالمت و درمان، ایمنی در برابـــر بیماری و اپیدمولوژی را 
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شامل می شود.
زارت فرهنگ می باشـــد و  شـــورای هنری ســـوئد یکـــی از مقامـــات دولتی تحت نظـــر و
یج دسترسی و توسعه فرهنگی بر اساس اهداف سیاست های فرهنگ ملی  وظیفه  آن ترو
کنار ســـایر فعالیت های  اســـت. این شـــورا بـــا تخصیص و نظـــارت فاندهای دولتـــی، در 

تبلیغاتی به موارد باال دست می یابد.
هیئت ملی امور جوانان یک آژانس دولتی است که در راستای فراهم  نمودن دسترسی 
بیشـــتر جوانـــان بـــه رفـــاه و تأثیرگـــذاری فعالیـــت می کنـــد. هم چنیـــن دولـــت را در مـــوارد 

سیاست های جامعه مدنی حمایت می کند.
یه ســـال  که در ژانو مؤسســـه ملی ســـالمت عمومی یک آژانس دولتی ســـوئد می باشـــد 
زارت درمـــان و امـــور اجتماعی می باشـــد. پایش  2014 تأســـیس شـــده و تحـــت نظـــارت و
کنترل بیماری های واگیردار، مداخالت بهداشـــت  ســـالمت جمعیت ســـوئد، اقدامات 
کاهش  کمک بـــه دولت در فرآیند تصمیم گیری توســـط ارائه حقایـــق و دانش،  عمومـــی و 
پا  یســـت محیطی بر سالمت عمومی، شرکت در فعالیت های اتحادیه ارو تأثیرات منفی ز

و سازمان های بین المللی بهداشت عمومی از وظایف این مؤسسه ملی می باشد.
آژانس ملی آموزش قدرت اجرایی مرکزی برای سیستم مدارس عمومی، پیش دبستانی 
ران مدرسه و آموزش بزرگساالن می باشد. وظایف این  کودکان در دو عمومی، مراقبت های 
کیفیت و در محیط  کودکان و دانش آموزان به آموزش با  کلیه  آژانس اطمینان از دسترسی 
کودکان و یاری  یت آن ایجاد بهترین شـــرایط برای پیشرفت و یادگیری  ایمن اســـت. مأمور

رساندن به آن ها برای ارتقای نتایج یادگیری می باشد. 
ایـــن آژانس دانش مورد نیـــاز، مقررات، توصیه های عمومـــی و آ زمون های ملی را فراهم 
یابی را در سطح  می کند، هم چنین مسئول آمار رسمی در حوزه آموزش بوده پیگیری و ارز
ملی انجام می دهد. نظارت بر مشـــارکت ســـوئد در نظرسنجی های آموزشی بین المللی بر 

عهده آژانس ملی آموزش می باشد. 
زارت  شـــورای ملی پیشـــگیری از جرم در سال 1974 تأسیس شـــده و تحت نظارت و
کاهش جـــرم و افزایش  که در راســـتای  دادگســـتری می باشـــد و نوعی آژانس دولتی اســـت 
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امنیت در جامعه فعالیت می کند. این فعالیت ها توسط تولید داده و انتشار دانش مربوط 
به جرم، پیشـــگیری از جرم و پاســـخ قضایی به جرم انجام می شود. مهمترین نقطه شروع 
برای شـــورای ملی پیشـــگیری از جرم فعالیت در راســـتای جلوگیری از اتفاق افتادن جرم 
یابی اصالحات، هدایـــت تحقیقات به  اســـت. این شـــورا به تولید آمار رســـمی جـــرم، ارز
ســـمت توسعه دانش جدید و حمایت از فعالیت های پیشگیری از جرم در سطح محلی 
کار می کند و اغلب با آژانس ها و سازمان های  می پردازد. این شـــورا از طرف دولت ســـوئد 

دیگر همکاری می کند.
رزش سوئد در سال 1903 تشکیل شده اســـت و دارای سه میلیون نفر  کنفدراســـیون و
کنفدراســـیون به عنـــوان ســـازمان حمایتی عمل  کلوپ می باشـــد. این  عضـــو در 22 هـــزار 
کلیه جنبش های  که وظایفش حمایت از اعضای فدراسیون و به طور رسمی ارائه  می کند 
یت اصلی به کارگیری  رزشـــی سوئد در تماس با مسئوالن و سیاســـتمداران می باشد. اولو و
ر دائم دولت بوده  کنفدراســـیون مشاو کلیه نیروهای جنبش مردمی متحد می باشـــد. این 
زارتخانه هـــا همـــکاری می نمایـــد. یکـــی از وظایـــف مهـــم ایـــن  کـــه بـــا ادارات دولتـــی و و
رزش ســـوئد در زمینـــه مالی، ســـازمان و  کنفدراســـیون تهیـــه رهبـــری اســـتراتژیک بـــرای و
تحقیقـــات  حمایت کننـــده  و  آغازگـــر  ســـوئد  رزش  و کنفدراســـیون  اســـت.  ارتباطـــات 
ایـــن  می باشـــد.  تکنیـــک  و  رفتـــاری  علـــوم  روان شناســـی،  پزشـــکی،  در  میان رشـــته ای 
رزش بـــا توجه به  رزش دفـــاع می کنـــد و از وضعیت فعلی و کنفدراســـیون از مشـــروعیت و

گزارش می دهد.  اهمیت و وسعت آن 
پا ایجاد  پایی آموزش بزرگســـاالن برای آموزش غیررســـمی بزرگســـاالن در ارو انجمـــن ارو
شده است. در حقیقت یک سازمان غیردولتی با 141 سازمان عضو در 45 کشور و بیانگر  
پا اســـت. هدف این سازمان غیردولتی پیوند دادن و  کل ارو گرد در  بیش از 60 میلیون شـــا
که در زمینه آموزش بزرگساالن فعالیت می کنند.  پایی است  نشان دادن ســـازمان های ارو
پایی تأسیس شد. ارتقای  این انجمن در سال 1953 با نمایندگی تعدادی از کشورهای ارو
ســـطح یادگیری بزرگساالن و دسترسی داشـــتن و شرکت در آموزش بزرگساالن برای همه از 
وظایف این انجمن می باشـــد. شورای ملی آموزش بزرگساالن یکی از شعبات این انجمن 
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کشور سوئد است. در 
که به عنوان بخشی از  آژانس مشـــارکت توســـعه بین الملل سوئد آژانسی  دولتی اســـت 
کاهش فقر در دنیا اســـت. همکاری با  یت آن  کار می کند. مأمور پارلمـــان و دولت ســـوئد 
کار این آژانس قرار  ســـازمان سیاست گذاری اجرایی سوئد برای توســـعه جهانی در دستور 
که نیازمندان را  دارد. فعالیت این آژانس در راستای سیاست های توسعه سوئد می باشد 
یت آن ها انجام اصالحات  قادر به ارتقای ســـطح زندگی شـــان می کند. بخش دیگر مأمور
یژه انجام  که تأمین مالی آن ها توســـط تخصیصات و پای شـــرقی اســـت،  مشـــارکتی با ارو
یع کمک های بشردوستانه در میان مردم  یت این آژانس توز می شود. سومین قسمت مأمور

نیازمند می باشد.  
کشـــور افریقایی،  انجام فعالیت های مشـــارکت در توســـعه  توســـط این آژانس در 33 
کشورهای مشارکت  کرده است. انتخاب  تین افزایش پیدا  پایی و امریکای ال آسیایی، ارو
یت این آژانس  کننده بر اســـاس تصمیم گیری های سیاسی دولت سوئد می باشـــد. مأمور
کمک هـــا و منابع مالـــی اســـت. اجرائیات توســـط دســـتورالعمل های دولت  تخصیـــص 

که اهداف اجرائی ساالنه و میزان بودجه توسعه را مشخص می کند.  مدیریت می شود، 
بنیاد حقوق بشـــر ســـوئد غیرانتفاعی، سازمان مســـتقل سیاسی و مذهبی است که در 
ســـال 1991 میالدی برای ارتقای حقوق بشـــر در ســـطح بین المللی و سوئد تأسیس شده 
کونیا، سازمان نجات کودکان،  است. این سازمان توسط سازمان عفو بین الملل سوئد، دیا
کلیسای سوئد تأسیس شده است. از سال 2008 میالدی این بنیاد  صلیب سرخ سوئد و 
بخشـــی از شبکه آموزش مردمی سوئد بود در حالی که اســـتقالل خودش را به عنوان بنیاد 
حفـــظ می کـــرد. چشـــم انداز این بنیاد دنیایی اســـت که به حقوق بشـــر احتـــرام می گذارد، 
یگران مختلف دانش مسئولیت پذیری حقوق بشر را دارند و جایی که هر  که باز جامعه ای 

گاه می باشد و می تواند مدعی حقوق خود باشد. شخص از حقوق خود آ
گون و معرفی نقش هرکدام در حوزه وقف و  گونا یگران در سطوح   پس از شناســـایی باز
که بـــه درک بهتر جایگاه  امور خیریه نگاشـــت نهادی مربوط به آنان ترســـیم شـــده اســـت 

کمک می نماید. یگران و ارتباطات فی مابین آنان  هریک از باز
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مفهوم وقف و امور خیریه در ســـوئد از ســـابقه طوالنی برخوردار اســـت. سوئد از لحاظ 
گـــذار در موقعیـــت خوبی به ســـر می برد و همین امـــر یکی از  ره های  مالـــی پـــس از طـــی دو
کمک به دیگران می باشد. نقاط قوت این سیستم بسیار  مشوقان اصلی مردم سوئد برای 
اســـت. اســـتفاده از اعضای داوطلـــب برای حضـــور در ســـازمان های غیرانتفاعی یکی از 
کند و در  آن هاســـت. هر شهروند سوئدی می تواند در انجمن ملی امور داوطلبان ثبت نام 
فعالیت های عام المنفعه حضور به هم رساند. از طرف دیگر سازمان های غیرانتفاعی نیز 
بـــه ایـــن انجمن اعالم نیـــاز می کنند، افراد به صـــورت آنالین ثبت نام می کنند و ســـازمان 
غیرانتفاعـــی آن هـــا را انتخاب می نمایـــد. این امر به عنـــوان یکی از اصول تســـهیلگری در 

فعالیت خیرخواهانه به شمار می آید.
از نقاط قوت دیگر آن نظارت ســـازمان های غیرانتفاعی به صورت دولتی و خصوصی 
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کلیه  می باشـــد. نظـــارت دولتی بـــر عهده هیئت دولـــت محلی واقع در شهرســـتان بـــوده 
زارت درمان و  زارت مالـــی، و زارتخانه هـــای مربوطه مانند و یر نظر و تســـهیلگران ســـوئدی ز
زارت دادگســـتری هســـتند. نظـــارت خصوصی بر عهده ســـازمان های  امـــور اجتماعی و و

کنترل جذب سرمایه می باشد.  خصوصی مانند سازمان رتبه بندی خیریه ها و سازمان 
یع منابع مالی را بر عهده  یر نظر دولت بخش توز یادی در کلیه امور خیریه ز تسهیلگران ز
دارند. این ســـازمان ها شامل مرکز تبادالت بین المللی سوئد، هیئت ملی سالمت و رفاه، 
شورای هنری سوئد، هیئت ملی امور جوانان، شورای هنری سوئد، مؤسسه ملی سالمت 
رزش سوئد،  عمومی، هیئت ملی آموزش، شـــورای ملی پیشگیری از جرم، کنفدراسیون و
شـــورای ملی آموزش بزرگســـاالن و ... می باشـــد. این تســـهیلگران عالوه بر دولت بر حسب 
زارت  زارت درمـــان و امور اجتماعـــی و و زارت مالـــی، و حـــوزه کاری خـــود تحت نظـــارت و
دادگستری هســـتند. در مجموع این طور به نظر می رسد که کلیه فعالیت های غیرانتفاعی 

در سوئد به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نظارت دولت می باشد. 
یافت حمایت  از نقاط قوت دیگر این سیســـتم مربوط به شایســـتگی انجمن بـــرای در
که بر طبـــق آن انجمن بایـــد عملکرد  مالـــی از دولـــت منتهی به شـــرایط خاصی می شـــود 
یج ارزش های دموکراتیک  یکی داشـــته باشد و فرم عقاید عام المنفعه را توسط ترو ایدئولوژ
رش بدهد. مقدار یارانه دولت در انجمن های بخش غیرانتفاعی  و انســـجام اجتماعی پرو

یع مالی مستقیم و غیرمستقیم یا حمایتی می باشد. قابل توجه بوده و شامل توز
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