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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 سوئیس 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

یزی راهبردی برای توســـعه یک بخش،  یکـــی از مراحل حائـــز اهمیت در فرآیند برنامه ر
کشـــورها در توســـعه آن بخش موردنظر اســـت. این مرحله نه تنها  بررســـی تجربیات ســـایر 
کشور موردمطالعه می شود،  شامل بررسی روند طی شده برای توسعه آن بخش خاص در 
یگران و سازمان های ذی ربط در بخش  بلکه به بررسی عملکرد فعلی، ساختار و آرایش باز
موردنظر پرداخته و درنهایت برنامه های راهبردی و سیاســـت های کشور موردمطالعه را در 

کالن موردبررسی قرار می دهد. سطوح خرد و 
مطالعات تطبیقی کشـــورهای غیر اســـالمی در زمینه وقف و امور خیریه از شهریورماه 
ســـال 1394 به منظور بررســـی تجربیات سایر کشورهای غیر اســـالمی در مباحثی از قبیل 
کشورها در زمینه وقف، نگاشت نهادی )شامل معرفی نهادها  روند توسعه و پیشینه این 
کشورها با هدف آشنایی  و روابط مابین آن ها(، عملکرد فعلی و برنامه های راهبردی این 
ضمنـــی با حیطۀ موردبررســـی، یادگیـــری از تجربیـــات موفقیت آمیز و پرهیـــز از تجربیات 

کشورهای موردمطالعه، آغازشده است. ناموفق، با لحاظ اقتضائات منحصربه فرد 
کشـــورهای غیر اســـالمی در زمینه وقف و امور  به منظور دســـتیابی به تجربیات ســـایر 

ژه حاضر در مراحل مختلفی به شرح ذیل تعریف شده است: خیریه پرو
ین طرح و چارچوب اولیه	  فاز صفر: تدو
کشور	  فاز اول: مطالعات پیشین انجام شده در داخل و خارج از 
فــاز دوم: مطالعــه و بررســی مؤسســات معتبــر و مهــم خارجــی و بین المللــی در حــوزه 	 
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وقف و امور خیریه
فاز سوم: تبیین مفهوم وقف در دنیا و تحلیل روند	 
کاوی و نتیجه گیری	  فاز چهارم: جمع بندی، بهینه 

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 
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 
اطالعـــات و جمع بندی مطالب اختصاص یافت. در نهایت طی فاز چهارم جمع بندی 

گردید. کلی مطالعه انجام و ارائه  کشورها و نتیجه گیری  و 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،  کشـــور غیراسالمی می باشد  اسالمی و پانزده 
همچون همسایگی و و یژگی های اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران، 
یـــت و فعالیت های درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،  برخـــورداری از نظـــام مدیر
 وجـــود ارتباطـــات بخـــش وقف و امـــور خیریه بین جمهوری اســـالمی ایران و کشـــور مورد

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
کشـــورهای غیراســـالمی منتخب کشور سوئیس اســـت. رتبه نسبتا باال کشور  یکی از 
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کمک های بین المللی، ســـاختار مدیریت  ســـوئیس در رتبه بندی هـــای جهانی در زمینه 
کشورهای توسعه یافته می باشد، از جمله دالیل انتخاب  مدون آن و باتوجه به اینکه جزء 

کشورهای هدف مطالعه می باشد. سوئیس به عنوان یکی از 
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
کشـــور سوئیس می باشـــد و در آن وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی- اجتماعی، 
کشـــور ســـوئیس، مفهوم وقـــف و امور خیریه، روند توســـعه و وضعیت  فرهنگی- مذهبی 
موجـــود بخش وقف و امور خیریه، نگاشـــت نهادی بخش وقف و امـــور خیریه و قوانین و 
برنامه هـــای توســـعه ای این بخش در کشـــور ســـوئیس طی فصول یک الی پنـــج به اجمال 

بررسی شده است.
کلـــی در زمینه های مختلف کشـــور  ردن اطالعات  در ابتـــدای امـــر بـــرای به دســـت آو
ییس، اعـــم از اطالعـــات جغرافیایـــی، تقســـیمات کشـــوری، وضعیـــت اقتصادی و  ســـو
شـــاخص های این حوزه و اطالعات سیاسی- اجتماعی، سایت های مختلف فارسی و 
که ایـــن اطالعـــات به راحتـــی و با یـــک جســـتجوی ابتدایی از  گردیـــد  انگلیســـی بررســـی 

یکی پدیا و چندین سایت معتبر جهانی به دست آمدند. سایت های نظیر و
گرفتند. در  ییس موردبررسی قرار  کشور سو در فصل دوم، مفهوم وقف و امور خیریه در 
 charity، non- profit و خیریه معـــادل بـــا endowement کلمـــه ییس وقف معـــادل  ســـو
ییس سازمان های غیرانتفاعی  organization، foundations، association است که در سو
به دودستۀ بنیادها و انجمن ها تقسیم می شوند. در بخش بعدی این فصل، بررسی مفهوم 
یـــه، باید دارای  ســـازمان های عام المنفعـــه اســـت. به این صورت که نهاد یا موسســـه خیر
اهـــداف عام المنفعه باشـــد. خدمـــات عام المنفعه نـــه به طورکلی و نه به طـــور مجمل در 
که صرفًا نمونه هایی از چنین فعالیت هایی شـــامل فعالیت های با  بخشـــنامه 1994/12 
یست، آموزشـــی، علمی و فرهنگی را  ماهیت خیرخواهانه، انســـانی، ســـالمت، محیط ز
معرفی نموده، تعریف نشـــده اســـت. برای عام المنفعه محســـوب شدن یک فعالیت باید 
شـــمار نامحـــدودی از ذینفعـــان را در بربگیرد. درصورتی که شـــمار ذینفعـــان یک فعالیت 

بسیار محدود باشد به عنوان فعالیت عام المنفعه تلقی نخواهد شد.
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گرفتند.  فصل سوم روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه مورد مطالعه قرار 
گرفت و  ردن اطالعات در مورد این فصل، جســـتجوی بسیاری قرار  به منظور به دســـت آو
کشـــورها  ییس در امور خیریه با دیگر  کشـــور ســـو در انتهـــای این فصل مقایســـه وضعیت 

گرفتند. موردبررسی قرار 
یگران فعـــال در حـــوزه وقف و امـــور خیریه  گزارش، بـــه معرفـــی باز فصـــل چهـــارم ایـــن 
کنشگران مطرح شده است و سپس توضیح مختصری  می پردازد. در ابتدا ادبیاتی درباره 
یگران فعال داده شـــده اســـت که در این حوزه دارای چه نقشی می باشند  درباره هر یک باز
و در ادامـــه، هـــر یـــک از نهادها به طور مفصـــل مورد بررســـی قرارگرفته انـــد. در این فصل به 
جســـتجوی مقاالت و ســـایت های مرتبط با موضوع پرداخته شـــد در ایـــن مرحله، جهت 
بررســـی نهادهای تأثیرگذار بر حوزه وقف و امور خیریه تالش های بســـیاری جهت ترجمه 
گرفت  که به زبان فرانسوی و آلمانی بودند، صورت  گزارش ها مربوطه  سایت ها و برخی از 

که این موضوع سختی مطالعات را دوچندان می نمود.

گزارش هـــای مربوطـــه، اطالعاتی در مـــورد نحـــوه فعالیت ها و  در بررســـی ســـایت ها و 
ییس به دست  برنامه های این سازمان ها و ارتباط هایشان با بخش های مختلف دولت سو

گردید. گزارش بیان  گرفت و در  کامل موردمطالعه قرار  آمد. این اطالعات تقریبًا به طور 
گرفته در جســـتجوهای بعدی، نهادهای تســـهیل کننده  بر اســـاس مطالعات صورت 
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دیگر و اطالعات قابل توجهی در زمینه وقف و امور خیریه یافت شد.

که  ییس  یگران فعال در حوزه وقف و امور خیریه سو کلیه باز در ادامه، نگاشت نهادی 
نشان دهندۀ روابط فی مابین آن ها است، ترسیم شده است.

ییس در زمینـــه وقف و امور  گزارش نیز، مربوط به قوانین کشـــور ســـو فصـــل پنجـــم این 
یـــه، سیاســـت های دولت و اســـتانداردهای مربوط بـــه نهادهای فعـــال در این حوزه  خیر

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

گردد. تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های تکمیلی مثمرثمر واقع 
گرامی اســـتدعا نمایم تا با ارائه دیدگاه  در پایـــان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان 

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 سوییس کلی  اطالعات 





کشور سوییس- 1 کلی  اطالعات 

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

کرد. داده ها پیشگیری خواهد 
ییس" پرداخته  کشـــور " ســـو یژگی های بارز  بـــه همین جهت در این فصل به بررســـی و
کـــه در پنج بخـــش اطالعـــات جغرافیایی، اقتصـــادی، سیاســـی- اجتماعی و  می شـــود 
کمک های  کشـــور در حوزه وقف و  فرهنگی- مذهبی اســـت؛ و درنهایت نیز جایگاه این 

گرفت. خیریه موردبررسی قرار 

اطالعات جغرافیایی- 1-1
پای غربی است  کشوری اســـت در ارو ییس،  کنفدراسیون سو ییس با نام رسمی  ســـو
که از شـــمال با آلمان، از شـــرق با اتریش و لیختن اشتاین، از جنوب با ایتالیا و از غرب با 
یخ 1 اوت 1291 ذکر  ییس در تار کشور ســـو فرانســـه همســـایه است]1[. همچنین تأســـیس 
ییس با نام بین المللی  کنفدراسیون سو ییس تعطیل ملی است.  ز در سو می شود و این رو
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تینی  یسزرا3 و ال ییس2 و ایتالیایی سو ســـوئیت زرلند1 و اســـامی محلی به زبان فرانسه ســـو
هلوتیا4 خوانده می شود]2[.

ییس با مساحت بالغ بر 41.290 کیلومترمربع کشور نسبتًا کوچکی است )مساحت  سو
کیلومترمربع اســـت( و با جمعیت 7.5 میلیونـــی دارای تراکم جمعیت  ایـــران 1.635.000 
ییس  کیلومترمربع است. این تراکم در مناطق جنوبی سو متوسطی به اندازه 182 نفر در هر 
شـــمالی  قســـمت های  درحالی کـــه  اســـت،  میانگیـــن  از  کمتـــر  اســـت  کوهســـتانی  کـــه 

پرتراکم ترند]1[.

کشور سوییس در جهان شکل 1‑1: موقعیت 

کوه های آلپ  که شامل  ییس به طورکلی به سه منطقه جغرافیایی تقسیم می شود  ســـو
را در ناحیه شمال غربی و حوالی  کوه های ژو ییس و  ییس، ناحیه میتالند یا فالت سو سو
پا است.  مرز فرانســـه است. این کشور یکی از کوهســـتانی ترین و مرتفع ترین کشورهای ارو
که در  را  ییس را درگرفته و پس ازآن رشـــته کوه ژو ک ســـو رشـــته کوه آلپ حدود 60 درصد خا

غرب واقع شده است]2[.

1. Switzerland
2. Suisse
3. Suizzera
4. Helvetia
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یاچه هـــای ژرف و نیلگون  ییس با قلل پربرف و یخچال هـــای طبیعی و در کشـــور ســـو
گرفته است و نیز به علت واقع شدن آن  پا لقب  یبای آن زمین  بازی ارو دره های سرسبز و ز
یا  کوهستانی به در پا معروف است. این سرزمین  پا و بام ارو پا به چهارراه ارو در مرکز قاره ارو
پا نیز نام گرفته است، چراکه سرچشمه  راه ندارد و به علت وجود آلپ ها، آب انبار بزرگ ارو
کوهســـتانی آن جاری  پا یعنی راین1، رن2، دانوب3، پو4 در آبریز و دامنه  چهـــار رود بزرگ ارو

است. 
ییس برحسب وضعیت جغرافیایی و فصول مختلف متغیر است. این  آب وهوای سو
گلف استریم قرارگرفته است و علیرغم  کشور در شمال منطقه معتدله و در رهگذر اثرات 
که از غرب به شرق  کوه های آلپ  گون و متغیر دارد.  گونا کوچکی سرزمین آن، آب وهوای 
پا یعنی  امتـــداد دارد، آب وهـــوای شـــمالی ایـــن کشـــور را تابـــع تغییرات غربـــی شـــمال ارو
یکنواخـــت و مرطوب و مالیـــم و در جنوب تابع تغییرات آب وهـــوای مدیترانه ای یعنی در 
یاچه های ایتالیایی  تابستان گرم و در زمستان سرد نموده است. در جنوب یعنی نواحی در
کوهستانی حتی در تابستان هوا خنک  گرمسیری است، درحالی که در مناطق مرتفع  هوا 

و نشاط انگیز است]2[.

کشوری- 1-1-1 تقسیمات 
که از 26 ایالت تشکیل شده است  ییس به صورت جمهوری فدرال اســـت  کشور ســـو
کانتون خوانده می شـــوند. در ادامه به طور مختصر به بررســـی پایتخت و شهرهای مهم  که 

ییس پرداخته می شود]2[:  سو

برن	 
ییس و مرکز دولت فدرال بوده است. این شهر  از سال 1848 میالدی برن پایتخت سو
گیرد و یک شبه جزیره  برمی  که از ســـه طرف آن را در کنار »رود آر« واقع اســـت  بر ارتفاعات 
ییس  زه شـــهر برن عمدتًا مرکز اداری ایالت و کشـــور ســـو رد. امرو کوچـــک را بـــه وجود می آو

1. le Rhin
2. le Rhone
3. le Danube
4. Le Po
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اســـت و ســـازمان های بین المللـــی چنـــدی را نیز ماننـــد اتحادیه جهانی پســـت، اتحادیه 
ر و تعـــدادی از ارگان هـــای اجرایی ســـازمان ملل را در خـــود جای داده  مخابـــرات از راه دو
که در برن مستقر هستند عبارت اند از شکالت سازی، مبلمان سازی،  اســـت. صنایعی 

رادیوسازی، تسلیحات و نساجی، این شهر دارای یک مرکز بورس نیز هست.

 ژنو	 
ییس از سوی فرانسه است. رود رن این  کانتون ژنو نیز هست دروازه سو که مرکز  شهر ژنو 
شـــهر را به دو قســـمت تقســـیم می کند. صنعت اصلی این شـــهر از ســـال 1587 میالدی 
ساعت سازی بوده است؛ اما صنایع مهم دیگری نیز در این شهر جای دارند مانند صنعت 
ینت آالت از طال و نقره، ابزار دقیق، شـــکالت و مبلمان.  ســـاخت لوازم برقی، ســـاخت ز
کز مالی، شـــرکت های بیمه بســـیاری در این شـــهر به فعالیت مشغول اند.  عالوه بر این مرا
که سازمان هایی  یرا  این شهر به موازات اهمیت اقتصادی، از نظر سیاسی هم مهم است ز
پایی ســـازمان ملل، صلیب ســـرخ جهانی، ســـازمان بهداشـــت جهانی،  ماننـــد دفاتـــر ارو

کاخ ملت های سازمان ملل متحد در آن جای دارند. پا و  سازمان تحقیقات اتمی ارو

زوریخ	 
ید معروف اســـت، نه تنهـــا بزرگ ترین بلکه  ییس به مروار که بین شـــهرهای ســـو یخ  ر زو
کوچک و  پیشـــرفته ترین آن ها است. رود لیمات از وسط آن می گذرد و آن را به دو قسمت 
بزرگ تقســـیم می کند. یازده پل بر روی رود ساخته شـــده است که دو قسمت شهر را به هم 
که به دست پناهندگان هوگنوت در  یخ مرکز صنعت ابریشـــم است  ر متصل می ســـازد. زو
که از نظر بازرگانی مقام اول را  قرن هفدهم پایه گذاری شـــده است و شهری است ثروتمند 
بین ها و ســـایر وسایل  ر زه صنایع ماشـــین افزار، وســـایل برقی، ابزار دقیق، دو داراســـت. امرو
کتان و جواهرسازی در این شهر مســـتقرند. این شهر همچنین از  کاغذسازی،  چشـــمی، 

کز مهم بانکداری به شمار می رود. مرا

 بازل )بال(	 
کنار رود راین قرارگرفته است. بال دومین شهر  یخ و در  ر کیلومتری غرب زو بال در 92 
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ییس و  گرفتن این شـــهر در محل برخورد مرزهای فرانســـه، سو ییس اســـت. قرار  بزرگ ســـو
رده اســـت. این شـــهر دارای  کز بزرگ بازرگانی درآو آلمان از دیرگاه آن را به صورت یکی از مرا
ییس  کاالهای صادراتی و وارداتی سو رود و خروج بســـیاری از  که محل و بندرگاهی اســـت 
کشـــور اهمیـــت فراوانـــی دارد. صنایع نســـاجی، شـــیمیایی،  اســـت و بـــرای اقتصـــاد این 
رنگ سازی، آبجوسازی آن بسیار مهم اند و عالوه بر اهمیت صنعتی و بازرگانی، بال یک 
ییس است. موزه هنر در این  مرکز علمی و جایگاه یکی از قدیمی ترین دانشـــگاه های ســـو

شهر است.

لوزان	 
یاچه ای به همین نام واقع شـــده  شـــهر لوزان که در 62 کیلومتری شـــرق ژنو و در کنار در
ییس  که به دلیل دانشگاه و مدارس خصوصی بسیارش به عنوان مرکز آموزشی سو اســـت 

شهرت یافته است.

گالن1	  سنت 
این شهر با آنکه مرکز جنبش و فعالیت است، آرامش دلپذیر آن توجه انسان را به خود 
یخی آن به قرن هفتم میالدی می رسد.  جلب می کند. این شهر  قدیمی است و سابقه تار
یخـــی اســـت. آثـــار قدیمی این شـــهر همگی  یبـــا و آثـــار تار گال دارای موزه هـــای ز ســـنت 
پابرجاست. به طوری که در این شهر انسان خود را در یک مکان قرون وسطایی با برج و بارو 

احساس می کند.

آپنزل2	 
یبا و  که جذابیت ز یبایی قرار دارد و ازآنجا این شـــهر در میان تپه ماهور با چشـــم انداز ز
کرده بیشتر به یک دهکده تا یک شهر شباهت دارد. علیرغم صنایع  قدیمی خود را حفظ 
کند بوده اســـت. این  زی در اقتباس روش زندگی دنیای خارج  گلدو زافزون نســـاجی و  رو
کیزگی است و ســـاختمان ها هرچند قدیمی اما نو به نظر می رسند. مردم  شـــهر درنهایت پا

آن به هوشمندی و عالقه به موسیقی شهرت دارند.

1. St Gallen
2. Appenzell
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لوگانو	 
ییس اســـت. این شـــهر به طرز  این شـــهر از جاهای تفریحی و بهداشـــتی معروف ســـو
یاچـــه لوگانـــو قرارگرفته اســـت و اطـــراف آن تپه های پـــر از جنگل و  کنـــار در باشـــکوهی در 
کستان های بسیار است. در لوگانوی قدیمی خیابان های کج ومعوج و بازار و مغازه های  تا

یبا بسیار است. بسیار در هوای آزاد و در لوگانوی جدید، ساختمان های تازه ساز ز

کشوری سوییس شکل 1‑2: تقسیمات 

اطالعات اقتصادی- 1-3
کوهســـتان پوشیده شده است،  یاچه و  ییس از جنگل، در حدود دوســـوم اراضی ســـو
ییس فاقد منابع معدنی است، این منابع را وارد و با انجام تغییراتی آن ها  ازآنجایی که ســـو
را به عنوان محصوالت تولیدی مجددًا به فروش می رســـاند. خدمات بخش بسیار مهمی 
یسم  ییس را  تشکیل  می دهد. این موضوع  شامل مسائل  بانکی، بیمه و تور از  اقتصاد سو
ییس موردتوجه اســـت ولی میزان  رزی همچنیـــن در اقتصاد ســـو کشـــاو می گـــردد. بخش 
رزی جوابگـــوی نیازهای تغذیـــه ای جمعیتش نیســـت، درنتیجه  کشـــاو زمین هـــای قابل 
کاالهای اولیه و  ییس مبتنی بـــر نوعی از اقتصاد صنعتی وابســـته بـــه واردات  اقتصاد ســـو
رده های آماده و مرغوب است. بر این اساس گشودگی بسیار وسیع  ر آن به شکل فرآو صدو
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که دارای منابعی ضعیف  رتی اجتناب ناپذیر برای این کشور  بر روی جهان، همچون ضرو
ییس همواره  تی سو گسترده است، تجلی یافته است. سیاست تبادال و یک بازار داخلی نا
بر اصل اقتصاد آزاد و آزادی بازار اســـتوار اســـت و نخســـتین مشـــخصه آن، ســـطح بسیار 
پایین تعرفه های گمرکی و تقریبًا عدم هیچ گونه محدودیت کمی برای واردات، به استثنای 

رزی است]2[. کشاو رده های  فرآو
ییس  کشور سو گزارش بانک جهانی )شکل 1-3(، رشد تولید ناخالص داخلی1  بنا بر 
برای ســـال های 2014 و 2015 به ترتیب 1.9% و 0.8% اســـت. رشـــد تولید ناخالص داخلی 
ایران در سال 2015 در سایت بانک جهانی اعالم نشده است؛ بنابراین جهت مقایسه سه 
نمودار، ســـال 2014 موردبررسی قرارگرفته است. در سال 2014، میزان رشد تولید ناخالص 

ییس )1.9%( از جهان )2.6%( و ایران )4.3%( پایین تر است ]3[. داخلی سو

شکل 1‑3: نمودار رشد تولید ناخالص داخلی سوییس، ایران و جهان از سال 2000 تا 2015

ییس بر اساس سرانه  گزارش بانک جهانی )شکل 1-4( میزان تولید ناخالص سو بنا بر 
یال( و با  جمعیت2 در ســـال های 2013 و 2014 برابر با 84.658/8 دالر )2.726 میلیارد ر

1. GDP Growth
2. GDP Per Capita
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ییس و  یال( اســـت. میزان تولید ناخالص داخلی سو 5/ 85.814 دالر )2.763 میلیارد ر
ایران به ازای ســـرانه جمعیت در ســـال 2015 در ســـایت بانک جهانی اعالم نشـــده است؛ 
بنابراین جهت مقایسه سه نمودار، سال 2014 موردبررسی قرارگرفته است. در سال 2014، 
ییس بر اساس ســـرانه جمعیت، از جهان و ایران به طور  میزان تولید ناخالص داخلی ســـو

قابل مالحظه ای بیشتر است]3[.

کشور سوییس، ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال 2000 تا 2015 شکل 1‑4: نمودار تولید ناخالص داخلی 

ییس بر اســـاس قیمت  گزارش بانک جهانی، میزان تولید ناخالص داخلی ســـو بنـــا بر 
رده شـــده اســـت. میزان تولید ناخالص  بازار1 در ســـال های 2000 تا 2015 در شـــکل 1-5 آو
ییس در ســـال 2015، برابـــر با 670.79 میلیـــارد دالر )تقریبًا معـــادل با 21.602  داخلی ســـو
یال( اســـت. میزان تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت بازار، در ســـال  میلیون میلیارد ر
2015 در ســـایت بانک جهانی اعالم نشده است؛ بنابراین جهت مقایسه دو نمودار، سال 
گفته شـــد، در ســـال 2014 تولید  که در باال  2014 موردبررســـی قرارگرفته اســـت. همان طور 
ییس 670.79 میلیارد دالر )تقریبًا معادل با 21.602 میلیون میلیارد  ناخالص داخلی ســـو
یال(  یـــال( و تولید ناخالص داخلی ایـــران، 425.326 میلیارد دالر )13 میلیون میلیارد ر ر
1. GDP at Market Prices
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ییس بیشتر از ایران است ]38[. که در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سو است 

کشور سوییس و ایران به قیمت بازار )دالر آمریکا( از سال 2000 تا 2015 شکل 1‑5: نمودار تولید ناخالص داخلی 

گـــزارش بانک جهانـــی )شـــکل 1-6(، درآمـــد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه  بنـــا بـــر 
یال( و 60.260  جمعیت1 در ســـال های 2013 و 2014 برابر با 60.460 دالر )1.947میلیارد ر
یال( اســـت. همچنین میزان درآمد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه  دالر)1.940میلیـــارد ر
جمعیـــت جهان در ســـال 2014، 15.116 میلیون دالر و این شـــاخص بـــرای ایران به میزان 

یال( است ]4[. 17.400 دالر )تقریبًا 560 میلیون ر

1. GNI Per Capita, PPP
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کشور سوییس، ایران و جهان از سال 2000 تا 2014 شکل 1‑6: نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت 

گزارش بانک جهانی، میزان درآمد ناخالص ملی1 در ســـال های 2000 تا 2015 در  بنـــا بر 
ییس و ایران در سال 2015 در  رده شده است. میزان درآمد ناخالص ملی سو شکل 1-7 آو
ســـایت بانک جهانی اعالم نشـــده اســـت؛ بنابراین جهت مقایســـه دو نمودار، سال 2014 
ییس در ســـال 2014، برابر با  موردبررســـی قرارگرفته اســـت. میزان درآمد ناخالص ملی ســـو
یـــال( و درآمـــد ناخالـــص ملی ایران،  493.425 میلیـــارد دالر)15.890 میلیـــون میلیـــارد ر

یال( است ]5[. 1.360 هزار میلیارد دالر )43 میلیون میلیارد ر

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

اطالعات سیاسی- اجتماعی- 1-1
یر است: ییس به شرح ز کشور سو ساختار حکومتی و سیاسی 

شورای فدرال )قوه مجریه( - 1-1-1
ییس جمهور( قرارگرفته است. این  ییس شورای فدرال )ر ییس ر در رأس قوه مجریه سو
که با رأی مجمع فدرال )مجلس شـــورای ملی و مجلس  شـــورا دارای هفت عضو اســـت 
ییس در یک جلســـه مشـــترک( بـــرای مدت 4 ســـال انتخاب شـــده و تا  کانتون هـــای ســـو
هنگامی کـــه خـــود اســـتعفا ندهند در مقـــام مربوطـــه باقی خواهنـــد ماند. تعـــداد دفعات 
انتخاب این اعضا محدود نیست ولی هیچ دو عضوی از اعضای شورا نمی توانند از یک 
کشور( یک نفر از اعضای شورای فدرال را  ایالت باشند. مجمع فدرال متحد )مجلسین 
ییس شورای فدرال  یاست شورا برمی گزیند. برخالف جمهوری های دیگر، ر هرســـاله به ر
کشـــور را دارد هیچ  ییس جمهور این  کنفدراســـیون خوانده می شـــود و عنـــوان ر ییس  که ر
تفاوتی با سایر اعضای شورای فدرال ندارد و این مقام بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. بر طبق 
ییس، به جز روحانیون، اعضای سایر قشـــرها حتی اعضای مجلسین  قانون اساســـی ســـو
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که از تجربه  گردند؛ اما عماًل فقط افـــرادی  یت در شـــورای فـــدرال  کاندید عضو می تواننـــد 
فراوان در امور مملکتی برخوردار هستند و مورد تأیید و حمایت احزاب عمده در مجلس  
یت شـــورا برگزیده شـــوند. منتهـــی در این انتخـــاب، نواحی  هســـتند می تواننـــد بـــه عضو
یاســـت و معاونت شورای فدرال  گون را در نظر می گیرند. ر گونا مختلف، زبان ها و احزاب 
ز دوم دســـامبر مجمع  که طی جلســـه رو به صورت ســـاالنه بر عهده یکی از اعضاء اســـت 
که  فدرال انتخاب می شـــود. شـــورای فدرال همچنین یـــک نفر به عنوان دبیر فـــدرال دارد 
کارکنان دولت اســـت. فرد برگزیده شـــده باید از تمامی مشاغل خود در  یاســـت  عهده دار ر
یت در شـــورا داشـــته باشـــد  که ممکن اســـت مغایرتی با عضو بخش خصوصی یا دولتی 
زارتخانه های هفتگانه  استعفا دهد. هریک از اعضای شورای فدرال مسئولیت یکی از  و
زارتی تشکیل شده است]2[. زارتخانه  از ادغام چند پست و که را به عهده دارد که خود آن و

وزارتخانه های سوییس
زارتخانه ها با  شـــورای فدرال )قوه مجریه( متشـــکل از 7 عضـــو و یک دبیر اســـت. از و
ییس عبارت اند از]2[:  زارتخانه های هفتگانه سو عنوان شورای فدرال نام برده می شود. و

یســـت، حمل ونقل، انـــرژی و ارتباطات: متشـــکل از ادارات فدرال  زارت محیط ز 1- و
یست و توسعه است. کشوری، انرژی، جاده ها، محیط ز حمل ونقل، هواپیمایی 

ییس درمجمـــوع 150 نمایندگی با 2063 نفر پرســـنل در  زارت امـــور خارجه:. ســـو 2- و
ییس عبارت انـــد از همزیســـتی  زارت امـــور خارجـــه ســـو کشـــور دارد. اهـــداف و خـــارج از 
مســـالمت آمیز ملت ها، احترام به حقوق بشـــر و گســـترش دموکراســـی، حمایـــت از منافع 
کاهش فقر و سختی در جهان، حفاظت از منابع طبیعی  ییس در جهان،  اقتصادی ســـو

است.
پلیـــس،  دادگســـتری،  فـــدرال  ادارات  از  متشـــکل  پلیـــس:  و  دادگســـتری  زارت  و  -3

مهاجرت، دادستانی عمومی، مالکیت معنوی و مؤسسه قوانین تطبیقی است.
زارت اقتصـــاد: متشـــکل از ادارات فـــدرال امـــور اقتصـــادی، آمـــوزش حرفه ای و  4- و

کنترل قیمت و دامپزشکی است. رزی، مسکن،  کشاو تکنولوژی، 
زارت دارایی: متشکل از ادارات فدرال امور دارایی، گمرک و صندوق بازنشستگی  5- و
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است.
رش: متشـــکل از ادارات فدرال   پرو کشـــور، بهداشـــت و درمـــان و آموزش و زارت  6 – و
تأمین اجتماعی، بهداشت عمومی، آموزش و علوم و تحقیقات، فرهنگ، آمار، مؤسسه 
گـــروه تکنولـــوژی و آژانـــس  کتابخانـــه ملـــی، آرشـــیو و  هواشناســـی، برابـــری جنســـیت، 

درمان شناسی است.
رزش: متشـــکل از ادارات فـــدرال دفـــاع،  زارت دفـــاع، حفاظـــت غیرنظامـــی و و 7 – و

رزش و تسلیحات است. دادستانی عمومی، نیروهای مسلح، دفاع شخصی، و
کارکنان دولـــت را در برمی گیـــرد دارای یک دبیر فـــدرال به عنوان  کـــه  دبیرخانـــه فدرال 

مسئول است..

وظایف شورای فدرال 
مطابـــق اصل صـــد و دوم قانون اساســـی اختیارات و مســـئولیت های شـــورای فدرال 

عبارت اند از:
کنفدراسیون؛ 1- اداره امور فدرال مطابق با قوانین و مصوبات 

2- نظارت بر رعایت قانون اساسی، قوانین و مصوبات کنفدراسیون و مفاد قراردادهای 
فدرال

3- نظارت بر تضمین قوانین اساسی ایالت ها؛
4- ارائـــه طرح هـــای قانونـــی یـــا مصوبـــات بـــه مجلـــس فـــدرال و اعـــالم نظـــر در مورد 

پیشنهادهای ارائه شده شوراها یا ایالت ها؛
کنفدراســـیون و آرای  5- فراهم ســـاختن امکانات الزم برای اجرای قوانین و مصوبات 
ری در امر اختالفات بین ایالت ها؛ دیوان فدرال و همچنین مصالحه نامه ها یا احکام داو
کز قدرت واگذار  که به مجلس فدرال یا دیوان فدرال یا به سایر مرا 6- انجام انتصاباتی 

نشده است؛
کشـــورهای  یب قراردادهای ایالت ها بین خود و با  7- بررســـی و در صورت لـــزوم تصو

بیگانه )اصل هشتاد و پنجم، شماره 5(؛
یژه بر حفظ روابط بین المللی  کشور به و کنفدراســـیون در خارج از  8- نظارت بر منافع 
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و به طورکلی شورا مسئولیت روابط خارجی را عهده دار است؛
کشور؛ ییس، حفظ استقالل و بی طرفی  9- نظارت بر امنیت خارجی سو

10- نظارت بر امنیت داخلی، حفظ آرامش و نظم؛
11- تشـــکیل و در اختیار داشـــتن ارتش در موارد اضطراری و در صورت عدم تشـــکیل 

جلسه مجلس فدرال
کلیـــه بخش های اداری متعلق به  کلیـــه امور مربوط به ارتش فدرال و  12- مســـئولیت 

کنفدراسیون؛
یب شورا برسد  که باید به تصو یب نامه های قانونی ایالت ها  13- بررسی قوانین و تصو

کنترل شورا در ایالت ها؛ و نظارت بر بخش های اداری تحت 
کنفدراسیون، ارائه طرح بودجه و محاسبه درآمدها و هزینه ها 14- اداره سرمایه های 

کارمندان و مستخدمین ادارات فدرال؛ کلیه  15- نظارت بر عملکرد 
گـــزارش وضعیت  16- ارائـــه عملکـــرد خود در هر نشســـت عادی بـــه مجلس فدرال، 
که برای پیشـــرفت و موفقیت  کنفدراســـیون و توجه دادن بـــه تدابیری  داخلـــی و خارجـــی 
عمومی مفید به نظر می رسد. شورا همچنین در صورت درخواست مجلس فدرال یا یکی 

یژه ای ارائه خواهد نمود. گزارش و از بخش های آن، 
شـــورای فدرال به طورمعمول هفته ای یک جلســـه تشـــکیل می دهد و ساالنه به حدود 
کانتون ها نیز مســـئول امور اجرایی، قانون گذاری،  2000 تا 2500 موضوع رســـیدگی می کند. 

کانتون خود می باشند. قضایی، آموزش، حمل ونقل و مؤسسات اجتماعی در محدوده 

دفتر بازرسی فدرال سوییس
ییس است. این  ییس ارگان نظارتی عالیه کنفدراســـیون ســـو دفتر بازرســـی فدرال ســـو
که به پارلمان و شـــورای فدرال )کابینه( خدمات می دهد یک ارگان مســـتقل است  ارگان 
کاماًل روشـــن و در  گردیده اســـت. دامنه اختیار آن  که توســـط قانون اساســـی فدرال ایجاد 
حیطه بازرســـی است. این ارگان مســـئولیت بازرســـی فعالیت های مالی ادارات فدرال و 
ارگان های متعدد شـــبه دولتی و ســـازمان های بین المللی را به عهده دارد. در بازرسی این 

یابی است]2[. کارایی و مؤثر بودن فعالیت مبنای ارز دفتر قوانین و مقررات، 
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مجمع فدرال )قوه مقننه(- 1-1-1
ییس یا پارلمان این کشـــور متشـــکل از دو  مجمـــع فـــدرال یا شـــورای قانون گذاری ســـو
کانتون ها )ایالت ها( بـــوده و هر دو  مجلـــس بنام مجلس شـــورای ملی و مجلس شـــورای 
ره نمایندگی 4 ســـاله اســـت و آخرین بار  مجلـــس در شـــهر برن مســـتقر اســـت. مـــدت دو
ییس از جایگاه رفیع و  انتخابـــات پارلمانی در ســـپتامبر 2015 برگزار شـــد. پارلمان در ســـو
کمیت محســـوب می شود. جلسات مجالس  باالیی برخوردار اســـت و عالی ترین نهاد حا
قانون گذاری به طورمعمول به مدت سه هفته طی فصل های بهار )20-2 مارس(، تابستان 
)25 می تا 12 ژوئن(، پاییز )25-7 ســـپتامبر( و زمســـتان )23 نوامبر تا 11 دسامبر( تشکیل 
یژه پارلمان برگزار می شـــود. در فواصل  یل نیز جلســـه و ر زهای 30-27 آو می شـــود. طی رو
جلســـات رســـمی، کمیته ها )هر یک از مجالس دوازده کمیته دارند( فعال می باشند. در 
کانتون هـــا تعطیل اســـت و نمایندگان به  بقیه ایام ســـال مجلس شـــورای ملـــی و مجلس 
رت در جلسات کمیسیون های  شغل اصلی و دائمی خود می پردازند و تنها در صورت ضرو
ییس شغل اصلی محسوب  تخصصی مجلس شرکت می کنند. نمایندگی مجلس در سو
نمی شـــود. در موارد اضطراری، امکان تشـــکیل جلســـه فوق العاده مجلس شـــورای ملی و 
کانتون ها میســـر است و انجام این امر منوط به ارائه درخواست از شورای فدرال و  مجلس 

ییس است]2[. کانتون سو یا یک چهارم نمایندگان مجلس و یا درخواست مسئولین 5 

مجلس شورای ملی- 1-1-1-1
که از ســـوی مردم برای مدت 4    مجلس شـــورای ملی متشـــکل از 200 نماینده اســـت 
کانتون ها )ایالت( تعیین  سال انتخاب می شوند. تعداد نمایندگان متناسب با جمعیت 
می گـــردد. مـــردم هر منطقـــه به ازای هـــر 37 هـــزار و 800 نفر جمعیت، حـــق انتخاب یک 
کمتر باشد، به آن  کانتون از حدنصاب ذکرشـــده  نماینده را دارند. چنانچه جمعیت یک 
کانتون تضمین برای انتخاب حداقل یک نماینده داده می شود. به عنوان نمونه جمعیت 
کانتون یـــک نماینده در  کانتـــون آپنـــزل در حـــدود 15 هزار نفر اســـت امـــا بااین وجود، ایـــن 

مجلس شورای ملی دارد.
کانتون هایی که تنها یک نماینده دارند انتخابات به صورت اکثریت صورت می گیرد    



کشور سوئیس 38  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

که نخســـت آراء  را انتخابات بدین صورت اســـت  کانتون ژو کانتون ها به جـــز  امـــا در دیگر 
احزاب شـــمرده می شود تا سهم هر حزب در مجلس مشخص شود و سپس بر اساس آراء 
یخ و بـــرن به ترتیب با  ر کانتون های زو یـــت، نمایندگان احزاب مشـــخص می شـــوند.  کثر ا
داشـــتن 34 و 26 نماینـــده در مجلس شـــورای ملی، بیشـــترین تعـــداد نماینـــدگان را دارا 

می باشند]2[.

کانتون ها- 1-1-1-1 مجلس 
کشورها است. این مجلس متشکل از  کانتون ها مشـــابه مجلس سنا در سایر  مجلس 
کانتون اســـت و بر همین اساس از  کانتون و 6 نیم  ییس دارای 20  46 نماینده اســـت. ســـو
هر کانتون بدون توجه به جمعیت و وسعت آن، دو نماینده و از هر نیم کانتون یک نماینده 
کانتون ها  کانتون ها در همه  کانتون ها حضور دارند. نحوه انتخاب نمایندگان  در مجلس 
کانتون ها  کانتون با توجه به قوانین محلی انجام می شود. در اغلب  یکسان نیست و در هر 
یخته شده را کسب  کاندید برنده باید نصف به عالوه یک رأی از مجموع آراء به صندوق ر

کند و در صورت عدم حصول این امر، انتخابات مجددًا برگزار می شود.

کلی ساختار سیاسی در سوییس شکل 1‑8: شمای 
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جمعیت و پراکندگی سنی- 1-1-3
کاهش نرخ  ییس 8.379.000 میلیون نفر است.  بر اساس آمار سال 2016 جمعیت سو
کشور است.  زادوولد و افزایش امید به زندگی، نشانه قابل وضوح پیر شدن جمعیت این 
ییس 79/8 سال و زنان 84/8 سال  در ســـال 2010 امید به زندگی در میان مردان ســـو
بوده است. این رقم در سال 1900 میالدی 46 سال برای مردان و 48 سال برای زنان بوده 
است. میزان تولد در هر هزار نفر 9 نفر و میزان مرگ ومیر در هر هزار نفر 8 نفر است. در سال 
کرده اند. میانگین سنی جمعیت  2010 از بین هر هزار نوزاد متولدشده حدود 4 نوزاد فوت 
ییس  ییس حدود 40 سال و متوسط طول عمر 81 سال است. 99 درصد جمعیت سو سو

باسواد می باشند]2[.
ییس بین سال های 2000 تا 2015  گزارش بانک جهانی، نمودار رشد جمعیت سو بنا بر 
که در شکل مشخص است، جمعیت  در شـــکل 1-9 نشان داده شده اســـت. همان طور 
ییس در سال 2015، تقریبًا 8.286.976 نفر است درحالی که جمعیت ایران در سال  ســـو

2015، در حدود 79.109.272 نفر است ]6[.

شکل 1‑9: نمودار رشد جمعیت سوییس و ایران از سال 2000 تا 2015
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ییس در سال 2014 مطابق با شکل 10-1  کشور سو گروه های سنی مختلف در  درصد 
و جدول 1-1 بوده است]7[.

شکل 1‑10: نمودار ساختار سنی شهروندان سوییس در سال 2014]7[

کشور سوییس]7[ گروه های سنی مختلف در  جدول 1‑1: 

نسبت مرد به زندرصدگروه سنی )سال(ردیف

114-014.81.052

224-1511.31.0542

354-2543.31.023
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نسبت مرد به زندرصدگروه سنی )سال(ردیف

464-5512.31.016

6518.20.80 و باالتر5

1000/99جمعیت کل6

کن در سوییس در سال 1010 ترکیب نژادهای سا
یایی نژاد و سفیدپوست و از چهار شاخه مختلف هستند:1- نواحی  ییس آر مردم ســـو
کل  که از نژاد آلمانی ژرمن هســـتند و تعدادشـــان حدود 65 درصد سکنه  شـــمال شـــرقی 
ییس است.2- نواحی جنوب غربی که از نژاد سلت هستند 3- نواحی جنوبی از نژاد  سو

که از نژاد قدیمی تری هستند. تینی هستند 4- نواحی شمالی  ال
ییس فرقی میان نژادهای مختلف وجود ندارد و    اگرچه بر اســـاس قانون اساســـی ســـو
ییس را از متحدشـــدن علیه  کانتون های ســـو همـــه در برابـــر قانون برابرند و قانون اساســـی 
دیگری بر حذر داشـــته اســـت؛ اما در عملکرد کالن به نظر می رسد نارسایی در این بخش 
ییسی ها  وجود دارد نوع نگاه به خارجیان مقیم با دیگران فرق دارد و حتی در میان خود سو
کشـــوری مانند  کن در صورت برگـــزاری رفراندوم در ســـطح کالن  گروه هـــای نـــژادی ســـا و 
کنـــون در خصوص  الحـــاق بـــه ســـازمان ملـــل و یـــا رفراندوم هایی که طـــی چند مرحلـــه تا
که به  کانتون های آلمانی زبان بودند  پایی برگزارشـــده اســـت، این  یت در اتحادیه ارو عضو

کنند]2[. کثرت نفرات توانستند دیدگاه های خود را تحمیل  علت 

اطالعات فرهنگی- مذهبی- 1-5
گروه زبانی بدون از یاد بردن لهجه های آن ها وجود دارد که سه  ییس چهار  در کشور سو
یاتر )آلمانی، ایتالیایی و فرانســـوی( آمیختگی  تای آن به طرز تنگاتنگی با فرهنگ های پو
دارد. دلیل دیگر وجود این تنوع به این برمی گردد که نخستین جایگاه جلوه گری فرهنگی، 
گونه های متفاوت زندگی و سیاســـت فرهنگی  کانتون هـــا،  که به تعداد  کانتون هـــا اســـت 
گـــون وجـــود دارد که علت آن یک نوع خودمختاری گســـترده در آن ها اســـت و در این  گونا
ییس را تأمین می کنند  راستا مهم ترین شهرهای کشور بیش از نیمی از زندگی فرهنگی سو
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کشور را در خود جای داده اند.  کمتر از یک سوم جمعیت  ولی درعین حال آن ها 
ییس، در ابتدا با انگیزه های مربوط به فصول و  رسوم مردم سو تعداد جشن ها و آداب و
کردن اندیشـــه های ناپســـند و  ر  گرفتند و پیامشـــان بـــرای دو یـــا جشـــن های مذهبی پـــای 
ری نشـــاط، برداشـــت محصول، به  کار بر روی زمین، یادآو فراخوان رحمت و برکت برای 
کل، تمامی  یخی بود و در  گرامی داشـــت یک رخداد تار پایان رســـیدن فصل زمســـتان و یا 
گرفته است و یا  این جلوه گری ها همواره به ســـان نمادی از ایمان قوی در درون مردم جای 

همچون عاملی برای تحکیم پیوندها با جامعه تجلی می کرد]7[.

سیستم آموزش و نظام آموزشی- 1-1
کانتونی  رش اســـت و تعلیم و تربیت بر عهده دولت  پرو زارت آموزش و ییس فاقد و ســـو
کانتون به آن پرداخته  که در سطح  اســـت. با توجه به اینکه آموزش ازجمله مواردی است 
یادی در سیستم آموزشی در نقاط مختلف به چشم می خورد.  می شود. اختالفات نسبتًا ز
تنها نهاد آموزش فدرال »مؤسســـه تکنولوژی فدرال« اســـت. بر طبق قانون اساســـی ســـال 
کافی برای آموزش ابتدایی را  1874 ایالت ها موظف شـــدند اندکی از لوازم و تســـهیالت 
کنند. با توجه به هزینه بســـیار باالی مدارس خصوصی مردم عمدتًا فرزندان خود را  فراهم 
ره  ره ابتدایی، دو کودکستان، دو به مدارس دولتی اعزام می نمایند. سیســـتم دولتی شامل 
که 9 دانشـــگاه در سطح  ییس 11 دانشـــگاه وجود دارد  متوســـطه و دانشـــگاه است در ســـو
ییس مقرر  کشور سو کانتون و 2 دانشـــگاه توسط دولت فدرال اداره می شود. قانون اساسی 
کامل در عمل به اعتقاداتشان می توانند در  که پیروان تمامی ادیان با آزادی  داشـــته اســـت 

کنند]2[. مدارس دولتی شرکت 



| فصل دوم |

کشور سوئیس مفهوم وقف و امور خیریه در 
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مقدمه- 1-1
ییس و  یژگی هـــای عمومی کشـــور ســـو بـــاره و در فصـــل گذشـــته، شـــناختی نســـبی در
ییس در حـــوزه وقف و امور خیریه حاصل شـــد. در این  کشـــور ســـو رتبه بندی و وضعیت 
گردد. در همین راســـتا در این  کـــه مفاهیم اولیه در این حوزه مشـــخص  فصل الزم اســـت 
که در  ییس پرداخته می شود. مفاهیمی  فصل به بررســـی مفهوم وقف و امور خیریه در ســـو
این فصل بیان شـــده است در دو بخش کلی سازمان های غیرانتفاعی و سازمان های عام 

المنفعه می باشد.
در بخش سازمان های غیرانتفاعی مفهوم سازمان های غیرانتفاعی و انواع و شرایط آن 
ییس  که عمده اشـــکال ســـازمان های غیرانتفاعی در ســـو گرفت  موردبررســـی قرار خواهد 
به صورت انجمن ها و بنیادها هستند. درنهایت در بخش دوم سازمان های عام المنفعه، 

گرفت. شرایط الزم جهت عام المنفعه شدن و مزایای آن موردبررسی قرار خواهد 

مفهوم وقف و امور خیریه- 1-1
ییس وجود نـــدارد ]9]و خیریه تحت  هیـــچ مفهـــوم قانونـــی از خیریه، تحت قانون ســـو
یـــف می شـــود. همچنین منابع اصلـــی قانون  قانـــون مالیـــات به صـــورت عام المنفعه تعر
ییس در ارتباط با بنیاد و انجمن ها در قانون مدنی1 است. بخش سازمان های خیریه،  سو
ییس بازی می کنند. به طورمعمول بنیادها و انجمن ها به عنوان حامل  نقش مهمی در سو
1. Civil Code
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بخش انسان دوستانه می باشند.
کردن آن بـــه نفع یک بنیـــاد مذهبی یا  وقـــف نیز شـــامل ایجاد وقـــف اموال یا مســـدود 
ییس بازی می کند.  که نقش مهمی در سازمان های خیریه سو اهداف عام المنفعه است 
ک و مســـتغالت و یا ثروت قابل سنجش باشد. سود حاصل از این اموال یا  وقف باید امال

که برخالف ثروت مصرفی است]10[. ثروت باید به صورت مستمر و مداوم باشد 
ییس دو شـــکل از نهادهـــای قانونی که به طـــور رایج برای اهـــداف خیرخواهانه  در ســـو
که در قسمت بعدی به آن  اســـتفاده می شـــوند، به صورت انجمن ها و بنیادها می باشـــند 

پرداخته می شود. 

بنیاد- 1-1-1
بنیادها نهادهای قانونی مســـتقلی هستند که متشکل از دارایی های جبران ناشدنی و 
کـــه طبـــق قانـــون مدنـــی، متعهد به انجـــام یک یا بیشـــتر از اهداف  غیرقابل بازگشـــت اند1 
ییسی یا افراد  تعریف شـــده می باشـــند و توســـط یک یا تعدادی مؤســـس )که می توانند سو
خارجی و یا نهاد قانونی باشـــند( تشـــکیل می شوند و همچنین سازمان های بین المللی و 

ییسی باشند]9[. یا نهادهای دولتی می توانند از بنیان گذاران بنیادهای سو
ییس، بنیاد به طورمعمول به عنوان نهـــادی قانونی ایجاد  در سیســـتم قانون مدنی ســـو
که این هدف  که توســـط دارایی های وقف برای هدفی خاص تعریف می گـــردد  می شـــود 
باید عام المنفعه باشد. عالوه بر نیاز اساسی قانون مدنی که یک بنیان گذار دارای اراده ای 
مســـتقل اســـت، تأســـیس بنیاد شـــامل دو نیاز تشـــکیالتی اســـت: وقف، یک بنیاد را از 
گروه های  نهادهـــای دیگـــر در بخـــش غیرانتفاعـــی )جامعـــه مدنـــی( ماننـــد انجمن هـــا و 
که به طور  حمایت کننـــده تمایز می کنـــد؛ بنابراین بنیاد متعلق به بخش اقتصادی اســـت 
کرده اســـت؛ اما ابزار این بخش به طور قابل توجهی از منابع  مســـتقل از بازار و دولت ظهور 

در دسترس دیگر بخش ها متفاوت است.
عـــالوه بر وقف، بنیادها نیاز به یک ارتباط قـــوی با بخش خصوصی و دولتی به منظور 
عملکرد خود دارند. وقف برای بنیادها به عنوان یک ضربه شروع عمل می کند، اما ارتباط 

1. irrevocably 



کشور سوئیس  /  47 فئو دومش مگروم وقف و امور خیریه در 

که از بنیاد در درازمدت محافظت می کند. بنیاد با جامعه، چیزی است 
حداقل ســـرمایه اولیه برای تشـــکیل یک بنیاد 50.000 فرانک )معـــادل با 1.621 میلیارد 
کـــه باید توســـط بنیان گذار آن اهـــدا شـــود. بنیادها می توانند هـــر نوع هدف  یال( اســـت  ر
مشـــخصی داشـــته باشند، به شـــرطی که آن هدف قانونی باشـــد و همچنین غیرممکن و 
کمک های مالی  غیراخالقـــی نباشـــد]11[. جدا از وقف اولیه، بنیادها توســـط هدیه هـــا و 
کمک مالی  کمک و یـــا  تغذیـــه می شـــوند. در اصل بخشـــش های بشردوســـتانه در قالب 
به صورت داوطلبانه، انتقال غیرقابل فسخ از یک دارایی )پول، دارایی، حقوق بهره مندی 
از چیـــزی و...( توســـط فردی به ســـازمان برای هـــدف عمومی اختصاص داده می شـــود. 
یافت چیزی انجام می شـــود. تنها شرط معمول این  به طورکلی این عمل بدون انتظار از در
گرفته اند. در  کننـــدگان در نظر  که اهدا معاملـــه، تخصیص دارایی اهداشـــده برای هدفی 
یافت هدیه، متوقف  شـــود، آن هدیه به موسســـه  صورتی کـــه فعالیت هـــای بنیاد پس از در

خیریه دیگر با هدف مشابه منتقل می گردد و به اهداکننده برگشت داده نمی شود]11[.
 به این صورت 

ً
برده می شـــود. معموال کنترل بنیان گذاران بنیاد، فراتر از یک بنیاد به کار

کـــه اعضای هیئت مدیـــره اولیه بنیـــاد، توســـط بنیان گذاران انتخـــاب و منصوب  اســـت 
که بنیاد در دفتر ثبت تجارت ثبت شود، این بنیاد تبدیل به یک نهاد  می شوند؛ اما زمانی 
کنترل مستقیم بنیان گذاران قرار می گیرد. بااین حال  که خارج از  حقوقی مســـتقل می شود 
که]9[: بنیان گذار می تواند حق تغییر بند مربوط به اهداف بنیاد را داشته باشد به شرطی 

گذشته باشد.	  ده سال از تأسیس شرکت و یا آخرین اصالحیه 
چنین اصالحیه ای در اساسنامه صراحتًا بیان شده باشد.	 

انواع بنیادها در سوییس	 

گرنت میکینگ 1. بنیادهای 
که از  گرنت میکینگی با یک وقف بزرگ اســـت  بنیاد بر اســـاس دیدگاه عمومی، بنیاد 
طریق درآمد حاصل از دارایی ها، از اهداف خیرخواهانه حمایت می کند. بر این اســـاس، 
کمک، یک  ری  که به تازگی تأســـیس می شـــوند در درجه اول به منظـــور جمع آو بنیادهایی 
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ییس در  ژه خود در نظر می گیرند. یک بنیاد در سو اهداکننده مناســـب برای سازمان یا پرو
یادی از فعالیت ها  درجه اول، نهادی قانونی است که به منظور تحقق بخشیدن به تعداد ز

و اهداف متفاوت ارائه خدمت می کند.

1. بنیادهای عملیاتی
که تنها با داشـــتن  گرنت میکینگ، بنیادها عملیاتی وجود دارند  عـــالوه بر بنیادهای 
یادی وجود  کمی فعالیت می کنند. همچنین بنیادهای عملیاتی با دارایی ز درآمد بسیار 
یع منابـــع مالی بـــاال از طریـــق هزینه های خدمات ارائه شـــده  کـــه نشـــان دهنده توز دارنـــد 

)به خصوص در حوزه پرستاری و سالمندان( هستند]?[.

انجمن- 1-1-1
که توسط افراد یا اعضای شرکت  گانه مستقلی هستند  انجمن، نهادهای قانونی جدا
که به طور مستقل در دفتر ثبت تجارت به ثبت برساند،  تشـــکیل می گردند. انجمن زمانی 

رد. شخصیت حقوقی خود را به دست می آو
که حداقـــل باید از دو نفر  برخـــالف بنیادها، انجمن ها از اعضایی تشـــکیل می شـــوند 
گردند. اعضای انجمن، نظارت بر انجمن را بر عهده دارند، در همین راستا  عضو تشکیل 
انجمـــن، تحـــت نظـــارت مرجع نظارتـــی خارجی قـــرار نمی گیـــرد. هدف اصلـــی انجمن، 
که انجمن نمی تواند برای اعضای خودش به طور  نمی تواند اقتصادی باشد، به این معنی 
مستقیم منفعت و سودی را با فعالیت های تجاری یا صنعتی، فراهم کند. به عبارت دیگر 
یک انجمن با داشـــتن هدفی ایده آل، می تواند فعالیت های تجاری به منظور رســـیدن به 
اهدافـــش انجام دهـــد، اما انجمن با داشـــتن اهداف اقتصـــادی، نمی تواند فعالیت های 
یه و فرعی در برابر اهداف  که این اهداف اقتصادی ثانو تجاری انجام دهد. به جز مواردی 

ایده آل باشند]9[.
ثبـــت انجمن هایـــی با اهـــداف غیرانتفاعـــی در دفتر ثبت تجـــارت1، الزامی نیســـت؛ 
بنابرایـــن هیـــچ اطالعات معتبر در دسترســـی بر روی تعداد انجمن های تأسیس شـــده در 
یر مرکزی از کل بخش  ییس وجود ندارد. درنتیجه در حال حاضر هیچ گونه تصو کشـــور سو
1. Register of commerce
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که  ییس در دســـترس نیســـت. انجمن ها شـــکل قانونی رایجی هســـتند  غیرانتفاعی ســـو
رزشی بین المللی استفاده می شوند]9[. یژه توسط فدراسیون های و به و

تفاوت انجمن و بنیاد- 1-1-3
کم بر انجمن، مجمع عمومی اعضای آن اســـت درحالی که در بنیادها،  نهاد عالی حا
هیئت مدیره آن اســـت. عالوه بر این اعضای هیئت مدیره یک بنیاد، وظیفه امانت داری 
بـــرای اقدامـــات خود در جهت منافـــع بنیاد را دارنـــد ولی چنین وظیفـــه ای برای اعضای 
انجمـــن وجود ندارد. درنتیجه اعضای انجمن می توانند بر اســـاس منافع خودشـــان برای 

کنند و بر آن تأثیر بگذارند. فعالیت های انجمن تصمیم گیری 
در همیـــن راســـتا، اهـــداف انجمن می تواند توســـط مجمع عمومی اعضـــا تغییر کند. 
کند. به همین دلیل  درحالی که اهداف بنیاد به جز در شـــرایط فوق العـــاده نمی تواند تغییر 
کمک های مالی خود ترجیح می دهند  اهداکنندگان، بنیادها را نسبت به انجمن جهت 

چون بنیادها دارای ثبات و امنیت در طول زمان هستند.
ییسی تحت نظارت  که، بنیادهای سو تفاوت دیگر بنیادها و انجمن ها در این اســـت 
دولت هســـتند. این نظارت حراســـت بیشـــتری را در راســـتای تضمین اینکه بودجه ها از 
اهداف بنیاد منحرف نشوند را فراهم می کند. انجمن ها مشمول هیچ گونه نظارت دولتی 
نیستند، درحالی که بنیادها در معرض نظارت اداره نظارت بنیاد فدرال یا ایالتی هستند، 

بسته به اینکه در چه سطح محلی، ملی و بین المللی فعال هستند]9[.

مفهوم بنیاد عام المنفعه- 1-3
ییس نهاد یا موسســـه خیریه بایـــد دارای اهداف عام المنفعه باشـــد. خدمات  در ســـو
که صرفًا نمونه هایی  عام المنفعه نه به طورکلی و نه به طور مجمل در بخشـــنامه 1994/12 
از چنین فعالیت هایی شـــامل فعالیت های با ماهیت خیرخواهانه، انســـانی، ســـالمت، 
یســـت، آموزشـــی، علمی و فرهنگی را معرفی نموده، تعریف نشـــده اســـت. برای  محیط ز
عام المنفعه محسوب شدن یک فعالیت باید شمار نامحدودی از ذینفعان را در بربگیرد. 
کـــه شـــمار ذینفعان یـــک فعالیت بســـیار محدود باشـــد به عنـــوان فعالیت  درصورتی کـــه 
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عام المنفعـــه تلقی نخواهد شـــد. مفهـــوم عام المنفعه در مالیات های مســـتقیم فدرال به 
یس محدود نشـــده اســـت؛ بنابراین  گرفتـــه در درون مرزهـــای ســـو فعالیت هـــای صـــورت 
برخـــورداری از معافیت های مالیاتی برای انجام خدمات عام المنفعه در سرتاســـر جهان 
یسی در صورت عام المنفعه بودن فعالیت و حصول  برای نهادها و مؤسســـات خیریه سو

سایر شرایط برخورداری از این معافیت ها امکان پذیر است]9[.
کند، معتبر تلقی می شود: رده  یر را برآو که شرایط ز ایجاد یک بنیاد عام المنفعه زمانی 

تخصیص دارایی ها برای هدفی خاص	 
یس سند )فرم معتبر، قرارداد ارث(	  کم بر تهیه پیش نو انطباق با مقررات حا
ردن شـــخصیت حقوقی، بنیاد نباید هیچ گونه هدف غیرقانونی را 	  به منظور به دست آو

دنبال نکند.

عدم وجود منفعت شخصی در فعالیت
برگیرنده یک عنصر غیر عینی )ذهنی( بـــه نام فقدان منفعت  مفهـــوم عام المنفعـــه در
شـــخصی اســـت. هر فعالیت تنها در صورتی واجد شـــرایط موارد فوق الذکر خواهد بود که 
عامـــل المنفعه و بر نوع دوســـتی به معنی ازخودگذشـــتگی برای منافـــع جمعی )اجتماع( 
یی( شـــخصی هیئت مدیره یـــا هیئت امنا یک  مبتنـــی بوده باشـــد. فقدان منفعـــت )جو
ســـازمان نیازمند فدا نمودن منفعت شـــخصی برای منافع اجتماعی است. نتایج عملی 

این شرط به شرح ذیل است:
یافت نمی کنند.	  هیئت مدیره یا امنا هیچ مزد یا پاداشی در
یافت پاداش و دســـتمزد برای زمان 	  یه های مالیاتی در در برخی ایاالت نظیر ایالت ژنو رو

صرف شـــده جهت همکاری با چنین مؤسســـاتی را امکان پذیـــر می نماید. بااین وجود، 
این پاداش یا دســـتمزد نباید از مبلغ پرداخت شـــده برای حضور در مقامات رســـمی در 

کمیسیون ژنو پرداخت می شود، بیشتر باشد. جلسات 
کارکنـــان، مقامات اجرایی مؤسســـات 	  یافت کننـــدگان این گونـــه پرداخت ها شـــامل  در

یسی نمی باشند، مگر اینکه  غیر انتفاعی قادر به فعالیت در هیئت مدیره هیچ بنیاد سو
یت بدون حق رأی باشد. این عضو



کشور سوئیس  /  51 فئو دومش مگروم وقف و امور خیریه در 

بـــرای فعالیت  افـــزون بر وظایف معمول یـــک عضو هیئت مدیره در چنین مؤسســـات و 	 
نهادهایـــی، نظیر ارائه خدمات آزادانه یک عضـــو هیئت مدیره در حوزه تخصصی خود 
)خدماتی که در هر مورد باید از طرف های سوم ابتیاع می شد( را می توان با پرداخت های 

متناسب و منصفانه ای جبران نمود]9[.





| فصل سوم |

 وضعیت موجود وقف و امور خیریه 
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مقدمه- 3-1
ییس و آشـــکار شـــدن مفهوم وقف و امور  کشـــور ســـو پس از بررســـی وضعیت عمومی 
یخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشور  خیریه، در این فصل به بررســـی روند تار
ییس پرداخته می شـــود و پـــس ازآن به بررســـی وضعیت موجـــود و آمارهـــای مربوط به  ســـو

سازمان ها و درآمدهای آن ها پرداخته خواهد شد.
یخچه وقف و امـــور خیریه در  در همیـــن راســـتا در بخـــش اول، به طـــور مختصر بـــه تار
ییس پرداخته می شود، ســـپس در بخش بعدی وضعیت موجود وقف و امور خیریه،  ســـو
کـــه در ایـــن قســـمت تعـــداد ســـازمان های  وضعیـــت موجـــود مســـاجد بیان شـــده اســـت 
کننـــدگان مختلف،  ییس، میزان بخشـــش ها توســـط اهدا غیرانتفاعی ثبت شـــده در ســـو
یع ســـازمان های غیرانتفاعی در بخش های مختلف، رشد بخش غیرانتفاعی، توسعه  توز
یع بنیادها بر اساس مراجع نظارتی، دارایی های  منطقه ای بنیادها بر اســـاس ایالت ها، توز
بنیادهـــای خیرخواهانـــه و هزینه بنیادهـــای خیرخواهانه بر اســـاس دســـته بندی اندازه و 
دارایی ها و هزینه های بنیاد در ایالت های مختلف موردبررسی قرار خواهد گرفت. سپس 

کشورهای دیگر بیان شده است. ییس در امور خیریه با  کشور سو در بخش آخر مقایسه 

روند تاریخی وقف و امور خیریه در سوییس- 3-1
ییس، سازمان های خیریه در قرون وسطی پدید آمده است. اساسًا سازمان های  در سو
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یژه در ایجاد و پشتیبانی از بیمارستان ها، خانه های  یشه در مسیحیت دارند و به و خیریه ر
صدقه1 و یتیم خانه فعالیت می کردند]9[.

وضعیت موجود وقف و امور خیریه- 3-3
ییس، میزان  در ایـــن بخـــش بـــه تعـــداد ســـازمان های غیرانتفاعـــی ثبت شـــده در ســـو
یع سازمان های غیرانتفاعی در بخش های  بخشـــش ها توسط اهداکنندگان مختلف، توز
یع  مختلف، رشـــد بخش غیرانتفاعی، توســـعه منطقه ای بنیادها بر اســـاس ایالت ها، توز
بنیادها بر اســـاس مراجـــع نظارتی، دارایی های بنیادهـــای خیرخواهانه و هزینه بنیادهای 
خیرخواهانـــه بر اســـاس دســـته بندی اندازه و دارایی هـــا و هزینه های بنیـــاد در ایالت های 

مختلف پرداخته می شود.

تعداد سازمان های غیرانتفاعی ثبت شده- 3-3-1
بـــر طبق آمار و اطالعات موجود در ســـال 2013، حدودًا 76000 انجمن و 12000 بنیاد از 
کـــه اهداف انســـان دوســـتانه و  ییس وجـــود دارند  کشـــور ســـو نهادهـــای عام المنفعـــه در 
رزش، فرهنگی یا حمایت از حیوانـــات دارند]12[. طبق آخرین  اجتماعی یـــا حوزه های و
ییس به  کشـــور سو اطالعات موجود در ســـال 2016، تعداد 13.075 بنیاد خیرخواهانه در 
ییس ایجادشده اند. همچنین  ثبت رسیدند که تنها در سال 2015، 300 بنیاد جدید در سو
که تعداد بنیادهای لغو شـــده2 توسط دفتر ثبت تجارت در چند  این نکته قابل ذکر اســـت 
گذشـــته افزایش یافته اســـت، به طوری که بیش از هزار بنیاد از ســـال 2009 لغو شده  ســـال 

است.

توزیع اهداف بنیادها- 3-3-1
یع منابع مالی توسط حوزه های مختلف فعالیت را توصیف می کند.  شـــکل 3-1 توز
ییس3 سازمان های غیرانتفاعی را بر اساس اهداف متفاوتی که دارند به  نهاد ناظر شرق سو

30 طبقه با حوزه های مختلف هدف تقسیم می کند.

1. alms houses
2. deleted
3. Eastern Switzerland
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بر اســـاس شکل 3-1، به طورکلی 39% از بنیادها، فقط در یک حوزه هدف، فعالیت 
که این  که شـــایع ترین فعالیت این بنیادها در بخش مراقبت، ســـن و هنر اســـت  می کنند 
یال( را به  بنیادها 67% از هزینه ها )272 میلیون فرانک، معادل با 8.823 هزار میلیارد ر
خـــود اختصاص دادند. در مقابل 61% از بنیادها چندین حوزه هدف در اساســـنامه خود 
یال( را به  که 33% هزینه هـــا )137 میلیون فرانک معادل با 4.444 هـــزار میلیارد ر دارنـــد 

خود اختصاص دادند]13[.

شکل 3‑1: توزیع حوزه های فعالیت و هزینه ها
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توزیع بنیادها بر اساس حوزه های فعالیت- 3-3-3
یع کل1، سهم بنیادها، سهم دارایی  در شکل 3-2 تعداد بنیادها، دارایی های کل، توز

بنیادها و نرخ هزینه ها با توجه به حوزه های مختلف فعالیت مشخص شده است. 
به منظور بررســـی دقیق تـــر اطالعات به دســـت آمده، میان تعـــداد بنیادها از یک ســـو و 
که در شکل 4-1 مشاهده  دارایی کل از سوی دیگر تفاوتی قابل مشاهده است. همان طور 
می گـــردد، تعـــداد بنیادهای بیشـــتری در حوزه هنر و فرهنگ نســـبت به حوزه بهداشـــت 
کمتری از دارایی نسبت  )مانند افراد مسن، افراد معلول و یا پزشکی( وجود دارند اما سهم 
به حوزه بهداشت دارند. در برخی از حوزه های فعالیت مانند پشتیبانی و آموزش، تعادلی 

میان تعداد بنیاد و دارایی وجود دارد.
که عمدتًا زمینـــه فعالیت بنیادها  یع2 در شـــکل 4-1 نشـــان می دهد  نرخ متوســـط توز
گرنت میکینگ اســـت. به دنبال این فرض،  به صـــورت بنیادهای عملیاتی یا بنیادهای 
گرنت میکینگ به طور عمده وجودشـــان بر اســـاس درآمـــد حاصل از دارایی های  بنیادها 
یع بیشـــتر از 5% بعید اســـت. بر این اســـاس،  ســـرمایه گذاری خودشـــان اســـت و نـــرخ توز
گرنت میکینگ  یع برای بنیادهای  به طورمعمول در حوزه های مختلف فعالیت، نرخ توز
کم اســـت. بر اســـاس مطالعات قبلی  کمک هزینه تحصیلی  مانند پشـــتیبانی، رفـــاه و یا 
یع می کنند؛  گرنـــت میکینگ 2%-4% از دارایی های بنیاد را توز گرفته بنیادهای  صورت 
تر از 4%، این مفهوم را می رساند که بنیادهای عملیاتی بیشتری  یع باال بنابراین نرخ های توز
یع بسیار  در یک حوزه فعالیت خاص فعال هستند. در حوزه های فعالیت با نرخ های توز
گرفتم بر اساس دارایی از دیگر منابع درآمدی دشوار  باال مانند موسیقی یا پزشکی، نتیجه 

است]13[.

1. TOTAL DISTRIBUTIONS
2. average rate of distributions
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شکل 3‑2: توزیع سازمان های غیرانتفاعی بر اساس حوزه های مختلف

کنندگان مختلف- 3-3-1 میزان بخشش ها توسط اهدا
بـــا توجـــه بـــه نظرســـنجی اداره آمار فـــدرال در ســـال 2009، حـــدود یک چهـــارم از مردم 
ییس، به طـــور داوطلبانـــه در فعالیت های خیرخواهانه شـــرکت نموده اند و دوســـوم از  ســـو
که بر اساس  کمک می کنند  ییســـی به طور منظم به ســـازمان های خیریه  خانواده های سو
یال( ساالنه  نتایج به دست آمده، به طور متوسط حدود 500 فرانک ) معادل با 16 میلیون ر

یع می کنند. که بین 4 الی 5 سازمان خیریه توز کمک می کنند  به سازمان های خیریه 
که  درصد اهداکنندگان در ســـال 2008 تا 2010 به ترتیب 72%، 72%، 69% بوده است 
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کمک های  گذشته  که در طول 12 ماه  ییسی هستند  نشان دهنده درصد خانواده های سو
کمک های مالی نیز در سال 2008 تا 2010 به ترتیب، 1.437 میلیارد  کرده اند. حجم  مالی 
یال(، 1.489 میلیارد فرانک )معادل با 48.301  فرانـــک )معادل با 46.614 هزار میلیارد ر
یال( بوده اســـت  یال(، 1.6 میلیارد فرانک )معادل با 51.902 هزار میلیارد ر هـــزار میلیارد ر
که شـــامل کمک های پولی به غیراز هدیه، حمایت های مالی، یارانه های عمومی و درآمد 

کسب وکاری دیگر سازمان ها است. ]12[. حاصل از فعالیت 

رشد بخش بنیادها و تعداد بنیادهای جدید در سال 1015- 3-3-5
که نشان دهنده افزایش تعداد مطلق  در ســـال 2015، 335 بنیاد جدید تأسیس شدند 
که  گردیدند  ییس است. همچنین در این ســـال، 160 بنیاد نیز منحل  در بخش بنیاد ســـو
ازاین بین، 11 بنیاد ادغام شـــدند. در مقایسه با سال 2014، تعداد بنیادهای منحل شده و 

کاهش است]13[. ادغام شده )به ترتیب 226 و 30( به وضوح در حال 
ییس، به ســـمت انعطاف پذیری و  کشـــور ســـو یر بنیادها در  در ســـال های اخیـــر، تصو
خالقیت بیشتر تغییر کرده است. به طوری که بسیاری از بنیادها، استراتژی سرمایه گذاری 
خـــود را تغییر داده اند و قـــادر به بهبود درآمد خود بودند. همچنین اکثریت ادغام بنیادها، 
یـــت و تثبیت می گردد، بـــه این معنی که بنیادها با دیگر مؤسســـات در زمینه  موجـــب تقو

مشابه ترکیب می شوند.
جـــدول 3-1 رشـــد بخـــش بنیادها و تعـــداد بنیادهای جدید در ســـال 2015 را نشـــان 

می دهد:
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1. Density of foundation

جدول 3‑1: تعداد بنیادها در ایالت های مختلف

کل ایالت ها تعداد 
بنیادها

بنیادهای جدید 
در سال 1015

بنیادهای 
تراکم رشدلغو شده

بنیادها1

0.67.6%3-6+490آرگاو 

0.020.8%1-1+33آپنتزل اینرهودن 

2.018.7%1-3+101آپنتزل آوسرهودن 

0.713.6%14-23+1368برن 

0.011.2%5-5+315بازل- الندشافت 

0.345.7%13-16+870بازل اشتاد 

0.213.6%9-10+414فریبورگ 

3.323.9%12-50+1143ژنو 

1.631.2-%2-1240گالروس 

1.524.3%5-12+476گراوبوندن 

2.615.7%30+114ژورا 

2.113.3%2-13+524لوسرن 

0.918.7%4-7+331نوشاتل 

0.018.1%2-2+76نیدوالدن 

3.117.4%20+64ابوالدن 

1.010.0%6-11+498سانکت گالن 

1.012.7%2-1+101شاف هاوزن 

0.710.1%5-3+267سولوتورن 

2.513.2%2-7+201اشوو تس 
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کل ایالت ها تعداد 
بنیادها

بنیادهای جدید 
در سال 1015

بنیادهای 
تراکم رشدلغو شده

بنیادها1

0.09.1%2-2+240تورگاو 

2.122.6%14-31+792تیچینو 

2.113.1%10+47اوری 

1.318.4%16-34+1403وو 

1.617.0%9-18+563وله 

3.521.6%4-13+259زوگ 

یخ  1.515.6%27-61+2261زور

1.315.9%160-335+13075جمع کل

توسعه منطقه ای بنیادها براساس ایالت های مختلف- 3-3-1
بیشـــترین تعداد بنیادهای خیرخواهانه در ســـال 2015 به ترتیب مربوط به ایالت های 
یـــخ )2.261(، وو1 )1.403(، بـــرن )1.368( و ژنـــو )1.143( اســـت. بنیادهـــای جدید  ر زو
یخ 61 مورد و در ژنو 50 مورد اســـت، اما تعـــداد بنیادهای منحل  ر ثبت شـــده در ایالـــت زو
یخ بیش از دو برابر ژنو اســـت )24 در مقابل 12 بنیاد منحل شـــده(. بر اساس  ر شـــده در زو

یخ )34 بنیاد( قرار دارد]13[. ر تر از زو این نتایج ژنو )38 بنیاد( با رشد خالص باال

1. Vaud
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شکل 3‑3: توسعه منطقه ای بنیادها بر اساس ایالت های مختلف

توزیع بنیادها بر اساس مراجع نظارتی در پایان سال 1011- 3-3-3
گرفته در سال 2014، عالوه بر اداره نظارت بر بنیاد فدرال  بر اســـاس مطالعات صورت 
یادی از مقامات نظارتی در سطح محلی وجود  و مقامات نظارتی در سطح ایالت، تعداد ز
که برخـــی از آن ها نظارت کننده تنها یک تا دو بنیاد هســـتند. شـــکل 3-4 نشـــان  دارنـــد 
کـــه نمایندگـــی مقامـــات نظارتـــی محلی بـــه میـــزان قابل توجهـــی در ایالت های  می دهـــد 

مختلف، متفاوت است]13[.
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شکل 3‑4: توزیع بنیادها بر اساس مراجع نظارتی مختلف

رشد بنیادهای خیرخواهانه از سال 1015-1990- 3-3-3
رشد بخش بنیادها و تعداد بنیادهای جدید از سال 1990 تا سال 2015 در شکل 5-3 
بـــه نمایـــش درآمـــده اســـت. همان طور که در پیشـــرفت منحنی شـــکل 3-5 نشـــان داده 
که به اوج خود  می شـــود، رشـــد بخش بنیادها و تعداد بنیادهای جدید پس از سال 2007 

کاهش یافته است]13[. رسیده بود، به طور مداوم 
از سال 2009 به بعد، بیش از 1000 بنیاد خیرخواهانه از دفتر ثبت تجاری حذف شده اند. 
کرده  گذشـــته، 470 بنیاد را حذف  ییس تقریبًا در 15 ســـال  به طوری که اداره نظارت ســـو

است.
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شکل 3‑5: رشد سازمان های غیرانتفاعی از سال 1990‑2015

تراکم بنیادها در ایالت های مختلف- 3-3-9
ییس در شکل  کن در ایالت های مختلف کشور سو تعداد بنیادها به ازای هر 10.000 سا

3-6 نشان داده می شود]13[.
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کم بنیادها در ایالت های مختلف شکل 3‑6: ترا

دارایی های بنیادهای خیرخواهانه- 3-3-10
در سال 2015 بر طبق آمار اداره نظارت بر بنیادها1، 4.079 بنیاد در سطح فدرال تحت 
ییس و  که در سو ییســـی است  گرفتند. این نشـــان دهنده تعداد بنیادهای سو نظارت قرار 
در خـــارج از کشـــور و نه فقـــط به صورت محلی فعال هســـتند؛ بنابراین حدود یک ســـوم از 
که به ســـمت نوع دوســـتی جهانی  ییســـی حوزه فعالیـــت بین المللی دارند  بنیادهـــای سو

گرایش دارند]9[.
ییس بیش از 70 میلیارد فرانک )معادل با 2.270  مقدار کل دارایی های بنیادها در سو
که ســـاالنه بیـــن 1.5 تا 2 میلیـــارد فرانک  یال( تخمین زده شـــده اســـت  میلیـــون میلیارد ر

یع می کنند. یال( برای اهداف خیرخواهانه خود، توز )معادل با 64 هزار میلیارد ر
موقوفات، اساس وجود یک بنیاد را شکل می دهند. البته این دارایی بسیار یکنواخت 
که از 1.205 بنیاد در  یع می شـــوند. بر اســـاس نتایج حاصل از مطالعه ای  میان بنیادها توز
گرفته اســـت، 97.7% از دارایی ها در اختیار 50% از بنیادها قرار دارد  چهار ایالت صورت 

1. Supervisory Authority of Foundations
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ژه های ســـالمت و اجتماعی مانند مراقبت از  و بیشـــترین سهم از این دارایی ها، برای پرو
سالمندان، افراد معلول و پزشکی است. ]12[.

ییس، فاقد دارایی کافی به منظور تحقق اهداف خود هستند. به همین  بنیادها در سو
دلیـــل بنیادهـــا متکی بـــه کمک های مالـــی خصوصـــی و کمک های دولتی هســـتند. در 
ره های وضعیت ضعیف اقتصادی، تمام منابع درآمدی تحت فشار هستند. درنتیجه  دو
که  ره وضعیت خوب اقتصادی رخ می دهد  همیشـــه زمان اوج انسان دوســـتی در طول دو
ییس در سال 2008 شاهد وقوع بحران مالی و اقتصادی بوده است. از آن زمان  کشـــور ســـو
کنـــون، مدیران هنگامی که با بازارهای مالی جاری و تصمیمات بانک ملی در نرخ بهره  تا
روبه رو می شوند، بر فعالیت های خود، برای بازگشت سرمایه گذاری احتیاط می کنند. در 
راق بهـــادار با درآمـــد ثابـــت طوالنی مدت،  کار بـــا او حـــال حاضـــر هیئت مدیـــره به جـــای 
یســـک های مالی  کوتاه مـــدت مدیریت می کنند و ر دارایی هـــای بنیـــاد خود را به صـــورت 
تـــری را به منظـــور ایجاد درآمد حاصل موردنیاز برای تحقـــق بنیاد به عهده می گیرند. با  باال
یابی آســـان تر این  توجه به فقدان اطالعات، هیچ گونه آمار و ارقام مقایســـه ای به منظور ارز
وضعیـــت، وجـــود ندارد. به همین دلیل اطالعات بســـیار کمی در مورد ثـــروت بنیادها در 

ییس و چگونگی استفاده از آن، وجود دارد. سو

تعداد و هزینه بنیادهای خیرخواهانه بر اساس دسته بندی اندازه- 3-3-11
هزینه های اداری یک بنیاد به صورت ســـاالنه حدودًا 2000 فرانک )معادل با 64.878 
یال( است که شامل هزینه های حسابداری مطابق با الزامات قانونی، هزینه های  میلیون ر
اداره  توســـط  هرســـال  ری شـــده  جمع آو هزینه هـــای  قانـــون،  در  مقررشـــده  حسابرســـان 
کنترل عملکرد بنیاد اســـت. حداقل میزان ســـرمایه اولیـــه برای بنیاد  نظارت کننـــده برای 
یال(  )خالـــص دارایی به صورت نقدی( نیز باید 50.000 فرانـــک )معادل با 1.621 میلیارد ر

باشد]13[.
که به طور مســـتقیم به منظور اهداف بنیاد ایجاد  هزینه هـــای اداری )تمام هزینه هایی 
که مبتنی بر  ژه ها و خدماتـــی  نمی شـــوند( و هزینه هـــای اجرایی )که به طور مســـتقل از پرو

یر است: اهداف بنیاد هستند( بنیادها، شامل موارد ز
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کمک و تبلیغات ری  جمع آو
ره کلی بنیاد؛ مدیریت، حسابداری و حسابرسی، هزینه های مشاو مدیریت 

کل1، هزینه های سفر و سرگرمی ستاد 
هزینه ها، جبران خسارت، هزینه حضور برای اعضای ارگان های بنیاد

هزینه های تجهیزات و تعمیر و نگهداری]14[

شکل 3‑7: تعداد و هزینه های سازمان های غیرانتفاعی

دارایی ها و هزینه های بنیاد در چهار ایالت سوییس- 3-3-11
که 3.2 میلیارد فرانک  در پایان ســـال 2013، 1.205 بنیاد نظارت شده در سطح ایالتی 
یال( از دارایی های بنیاد را در اختیار داشتند )در چهار  )معادل با 103.804 هزار میلیارد ر
گالن، تـــورگاو و تیچینو( تحت  ییس به نام های آپنتزل آوســـرهودن، ســـانکت  ایالت ســـو
که در شـــکل 3-8 نشـــان داده می شـــود، میانگین درآمد  گرفتند. همان طور  بررســـی قرار 
یال(اســـت و  بنیادهـــای بررسی شـــده 2.764.364 فرانـــک )معادل با 89.658 میلیارد ر
همچنیـــن مجموع هزینه های این بنیادها، 432.268.600 فرانک )معادل با 14.022 هزار 

1. General staff
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یال( اســـت و میانگین هزینه بنیادهـــا، 358.729 فرانک )معـــادل با 11.636  میلیـــارد ر
کمی  کوچک و تعداد  یادی بنیادهای  یال( اســـت. بر طبق شکل 3-9، تعداد ز میلیارد ر
که تمامـــی ایالت ها به طـــور قابل توجهی  بنیـــاد بـــزرگ وجود دارنـــد )به همین دلیل اســـت 

پایین تر از میانگین می باشند(]13[.

شکل 3‑8: دارایی ها و هزینه های بنیاد در چهار ایالت سوییس
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کشورها- 3-1 کشور سوییس در امور خیریه با دیگر  مقایسه وضعیت 
کشورها  ییس از لحاظ شـــاخص ها و معیارهای مختلف با دیگر  کشـــور سو وضعیت 

که در ادامه به طور مفصل موردبررسی قرار می گیرد. مقایسه شده است 
بر اساس گزارش کمک های بشردوستانه جهان توسط سازمان کمک های بشردوستانه 
کمک های  کشـــورهای جهان در ســـال 2010 بر اســـاس حجـــم  جهانی، ســـخاوتمندترین 
ییس در رده 16 هم این نمودار قرار  کشور سو که  بشردوستانه به صورت شکل 3- 9 است 

دارد]16[.

کشورهای جهان در سال 2010 شکل 3‑9: سخاوتمندترین 
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کمک به  که توســـط بنیاد  گزارش ســـالیانه اســـت  شـــاخص بخشـــندگی در دنیا یک 
ری شـــده توســـط شـــرکت تحقیقاتی  ســـازمان های خیریه با اســـتفاده از داده های جمع آو
کشـــور دنیا از نظر میزان بخشـــندگی  گالوپ، منتشـــر می شـــود و به رتبه بندی بیش از 140 
گزارش در ســـال 2015 بر اســـاس ســـه  مردم می پردازد. اطالعات حاصل از تحقیقات این 
کمـــک مالی به  کمـــک به خارجیـــان،  معیـــار موردبررســـی قرارگرفته انـــد. ایـــن ســـه معیار 
سازمان های خیریه و ساعات کار داوطلبانه است. همان طور که در شکل 3-11 مشاهده 
کمک هـــای مالی به  کمک بـــه خارجیـــان امتیـــاز 51%، در  ییس در  کشـــور ســـو می شـــود 
کسب نموده است.  کار داوطلبانه 27% را  ســـازمان های خیریه امتیاز 48% و در ساعات 

ییس در این رتبه بندی در رتبه چهلم دنیا قرارداد ]16[. کشور سو درمجموع 
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کشورها بر اساس شاخص های جهانی بخشش جدول 3‑2: رتبه بندی 

ییس در ســـال 2015 از نظر میزان هزینه های خیرخواهانه پرداخته شده برای  کشـــور سو
اسکان پناهندگان رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است]8[.
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کشورهای دنیا بر اساس میزان هزینه صرف شده برای پناه جویان شکل 3‑10: جایگاه 

کشور سوئیس در سال 2015 در میان  که در شکل 3-11 مشاهده می شود،  همان طور 
یال( از نظر  کشور برتر دنیا رتبه نهم را با میزان 607 میلیون دالر )19.548 هزار میلیارد ر  20

کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی به خود اختصاص داده است]8[.
ییس را از نظر میزان کمک های بشردوستانه و میزان  شکل 3-12 نیز جایگاه کشور سو
که در رتبه دهم  بخشندگی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد 

قرار دارد]8[.
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کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی در سال 2015 کشور سوییس در دنیا از نظر میزان  شکل 3‑11: جایگاه 

سوییس 607 هزار دالر
یال( )19.548 هزار میلیارد ر
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کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی به صورت  کشور سوییس در دنیا از نظر میزان  شکل 3‑12: جایگاه 
درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2015

کمک های بشردوســـتانه جهـــان، میزان هزینه های میزبانی از  گزارش  از دیگر آمارهای 
که در شکل  کمک های بشردوســـتانه بین المللی در سال 2013 است  پناهندگان و میزان 
ییس در این  رده شـــده اســـت. همان طور که در شـــکل نمایان است، کشـــور سو 3-17 آو

سوییس %0.09
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یال(  کمک بشردوستانه بین المللی برابر 397 میلیون دالر )12.785 هزار میلیارد ر سال، 
و میـــزان هزینه هـــای میزبانی از پناهندگان برابر با 450 میلیـــون دالر )14.492 هزار میلیارد 

یال( است]8[. ر

کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2013 )هر  شکل 3‑13: میزان هزینه های میزبانی از پناهندگان و میزان 
دالر:30.910 ریال(
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کشور سوییس- 3-5 وضعیت موجود مساجد در 
کلیدی در سیستم خیریه  که دارد، نهادی  مسجد به دلیل نقش اجتماعی و فرهنگی 
ییس اســـت و دارای یـــک تأثیر بســـیاری بـــر زکات و دیگـــر فعالیت های  اســـالمی در ســـو
که  که با نیازمندان در ارتباط است به این صورت  خیرخواهانه دارد. مسجد مکانی است 
مســـجد مانند بازاری اســـت عرضه و تقاضا در تماس با یکدیگر قرار می گیرند. همچنین 
کمک مالی بیشتری نسبت به  ری  که میان مردم دارد، جمع آو مســـجد به دلیل اعتمادی 

مؤسسات خیریه دیگر دارد.
ری کمک مالی خاصـــی ندارند. به منظور  کـــز و بنیادهای اســـالمی، برنامۀ جمـــع آو مرا
ری زکات تنها با توصیه امام جمعه در مورد اهمیت زکات در دین صورت می پذیرد  جمع آو
رودی مســـجد و  ری صدقـــه از طریـــق قـــرار دادن جعبـــه ای در درب و و جهـــت جمـــع آو
پوســـترهایی از آیات و روایات به منظور نشان دادن اهمیت اقدامات خیرخواهانه صورت 
کمک های مالی خود را به طور مستقیم به حساب  می گیرد. بااین حال بیشـــتر مســـلمانان 

یز می کنند. بانکی مسجد وار
ییس دومین رتبه در پایین ترین  بر اســـاس اطالعات موجود در ســـال 2015، کشور ســـو
ییس  کن در سو که به ازای هر 4000 مسلمان سا سطح تعداد مساجد را دارد به این صورت 
پا، به ازای هر 1.528 مســـلمان، یک  یک مســـجد وجود دارد. در مقایســـه با میانگیـــن ارو

مسجد وجود دارد]10[.
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کشورهای اروپایی جدول 3‑3: تعداد مساجد در سوییس و 



| فصل چهارم |

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور سوئیس و امور خیریه در 





کشور سوئیس- 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
کنشــــــگران فعال در حوزه ی وقف و امورخیریه، به  در ایــــــن فصل پس از معرفی انواع 
کشــــــور ترکیه ایفــــــا می  که در  یگران مختلــــــف با توجه به نقشــــــی  شناسایی و تحلیل باز
کنند، پرداخته شـــده اســـت. ســـپس نگاشـــت نهادی تمامی این باز یگران به همراه نـــوع 
ارتباطات آن ها ترســــــیم شــــــده اســــــت و پس ازآن، هر یک از این باز یگران و مجموعــــــه 
گیرد یت، چشم انداز، ساختار و... آن ها مورد تحلیل قرار می  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، 
گزارش کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  محصـــوالت، پیامدهـــا و...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:
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سیاست گذار- 1-1-1
کسب وکارها و  که باید توسط دولت،  که برنامه هایی  یک سیاســـت گذار نهادی است 

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

توضیح داده می شود.

1. دولت
ییس نقش سیاســـت گذاری در حـــوزه وقف و امور خیریه را بـــر عهده دارد.  دولت ســـو
کثر ســـازمان های غیرانتفاعی  ییس هیچ مشـــوق صریح و روشـــنی برای ا البته دولت ســـو
ارائه نمی کند، هرچند برخی از مشـــوق های مالیاتی به سازمان ها و بنیادهای بین المللی 
گســـترده یا نظارتی  ییس از ارائه پشـــتیبانی های  ارائه می کند. در همین راســـتا دولت ســـو
برای ســـازمان های غیرانتفاعی در سطح فدرال، ایالتی و سطح شهری اجتناب می کند. 
ییس از ســـازمان های غیرانتفاعی، سیاســـت های  روش هـــای اصلی حمایت دولت ســـو
که ســـازمان های غیرانتفاعی خدمات  مالیاتی انگیزاننده و حمایت مادی اســـت، زمانی 

عمومی مانند مراقبت از افراد سالمند و پناهندگی ارائه می کنند.
ییس هیچ الزام قانونی برای انجمن ها و بنیادها، جهت تأسیس بر اساس  در کشور سو
یک استاندارد خاص وجود ندارد. همچنین هیچ الزام قانونی جهت انتشار صورت های 
مالـــی توســـط بنیادهـــا بـــرای عمـــوم مـــردم وجـــود نـــدارد. به غیـــراز معافیـــت مالیاتـــی و 
حسابرســـی های مالـــی برای بنیادهـــا و انجمن های بزرگ، تنها مقررات بســـیار کمی برای 
ییس نظـــارت مســـتقل و  کشـــور ســـو ییس وجـــود دارد. در  یـــه در ســـو ســـازمان های خیر

خودتنظیمی نقش عمده ای در این زمینه بازی می کند.
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1. وزارت دادگستری و پلیس
که مســـئولیت سیاست گذاری و  ییس یک نهاد دولتی است  زارت دادگســـتری ســـو و
نظارت بر ســـازمان های خیریه را بر عهده دارد و دارای طیف گســـترده ای از مســـئولیت ها 
زارت خانه، به مســـائل سیاسی- اجتماعی مانند همزیستی اتباع خارجی و  اســـت. این و
ییسی، موضوعات پناهندگی، امنیت داخلی و مبارزه با جرائم می پردازد. اداره فدرال  سو
که مسئولیت نظارت  زارت دادگستری و پلیس است  دادگســـتری، نیز یکی از اداره های و

بر دفتر ثبت تجارت را بر عهده دارد.

3. وزارت امور داخلی
که مسئولیت  ییس است  ییس، بخشـــی از دولت فدرال ســـو زارت امور داخلی ســـو و
زارت امور داخلی به مسائلی  سیاست گذاری و نظارت بر بنیادهای خیرخواهانه را دارد. و
همچون حقوق بازنشســـتگی، ســـالمت، تصـــادف و بیمه اعتبـــاری، ایمنی محصوالت 
درمانی، آموزش و پژوهش، فرهنگ، برابری جنسیتی و برابری افراد معلول و... می پردازد.
کـــه در دفتر ثبت تجـــارت به ثبت  ییس ابتـــدا بنیادها موظف هســـتند  در کشـــور ســـو
یرمجموعۀ  که ز ییس1 از طریق اداره نظارت بر بنیادها  کنفدراســـیون ســـو برســـند و سپس 
گاهی  که هدف ملی )و یا  ییس  زارت امور داخلی اســـت بر بنیادهای ثبت شده در ســـو و
که بنیادها، دارایی های خود را  اوقات بین المللی( دارند، نظارت می کند تا اطمینان یابد 
برای اهداف تعیین شـــده، اســـتفاده می کنند. البته بنیادها با فعالیت محلی، در ســـطح 

ایالتی نیز مورد نظارت قرار می گیرند.

1. وزارت امور مالی
که  ییس اســـت  زارتخانه دولت فدرال ســـو زارت امـــور مالـــی فـــدرال یکی از هفـــت و و
مســـئولیت سیاست گذاری و نظارت مالی بر ســـازمان های خیریه و همچنین مسئولیت 
برنامه ها و پیاده ســـازی تصمیم هـــای دولت در زمینه های امور مالی و پرســـنل را بر عهده 
ین سیاست های مالی، ارائه خدمات  کارکرد اصلی تدو زارت امور مالی سه  دارد. اساسًا و

و پیاده سازی مجموعه ای از مالیات و عوارض و نظارت بر آن را انجام می دهد.
1. Swiss Confederation
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تنظیم گر- 1-1-1
کـــه به واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم گر بنا به دالیـــل  شـــرکت ها و مـــردم را تنظیم می کنـــد. 

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

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

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

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

دارند، تنظیم شود.
یکرد 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی3 رو خـــود- تنظیمـــی2: این رو

دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در این مـــورد، اغلـــب انجمن های تجاری یا کســـب وکار 
تشکیل شـــده که قوانین عملکرد را ایجاد، کنترل و اجـــرا می کنند. به عنوان یک قانون، 
خودتنظیمـــی اغلب به عنوان یک روش کســـب وکار دیده می شـــود که اقدام انحصاری 
یکرد شـــامل ســـطح  به منظـــور جلوگیری از مداخله دولت انجام می دهد. مزایای این رو
بـــاالی تعهـــد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده اســـت. به عـــالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از  یکرد منعطف تر از رو رو
یکرد غیر دموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یـــک رو ســـو

1. command and control
2. self-regulation
3. do-it-yourself
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بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف 
قوانین را تنظیم می کنند، دیده شود. در کمترین سطح، خودتنظیمی همواره در معرض 
چالش هـــای منتج شـــده از عالقه های بیرونی کســـانی که فکر می کنند اســـتانداردها و 

کاهش تأثیر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشده است، قرار دارد. قوانین به سمت 
یه ای 	  یق، سیاســـت، قانون، مکانیسم قیمت، یا رو یق1: یک تشـــو تنظیم مبتنی بر تشـــو

که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های  است 
حاشـــیه ای مرتبـــط با تصمیم یا فعالیت خاص اســـت. از یک ســـو، می تـــوان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد  ســـعی دارد به منظور کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
کنـــد. برای  از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیـــات و کمک هـــای مالی محـــدود یا متوقف 
گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازه گیری، تعیین  یکرد،  به کارگیری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیـــم مبتنی بر عملکرد2  جریمه ها اســـت. یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشـــو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت و بهبود  که تشو )PBR( اســـت 
کیفیت خدمات اســـت. به عالوه، PBR بیشتر به اســـتانداردهای عملکرد خارجی  در 
متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس است. مزایای PBR این 
اســـت که به بهبود در بهره برداری شرکت ها، کاهش هزینه های نگهداری و عملیات و 
یق به صورت مکانیکی عمل  بهبود در پایایی سیســـتم کمک می کند. طرح تنبیه و تشو
می کنـــد. بنابرایـــن کاهـــش در حـــوزه صالحدید تنظیمـــی، در مقابل امکان تســـخیر در 
یکرد، انعطاف پذیری در تصمیم گیری  فرآیند تنظیـــم را کاهش می دهد. به عالوه این رو
شـــرکت، که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمـــه بپردازد، را فراهم می کند. اگرچه به عنوان 
یکـــی از معایـــب این روش، می توان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که 

1. incentive-based regulation
2. Performance-based regulation 
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یکرد،  واقعیت های بازار در آن لحاظ نشده است، اشاره کرد. از مفروضات اصلی این رو
گاهی  که لزومـــًا در همه موارد یافت نمی شـــود. همچنین،  عقالنیت اقتصادی اســـت 
یکرد مشـــکل اســـت. به عنوان مثال، رفتار "بد"، مانند  اوقات پیش بینی تأثیر این نوع رو

که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند. گر  آلودگی، می تواند پاداش بگیرد ا
ییس به طور مختصر  کشـــور ســـو در ادامـــه نهادهای ناظـــر در حوزه وقف و امور خیریه 

توضیح داده می شود.

1. دفتر ثبت تجارت فدرال
که وظیفه  دفتر ثبت تجارت فدرال، یکی از بخش های اداره فدرال دادگســـتری است 
ثبت و نظارت بر تمامی شـــرکت ها و نهادهای قانونی ازجمله مؤسســـات غیرانتفاعی را بر 
ییس به منظور اطمینان از  کشـــور ســـو عهـــده دارد. دفتر ثبت تجارت بر ثبت های تجاری 
ییس نظارت می کند و همچنین از دفاتر  برد درســـت و یکپارچه قانون تجارت در ســـو کار
یس دیدگاه های حقوقی و  ثبت تجاری ایالتی از طریق پشـــتیبانی مشکالت فنی، پیش نو
ره ای حمایت می کند. عالوه بر این، دفتر ثبت تجارت فدرال یک دفتر ثبت مرکزی  مشاو

ییس نگهداری می کند. از تمام نام های شرکت های ثبت شده در سو

1. اداره نظارت بر بنیادها
که نقش  زارت امور داخلی اســـت  یرمجموعه های و اداره نظـــارت بر بنیادها یکـــی از ز
گـــری در حوزه وقـــف و امور خیریه بـــر عهـــده دارد. اداره نظارت بر  تنظیـــم گری و تســـهیل 
ییس که هدف ملی )و یا گاهی اوقات بین المللی(  بنیادها، بر بنیادهای ثبت شده در سو
کـــه بنیادهـــا، دارایی هایشـــان را بـــرای اهداف  دارنـــد، نظـــارت می کنـــد تا اطمینـــان یابد 
تعیین شـــده، اســـتفاده می گردد. البته بنیادها به صورت محلی در ســـطح ایالتی نیز مورد 

نظارت قرار می گیرند.
اداره نظارت بر بنیادها، یک نهاد بررسی و تصمیم گیری برای درخواست های شخص 
ثالث و یا شکایات مربوط به قانونی بودن فعالیت های یک بنیاد است. به همین منظور، 
ایـــن نهاد، طیف وســـیعی از اعمـــال تحریم ها، بخشـــنامه ها، انحالل بنیـــاد، جایگزینی 
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اعضا یا ابطال بنیاد برای اعمال نفوذ بر عملکرد یا درخواســـت های موجه اشخاص ثالث 
دارد.

3. اداره مالیات فدرال
که مســـئولیت نظارت  زارت امور مالی اســـت  یرمجموعه های و اداره مالیات یکی از ز
ری درآمد فدرال و اســـتفاده از قوانین  مالـــی بر بنیادهـــای خیرخواهانه و همچنین جمع آو
که به طور  مالیاتـــی فـــدرال در ایالت ها را بر عهـــده دارد. مقامات مالیاتی موظف هســـتند 
منظم سازمان های غیرانتفاعی را به منظور داشتن انطباق با الزامات مورد نیاز، موردبررسی 
که ســـازمان های خیریه، اظهارنامه مالیاتی ساالنه  قرار دهند. این تائید زمانی رخ می دهد 
کنند. مقامات  گزارش حسابرســـی خود را به اداره مالیات ارســـال  کنند و  خود را بایگانی 

مالیاتی نیز نوعی از نظارت بر سازمان های خیریه انجام می دهند.

1. بنیاد زی وو
گری و تسهیل  که نقش تنظیم  گردید  ییس تأسیس  بنیاد زی وو در سال 1934 در سو
گـــری در حـــوزه وقف و امـــور خیریه را بر عهـــده دارد. بنیـــاد زی وو، نهـــاد نظارت کننده بر 
ری می کنند. این تالش  کمک های مالی را جمع آو که  سازمان های عام المنفعه ای است 
کمـــک مالـــی و حسابرســـی اســـت.  ری  بـــرای افزایـــش شـــفافیت و صداقـــت در جمـــع آو
یافت  گواهی تائید را از این سازمان در ســـازمان هایی که مطابق با الزامات زی وو باشـــند، 
گواهی تائیدی  گواهی تائید به مدت 5 ســـال معتبر اســـت. مهـــر زی وو،  که این  می کنند 
گرفته را به طور اقتصادی  اســـت برای بنیادهای خیرخواهانه که کمک های مالی صورت 
و مؤثری برای هدف های تعیین شده استفاده می کنند که این عمل موجب ارائه اطالعات 
گزارش های مالی درســـت و عادالنه می شـــود. عالوه بر این زی وو اطالعاتی در  شـــفاف و 

کمک مالی می دهد. ری کننده  مورد سازمان های خیریه اهداکننده و جمع آو

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

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شـــوند و هدف آن توســـعه و بهبود بازار خدمات است. یک تسهیل گر، تأمین کنندگان 
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خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتـــی جدید، ارتقاء 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 سیاســـی بهتر اســـت. 
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 دیتابیســـی از مجموعه خیریه ها و یا  موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آو
کارکردهای  ره ای برای ســـازمان های خیریه نیـــز می تواند به عنـــوان  انجـــام خدمات مشـــاو
گرفت. در ادامه نهادهای تســـهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه  تســـهیل کنندگان در نظر 

ییس، به طور مختصر توضیح داده می شود. کشور سو

کمک مالی 1. انجمن بین المللی سازمان های جمع آوری کننده 
کمک مالی در سال 1958 به عنوان  ری کننده  انجمن بین المللی سازمان های جمع آو
یک انجمن بین المللی از ســـازمان های نظارت کننده بر سازمان های خیریه ملی تأسیس 
که بیش از 4000 سازمان خیریه  کشور است  شد. این انجمن متشکل از 18 سازمان از 18 
یال( مدیریت می کند. هدف انجمن  را بـــا 60 میلیون یورو )معادل با 2.104 هزار میلیارد ر
ری کمک مالی برای اهداف خیرخواهانه  که جمع آو کند  که اطمینان حاصل  این اســـت 
ســـازمان دهی یافتـــه اســـت و به شـــیوۀ رضایت بخشـــی انجـــام می شـــود و مدیریت وجوه 
ری شده مناسب است. این انجمن دارای استانداردها و دستورالعمل هایی است  جمع آو
که توسط اعضا این انجمن نظارت می شوند، موظف به پیروی از  که سازمان های خیریه 

دستورالعمل های داده شده هستند.

1. مرکز تخصصی بین المللی ژنو
ییس و ایالت ژنو با  مرکـــز تخصصـــی بین المللی ژنو در ســـال 1996 توســـط دولت ســـو
که نقش تســـهیل  گردید  حمایـــت نهادهای محلی و ملی )خصوصی و دولتی( تأســـیس 
گـــری در حـــوزه وقف و امـــور خیریه بر عهده دارد. هـــدف این مرکز تســـهیل در راه اندازی و 
کنســـولگری ها، سازمان های  گذاران مدنی بین المللی،  یکپارچگی منطقه ژنو از خدمت 
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غیرانتفاعی و شرکت های چندملیتی است.
که پیش ازایـــن تمایل به  مرکـــز تخصصی ژنـــو از ســـازمان های غیرانتفاعـــی بین المللی 
ایجاد دفتری در ژنو دارند، حمایت و پشتیبانی می کند و به عنوان یک رابط میان مقامات 
ژنو و ســـازمان های غیرانتفاعی عمل می کند و این خدمات توسط رئیس جمهور و دولت 

ژنو نظارت می شود.

گرنت میکینگ سوییس 3. انجمن بنیادهای 
ییس توسط 11 بنیاد  گرنت میکینگ در ســـال 2001 در شهر بازل سو انجمن بنیادهای 
گردیده اســـت و نقش تســـهیل گری در حوزه وقـــف و امور خیریه بـــر عهده دارد.  تأســـیس 
ییس را  گرنت میکینگ، ســـازمان های خیرخواهانه غیرانتفاعی در سو انجمن بنیادهای 
متحد می سازد و به آن ها یک صدای قوی و مستقل می دهد. انگیزه اصلی انجمن، اراده 
ییس بوده  یر و توســـعه امکانات بنیادهای کمک کننده1 در سو مشـــترک جهت بهبود تصو

است.
که  ییس  کشور سو کننده مالی2 مستقر در  یت در انجمن، برای بنیادهای تأمین  عضو
دارایی هـــا و یا درآمد حاصل از دارایی های خود را برای اهداف خیریه اســـتفاده می کنند، 
کوچـــک، منطقه ای و بین المللی  فراهم اســـت. این شـــبکه برای هر دو بنیادهای بزرگ و 
گروه  ییسی یک  گرنت میکینگ سو ییس اســـت. انجمن بنیادهای  کشور سو مســـتقر در 
کردن توصیه ها و  که هدف آن، آمـــاده  کرد  کارشناســـان در ســـال 2004 راه اندازی  کاری از 
که نهایتًا تحت نام  ییســـی بود  پیشـــنهاد هایی برای شـــکل گیری و مدیریت بنیادهای سو
ییس SFC(( منتشر گردید. این متن شامل سه اصل و 29 توصیه  دســـتورالعمل بنیاد ســـو
اســـت. ایـــن دســـتورالعمل ها راهنمایی بـــرای فعالیت هـــای بنیادهای تشکیل شـــده در 

ییس است. سو

ارائه دهنده خدمات- 1-1-1
کمک ها  کمک های مردمی و صرف این  ری  که وظیفه جمع آو سازمان های خیریه ای 

1. donor foundations
2. funding foundations
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در میـــان افراد هدف را دارند به عنوان ارائه کنندگان خدمات شـــناخته می شـــوند]17[. در 
ادامـــه انـــواع ســـازمان های خیریه در بخش هـــای مختلف به طـــور مختصـــر توضیح داده 

می شود.

1. خانه قلب زوریخ
یخ و  ر بنیـــاد تحقیقـــات قلب و عروق یک ســـازمان غیرانتفاعـــی همراه با دانشـــگاه زو
یـــخ اســـت که در حـــوزه پزشـــکی فعالیت می کنـــد. خانه قلب  ر بیمارســـتان دانشـــگاه زو
گردش خون ایجاد و منتقل می کند.  یـــخ، دانش جدید در زمینه قلب و بیماری هـــای  ر زو
یخ،  ر این بنیاد از طریق وابستگی اش به درمانگاه قلب و عروق در بیمارستان دانشگاه زو
یخ، محلی برای  ر پا است. خانه قلب زو کز تحقیقاتی و آموزشی در ارو یکی از مهم ترین مرا
تبادل خالق دانش میان محققان، متخصصان بالینی، پزشـــکان خصوصی، استادان و 
کارکنان است. این بنیاد به ارائه خدمات به عنوان یک مرکز خدمات به پزشکان و بیماران 

مبتال به بیماری های قلبی و عروقی عمل می کند.

1. بنیاد هنر و موسیقی بین المللی
بنیاد هنر و موســـیقی بین المللی در ســـال 1987 تأسیس گردید. فعالیت اصلی بنیاد 
که می توان  شامل ارائه کمک های مالی در حوزه هنر، معماری، فرهنگ و موسیقی است 
کارگاه های  بخشـــی از فعالیت هـــای بنیـــاد، ایجـــاد کمک هزینه هـــای ســـفر، جلســـات، 
ژه یا فعالیت  یزی و یا سازمان دهی یک پرو کنفرانس ها، ســـمینارها برای برنامه ر آموزشی، 
یت بنیاد ایجاد کمک های مالی جهت تســـهیل بهبود و انتشـــار هنرهای  نـــام بـــرد. مأمور
گذشـــته اســـت. نگهداری شـــامل  تجســـمی و نمایشـــی، مطالعـــه و حفظ فرهنگ و هنر 
حفاظـــت و مرمـــت آثـــار منحصربه فرد هنر و معمـــاری و همچنین حفظ اســـناد و مدارک 

یست محیطی است. فرهنگی و ز

3. بنیاد بین المللی پروژه امید
ژه امید )فرصت های بهداشـــتی برای مردم در همه جا( در ســـال  بنیـــاد بین المللی پرو
یت  گردید و به ارائه راه حل های پایدار برای مشـــکالت بهداشتی با مأمور 1958 تأســـیس 
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ژه امید در حـــال حاضر  کمک هـــای مردمـــی برای خودشـــان اختصاص یافته اســـت. پـــرو
کمک های بشردوســـتانه در  آمـــوزش پزشـــکی و بهداشـــتی و همچنین انجـــام برنامه های 
ری، داوطلبان و آموزش  بیش از 35 کشور فراهم می کند. این بنیاد داروها و ملزومات ضرو
پزشـــکی بـــرای جلوگیـــری از بیماری، ارتقا ســـالمتی، پاســـخ به فاجعه و نجـــات جان در 
یت نظام های بهداشـــتی،  سراســـر جهان انجام می دهد. ازجمله فعالیت های بنیاد، تقو
کمک هـــای بشردوســـتانه و امدادرســـانی در هنـــگام اضطـــرار، آمـــوزش جهـــت جلوگیری 

کودکان و امور بهداشتی است. بیماری های عفونی و غیرمسری، بهداشت زنان و 

1. انجمن زنان مسیحی جوان
انجمن زنان مسیحی جوان در سال 1855 تأسیس گردید و به سرعت در سراسر جهان 
که برای توانمندسازی، رهبری و  گســـترش یافت. این انجمن یک جنبش جهانی اســـت 
کشور و 20.000 اجتماع محلی فعالیت می کند. توانمندسازی  حقوق زنان در بیش از 120 
زنـــان و دختران راهی برای تغییر جهان اســـت. اعضا و حمایت کننـــدگان انجمن زنانی از 

ادیان، سن، اعتقادات و فرهنگ های مختلفی هستند.
چشـــم انداز 2035 انجمن برای ایجاد هدفی روشـــن برای پایـــداری آینده جنبش زنان 
مســـیحی جـــوان به منظـــور حصول و تأثیـــر زنان و دختـــران جـــوان به عنـــوان رهبرانی برای 
که تا سال 2035، 100 میلیون از  حفاظت از حقوق خود طراحی شده است به این صورت 
زنان و دختران جوان، به ســـاختارهای قدرت به منظور ایجاد عدالت، برابری جنســـیتی و 
جهان بدون خشونت و جنگ و رهبری جنبش زنان مسیحی جوان تبدیل خواهند شد.

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشــــــین اشاره شـــد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت  همانطور 
کشـــور ســـوئیس فعالیت می نماینـــد؛ در این بخش ابتدا  در حـــوزٔە وقف و امور خیریه در 
رده شـــده اســـت و ســـپس نهادهـــای  نگاشـــت نهـــادی مربـــوط بـــه آن در شـــکل 4-1 آو
گر و ســـازمان های خیریه در موضوعات مختلف در حوزه  سیاســـت گذار، ناظر، تســـهیل 

وقف و امور خیریه شناسایی شده اند و مورد تحلیل قرارگرفته اند.



کشور سوئیس 92  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کشور سوییس شکل 4‑1: نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه 

دولت- 1-3-1
ییس نقش سیاســـت گذاری در حـــوزه وقف و امور خیریه را بـــر عهده دارد.  دولت ســـو
البته دولت مخالف تنظیم بخش غیرانتفاعی است، چون بخش غیرانتفاعی را یک جزء 
که به وضوح مستقل از دولت است. در  مهم از جامعه با ســـطح باالیی از فعالیت می داند 
کثر ســـازمان های  ییس هیـــچ مشـــوق صریح و روشـــنی بـــرای ا حـــال حاضـــر، دولت ســـو
غیرانتفاعی ارائه نمی کند، هرچند برخی از مشـــوق های مالیاتی به سازمان ها و بنیادهای 

بین المللی ارائه می کند.
ییس از ارائـــه پشـــتیبانی های گســـترده یـــا نظارتـــی برای  در همیـــن راســـتا دولـــت ســـو
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ســـازمان های غیرانتفاعـــی در ســـطح فدرال، ایالتی و ســـطح شـــهری اجتنـــاب می کند. 
ییس از ســـازمان های غیرانتفاعی سیاســـت های  روش هـــای اصلـــی حمایت دولت ســـو
که ســـازمان های غیرانتفاعی خدمات عمومی  مالیاتی انگیزاننده و حمایت مادی زمانی 
ماننـــد مراقبـــت از افراد ســـالمند و پناهندگی ارائـــه می کند. ســـازمان های غیرانتفاعی در 
کرد.  یافـــت خواهند  مقایســـه با ســـازمان های خصوصی، مزایای مالیاتـــی قابل توجهی در
عـــالوه بـــر ایـــن مالیات دهندگان عـــادی نیز ممکـــن اســـت از طریق کمک هـــای مالی به 

سازمان های غیرانتفاعی از پرداخت بخشی از مالیات معاف شوند.
که در  بســـیاری از ســـازمان های غیرانتفاعی توســـط بودجه دولتی1 حمایت می شـــوند 
که بـــه ارائه خدمات  یییس ســـه نوع حمایت دولتی وجود دارد: کمک های مســـتقیم  ســـو
که شامل قرارداد بین دولت و یک  مرتبط نیست، تدارک سرمایه2 و موافقت نامه خدمات 
که در فصل پنجم به صـــورت تفضیلی به آن پرداخته  یا چند ســـازمان غیرانتفاعی اســـت 

خواهد شد]18[.
ییس هیچ الزام قانونی برای انجمن ها و بنیادها جهت تأسیس بر اساس  کشور سو در 
یک اســـتاندارد خـــاص و همچنین هیـــچ الزام قانونـــی جهت انتشـــار صورت های مالی 
توســـط بنیادها برای عموم مردم وجود ندارد. به غیراز معافیت مالیاتی و حسابرســـی های 
مالی برای بنیادها و انجمن های بزرگ، تنها مقررات بسیار کمی برای سازمان های خیریه 
ییس نظارت مستقل و خودتنظیمی نقش عمده ای  کشور سو ییس وجود دارد. در  در ســـو

در این زمینه بازی می کند]12[.

وزارت دادگستری و پلیس- 1-3-1
که مسئولیت سیاست گذاری  زارت دادگســـتری و پلیس فدرال نهادی دولتی است  و
گســـترده ای از مسئولیت ها  و نظارت بر ســـازمان های خیریه را بر عهده دارد. دارای طیف 
زارت خانه، به مســـائل سیاسی- اجتماعی مانند همزیستی اتباع خارجی و  اســـت. این و
ییســـی، موضوعـــات پناهندگی، امنیت داخلـــی و مبارزه با جرائم می پردازد. مســـائل  سو

1. public funds
2. provision of capital
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یس قوانیـــن و ابزارهای  شـــهروندی، اداره امـــور شـــرکت ها، نظارت بر بازی یـــا تهیه پیش نو
زارت  کمک هـــای حقـــوق بین المللی و همـــکاری پلیس بخـــش مختصـــری از وظایف و

دادگستری است.
زارت دادگســـتری، شامل اداره فدرال دادگستری،  اداره های فدرال تحت سرپرســـتی و
که در ادامه به توضیح مختصری در  دبیرخانه دولتی مهاجرت و اداره فدرال پلیس است 

ارتباط با اداره فدرال دادگستری پرداخته می شود]19[.

اداره فدرال دادگستری- 1-3-1-1
کـــه  زارت دادگســـتری و پلیـــس اســـت  اداره فـــدرال دادگســـتری، یکـــی از اداره هـــای و
مســـئولیت نظـــارت بـــر دفتر ثبـــت تجارت را بـــر عهـــده دارد. همچنیـــن لوایـــح مربوط به 
ری  حوزه هـــای اصلـــی قانـــون، ازجمله حقوق خصوصـــی، حقوق جنایی، قانـــون جمع آو
یس  رشکستگی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق عمومی و اداری را پیش نو بدهی و و

ره می دهد. می کند و به ادارات دیگر دولت فدرال در مورد تمام مسائل قانونی مشاو

 	FCRO 1دفتر ثبت تجارت فدرال
که وظیفه  دفتر ثبت تجارت فدرال یکی از بخش های اداره فدرال دادگســـتری اســـت 
ثبت و نظارت بر تمامی شـــرکت ها و نهادهای قانونی ازجمله مؤسســـات غیرانتفاعی را بر 
ییس به منظور اطمینان از  کشـــور ســـو عهـــده دارد. دفتر ثبت تجارت بر ثبت های تجاری 
ییس نظارت می کند. همچنین اطالعات  برد درست و یکپارچه قانون تجارت در سو کار
ییس حفـــظ و نگهـــداری می کند. همچنیـــن تمامی  کســـب وکار در ســـو مهمـــی در مورد 
که این موجب شـــفافیت بیشتر  اطالعات و اســـناد ثبت برای عموم در دســـترس اســـت 
می گردد. دفتر ثبت تجارت، یک منبع عمومی از اطالعات اقتصادی در مورد شـــرکت ها 
که در درجه اول امنیت حقوقی در معامالت تجاری و حمایت از انتظارات مشروع  است 

را فراهم می کند.
دفتـــر ثبت تجارت فدرال، از دفاتر ثبت تجاری ایالتی از طریق پشـــتیبانی مشـــکالت 
ره ای حمایت می کنـــد. عالوه بر این، دفتر  یس دیدگاه های حقوقی و مشـــاو فنـــی، پیش نو
1. Federal Commercial Registry Office FCRO
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ثبـــت تجارت فـــدرال یک دفتر ثبـــت مرکزی1 از تمام نام های شـــرکت های ثبت شـــده در 
ییس نگهداری می کند]20[. سو

شکل 4‑2: نمای سایت اداره فدرال دادگستری- دفتر ثبت تجارت

ییس اداره می شوند. در  کنفدراسیون سو دفاتر ثبت تجارت در ایالت ها تحت نظارت 
ییس 28 دفتر ثبت تجارت ایالتی وجود دارد که دفتر ثبت تجارت فدرال تمامی  کشور سو
ز( را به منظـــور مقبولیت  ثبت هـــای دفاتـــر ثبـــت تجـــارت ایالتـــی2 )600-800 ثبـــت در رو
قانونی شـــان، موردبررســـی قـــرار می دهد. دفتر ثبت مرکزی نیز، توســـط دفتـــر ثبت تجارت 
فـــدرال مدیریت می شـــود تـــا حقوق منحصربه فرد اســـامی کســـب وکارهای ثبت شـــده در 
کند. در همین راســـتا تعـــدادی از متخصصان دفاتـــر ثبت تجارت  ییس را تضمیـــن  ســـو

ایالتی انتخاب شدند و در دفتر مرکزی مستقر هستند]21[.
ییس راه اندازی می شـــود، باید در دفتر ثبت تجارت ایالت  که در سو کســـب وکاری  هر 
که  خـــود، به ثبت برســـند. ثبت نام و بررســـی اولیـــه جزئیات، توســـط دفتر ثبـــت تجارتی 
رودی های  کســـب وکار در آنجا واقع شـــده اســـت، انجام می گیرد )هر دفتر ثبت ایالتـــی، و
)ثبت( ســـهامداران، مدیران، ساختار سرمایه و شرکت ثبت شده را نگهداری می کنند(، 

1. central register
2. cantonal commercial registries
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گرفته در دفتر ثبت تجارت ایالتی، پس از تائید دفتر ثبت  سپس تمامی ثبت های صورت 
ییس1 منتشر می گردد. زنامه رسمی بازرگانی سو تجارت فدرال در رو

قبـــل از درخواســـت ثبت به دفتر ثبت تجـــارت، از طریق جســـتجوی اینترنتی رایگان 
یفکس، می توان نســـبت به اینکـــه نام تجاری خود در حال حاضر بـــه نهاد دیگری تعلق  ز
یفکس هیچ گونه ضمانتی نسبت به ارائه نتایج  رد، البته ز دارد یا نه اطالعاتی به دست آو
نمی دهد. اطالعات اولیه مانند نام تجاری و شماره ثبت به صورت رایگان انجام می شود 
کســـب اطالعات پیشـــرفته، طیف وســـیعی از هزینه ها بســـتگی بـــه دفتر ثبت  ولی برای 

تجارت ایالتی وجود دارد ]22[.
نتایـــج به دســـت آمده از طریق جســـتجو در ســـایت دفتر ثبـــت تجارت فدرال شـــامل 

یر به نمایش درآمده است]23[. که در شکل ز مواردی است 

شکل 4‑3: نتایج حاصل از جستجو در سایت دفتر ثبت تجارت

1. Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC)
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کسب وکار مرکزی1 )زیفکس( ]11[	  شاخص فهرست اسامی 
ییس با  ز در مورد شـــرکت های ثبت شـــده در سو یفیکس اطالعات به رو وب ســـایت ز
ییس فراهم می کنـــد. اداره ثبت  زرســـانی داده هـــای تمامـــی دفاتر ثبت تجـــارت ســـو به رو
ز در اینترنـــت از طریق  کـــه هررو تجـــارت فـــدرال، یـــک دفتر ثبت مرکـــزی را حفظ می کند 

ز می شود. یفکس به رو ز

شکل 4‑4: نمای سایت زیفکس

یفکس در رابطه با اســـامی کسب وکارهای نهادهای حقوقی )شرکت ها، شرکت ها با  ز
شـــرکای نامحـــدود، شـــرکت بـــا مســـئولیت محـــدود، تعاونی هـــا، انجمـــن و بنیادهـــای 
غیرانتفاعـــی( و شـــرکت های دولتی ثبت شـــده در دفتـــر ثبت تجارت فعالیـــت می کند. 
یر را در هر موضوع حقوقی دنبال  کسب وکار مرکزی اطالعات ز شاخص فهرست اســـامی 

می کند]24[:
کسب وکار ثبت شده جاری	  نام 
کسب وکار )از سال 1990 به بعد(	  نسخه های پیشین نام 
کسب وکار	  ترجمه ثبت شده نام 
شکل قانونی	 
اقامتگاه قانونی	 

1. Central business names index
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آدرس حقوقی )برای همه شرکت های فعال(	 
هدف )برای همه شرکت های فعال(	 
محل سکونت قانونی سابق	 
ارجاع متقابل از دفاتر اصلی به دفاتر شعبه	 
کسب وکار/ نام شرکت	  وضعیت 
یخ لغو	  تار

وزارت امور داخلی- 1-3-3
که مسئولیت  ییس است  ییس، بخشـــی از دولت فدرال ســـو زارت امور داخلی ســـو و
زارت امور داخلی به  سیاســـت گذاری و نظارت بر بنیادهای خیرخواهانه را برعهده دارد. و
مســـائلی همچـــون حقوق بازنشســـتگی، ســـالمت، تصـــادف و بیمـــه اعتبـــاری، ایمنی 
محصـــوالت درمانی، آموزش و پژوهش، فرهنگ، برابری جنســـیتی و برابـــری افراد معلول 

و... می پردازد]25[.
کنفدراسیون  که در دفتر ثبت تجارت به ثبت برسد و سپس  ابتدا بنیاد موظف است 
زارت امور داخلی اســـت بر  یرمجموعۀ و کـــه ز ییس1 از طریق اداره نظـــارت بر بنیادها  ســـو
گاهی اوقـــات بین المللی( دارند،  که هدف ملی )و یا  ییس  بنیادهای ثبت شـــده در ســـو
که بنیادها، دارایی هایشـــان را برای اهداف تعیین شـــده،  نظارت می کند تا اطمینان یابد 
اســـتفاده می گردد. البتـــه بنیادها به صورت محلی در ســـطح ایالتی نیز مـــورد نظارت قرار 

می گیرند]11[.

اداره نظارت بر بنیادها- 1-3-3-1
که نقش  زارت امور داخلی اســـت  یرمجموعه های و اداره نظـــارت بر بنیادها یکـــی از ز
گـــری در حوزه وقـــف و امور خیریه بـــر عهـــده دارد. اداره نظارت بر  تنظیـــم گری و تســـهیل 
ییس که هدف ملی )و یا گاهی اوقات بین المللی(  بنیادها، بر بنیادهای ثبت شده در سو
کـــه بنیادهـــا، دارایی هایشـــان را بـــرای اهداف  دارنـــد، نظـــارت می کنـــد تا اطمینـــان یابد 
تعیین شـــده، اســـتفاده می گردد. البته بنیادها به صورت محلی در ســـطح ایالتی نیز مورد 
1. Swiss Confederation
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نظارت قرار می گیرند]11[. این فعالیت نظارتی مبتنی بر حوزه قضایی دادگاه فدرال است. 
کـــه دارایی بنیادها بر طبق اهداف آن ها، اســـتفاده  کند  نهـــاد ناظـــر باید اطمینان حاصل 
تی در مورد فعالیت های  می شود. در همین راستا، هرکسی که قصد راه اندازی بنیاد یا سؤاال

کند]25[. بنیادها دارد، می تواند به نهاد ناظر مراجعه 
وکالی اداره نظارت بر بنیاد فدرال نیز، به هرگونه ســـؤال در ارتباط با قانون بنیادها، در 
زمینه آماده ســـازی جهت ایجاد یـــک بنیاد جدید و همچنین در ارتبـــاط با فعالیت های 

بنیاد پاسخ می دهند]25[.
ییس و مقـــررات فـــدرال و ایالتـــی مرتبـــط، بخش  فراتـــر از مقـــررات قانـــون مدنـــی ســـو
کرده  ییس تنظیم  بشردوســـتانه از طریـــق تالش خودتنظیمـــی، خود را با قانـــون بنیاد ســـو
اســـت. خودتنظیمـــی توســـط اشـــخاص خصوصـــی می تواند مزایـــای بیشـــتری در مقابل 
کند. شاید مزیت آشکار شرکت کنندگان بخش خصوصی  مقررات اجباری دولت فراهم 
نســـبت بـــه مراجع دولتی، در تجربـــه و دانش چگونگی برای انجام امور اســـت، این امر به 
کنند.  که نیاز اســـت را تنظیم  آن هـــا اجـــازه می دهد تا به راحتـــی نقطه ضعف در نظـــارت 
گـــر اســـتانداردها جهـــت خودتنظیمی توســـط بنیادهای بزرگ تـــر و مجهزتر در  بااین حـــال ا
گردد. چراکه بنیادهای  گردد، می تواند موجب یک حرکت نزولی  بخش بشردوستانه تهیه 

کوچک تر بدون داشتن وسیله ای برای تحقق استانداردها دچار مشکل می شوند]11[.
اداره نظارت بر بنیادها، یک نهاد بررسی و تصمیم گیری برای درخواست های شخص 
ثالث و یا شکایات مربوط به قانونی بودن فعالیت های یک بنیاد است. به همین منظور، 
ایـــن نهاد، طیف وســـیعی از اعمـــال تحریم ها، بخشـــنامه ها، انحالل بنیـــاد، جایگزینی 
اعضا یا ابطال بنیاد برای اعمال نفوذ بر عملکرد یا درخواســـت های موجه اشخاص ثالث 
کاوش، تعقیب  دارد. بااین حـــال، این اداره نظارت بر بنیادها، اختیـــارات پلیس را ندارد، 

و... تنها توسط اداره تعقیب جنایی در زمینه تحقیقات جنایی انجام می شود]25[.
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شکل 4‑5: نمای سایت اداره نظارت فدرال

اختیارات اداره نظارت بر بنیادها
ییس انجمن ها مشمول هیچ گونه نظارت دولتی نیســـتند، درحالی که بنیادها  در ســـو
بســـته به اینکه در چه ســـطح محلی، ملی و بین المللی فعال هستند، در معرض نظارت 

اداره نظارت بنیاد فدرال یا ایالتی هستند.
گسترده است و تمامی فعالیت های بنیاد را  اختیارات نظارتی اداره نظارت بر بنیادها 
ییس منطبق نباشد، اداره  گر یک بنیاد با اساســـنامه خود و یا قانون سو پوشـــش می دهد. ا
کنـــد و در موارد جـــدی اداره نظـــارت قدرت حـــذف اعضای  نظـــارت می توانـــد مداخلـــه 
ییس، نهـــاد ناظر باید از  هیئت مدیـــره را دارد. بااین حـــال، بر طبق دیوان عالی کشـــور ســـو

کند]9[. مداخله و اقدام به جای هیئت مدیره بنیاد خودداری 
یر  که به شـــرح ز اداره نظـــارت بـــر بنیادها محدوده اختیاراتـــی در ارتباط با بنیادها دارد 

است]25[:
کـــه بنیادها دارایی های خود را بر طبق اهداف تعیین شـــده 	  ایـــن اداره تضمین می دهد 

گزارش های  اختصـــاص می دهند. به حکـــم چنین انطباقی، هـــر بنیادی ملزم به ارائـــه 
ســـاالنه ازجمله گزارش فعالیت ساالنه، گزارش حسابرسی و حساب های بنیاد به اداره 
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نظارت است.
هر سندی باید توسط هیئت مدیره بنیاد تائید شود. اداره نظارت نیز می تواند در صورت 	 

کند. نیاز در تشکیالت بنیاد مداخله 
یب یا 	  برخـــی از فعالیت های بنیاد به عنوان مثال برای هرگونه تغییر در اساســـنامه، تصو

تغییر قوانین1، ادغام یک بنیاد و یا انحالل آن، بایستی توسط اداره نظارت تائید شود.
اداره نظـــارت بر بنیاد باید به طور منظم در مورد هرگونه تغییرات در ترکیب هیئت مدیره 	 

بنیاد مطلع شود.
از دیگر اختیارات اداره نظارت بر بنیادها:

یس اسناد	  انجام غربالگری اختیاری پیش نو
گزارش های مدیریت	  نظارت ساالنه بر 
اصالح قوانین و مقررات	 
معافیت از التزام به بررسی	 
ره به بنیادها2	  مشاو

از سال 2006 بر اساس قانون اصل شفافیت 2004 تمامی بنیادهای عام المنفعه تحت 
کنفدراسیون، به صورت الکترونیکی ثبت نام می شوند. در همین راستا در سایت  نظارت 
که با  دولـــت در بخـــش اداره نظارت بنیادها، قســـمت جســـتجو برای بنیادها وجـــود دارد 
یژگی های بنیاد و یا بر اساس لیست موجود  واردکردن نام بنیاد، هدف یا کلمه کلیدی از و
بر اساس حروف الفبا، اطالعات مختصری در ارتباط با بنیادها )آدرس، شماره تماس و 

رد]25[. خالصه ای از اهداف بنیاد( به دست آو

دریافت هزینه توسط اداره نظارت بر بنیادها
طبق آیین حق الزحمه اداره نظارت بنیادها در 7 ژوئن 1993 و تجدیدنظر در 19 نوامبر 
سال 2014، افراد متقاضی برای بهره مندی از اداره نظارت بر بنیادها، موظف به پرداخت 

یر است]26[: که به شرح ز هزینه هستند 

1. bye-laws
2. foundation bodies
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یال(	  یال- 129میلیون ر بیمه بنیاد 800-4000 فرانک ) معادل با 25 میلیون ر
یال(	  یال- 145میلیون ر انحالل بنیاد1 900-4500 فرانک) معادل با 29 میلیون ر
یـــال- 	  تائیـــد اصالحـــات قانـــون تأســـیس 600-3000 فرانـــک) معـــادل بـــا 19 میلیـــون ر

یال( 97میلیون ر
یـــال- 	  یـــب مقـــررات و اصالحیه هـــا2 300-1500 فرانـــک) معـــادل بـــا 9 میلیـــون ر تصو

یال( 48میلیون ر
یال- 	  یـــت 350-2000 فرانـــک) معادل بـــا 11 میلیون ر بررســـی گزارش های ســـاالنه مدیر

یال( 64میلیون ر
یال(	  یال- 810 میلیون ر نظارت3 500-25000 فرانک ) معادل با 16 میلیون ر
یال- 48 	  معافیت از وظیفه بررســـی و ابطال آن 600-1500فرانک) معادل با 19 میلیون ر

یال( میلیون ر
یال- 162میلیون 	  ادغـــام و انتقال دارایی هـــا 1000-5000 فرانک ) معادل بـــا 32 میلیون ر

یال( ر
یال(  هزینه هـــای اداری یـــک بنیاد حـــدودًا 2000 فرانک )معادل بـــا 64.878 میلیون ر
که شـــامل حســـابداری مطابـــق با الزامـــات قانونـــی، هزینه های  به صورت ســـاالنه اســـت 
اداره  توســـط  هرســـال  ری شـــده  جمع آو هزینه هـــای  قانـــون،  در  مقررشـــده  حسابرســـان 
کنترل عملکرد بنیاد اســـت. حداقل میزان ســـرمایه اولیـــه برای بنیاد  نظارت کننـــده برای 

)خالص دارایی به صورت نقدی( باید CHF 50.000 باشد.

گزارشات مالی موردنیاز
بـــر اســـاس قانـــون مدنـــی، بنیاد موظف اســـت یـــک حســـابرس خارجی و مســـتقل در 
ییس تعیین کند که مســـئولیت حسابرســـی صورت های مالی ساالنه وضعیت مالی  ســـو
بنیاد را بر عهده داشته باشد. ایجاد و ارائه این حساب ها باید منطبق با اصول حسابداری 
 GAAP RPC21 یا IFRS گزارش دهی مالی تائید شـــده مانند اســـتانداردهای بین المللی 

1. Dissolution with or without liquidation of the foundation
2. Approval of regulations and amendments thereto
3. Monitoring measure
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گزارش ســـاالنه خود را به هیئت مدیره بنیاد تسلیم  ییس باشد. حســـابرس باید  کشـــور سو
کند و سپس به اداره نظارت ذیصالح ارائه نماید]9[.

که حسابرسان خارجی داشته باشد مگر اینکه: یک انجمن در اصل الزم نیست 
گرفته شود.	  به صورت یک سازمان بزرگ در نظر 
یت در انجمن نیاز باشد.1	  عضو

یر را  گر دو مورد از موارد ز گرفته می شـــود ا انجمن زمانی به صورت یک نهاد بزرگ در نظر 
کسب وکار داشته باشد: در دو سال متوالی 

یال( باشد.	  مجموع دارایی ها 10 میلیون فرانک )معادل با 324.390 میلیارد ر
یال( باشد.	  گردش مالی 20 میلیون فرانک )معادل با 648.780 میلیارد ر
کارکنان تمام وقت 50 نفر باشد.	  متوسط تعداد 

گرفت. ایجـــاد و ارائه این  در ایـــن مورد، انجمن تحت حسابرســـی عادی قـــرار خواهد 
حســـاب ها باید منطبق با اصول حسابداری تائید شـــده مانند استانداردهای بین المللی 

ییس باشد]9[. کشور سو  GAAP RPC21 یا IFRS گزارش دهی مالی
یـــر نظـــر اداره نظارت بـــر بنیاد فـــدرال ازجمله  یـــر تعـــداد بنیادهای ز بـــر طبق جـــدول ز
بنیادهای جدید و بنیادهای منحل شـــده در سال های 1995- 2016 نشان داده می شود 
که در ســـال 2016 تعـــداد 2.861 بنیاد تحت نظـــارت اداره  کی از آن اســـت  کـــه نتایـــج حا

نظارت بر بنیاد فدرال قرارگرفته است]26[.

جدول 4‑1: تعداد بنیادهای زیر نظر اداره نظارت بر بنیادهای فدرال

کلافزایش بنیادهاتعداد بنیادهای منحل شدهتعداد بنیادهای جدیدسال

19959913861.440

19968432521.492

19979226661.558

199811834841.642

1. A member of the association so requires.
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کلافزایش بنیادهاتعداد بنیادهای منحل شدهتعداد بنیادهای جدیدسال

1999176171591.801

2000147231241.925

2001173311422.067

2002167391282.195

200315054962.291

2004169371322.423

2005198591392.562

2006157521052.667

2007265462192.887

2008268482203.106

2009238521863.292

2010199591403.432

2011202731293.561

2012203811223.683

2013221701513.834

2014209961133.947

2015171391324.079

2016192561364.215

-3.89810372.861کل

کشور سازمان های خیریه خارج از 
ییس و تحت نظارت  ییس مشمول قانون سو در اصل تنها بنیادهای ثبت شده در سو
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ییســـی1 قرار می گیرنـــد. طبق حقوق بین الملل خصوصی2، به اســـتثناء  یـــک  نهاد ناظر سو
که در آن ثبت می شود. موارد نادر، یک بنیاد یا انجمن در معرض قانون دولتی است 

در مورد ســـازمان های خیریه ثبت شده در خارج از کشور و انجام فعالیت های خاص 
ییس، حضور قانونی می تواند برقرار شود از طریق]9[: در سو

شعبه	 
ییس از شرکت هایی  ییس، دفاتر شعبه در سو بر طبق حقوق بین الملل خصوصی سو
ییس مدیریت می شـــوند؛ بنابراین  بـــا دفاتـــر مرکـــزی در خارج از کشـــور، تحت قانـــون ســـو
ییس در  گر الزامات قانون سو کشـــور اســـت، ا که دفاتر مرکزی آن ها خارج از  شـــرکت هایی 
ییس تأسیس  ارتباط با اســـتقرار شـــعبه رعایت کنند، می توانند دفاتر شـــعبه خود را در سو
کشور مستقل است، اما ازلحاظ  نمایند. شعبه ازلحاظ اقتصادی از دفتر مرکزی خارج از 
ییس،  گانه ای ندارد. بر اساس ماده 935 قانون تعهدات سو قانونی شخصیت حقوقی جدا
دفاتـــر شـــعبه در دفتر ثبت تجارت ثبت شـــوند. درصورتی که ســـازمان مـــادر تطابق الزم با 
ییس  ییس جهت معافیت مالیاتی را برخوردار باشـــد، شـــعبه موجود در ســـو شـــرایط ســـو
می تواند از معافیت مالیاتی بهره مند شـــود و اساسنامه سازمان مادر خارجی تحت قانون 

گرفت. ییس موردبررسی قرار خواهد  مالیات سو

دفتر نمایندگی	 
کارهای مقدماتی برای شرکت مادر  کشور، صرفًا  دفتر نمایندگی یک سازمان خارج از 
گردید، از نظـــر اقتصادی و هم  که در قســـمت باال ذکر  انجام می دهد و نســـبت به شـــعبه 
گـــر دفتر نمایندگی در  کمتری برخوردار اســـت. درنتیجه، ا ازنقطه نظر قانونی، از اســـتقالل 
ییس واجد شرایط  ییس به عنوان یک شعبه در معنای حقوق بین الملل خصوصی سو سو
ییس3 به موسسه خیریه مادر، اجازه تشکیل دفتر  نباشد، دادگاه عمومی حوزه قضایی سو
گانه ای ندارد و  ییس را نمی دهد. دفتر نمایندگی شخصیت حقوقی جدا نمایندگی در سو
کارهای مقدماتی  نمی توانـــد وارد هرگونه توافقنامه ای شـــود؛ بنابراین این دفاتر فقـــط صرفًا 

1. Swiss Supervisory Authority
2. private international law
3. Swiss courts general jurisdiction
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انجام می دهند. در همین راستا هیچ الزامی برای ثبت در دفتر ثبت تجارت وجود ندارد.
ییس، در مورد امکان ثبت نام یک موسسه خیریه داخلی در  کشـــور سو در حال حاضر 

کشور، وارد توافقنامه های بین المللی و یا معاهدات نشده است. خارج از 

کشور کمک به سازمان های خیریه خارج از 
یسی به  در اغلب ایالت ها، نظیر ژنو، اهدا و بخشش هدایا و ارث توسط شهروندان سو
سازمان های خیریه  خارجی مگر در صورت وجود توافقنامه های متقابل با کشوری که این 
خیریه ها در آنجا به ثبت رسیده اند، مشمول مالیات هدایا و ارث می باشد. در ایالت ژنو، 
چنین مالیات هایی ممکن اســـت با یک معافیت حداقل 25% همراه باشـــد، بااین وجود 
نرخ مربوطه به صورت مورد به مورد مشخص و اعمال می گردد. دولت محلی ژنو همچنین 
کشورهای خارجی است. هدایا و ارث شهروندان غیر ژنوی به  مجاز به انعقاد توافقنامه با 
یس  کشـــور ســـو خیریه های مســـتقر در ژنو همیشـــه معاف از مالیات اســـت. طبق قوانین 

معافیت مالیاتی هدایا اهدایی به نهادهای خیریه مشروط به شرایط ذیل است:
یس به ثبت رسیده باشد.	  نهاد ذینفع در سو
کمک ها به مصارف عام برسد.	  این هدایا و 

کمک به  یســـی شـــامل افراد حقیقی و حقوقـــی خواهان  ازاین رو، مالیات دهندگان سو
خیریه های خارجی مشمول هیچ گونه معافیتی نمی باشند. احکام صادرشده برای پرونده 
پا  یسی به خیریه های مستقر در اتحادیه ارو کمک های شهروندان سو پرشه1 قابل تعمیم به 
یس محـــل اقامـــت  یـــه ثبت شـــده در ســـو نیســـت. بااین حـــال، در مـــورد بنگاه هـــای خیر
کمک کننـــدگان فاقد اهمیت اســـت )همچنان مشـــمول معافیت مالیاتی می باشـــند(. 
کننـــدگان مقیـــم خارج بـــه قوانین محل ســـکونت آن ها بســـتگی  معافیـــت مالیاتـــی اهدا

دارد]9[.

وزارت امور مالی- 1-3-1
که  ییس اســـت  زارتخانه دولت فدرال ســـو زارت امـــور مالـــی فـــدرال یکی از هفـــت و و
مســـئولیت سیاست گذاری و نظارت مالی بر ســـازمان های خیریه و همچنین مسئولیت 
1. The Persche case
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کارکنان را بر عهده  برنامه ها و پیاده ســـازی تصمیم های دولت در زمینه هـــای امور مالی و 
ین سیاست های مالی، ارائه خدمات  کارکرد اصلی تدو زارت امور مالی سه  دارد. اساسًا و

و پیاده سازی مجموعه ای از مالیات و عوارض و نظارت بر آن را انجام می دهد]27[.

اداره مالیات فدرال- 1-3-1-1
که مســـئولیت نظارت  زارت امور مالی اســـت  یرمجموعه های و اداره مالیات یکی از ز
ری درآمد فدرال و اســـتفاده از قوانین  مالـــی بر بنیادهـــای خیرخواهانه و همچنین جمع آو

مالیاتی فدرال در ایالت ها را بر عهده دارد.
گر انجمن یـــا بنیادی بخواهد از  ییس عالوه بر نظارت فدرال و ایالتی، ا کشـــور ســـو در 
معافیت مالیاتی برای منافع عمومی بهره مند شـــود، بایـــد با الزامات موردنیاز برای چنین 
معافیتی )نه تنها در زمان درخواست بلکه به صورت مداوم( تطابق داشته باشد. مقامات 
که به طور منظم سازمان ها را به منظور داشتن انطباق با الزامات  مالیاتی موظف هســـتند 
یـــه، اظهارنامه  که ســـازمان های خیر موردبررســـی قرار دهنـــد. این تائید زمانی رخ می دهد 
گزارش حسابرســـی خود را به اداره مالیات ارســـال  کنند و  مالیاتی ســـاالنه خود را بایگانی 

کنند. مقامات مالیاتی نیز نوعی از نظارت بر سازمان های خیریه انجام می دهند.
کنند،  رده  گر شـــرایط خاصـــی را برآو کـــه اهداف غیرانتفاعی دارند، ا نهادهـــای قانونی 
رند. عالوه بر این  کامل از مالیات فدرال، ایالتی و محلی را به دست آو می توانند معافیت 
ســـازمان های غیرانتفاعـــی از معافیـــت مالیات بر ارزش افـــزوده نیز بهره منـــد می گردند. در 
عمـــل رایج تریـــن اشـــکال قانونـــی بـــرای پیگیـــری اهـــداف غیرانتفاعـــی بنیـــاد و انجمـــن 

هستند]27[.



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

شکل 4‑6: نمای سایت اداره مالیات

معافیت های مالیاتی سازمان های خیریه	 
ک( مورداستفاده سازمان مالیات بر درآمد، سود سرمایه و اموال )امال

گر ســـازمان یـــا بنیادی صرفـــًا در جهت اهـــداف عام المنفعه فعالیـــت نماید از  ا  
یس شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت  تمامی مالیات های مســـتقیم موجود در سو

معاف است،  دیگر شرایط شمول معافیت های مالیاتی به شرح ذیل است:
معیار تعیین مشمولیت مؤسسات و نهادها برای معافیت مالیاتی عبارت است از:

موارد مندرج در بند 56g قانون مالیات های مستقیم فدرال و بند 23 پاراگراف 1f قانون 	 
فدرال هماهنگی مالیات های مستقیم استان ها و شهرداری ها.

مـــوارد فوق با جزئیات بیشـــتر در بخشـــنامه شـــماره 12 مـــورخ 8 جوالی 1994 ســـازمان 	 
یس  مالیاتـــی و در دســـتورالعمل های کنفرانس اختیارات ادارات مالیات اســـتانی ســـو

گردیده است. یه 2008 ارائه  منتشرشده در 18 ژانو
رده شود: شرایط ذیل به طور یکجا باید برآو

یسی باشد. در درجه نخســـت نهاد قانونی باید تابع قوانین مالیاتی  موسســـه یا نهاد سو
یس عمل نماید. که باید تحت قوانین سو یس باشد این بدین معنی است  سو

به طـــور نظـــری )تئـــوری(، اما ندرتـــًا درواقـــع، یک موسســـه انتفاعی نظیر یک شـــرکت 
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کارهـــای عام المنفعه اشـــتغال دارد درصورتی که اساســـنامه آن  کـــه به  ســـهامی یا تعاونی 
کرده باشد، می تواند به طور  یع سود میان سهامداران و مدیران را ممنوع  صراحتًا هرگونه توز
گردد. یک ســـازمان غیرانتفاعی در اســـاس  کامل یا جزئی مشـــمول معافیت های مالیاتی 
یش میان افـــراد اداره کننده آن ســـازمان نظیـــر اعضاء،  یـــع درآمد خالـــص خو مجـــاز به توز

مقامات رسمی، مدیران و یا هیئت امنا نیست]9[.

دنبال نمودن اهداف عام المنفعه
نهاد یا موسســـه خیریه باید دارای اهداف عام المنفعه باشد. خدمات عام المنفعه نه 
به طورکلـــی و نـــه به طـــور مجمـــل در بخشـــنامه 1994/12 که صرفـــًا نمونه هایـــی از چنین 
ســـالمت،  انســـانی،  خیرخواهانـــه،  ماهیـــت  بـــا  فعالیت هـــای  شـــامل  فعالیت هایـــی 
یســـت، آموزشـــی، علمی و فرهنگی را معرفی نموده، تعریف نشـــده اســـت. برای  محیط ز
عام المنفعه محسوب شدن یک فعالیت باید شمار نامحدودی از ذینفعان را در بربگیرد. 
کـــه شـــمار ذینفعان یـــک فعالیت بســـیار محدود باشـــد به عنـــوان فعالیت  درصورتی کـــه 
عام المنفعـــه تلقی نخواهد شـــد. مفهـــوم عام المنفعه در مالیات های مســـتقیم فدرال به 
یس محدود نشـــده اســـت؛ بنابراین  گرفتـــه در درون مرزهـــای ســـو فعالیت هـــای صـــورت 
برخـــورداری از معافیت های مالیاتی برای انجام خدمات عام المنفعه در سرتاســـر جهان 
یسی در صورت عام المنفعه بودن فعالیت و حصول  برای نهادها و مؤسســـات خیریه سو

سایر شرایط برخورداری از این معافیت ها امکان پذیر است]9[.

عدم وجود منفعت شخصی در فعالیت
برگیرنده یک عنصر غیر عینی )ذهنی( بـــه نام فقدان منفعت  مفهـــوم عام المنفعـــه در
شـــخصی اســـت. هر فعالیت تنها در صورتی واجد شـــرایط موارد فوق الذکر خواهد بود که 
عام المنفعه و بر نوع دوستی به معنی ازخودگذشتگی برای منافع جمعی )اجتماع( مبتنی 
یی( شـــخصی هیئت مدیره یا هیئت امنا یک ســـازمان  بوده باشـــد. فقـــدان منفعت )جو
نیازمند فدا نمودن منفعت شخصی برای منافع اجتماعی است. نتایج عملی این شرط 

به شرح ذیل است:
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یافت نمی کنند.	  هیئت مدیره یا امنا هیچ مزد یا پاداشی در
یافت پاداش و دســـتمزد برای زمان 	  یه های مالیاتی در در برخی ایاالت نظیر ایالت ژنو رو

صرف شـــده جهت همکاری با چنین مؤسســـاتی را امکان پذیـــر می نماید. بااین وجود، 
این پاداش یا دســـتمزد نباید از مبلغ پرداخت شـــده برای حضور در مقامات رســـمی در 

کمیسیون ژنو پرداخت می شود، بیشتر باشد. جلسات 
کارکنـــان، مقامات اجرایی مؤسســـات 	  یافت کننـــدگان این گونـــه پرداخت ها شـــامل  در

یسی نمی باشند، مگر اینکه  غیر انتفاعی قادر به فعالیت در هیئت مدیره هیچ بنیاد سو
یت بدون حق رأی باشد. این عضو

بـــرای فعالیت  افـــزون بر وظایف معمول یـــک عضو هیئت مدیره در چنین مؤسســـات و 	 
نهادهایـــی، نظیر ارائه خدمات آزادانه یک عضـــو هیئت مدیره در حوزه تخصصی خود 
)خدماتی که در هر مورد باید از طرف های سوم ابتیاع می شد( را می توان با پرداخت های 

متناسب و منصفانه ای جبران نمود]9[.

کسب سود( محرومیت یا محدود نمودن فعالیت درآمدزا )در جهت 
فعالیت های معاف از مالیات باید صرفًا به صورت فعالیت های عام المنفعه باشند. 
رود موسســـه یـــا نهاد در  شـــرط صرفـــًا عام المنفعه بـــودن به کارگیری وجوه و ســـرمایه مانع و
گر درآمد به دســـت آمده از چنیـــن فعالیت هایی صرفًا برای  فعالیت های درآمدزا نیســـت ا
گیـــرد و فعالیت تجاری منجر بـــه درآمد فعالیت  اهـــداف عام المنفعه مورداســـتفاده قرار 
اصلی موسســـه یا نهاد خیریه نباشـــد. موسسه ای که در کنار فعالیت های عام المنفعه به 
فعالیـــت تجاری نیز اشـــتغال دارد تا حـــدودی می تواند از معافیت هـــای مالیاتی بهر ه مند 

گردد]9[.

مؤثر بودن فعالیت
هدف عام المنفعه بودن فعالیت باید به طور مؤثر توسط موسسه خیریه دنبال شود. به 
دیگر سخن، ادعای صرف یک موسسه مبنی بر معافیت از مالیات به دلیل عام المنفعه 
که هدف اصلی آن ها انباشـــت سرمایه یا  بودن فعالیت قابل پذیرش نیســـت. مؤسســـاتی 
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حصول درآمد از سرمایه گذاری بدون توجه به اهداف عام المنفعه است مشمول هیچ گونه 
معافیت مالیاتی نمی باشـــند. تحقق این شـــرط به طور مرتب توســـط نهادهای نظارت بر 
گزارش های ســـاالنه عملکـــرد آن ها و  یافت  عملکرد مؤسســـات و شـــرکت ها از طریـــق در
مقامات مالیاتی از طریق بررســـی دفاتر مالی و نیز بررســـی شـــرایط برخـــورداری از معافیت 

مالیاتی مورد پایش قرار می گیرد.
ری و غیرقابل برگشـــت اســـت. وجـــوه  به کارگیـــری وجـــوه در امـــور عام المنفعـــه ضـــرو
مورداستفاده برای اهداف موردپذیرش در جهت برخورداری از معافیت مالیاتی باید لزومًا 
گرفته شـــوند. در هنگام تصفیـــه )انحالل(  کار  )به طـــور غیرقابل برگشـــت( در این راه بـــه 
کاماًل به امـــور عام المنفعـــه تخصیص داده شـــود.  موسســـه، باقیمانـــده دارایـــی آن بایـــد 
دارایی های شرکت به هیچ وجه به مؤسسین یا اعضای هیئت مدیره یا امناء یا جانشینان 
کار  و منصوبیـــن آن ها بازگردانده نشـــده یـــا به طورکلی یا جزئی در راه تأمیـــن منافع آن ها به 

گرفته نمی شود.
این شرایط باید به وضوح در اساسنامه موسسه یا بنیاد ذکرشده و غیرقابل تغییر باشد. 
که بتوانند  معافیت هـــای مالیاتی تنها شـــامل حال مؤسســـات و بنیادهایی خواهد شـــد 
رعایت شـــدن شرایط قانونی فوق الذکر را اثبات نمایند. درخواست های معافیت مالیاتی 
بـــه دلیـــل آنکـــه اداره امور مالیاتی اســـتان تنهـــا مرجع صالحیـــت دار رســـیدگی به چنین 
درخواست هایی است، به آنجا ارائه خواهند شد. باوجوداین واقعیت که در ماده )2(129 
یس، قانون فدرال هماهنگی مالیات های مستقیم توسط دولت فدرال  قانون اساسی سو
اعمال می شـــود، مسئولیت استان ها و شـــهرداری ها در قبال بدهی های مالیاتی، هدف 
یه های قانونی و قوانین مربوط به جرائم مالیاتی و اصل معافیت  ره مالیاتی، رو مالیات و دو
مالیاتـــی در مـــورد فعالیت هـــای عام المنفعـــه مؤسســـات در ســـطح اســـتانی در ماده 23 
پاراگراف 1f قانون هماهنگی مالیات های مستقیم استان ها، ممکن است اختالفاتی در 
یه هـــای مالیاتی مربوط به شـــرایط شـــمول معافیت مالیاتی در ســـطح  زمینـــه قوانیـــن و رو
کند. برای مثال، در ایالت )استان( ثورگائو1 نگرش بسیار سخت گیرانه ای  ز  اســـتان ها برو

1. Thurgau
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در زمینه فعالیت های مشـــمول معافیت مالیاتی اعمال می شود. در دیگر ایاالت، شرایط 
برخورداری از معافیت های مالیاتی با درجاتی از حمایت گرایی همراه است.

میزان )مقدار( معافیت مالیاتی
یســـی می توانـــد از مزایای  در صـــورت برقـــرار بـــودن شـــرایط فوق الذکر یک موسســـه سو

کامل مالیاتی از همه مالیات های مستقیم شامل]9[: معافیت 
مالیات بر سود فدرال و ایالتی	 
مالیات بر ثروت وضع شده بر ثروت خالص در سطح ایالتی	 
مالیات بر هدایا در مورد سرمایه اولیه	 
یسی	  مالیات بر ارث و هدایا بر هدایا و ارث به دست آمده از شهروندان سو
مالیات بر ارث و هدایا به دست آمده از شهروندان خارجی	 

مالیات بر ارزش افزوده
یه 2010 به اجـــرا درآمد، وضعیت  مالیـــات بـــر ارزش افزوده با اصالحـــات جزئی در 1 ژانو
که  گرفت. خیریه هایی  خیریه در برابر این قانون از چندین بعد موردبازنگری و اصالح قرار 
یس باشد نیازی  یس در یک سال مالی کمتر از 150.000 فرانک سو گردش مالی آن ها در سو
به ثبت خود به عنوان مشمول مالیات بر ارزش افزوده ندارند. بااین وجود، هر مالیات دهنده 
که به هر موسســـه اجـــازه می دهد خود را  کلی برخوردار اســـت  بالقـــوه از یک حـــق اختیار 
داوطلبانه به عنوان یک مالیات دهنده ارزش افزوده ثبت نماید. درنتیجه،  هر بنگاه خیریه 
یش  گردش مالی مشمول مالیات یا سود خالص خو فعال در عرصه تجارت فارغ از میزان 
که  خـــود را به عنـــوان مالیات دهنده ارزش افـــزوده ثبت نمایـــد. افزون بـــر این، درصورتی که 
موسسه از هدایا )اعانات(، سهام و یا دیگر درآمدهای غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده 
کاال و خدمـــات1 به آنان عـــودت داده  برخـــوردار شـــود مالیاتـــی پرداختـــی در زمان ابتیـــاع 
نمی شـــود. ایـــن قاعـــده آخـــر، با دسترســـی آســـان تر برای ثبـــت ارزش افـــزوده، بایـــد به طور 
کاال و خدمات برای  چشمگیری نرخ بازگشـــت مالیات ارزش افزوده پرداختی برای خرید 

1. input tax deduction
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یس را اصـــالح نماید. ســـرانجام، در قانون جدید مالیات بـــر ارزش افزوده  خیریه های ســـو
خدمات تبلیغاتی ارائه شـــده توســـط خیریه ها به نفع طرف های ثالث یا ارائه شـــده توسط 
طرف های ثالث به نفع خیریه باید به عنوان فعالیت غیرمشـــمول مالیات بر ارزش افزوده و 
کاال و  بـــدون برخـــورداری از حق عـــودت مالیـــات )ارزش افـــزوده( پرداختـــی برای ابتیـــاع 
خدمات در نظر گرفته شود. بااین وجود، در چنین مواردی خیریه می تواند به طور داوطلبانه 
بـــرای چنیـــن فعالیت هایی مالیـــات پرداخت نمایـــد؛ بنابرایـــن، میزان ارزش افـــزوده باید 
کتـــور افشـــاء شـــده و خدمـــات تبلیغاتی به عنـــوان یک تراکنش مشـــمول  به روشـــنی در فا
مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شود. این مکانیسم انتخابی یک فعالیت غیر مشمول 
مالیات را به یک تراکنش مشـــمول مالیات تبدیـــل می نماید. درنتیجه، مالیاتی پرداختی 
گر  کاال و خدمات عودت داده نخواهد شـــد. قواعـــد مختلف فوق الذکر، ا در زمـــان ابتیاع 
یی هایی مالیاتی  به درستی از سوی خیریه ها مورداجرا قرارگیرد، می تواند موجب صرفه جو
که فعالیت تجاری/ بازرگانی  گردد. بااین وجود، این مهم نیازمند آن اســـت  چشـــمگیری 
ر بودن یا نبودن آن ها در کمترین ســـطح ممکن باشـــد.  در چنین نهادهایی فارغ از ســـودآو
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده از طریق درخواســـت رسمی بر اساس مفاد قانون فدرال 
امتیازات، مصونیت ها و تســـهیالت1 قابل اعطاء اســـت. این قانون امتیازات مختلفی به 
یس اعطاء می نماید. این امتیازات می تواند  دفاتر مرکزی ســـازمان ها خارجی مستقر در سو
کارکنان  در زمینـــه مالیـــات )معافیت از ارزش افـــزوده( و مهاجـــرت )احتمال اســـتخدام 

یه های جاری و قانون مهاجرت( باشد]9[. خارجی بدون رعایت رو

مزایا برای اهداءکنندگان
یس اهداشده توسط شهروندان  در ســـطح فدرال، هدایا و اعانات باالی 100 فرانک سو
یس تا سقف %20  یســـی در یک سال به مؤسســـات خیریه و عام المنفعه مستقر در سو سو
کامل برخوردار اســـت. در سطح  درآمد خالص مشـــمول مالیات اهداءکننده از معافیت 
ایالتـــی، میـــزان معافیـــت کمک ها و هدایـــا اهدایی به مؤسســـات خیریه بســـته به قوانین 
تر از میزان تعیین شده در سطح فدرال باشد. در ایالت ژنو، تحت قانون  ایالتی می تواند باال

1.. Federal Act on Privileges, Immunities and Facilities (LHE)
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تر از 20% درآمد خالص مشـــمول مالیات ســـاالنه  اجراشـــده از ســـال 2009  این معافیت باال
است. 

مزایا برای شرکت ها و مؤسسات اهداءکننده
کثر %20  یـــه تا حدا تحـــت قانون فدرال، پرداخت ها انجام شـــده به نهادهای خیر  
کســـر هدایا و اعانـــات پرداختی در صـــورت رعایت شـــرایط ذیل می تواند از ســـود  پـــس از 

گردد]9[: کسر  موسسه یا شرکت 
یس به ثبت رسیده باشد.	  شرکت در سو
بـــه دلیل اهداف و یـــا فعالیت هـــای عام المنفعه و کاالهای عمومی مشـــمول معافیت 	 

مالیاتی باشد.
پرداخت های انجام شـــده به مؤسســـات خیریه و دیگر نهادها بســـته بـــه قوانین ایالتی 
کثر تا ســـقف 20% ســـود مشـــمول معافیـــت از مالیات می باشـــند. در ایالـــت ژنو، این  حدا

معافیت تا سقف 20% سود است.

کنندگان بنیادها به مثابه اهدا
در مورد کمک های انجام شـــده توســـط بنیادها، بنیادهای خیریه ممکن اســـت برای 
یه متداول مالیاتی،  کمک ها مشـــمول مالیات شوند. بر اســـاس یک رو یافت اعانات و  در
یافت شـــده توســـط یک بنیاد غیرانتفاعی مشمول مالیات بر هدایا نیست.  کمک های در
یافتـــی یـــک بنیـــاد در جهـــت پیشـــبرد اهداف  بااین وجـــود، درصورتی کـــه کمک هـــای در

گردد]9[. بشردوستانه نباشد، می تواند مشمول مالیات بر هدایا 

بنیاد زی وو- آژانس تخصصی سوییس برای سازمان های کمک های خیرخواهانه1- 1-3-5
گری و تسهیل  که نقش تنظیم  گردید  ییس تأسیس  بنیاد زی وو در سال 1934 در سو
گـــری در حـــوزه وقف و امـــور خیریه را بر عهـــده دارد. بنیـــاد زی وو، نهـــاد نظارت کننده بر 
ری می کنند. این تالش  کمک های مالی را جمع آو که  سازمان های عام المنفعه ای است 
کمـــک مالـــی و حسابرســـی اســـت.  ری  بـــرای افزایـــش شـــفافیت و صداقـــت در جمـــع آو

1. Swiss specialized agency for charitable donation organizations
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یافت  گواهی تائید را از این سازمان در ســـازمان هایی که مطابق با الزامات زی وو باشـــند، 
کمک های  که  گواهی تائیدی اســـت برای بنیادهـــای خیرخواهانه  می کنند. مهر زی وو، 
گرفتـــه را به طور اقتصادی و مؤثری برای هدف های تعیین شـــده اســـتفاده  مالـــی صورت 
گزارش های مالی درست و عادالنه  که این عمل موجب ارائه اطالعات شفاف و  می کنند 
کننـــده و  یـــه اهدا می شـــود. عـــالوه بـــر ایـــن زی وو اطالعاتـــی در مـــورد ســـازمان های خیر

کمک مالی می دهد]12[. ری کننده  جمع آو

شکل 4‑7: نمای سایت بنیاد زی وو

ییس منحصربه فرد اســـت. هر  گردید و در ســـو گواهـــی زی وو در ســـال 1940 تأســـیس 
ییس که اســـتانداردهای زی وو را رعایت کند،  ســـازمان غیرانتفاعی مســـتقر در کشور سو
که  گواهی، ســـازمان های غیرانتفاعی  گواهی تائید زی وو را داشـــته باشـــد. این  می توانـــد 
مدیریت منابع مالی را به شیوه درستی انجام می دهند، از دیگر سازمان ها متمایز می کند 
کلیســـا و  کننـــده، مقامات، جوامع  و در فرآینـــد تصمیم گیـــری بـــه افـــراد، مؤسســـات اهدا
شرکت ها به منظور کمک های مالی، حمایت، منافع و اعتبارنامه ها کمک می کند]28[.
هیئت مدیره زی وو حداقل از 9 عضو تشکیل شده است. قوانین و استانداردها توسط 
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هیئت مدیره زی وو تصمیم گیری می شود. در سال 2011 تعداد 496 سازمان خیریه توسط 
کل سازمان های نظارت شده 2.8 میلیارد  که درآمد  زی وو، مورد نظارت قرارگرفته اســـت 
کمک های پولی نظارت شـــده  یال( بوده اســـت.  فرانک )معادل با 90.829 هزار میلیارد ر
توســـط زی وو در ســـال های 2008 تا 2010، به ترتیب شامل 924 میلیون فرانک )معادل با 
یال(،  یال(، 982 میلیون فرانک )معادل با 31.855 هزار میلیارد ر 29.973 هزار میلیارد ر

یال( بوده است]12[. 989 میلیون فرانک )معادل با 32.082 هزار میلیارد ر
تصمیم هیئت مدیره به سازمان های غیرانتفاعی طی نامه ای ابالغ می شود. این نامه، 
شـــامل الزاماتی برای ســـازمان های غیرانتفاعی جهت انطباق با گواهی اســـت. به محض 

گواهی تائید به مدت 5 سال معتبر است. تطابق سازمان غیرانتفاعی با الزامات، 

کمک های خیرخواهانه فعالیت های آژانس تخصصی سوییس برای سازمان های 

کنندگان/ مردم	  تمرکز بر اهدا
کمک های مالی	  راهنمایی جهت انجام 
گواهی داده شده	  فهرستی از سازمان های تائید شده و پایگاه داده ای از سازمان های 
زنامه یکشنبه	  کمک های مالی به عنوان مکمل در رو مجله در مورد 
بیانیه های مطبوعات	 
گزارش ساالنه	 

تمرکز بر سازمان های غیردولتی1	 
خبرنامه، انجمن زی وو	 
ری مؤثر سازمان های غیرانتفاعی	  مطالعه در مورد هزینه ساختار و جمع آو
یابی اثرات در توسعه بین المللی	  راهنمایی برای خروجی و ارز
کمک های مالی و درآمدهای دیگر سازمان های غیردولتی )ساالنه(	  آمار در مورد 
استانداردهای زی وو	 

1. NGOs
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کنفرانس ساالنه سازمان های غیردولتی	  سازمان دهی و میزبانی 

کشور در یک جدول زمانی	  کمک مالی در سراسر  کمپین های جمع آوری  هماهنگی 

توســعه دســتورالعمل های جدیــدی بــرای خروجــی و ارزیابــی مؤثــر بــرای ســازمان های خیریــه 	 
در سوییس

گواهی زی وو]13[ شرایط الزم جهت برخورداری سازمان های غیرانتفاعی از 
موسسه خیریه باید به صورت یک  نهاد حقوقی رسمی با هدف عام المنفعه باشد.	 
فعالیت هـــای ســـازمان بـــه فعالیت هـــای انســـان دوســـتانه، اجتماعـــی، فرهنگـــی و یا 	 

یست و مراقبت از حیوانات تخصیص داده شود. حفاظت محیط ز
سازمان باید حداقل به مدت دو سال فعالیت داشته باشد.	 

مرکز تخصصی بین المللی ژنو1- 1-3-1
ییس و ایالت ژنو با  مرکـــز تخصصـــی بین المللی ژنو در ســـال 1996 توســـط دولت ســـو
که نقش تســـهیل  گردید  حمایـــت نهادهای محلی و ملی )خصوصی و دولتی( تأســـیس 
گـــری در حـــوزه وقف و امـــور خیریه بر عهده دارد. هـــدف این مرکز تســـهیل در راه اندازی و 
کنســـولگری ها، سازمان های  گذاران مدنی بین المللی،  یکپارچگی منطقه ژنو از خدمت 
یدادهـــای فرهنگـــی و  غیرانتفاعـــی و شـــرکت های چندملیتـــی اســـت. همچنیـــن از رو
که موجب ارتقا مبادالت جامعه بین المللی و محلی شـــود، پشتیبانی می کند.  اجتماعی 
کـــه پیش ازاین تمایل به ایجاد  مرکز تخصصی ژنو از ســـازمان های غیرانتفاعی بین المللی 
دفتری در ژنو دارند، حمایت و پشـــتیبانی می کند و به عنوان یک رابط میان مقامات ژنو و 
ســـازمان های غیرانتفاعی عمـــل می کند و این خدمات توســـط رئیس جمهور و دولت ژنو 

نظارت می شود]29[.
یر است: یت مرکز تخصصی بین المللی ژنو شامل موارد ز مأمور

کمک های عملی برای تازه واردان- به خصوص در حوزه های مســـکن، تحصیل و . 1 ارائه 
که ممکن است در طول اقامت خود در  مســـائل دیگر – و پاسخ به ســـؤاالت بین المللی 

1. CENTRE WELCOME GENÈVE INTERNATIONALE
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منطقه داشته باشند.
بررسی درخواست های سازمان های غیردولتی بین المللی که تمایل به ایجاد همکاری . 2

با مقامات ایالتی و فدرال در منطقه ژنو دارند.
ژه هایی با هدف ارتقا مبادالت اجتماعی و فرهنگی میان جامعه محلی . 3 حمایت از پرو

و بین المللی.

شکل 4‑8: نمای سایت مرکز تخصصی بین المللی ژنو

خدمات ارائه شده توسط مرکز تخصصی ژنو در خصوص حمایت از سازمان های غیردولتی]19[

کــه پیش ازایــن تمایــل بــه ایجــاد 	  کمــک و پشــتیبانی از ســازمان های انتفاعــی بین المللــی 
دفتری در ژنو دارند:

برقراری ارتباط میان سازمان های غیرانتفاعی و مسئولین دولتی	 
پلت فرم استخدام آنالین سازمان غیرانتفاعی	 
گذاشتن اتاق جلسه بنا به درخواست سازمان غیرانتفاعی	  در اختیار 
ره در زمینه ایجاد یا انتقال یک سازمان خیریه به ژنو )انجمن، بنیاد یا دفتر نمایندگی(	  مشاو
کمک های اداری	  راهنمایی و 
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ییس	  ره در تهیه اساسنامه و در صورت نیاز، تائید اساسنامه و یا انطباق با قانون سو مشاو
ییس و معافیت از مالیات	  ره در خصوص الزامات ثبت سازمان خیریه در سو مشاو
یزا	  کار و روند درخواست و ارائه اطالعات در مورد روند درخواست مجوز 
ارائه اطالعات در مورد فرصت های مالی دولت ژنو	 

کمک مالی- 1-3-3 انجمن بین المللی سازمان های جمع آوری کننده 
کمک مالی در سال 1958 به عنوان  ری کننده  انجمن بین المللی سازمان های جمع آو
یک انجمن بین المللی از ســـازمان های نظارت کننده بر سازمان های خیریه ملی تأسیس 
ییس نیز به ثبت رسیده است. این انجمن متشکل از 18 سازمان از 18 کشور  شد و در سو
که بیش از 4000 ســـازمان خیریه را بـــا 60 میلیون یورو )تقریبًا معـــادل با 1.871 هزار  اســـت 
یـــال( مدیریت می کنـــد. 750 میلیون شـــهروند می توانند به اطالعات مســـتقل  میلیـــارد ر
ارائه شـــده توســـط اعضای این انجمن به منظور کمک به اهدای عاقالنه به ســـازمان های 

خیریه دسترسی داشته باشند]30[.

کمک مالی شکل 4‑9: نمای سایت انجمن بین المللی سازمان های جمع آوری کننده 
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کمک مالی	  هدف انجمن بین المللی سازمان های جمع آوری کننده 
کمک مالی برای  ری  که جمـــع آو کند  کـــه اطمینان حاصل  هدف انجمن این اســـت 
اهداف خیرخواهانه ســـازمان دهی یافته است و به شیوۀ رضایت بخشی انجام می شود و 

ری شده مناسب است. همچنین مدیریت وجوه جمع آو
که توسط اعضا این انجمن نظارت می شوند، موظف به پیروی از  سازمان های خیریه 
دستورالعمل های داده شده بر طبق قانون ملی و فرهنگ مربوطه هستند. دستورالعمل ها 
ممکن اســـت شـــامل اصولی بـــرای اهداف منافـــع عمومـــی، رهنمودهـــای اخالقی برای 
یی در مورد فعالیت های  ری کمک مالی، مدیریت شـــرکت، شفافیت و پاسخگو جمع آو

خود باشد.
کشورهای خود  یابی های مستقلی از سازمان های خیریه در  تمام اعضای انجمن، ارز
می کنند. روند نظارت، حوزه های کلیدی فعالیت های خیرخواهانه مانند استانداردهای 
بین المللی انجمن را پوشش می دهد. اعضای انجمن باید از فعالیت ها و اهداف انجمن 
گیرد و همچنین در جلسات  کنند و تبادل اطالعات و دانش میان اعضا انجام  حمایت 
یت ســـاالنه به مبلـــغ 1588 یورو )تقریبـــًا معادل با 55  کنند. حق عضو عمومی شـــرکت 
یـــت می توانند به شـــبکه و وب ســـایت انجمن،  یـــال( اســـت. در صورت عضو میلیـــون ر
اطالعـــات اضافی و نشـــریات و به پایگاه داده ســـازمان های خیریه نظارت شـــده انجمن 
کنفرانس ســـاالنه انجمن، حق حضور در  دسترســـی داشته باشـــند و همچنین شرکت در 
جلســـه مجمع عمومی، حق رأی و حق انتخاب هیئت انجمن بین المللی ســـازمان های 

کمک مالی را دارند.]28[ ری کننده  جمع آو

گرنت میکینگ سوییس- 1-3-3 انجمن بنیادهای 
ییس توسط 11 بنیاد  گرنت میکینگ در سال 2001 در شهر بازل1 سو انجمن بنیادهای 
گردیـــد و نقش تســـهیل گری در حوزه وقـــف و امور خیریه بر عهـــده دارد. انجمن  تأســـیس 
ییس را متحد  گرنت میکینگ، ســـازمان های خیرخواهانه غیرانتفاعی در ســـو بنیادهای 
می ســـازد و بـــه آن ها یک صـــدای قوی و مســـتقل می دهنـــد. انگیزه اصلی انجمـــن، اراده 

1. Basel
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ییس بوده  یر و توســـعه امکانات بنیادهای کمک کننده1 در سو مشـــترک جهت بهبود تصو
است]31[.

که  ییس  کشور سو کننده2 مستقر در  یت در انجمن، برای بنیادهای تأمین مالی  عضو
دارایی هـــا و یا درآمد حاصل از دارایی های خود را برای اهداف خیریه اســـتفاده می کنند، 
کوچـــک، منطقه ای و بین المللی  فراهم اســـت. این شـــبکه برای هر دو بنیادهای بزرگ و 

ییس است. کشور سو مستقر در 

گرنت میکینگ شکل 4‑10: نمای سایت انجمن بنیادهای 

خدمات ارائه شده توسط انجمن:
یی . 1 ره: برقراری ارتباط با شبکه گسترده ای از کارشناسان حرفه ای جهت پاسخگو مشاو

یـــت عملیاتی و  ره در خصوص مدیر یـــت آن، مشـــاو بـــه ســـؤاالت در مورد بنیـــاد و مدیر
اســـتراتژیک بنیادهای خیرخواهانه، راه اندازی همکاری و مشارکت بخش خصوصی و 

ره در خصوص بنیادها، مالیات و مقامات نظارتی دولتی و مشاو
یت در . 2 گاهی از طریـــق برنامه جامـــع، اخبار ماهانـــه، عضو گاهـــی و دانـــش: افزایـــش آ آ

1. donor foundations
2. funding foundations
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پایی وب سایت و ارتباط با تمام بنیادهای مهم ارو
یق تبادالت فعال بین اعضا . 3 شـــبکه: ارائه یک پلت فرم برای مصاحبه با بنیادها و تشو

کاری گروه های  از طریق 
ره های آموزشـــی مـــداوم از مرکـــز مطالعات . 4 تحصیـــالت عالـــی: دسترســـی به تمـــام دو

بشردوستانه در دانشگاه بازل
یـــژه و تخفیف هـــای متعـــدد در همـــکاری بـــا شـــرکای . 5 یـــژه: پیشـــنهادات و شـــرایط و

منحصربه فرد
یرساخت در خانه بنیادها . 6 کار انعطاف پذیر و بهترین ز مکان برای بنیادها: ارائه محیط 

یخ ر در زو
کارشناسان در سال  کاری از  گروه  ییســـی1 یک  گرنت میکینگ سو انجمن بنیادهای 
کـــردن توصیه هـــا و پیشـــنهاد هایی بـــرای  کـــه هـــدف آن، آمـــاده  کردنـــد  2004 راه انـــدازی 
ییسی بود. اولین نسخه در سال 2005 تحت عنوان  شـــکل گیری و مدیریت بنیادهای سو
ییس،  دستورالعمل ها جهت بهترین اقدامات2 تهیه شد که توسط اعضای بنیادهای سو
مقامات دولتی، ســـازمان های مرتبط با بخش بشردوستانه و بخش خصوصی موردبحث 
گردید.  ییسSFC 3(( منتشر  گرفت. این متن نهایتًا، تحت نام دستورالعمل بنیاد سو قرار 
ایـــن متن شـــامل ســـه اصـــل و 29 توصیـــه اســـت. ایـــن دســـتورالعمل ها راهنمایـــی برای 
ییس اســـت. دستورالعمل ها، یک راهنمای  فعالیت های بنیادهای تشکیل شـــده در سو
که به  مدیریت نیست و توصیه های آن الزامی نیست. SFC به چهارفصل تقسیم می شود 
تشـــکیل بنیاد، رهبری، ایجاد کمک مالی4 و امور مالی می پردازد. دستورالعمل مجموعه 
که باید همیشـــه به طور همزمان توســـط مدیریت هر بنیاد  چهارم " ســـه اصل عمومی دارد 

مدرن دیده شود. این اصول مربوط به]11[:

1. Swiss Grant-Making Foundations
2. Code of Best Practices
3. Swiss Foundation Code
4. grant-making
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1. اجرای مؤثر اهداف بنیاد
شروع و نقطه عطف تمام فعالیت های بنیادها، قصد و هدف بنیان گذار است. نهاد 
کـــم بر بنیـــاد، وظیفه انجام این هدف به صورت مداوم و اجـــرای آن با توجه به الزامات  حا
ترین نهاد حکومتی، هیئت مدیـــره بنیاد باید اطمینان  فعلـــی را دارد. در همین راســـتا باال
کارآمد  که تمامی فعالیت بنیاد بر مبنای هدف قانونی آن به شـــیوه ای مؤثر و  کند  حاصل 

اجرا می گردد.

1. بررسی و توازن
ایـــن اصـــل ســـاختار مدیریتی بنیاد را نشـــان می دهـــد. بنیاد بـــا اســـتفاده از اقدامات 
کنترل  که یک رابطه متعادل میان رهبری و  سازمانی مناســـب، اطمینان حاصل می کند 

کلیدی وجود دارد. تمامی تصمیم گیری ها و فرآیندهای 
بنیـــاد هیـــچ نوع مالک، اعضا و ســـهامدارانی نـــدارد و به هیچ شـــخص ثالثی متعلق 
نیســـت بلکه متعلق به خودش اســـت، به همین دلیل بنیاد باید مســـئولیت را از قدرت 
کند. با توجه به این واقعیت، هیئت مدیره بنیاد مســـئول رهبری سازمان است و  تفکیک 

کنترل بر سازمان ازجمله خود را دارد. از طرف دیگر مسئولیت 

3. شفافیت
ترین درجه ممکن از  اصل ســـوم بر رابطۀ بین بنیـــاد و جامعه تمرکز دارد. بنیاد بایـــد باال
شفافیت را با توجه به اصول، اهداف، ساختار و فعالیت های خود حفظ کند. بنیادهای 
گرنت میکینگ به عنوان یک اصل قانونی معاف از مالیات هستند و فعالیت های بنیاد 
که  کنند  یایی فرآیندهای اجتماعی اســـت. بـــه این دالیل، بنیادها بایـــد تضمین  شـــما پو
رده می کنند. هیئت مدیره بنیاد نیز باید به طور فعاالنه ای در  آن ها الزامات شفافیت را برآو

کند. مورد بنیاد و فعالیت های آن، به عموم مردم اطالع رسانی 
ییس همچنین دارای 29 توصیه در زمینه های  گرنت میکینگ سو انجمن بنیادهای 
هدف بنیان گذار، محل اقامت قانونی بنیاد و معافیت مالیاتی، اســـناد تأسیس، قوانین و 
مقررات بنیاد، دســـتورالعمل ها و اصول راهنمـــا، عملکرد هیئت مدیره بنیاد، تجدیدنظر1 
1. Renewal
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هیئت مدیره بنیاد، شـــماره و مشـــخصات موردنیاز اعضای هیئت مدیـــره بنیاد، پاداش 
بـــرای اعضـــای هیئت مدیره بنیـــاد، تشـــکیالت هیئت مدیره بنیاد، رئیـــس هیئت مدیره 
بنیاد، کمیته ها، تضاد منافع، اطالعات و ارتباطات، عملکرد مدیریت، پروفایل الزامات 
گرنـــت میکینـــگ،  ره، اســـتراتژی  کننـــده، پنل هـــای مشـــاو و عملکـــرد اداره حسابرســـی 
ژه، مســـئولیت  یابی پرو ژه، ســـنجش تأثیر و ارز ژه، نظارت بـــر پرو اثربخشـــی، انتخـــاب پرو
مدیریت مالی و شیوه های حسابداری، سازمان مدیریت سرمایه گذاری، منبع دارایی های 
بنیـــاد، اصول مدیریت دارایی ها، اســـتراتژی ســـرمایه گذاری، تخصیـــص دارایی، اعطای 
کنتـــرل مدیریت دارایـــی و شـــفافیت در مدیریت مالی  تعهـــدات تحت شـــرایط رقابتی، 

است.

خانه قلب زوریخ- 1-3-9
یخ و  ر بنیـــاد تحقیقـــات قلب و عروق یک ســـازمان غیرانتفاعـــی همراه با دانشـــگاه زو
یـــخ اســـت که در حـــوزه پزشـــکی فعالیت می کنـــد. خانه قلب  ر بیمارســـتان دانشـــگاه زو
گردش خون ایجاد و منتقل می کند.  یـــخ، دانش جدید در زمینه قلب و بیماری هـــای  ر زو
یخ،  ر این بنیاد از طریق وابستگی اش به درمانگاه قلب و عروق در بیمارستان دانشگاه زو

پا است]32[.  کز تحقیقاتی و آموزشی در ارو یکی از مهم ترین مرا
یـــخ، محلی برای تبـــادل خالق دانـــش میان محققـــان، متخصصان  ر خانـــه قلـــب زو
بالینی، پزشکان خصوصی، استادان و کارکنان است. این بنیاد به ارائه خدمات به عنوان 
یک مرکز خدمات به پزشکان و بیماران مبتال به بیماری های قلبی و عروقی عمل می کند.
یخ، شامل بنیاد تحقیقات قلب و عروق، مرکز آموزش و  ر دفاتر شعبه در خانه قلب زو

پا است. دفتر تحریریه مجله قلب ارو

چشم انداز بنیاد تحقیقات قلب زوریخ	 
پا 	  بنیـــاد تحقیقـــات قلب و عروق مرکز پیشـــرو بـــرای بیماری های قلبی- عروقـــی در ارو

است.
فعالیت های هسته ای بنیاد، پشـــتیبانی تحقیقات پایه در مرکز مولکولی قلب و عروق 	 

یخ، آموزش  ر یـــخ و تحقیقات بیمار محور در دانشـــگاه بیمارســـتان زو ر در دانشـــگاه زو
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مداوم و ارائه پلت فرم برای برگزاری نشست های تخصصی علمی است.
جایگاه پیشرو در محافل تخصصی در فعالیت های پژوهشی و به یافته های تشخیصی 	 

و درمانی جدید منجر شود
یدادهای آموزشی، تأثیر محلی و جهانی دارد.	  رو

مأموریت	 
یت بنیاد، حمایت از تحقیقات بیماری های قلبی و عروقی است. مأمور

 

شکل 4‑11: نمای خانه قلب زوریخ

ژه هـــای تحقیقاتی و  گســـترش بیشـــتر پرو بنیـــاد تحقیقـــات قلـــب و عـــروق، به منظور 
فعالیت های آموزشـــی، به حمایت و پشـــتیبانی اهداکنندگان وابســـته اســـت. این بنیاد 
گزارش ســـاالنه بـــه ذینفعان، اهداکنندگان و حامیان مالی همراه با حســـاب های ســـاالنه 

یان( ارائه می کند. )ترازنامه و حساب سود و ز
کمک های مالی توسط بنیاد تحقیقات قلب و عروق]32[: ری  نحوه جمع آو

یادی به ایجاد یک رابطـــه طوالنی مدت با متقاضیان، اهداکنندگان و  بنیـــاد اهمیت ز
حامیـــان مالـــی می دهد. راه های بســـیاری جهت حمایـــت از فعالیت هـــای تحقیقاتی و 
یر به آن پرداخته می شود: آموزشی وجود دارد که شامل فرصت های مختلفی است که در ز
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1. حمایت غیراختصاصی
پشـــتیبانی غیراختصاصی، راه ســـخاوتمندانه ای جهت ارتقا فعالیت های تحقیقاتی 
ژه هـــای مهم و حوزه هـــای اصلی  بنیـــاد اســـت. بـــا کمک مالی بـــه صندوق پژوهـــش، پرو

کنند. به سرعت می توانند شتاب پیدا 

1. حمایت هدفمند
 بیش از 6 سال با مقدار 1.5 میلیون 

ً
کرسی استاد در دانشگاه1: یک استاد معموال ارتقا 

یال( حمایت می شود. حمایت کننده در درخواست  فرانک )معادل با 48.658 میلیارد ر
خود می تواند نام یک استاد خاص را نام ببرد.

ژه های تحقیقاتی مختلف، نیاز به پشـــتیبانی مالی  ژه تحقیقاتـــی: پرو توســـعه یک پرو
کامل باشد. ژه  دارند. حمایت می تواند برای یک بخش یا برای یک پرو

پشـــتیبانی از یـــک محقق: حمایـــت از یک محقـــق در ســـال 100.000 فرانک)معادل با 
یال( اســـت. حمایت کننده می تواند حوزه تحقیقـــات برای حمایت از  3.243 میلیـــارد ر
کند، مانند تصلب شرایین، تحقیقات سلول، نارسایی قلبی و... یک محقق را انتخاب 

بنیاد هنر و موسیقی بین المللی- 1-3-10
بنیاد هنر و موســـیقی بین المللی در ســـال 1987 تأســـیس گردید. فعالیت اصلی بنیاد 
شـــامل ارائه کمک های مالی در حوزه هنر، معماری، فرهنگ و موسیقی است که می توان 
بخشی از فعالیت های بنیاد، ایجاد کمک هزینه های سفر، جلسات، کارگاه های آموزشی، 
ژه یا فعالیت نام برد]33[. یزی و یا سازمان دهی یک پرو کنفرانس ها، سمینارها برای برنامه ر

مأموریت بنیاد هنر و موسیقی 	 
کمک های مالی جهت تســـهیل بهبود و انتشـــار هنرهای تجســـمی و نمایشی،  ایجاد 
گذشـــته اســـت. نگهداری شـــامل حفاظـــت و مرمت آثار  مطالعـــه و حفظ فرهنگ و هنر 
یست محیطی  منحصربه فرد هنر و معماری و همچنین حفظ اسناد و مدارک فرهنگی و ز

است.

1. Promoting Chair
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شکل 4‑12: نمای سایت بنیاد هنر و موسیقی

 اهداف	 
کمک های خود را به افراد و همچنین تأســـیس شـــرکت جدید  بنیاد هنر و موســـیقی، 
تخصیص نمی دهد، بلکه تنها برای سازمان های ایجادشده و به رسمیت شناخته شده:

در هنرهای نمایشـــی مانند شـــرکت اپرا، ارکســـتر ســـمفونی، گروه موســـیقی مجلســـی و 	 
شرکت های تئاتر و...

برای بازسازی معماری، برای حفاظت از هنر و موزه	 
یخ هنر	  برای تحقیق و انتشار بر روی تار

کشـــورهای  کمک هـــای مالـــی بنیـــاد هنـــر و موســـیقی بین المللـــی در ســـال 2015 در 
ییس 45.04%، آلمان 3.87%، بریتانیا %0.79،  کامرون 0.64%، ســـو بلغارســـتان %4.59، 
ایتالیا 0.79%، لیختن اشـــتاین 0.10%، نپال 1.78%، مقدونیه 3.13%، مونته نگرو %1.84 
کمک ها 30.778 فرانک بوده  که میانگین  یع شـــده اســـت  و ایاالت متحده 15.35% توز
گرفته بر اساس حوزه های مختلف، متفاوت بوده  کمک های مالی صورت  یع  است. توز

یر است: است، به شرح ز
58.95% به ســـازمان های ایجادشده و به رسمیت شناخته در هنرهای نمایشی مانند 	 

گروه موسیقی مجلسی، تئاتر و... اپرا، ارکستر سمفونی، 
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16.37% به موزه	 
یخ هنر	  20.44% برای تحقیق و انتشار در تار

بنیاد بین المللی پروژه امید- 1-3-11
ژه امید )فرصت های بهداشـــتی برای مردم در همه جا( در ســـال  بنیـــاد بین المللی پرو
یت  گردید و به ارائه راه حل های پایدار برای مشـــکالت بهداشتی با مأمور 1958 تأســـیس 
ژه امید در حـــال حاضر  کمک هـــای مردمـــی برای خودشـــان اختصاص یافته اســـت. پـــرو
کمک های بشردوســـتانه در  آمـــوزش پزشـــکی و بهداشـــتی و همچنین انجـــام برنامه های 

کشور فراهم می کند. بیش از 35 
ری، داوطلبان و آموزش پزشـــکی برای جلوگیری از  ایـــن بنیاد داروها و ملزومـــات ضرو
بیماری، ارتقا ســـالمتی، پاســـخ به فاجعه و نجات جان در سراسر جهان انجام می دهد. 
یت نظام هـــای بهداشـــتی، کمک های بشردوســـتانه و  ازجملـــه فعالیت هـــای بنیـــاد، تقو
امدادرسانی در هنگام اضطرار، آموزش جهت جلوگیری بیماری های عفونی و غیرمسری، 

کودکان و امور بهداشتی است]34[. بهداشت زنان و 

مأموریت	 
دســـتیابی بـــه پیشـــرفت های پایـــدار در مراقبت هـــای بهداشـــتی در سراســـر جهان با 

کمک های بشردوستانه در مناطق موردنیاز. برنامه های آموزشی بهداشتی و ارائه 
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شکل 4‑13: نمای سایت بنیاد بین المللی پروژه امید

فعالیت های بنیاد	 
مبارزه با بیماری، درمان بیماری و نجات جان انسان ها	 
کشورهای فقیر	  ایجاد مراقبت های بهداشتی برای مردم در 
کارکنان بهداشتی	  ره برای پزشکان، پرستاران و  ارائه آموزش و مشاو
ر به منظور آمـــوزش دیگران که چگونه ســـالمتی را در 	  اعـــزام داوطلبان بـــه مکان های دو

جوامع خود بهبود دهند.
هماهنگی با دولت های محلی به منظور ایجاد راهکارهایی برای مبارزه بیماری ها	 
کمک به افراد در معرض خطر.	  پاسخ به بالیای طبیعی و بحران های انسانی برای 
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انجمن زنان مسیحی جوان- 1-3-11
انجمن زنان مسیحی جوان در سال 1855 تأسیس گردید و به سرعت در سراسر جهان 
که برای توانمندسازی، رهبری و  گســـترش یافت. این انجمن یک جنبش جهانی اســـت 
کشور و 20.000 اجتماع محلی فعالیت می کند. توانمندسازی  حقوق زنان در بیش از 120 
زنـــان و دختران راهی برای تغییر جهان اســـت. اعضا و حمایت کننـــدگان انجمن زنانی از 

ادیان، سن، اعتقادات و فرهنگ های مختلفی هستند]35[.

چشم انداز 1035 انجمن زنان مسیحی جوان	 
چشـــم انداز 2035 انجمن برای ایجاد هدفی روشـــن برای پایـــداری آینده جنبش زنان 
مســـیحی جـــوان به منظـــور حصول و تأثیـــر زنان و دختـــران جـــوان به عنـــوان رهبرانی برای 
که تا سال 2035، 100 میلیون از  حفاظت از حقوق خود طراحی شده است به این صورت 
زنان و دختران جوان، به ســـاختارهای قدرت به منظور ایجاد عدالت، برابری جنســـیتی و 
جهان بدون خشونت و جنگ و رهبری جنبش زنان مسیحی جوان تبدیل خواهند شد.
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شکل 4‑14: نمای سایت انجمن زنان مسیحی

اولویت های استراتژیک انجمن	 
ره چهارســـاله به منظـــور پیاده ســـازی چشـــم انداز 2035، چارچوب  انجمـــن در هـــر دو
یت استراتژیک دارد: که برای چهار سال آینده، سه اولو استراتژیک خود را توسعه می دهد 

یت رهبری تحول آفرین زنان و دختران جوان. 1 تقو
تحقق حقوق بشر. 2
حمایت جنبش انجمن زنان مسیحی جوان. 3

فعالیت های انجمن	 
کردن زنان و دختران جوان به 	  توانمندســـازی از طریق برنامه های آموزشی جهت تبدیل 

کادمی رهبری زنان جوان رهبران و تصمیم گیرندگان در جوامع خود و توسعه آ
فعالیـــت جهت نفوذ در سیاســـت ها، مقرراتی که مانع از حقـــوق و رهبری بالقوه زنان و 	 

دختران جوان و ایجاد فرصت هایی برای دفاع از حقوق خود در سیاست های جهانی و 
کمیسیون وضعیت زنان و شورای حقوق بشر منطقه ای مانند اتحادیه آفریقا، 

فراهم کردن ایجاد فضای امنی برای زنان و دختران در جوامع محلی و تالش در بیش از 	 
70 کشـــور به منظور ارائه محیطی امن، بدون قضاوت و محرمانه در مورد مسائلی مانند 

ری و خشونت علیه زنان. حقوق و بهداشت بارو
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کمک های مالی توسط انجمن زنان مسیحی جوان	  نحوه جمع آوری 
کمک های مالی از طریق ســـایت در قســـمت بخشـــش به صورت  ری  نحـــوه جمـــع آو
یز به شماره حساب انجمن قابل  آنالین است و همچنین به صورت آفالین نیز از طریق وار

پرداخت است. ]35[.

کودکان- 1-3-13 بنیاد 
ییس و  کودکان در ســـو کودکان در ســـال 1994 با هدف ارائه حمایت هایی برای  بنیاد 
گردید. ازآنجایی کـــه کودکان در برابر بیمـــاری، فقر، درگیری های  خارج از کشـــور تأســـیس 
ژه های مراقبت های پزشـــکی و جراحی،  سیاســـی و قومی بی دفاع هســـتند، بنیـــاد در پرو
کنترل  حمایت روانی، پیشـــگیری از خودکشـــی نوجوانان فعالیت می کند. بنیاد به منظور 
که هر  دقیق به منظور شـــفافیت، استفاده بهینه ای از بودجه مطرح شده دارد. به این معنا 
ژه در حوزه خـــاص خود، اختصاص  یافت شـــده به طور مســـتقیم برای یـــک پرو فرانک در

داده می شود]36[.

کودکان	  استراتژی بنیاد 
ری با بهترین  ژه با توجه به معیارهای اخالقی، امکان ســـنجی، کیفیت و بهره و هـــر پرو
متخصصـــان پزشـــکی انتخـــاب می شـــود. انتخاب هـــا و جهت گیری های بنیاد توســـط 

هیئت مدیره بنیاد انجام می گیرد.

کودکان	  هدف بنیاد 
کودکان ایجاد تغییر واقعی در زندگی 
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کودکان شکل 4‑15: نمای سایت بنیاد 

پروژه های بنیاد]31[	 
مرکزی برای پدر و مادر جوان در آرژانتین	 
کامرون و میانمار	  عمل های جراحی در 
کنیا	  برنامه تغذیه در شاخ آفریقا1 - 
ییس	  ژه سابرینا در سو پرو
ییس	  مبارزه با خودکشی جوانان در سو
ییس	  عمل جراحی در سو
شبکه حمایت از مادران جوان در پرو	 
کودکان در مشکالت در رومانی	  حمایت از مادران و 
پشتیبانی از قربانیان سونامی در سریالنکا	 
یتنام	  کودکان محروم در و مدرسه برای 
یتنام	  مرکز نابینایان و عمل جراحی در و
کودکان ژنو	  گرفته در بیمارستان  ژه ها: فعالیت های صورت  سایر پرو

1. Horn of Africa





| فصل پنجم |

برنامه ها و سیاست ها
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قوانین و برنامه ها- 5-1

قانون مدنی سوییس- 5-1-1
که در  ییس در ارتباط با بنیاد و انجمن ها در قانون مدنی است  منابع اصلی قانون ســـو
گردیده است. قوانین مربوط به انجمن ها و بنیادها در پیوست 1-8  یب  ســـال 1907 تصو

کامل آمده است. به طور 

سیاست های دولت در ارتباط با سازمان های غیرانتفاعی- 5-1
ییس در ارتباط را بخش غیرانتفاعی، دامنه و  کلی دولت ســـو در این بخش، وضعیت 
شـــکل حمایت های دولتی برای ســـازمان های غیرانتفاعی در ســـطح سازمان های ملی و 

فراملی موردبحث قرار می گیرد]18[.
سیاست های خاص دولت برای سازمان های غیرانتفاعی

هرچند رابطه دولت نســـبت به سازمان های غیرانتفاعی ضمنی و نامنسجم است اما 
که سازمان های غیرانتفاعی ارائه می کنند را قدردانی می کند  دولت از برنامه ها و خدماتی 
ییس مخالف  و همیشـــه به روابط خوب با بخش غیرانتفاعی عالقه مند است. دولت سو
تنظیـــم بخش غیرانتفاعی اســـت چـــون بخش غیرانتفاعـــی را یک جزء مهـــم از جامعه با 

که به وضوح مستقل از دولت است. سطح باالیی از فعالیت می داند 
ییس از ارائـــه پشـــتیبانی گســـترده نمایـــن یـــا نظارتـــی بـــرای ســـازمان های  دولـــت ســـو
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غیرانتفاعی در ســـطح فدرال، ایالتی و سطح شـــهری اجتناب می کند. روش های اصلی 
ییس از ســـازمان های غیرانتفاعـــی سیاســـت مالیاتـــی انگیزاننده و  حمایـــت دولـــت ســـو
که سازمان های غیرانتفاعی خدمات عمومی مانند مراقبت از افراد  حمایت مادی زمانی 
ســـالمند و پناهندگـــی اســـت. ســـازمان های غیرانتفاعـــی در مقایســـه بـــا ســـازمان های 
ایـــن  بـــر  عـــالوه  کـــرد.  خواهنـــد  یافـــت  در قابل توجهـــی  مالیاتـــی  مزایـــای  خصوصـــی، 
کمک هـــای مالی به ســـازمان های  مالیات دهنـــدگان عـــادی نیـــز ممکن اســـت از طریق 

غیرانتفاعی از پرداخت بخشی از مالیات معاف شوند.
بسیاری از ســـازمان های غیرانتفاعی توسط بودجه دولتی1 حمایت می شوند. سه نوع 
که به ارائه خدمات مرتبط نیست، تدارک  حمایت دولتی وجود دارد: کمک های مستقیم 
که شـــامل قـــرارداد بین دولـــت و یک یا چند ســـازمان  ســـرمایه2 و موافقت نامـــه خدمـــات 
کمتری  کمک های مســـتقیم و تدارک سرمایه از اهمیت  غیرانتفاعی اســـت. ازآنجایی که 

ییس برخوردار هستند در این بخش به موافقت نامه خدمات پرداخته می شود. در سو
که به ســـازمان غیرانتفاعی سپرده می شود، با ارائه یک خدمت  موافقت نامه خدمات 
عمومـــی تعریف می شـــود. نمونه هایی از چنین توافقنامه هایی شـــامل قـــرارداد میان دفتر 
مرکزی اداره بیمه اجتماعی فدرال برای مسائل مربوط به خانواده3 و سازمان های چتری در 
بخش مراقبت برای ارائه خدمات به افراد مسن و معلول یا برای مسائل خانواده است و یا 
قـــرارداد میان اداره فدرال فرهنگ4 و ســـازمان های غیرانتفاعی در بخـــش هنر، میان اداره 
رزشـــی و همچنین قراردادهایی توسط اداره فدرال توسعه  رزشـــی5 و انجمن های و فدرال و
کشـــور می توان نام برد. یک مثال خوب از تمایل  یت های خارج از  و همکاری برای مأمور
یق ســـرمایه برای بنیـــاد صادرکننده  دولـــت برای حمایت از ســـازمان های غیرانتفاعی تزر
یـــادی توســـط ایالت ها فراهم  گواهینامـــه زی وو اســـت، ســـرمایه راه انـــدازی آن تا حدی ز

گردید.

1. public funds
2. provision of capital
3. Zentralstelle für Familienfragen im Bundesamt für Sozialversicherungen
4. Federal Office of Culture
5. Federal Office of Sports
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کار داوطلبانه از طریق مشـــارکت در  منبـــع دیگری از حمایـــت دولت، ارائـــه یارانه بـــه 
بودجـــه بـــه ســـازمان های غیرانتفاعـــی جهت ســـرمایه گذاری اســـتخدام، آمـــوزش اولیه و 
آموزش هـــای بیشـــتر و ارائه پـــاداش جزئی به داوطلبان اســـت. بااین حال، ایـــن یارانه های 
دولتی کم هستند و عمدتًا بر روی ارائه بودجه برای تأمین مالی برنامه های آموزشی رهبران 

رزش افراد مسن است. رزشی و و جوان، انجمن های و

میزان حمایت های دولتی	 
کمـــک مالـــی  رد دقیقـــی از ســـطح  تـــا ســـال 1990 عـــدم وجـــود اطالعـــات مانـــع بـــرآو
اختصاص یافته به موافقت نامه خدمات می شـــود. به منظور ارائه چنین شـــواهدی اولین 
ییس موردحمایت  گردید. این نتیجه گیری توســـط آمار سو گزارش در ســـال 1997 منتشـــر 
که نشـــان دهنده تخصیص بیـــش از نیمـــی از بودجه دولت بـــه موافقت نامه  گرفـــت  قـــرار 
گزارش، بخش های رفاه اجتماعی،  خدمات و یارانه ها فدرال بوده اســـت. با توجه به این 
رزی و تغذیه هرکدام بیـــش از 10 درصد از یارانه ها را به خود اختصاص  کشـــاو حمل ونقل، 
که در  دادند و بنابراین بزرگ ترین ذینفعان به شـــمار می روند. بااین حال، شـــایان ذکر است 
ســـال 1997، 85 درصـــد از تمـــام یارانه هـــا به نهادهای فـــدرال )به عنوان مثـــال بیمه های 
اجتماعی، راه آهن، جاده های ملی( و تنها 8.2 درصد به ســـازمان های خصوصی و 6.8 

یگران اختصاص داده شده است. درصد به دیگر باز
گزارش یارانه ای ســـال 2008، ســـهم یارانـــه از مخارج دولت فدرال از ســـال  بـــا توجه به 
1970 تـــا 2005 از 40% بـــه 58% افزایش یافتـــه اســـت )حـــدود 30 میلیارد فرانـــک معادل با 
یـــال(. در ســـال 2006 بســـیاری از یارانه ها برای رفـــاه اجتماعی  973.170 هـــزار میلیـــارد ر
رزی و تغذیه )12%( اختصاص  )45%(، ترافیک )18%(، تحقیق و آموزش )15%( و کشاو

داده شده است.
یافت کنندگان، هدف و مقدار حمایت  پایگاه داده یارانه فدرال، اطالعاتی در مورد در
یال(  ارائه می کند. به عنوان مثال بیش از 50 میلیون فرانک )معادل با 1.621 هزار میلیارد ر
رزش و جوانان اختصاص یافته است. بیش از 3 میلیون  به برنامه های آموزشـــی انجمن و
یگران  یـــال( به مؤسســـات هنرهای حرفـــه ای و باز فرانـــک )معـــادل بـــا 97.317 میلیارد ر
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اجتماعـــی بـــا مســـئولیت ملی در ایـــن بخش و دیگر ســـازمان های چتر ملـــی1 اختصاص 
یـــال( برای  داده شـــده اســـت. تقریبـــًا 1.5 میلیـــون فرانک )معـــادل بـــا 48.658 میلیارد ر
کیفیت  که عملکردشان شامل هماهنگی، توسعه استانداردهای  انجمن های خانوادگی 
کردند؛ ســـازمان های خیریه و امدادرسان بیش از 1.5 میلیون فرانک  یافت  و... اســـت، در
کمک های خود  یال( به صورت پرداخـــت یکجا2 به منظور  )معـــادل با 48.658 میلیارد ر
کردند. نزدیک 14 میلیون فرانک )معادل با 454.146  یافـــت  برای تقاضای پناهندگی در
کمک و بهبـــود یکپارچگی اجتماعی اتباع  یال( به برنامه های اجراشـــده جهت  میلیارد ر
خارجـــی، همچنین ایجاد ســـاختارهای ارتقادهنده ادغام اجتماعـــی اختصاص یافت. 
ره ای  یال( نیز در خدمات مشـــاو بیش از 18 میلیون فرانک )معادل با 583.902 میلیارد ر

رزان در ایالت ها سرمایه گذاری شد. کشاو به 
کرده است:1. نهادهای  گذشـــته، موضع دولت در دو جنبه تغییر  در طول چند ســـال 
دولتـــی بااحتیاط بیشـــتری در هنگام پشـــتیبانی مالی اقـــدام می کنند، 2. ســـازمان های 

یافت می کنند. غیرانتفاعی پشتیبانی نظارتی بیشتری در
در ســـال 2006 قانون مالی و قانون بنیاد برای ســـازمان های غیرانتفاعی در قانون مدنی 
کسر مالیات بین ایالت ها و شهرها به حداقل برسد و  گرفت و تفاوت  مورد تجدیدنظر قرار 
کمک های مالی از مالیات مستقیم فدرال از 10% به 20% افزایش یافته بود. کسر مجاز برای 
ییس هیچ مشـــوق صریح و روشنی برای اکثر سازمان های  در حال حاضر، دولت ســـو
غیرانتفاعی ارائه نمی کند، هرچند برخی از مشـــوق های مالیاتی به سازمان ها و بنیادهای 

بین المللی ارائه می کند.

استانداردهای بنیاد زی وو]39[- 5-1-1

وضعیت منافع عمومی- 5-1-1-1

استاندارد 1: وضعیت منافع عمومی
انجـــام می دهنـــد. فعالیـــت  ســـازمان های غیرانتفاعـــی فعالیت هـــای خیرخواهانـــه 
1. national umbrella organizations
2. lump‐sum payments
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که  ییس تعریف می شـــود  خیرخواهانـــه به عنـــوان یک فعالیت توســـط نهاد قانونی در ســـو
خدماتـــی در جهـــت منافـــع جامعـــه ارائـــه می کننـــد. بـــر اســـاس اســـتانداردهای زی وو، 
گر در یک یا بیشتر  سازمان های غیرانتفاعی به عنوان سازمان خیریه طبقه بندی می شوند ا

کنند: یر فعالیت  حوزه های ز
نیازهای اجتماعی. 1
نیازهای انسانی. 2
نیازهای اجتماعی/ فرهنگی. 3
یست، طبیعت و یا حفاظت از حیوانات. 4 محیط ز

درستی و صداقت- 5-1-1-1

استاندارد 1: درستی و صداقت
کنند. سازمان های غیرانتفاعی به طور اخالقی و باصداقت عمل 

برده می شود: یر برای تمامی بخش ها به کار اصول ز
صداقت: ســـازمان های خیریه به طور صادقانه رفتار کنند و اعتماد عموم مردم را حفظ 	 

کنند.
یـــه باید اطالعات شـــفاف را بـــه عموم مردم ارائـــه کنند و 	  شـــفافیت: ســـازمان های خیر

حســـاب های عادالنـــه و به موقـــع کـــه ارائه دهنده دیدگاه جامـــع و صادقانه از ســـاختار، 
فعالیت و استفاده منابع مالی خود است را بایگانی نمایند.

صداقت: سازمان های خیریه با قانون مطابقت داشته باشند و درستی و صداقت خود 	 
کنند. را حفظ 

کنند.	  کرامت انسانی عمل  گاهی از  احترام: سازمان های خیریه با احترام و آ
یـــه به طور مســـئوالنه ای بـــر فعالیت های خود بر اســـاس 	  مســـئولیت: ســـازمان های خیر

اهداف تعیین شده تمرکز نمایند.
اثربخشـــی: ســـازمان های خیریه به صورت کارآمـــد، مؤثر و پایدار عمل کننـــد و از منابع 	 

کنند]40[ مالی جهت اهداف تعیین شده به طور مؤثری استفاده 
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مدیریت و سازمان- 5-1-1-3

کم استاندارد 3: نهاد حا
کم بر یک انجمن )مجمع عمومی اعضا یا نمایندگان(، اصول سازمان  نهاد ارشـــد حا
را تعییـــن می کننـــد. در مورد بنیادها نیز، هیئت مدیره اصول ســـازمان را مطابق با منشـــور 

بنیاد تنظیم می کنند.
کمیته برای انجمن ها هســـتند.  به طورمعمول، هیئت مدیره تراســـتی بـــرای بنیادها و 
کسب وکار، مدیریت و  یژه برای فعالیت  کلی برای ســـازمان، به و هیئت مدیره مســـئولیت 
یسک و کنترل داخلی را بر عهده دارد. همچنین هیئت مدیره،  استفاده از وجوه، مدیریت ر
ســـاختارها و روش هـــای موردنیـــاز برای انجام وظایـــف و نظارت بـــر آن را به صورت منظم 

تعیین می کند.

ل استاندارد 1: استقال
هیئت مدیره حداقل شـــامل پنج عضو مســـتقل اســـت. اعضـــای هیئت مدیره دارای 
ره چهارســـاله اســـت و  کثر دو مهارت هـــای موردنیاز با مســـئولیت های خود باشـــند. حدا

انتخاب مجدد نیز امکان پذیر است.

استاندارد 5: افشا منافع1
گزارش ساالنه  که مربوط به فعالیت سازمان است را در  اعضای هیئت مدیره منافعی 
گر منافع ســـازمان با منافع اعضای هیئت مدیره  کنند. ا و یا در وب ســـایت سازمان افشـــا 

تداخل داشته باشد، این منافع توسط هیئت مدیره افشا می شوند.

استاندارد 1: جدایی قدرت ها
اعضای هیئت مدیره و مدیریت اجرایی باید ازلحاظ عملکرد و شـــخصیتی تفکیک 
کـــه اعضای هیئت مدیـــره به طـــور همزمان مدیر  باشـــند. در بعضـــی مواقع ممکن اســـت 
اجرایـــی یـــا عضـــوی از مدیریت اجرایی را بر عهده داشـــته باشـــد. اعضـــای هیئت مدیره 
نمی توانند با مدیریت اجرایی مرتبط باشند یا همکاری طوالنی مدتی داشته باشند. مدیر 
1. Vested interests
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کند. ره برای مدیران اجرایی را ایفا  اجرایی فقط می تواند نقش مشاو
گانه میان  کارکنان ســـازمان نیز نمی توانند عضوی از هیئت مدیره باشند. وظایف جدا
کم استراتژیک و مدیریت اجرایی باید در تعریف  هیئت مدیران به عنوان نهاد نظارتی و حا

روشن وظایف، شایستگی ها و مسئولیت ها تفکیک شوند.

کنترل داخلی استاندارد 3: 
کنترل هـــای داخلی مناســـب و سیســـتم مدیریت  وظایـــف هیئت مدیـــره مراقبـــت از 

یسک مناسب با توجه به: ر
دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان	 
کارآمد	  عملکرد مؤثر و 
گزارش دهی شفاف و صادقانه	  ارتباطات، حسابرسی و 
تطابق با قوانین، استانداردها و ارزش های سازمان	 
پیشگیری و مبارزه با فساد	 

استاندارد 3: حق الزحمه
اعضای هیئت مدیره به صـــورت افتخاری خدمات خود را ارائه می کنند. حق الزحمه 

کارکنان پرداخت می شود. مناسب به 
کم  یر برای وظایف معمولـــی اعضای هیئت مدیره به عنوان نهـــاد نظارتی و حا مـــوارد ز

برده می شود: استراتژیک به کار
کار 	  کارکنان، اعضای هیئت مدیره پرداختی مرتبط با سازمان بر اساس قانون  به استثنا 

تعریف شده، ندارند.
می تـــوان حق الزحمه متوســـطی بـــه اعضای هیئت مدیـــره برای فعالیت هـــای وقت گیر 	 

کرد. پرداخت 
پرداخت شود.	  هزینه های واقعی می تواند توسط نرخ ثابت مناسبی باز
مقدار هرگونه حق الزحمه باید بر اساس اندازه و ماهیت سازمان خیریه باشد.	 
زانه، رسمی، ساالنه، جلسه و یا 	  مقدار کل تمامی حق الزحمه ها )برای مثال ساعتی، رو
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یابی می شود. سایر نرخ ها( ارز
هرگونه حق الزحمه ای باید به صورت واضح و شفاف توسط هیئت مدیره تعریف شود.	 

عملکرد- 5-1-1

استاندارد 9: بهره وری
یـــه به طور مؤثـــری از منابع مالی خود برای اهداف تعیین شـــده اســـتفاده  ســـازمان خیر

می کند.
ژه ها و خدمات در محدوده سازمان های  که بر روی پرو کل سازمان  درصد هزینه های 
بـــرای  کثـــر %35  مشـــابه اســـتفاده می گـــردد، حداقـــل 65% اســـت. به عبارت دیگـــر حدا

برده می شود. فعالیت های اجرایی و سرمایه گذاری به کار
ری کمک مالی و تبلیغات 25% است. درصد هزینه های کل سازمان که برای جمع آو

استاندارد 10: تأثیر
که بر اساس اهداف  ســـازمان به طور مداوم اثربخشـــی فعالیت های هســـته ای خود را 

تعریف می شود، مورد نظارت قرار می دهد. این اهداف به طور منظم بررسی می شوند.
یر برای بررسی اثربخشی عملیات سازمان استفاده می شود: سؤاالت ز

ما به عنوان یک سازمان خیریه به چه چیزی می خواهیم برسیم؟	 
کنیم؟	  از چه استراتژی باید برای رسیدن به این اهداف استفاده 
چه منابع و مهارت هایی برای پیاده سازی این استراتژی ها الزم است؟	 
رده ایم؟	  کنون به دست نیاو کنون دست یافته ایم و آنچه تا به چه چیزهایی تا

کردن استاندارد 11: ذخیره 
ســـازمان های خیریه اندوخته های مناســـبی دارند. ســـرمایه ســـازمان )دارایی خالص 
بدون محدودیت(، تمام هزینه های ســـازمان را برای حداقل 3 و حداکثر 18 ماه پوشـــش 
گر ســـرمایه ســـازمان بیش از این محدوده باشـــد، ســـازمان اهداف ذخیره ای را  می دهد. ا

گرفته شود. که مناسب با شرایط در نظر  تعریف می کند 
ســـرمایه ســـازمان )دارایـــی خالـــص بـــدون محدودیـــت( به عـــالوه ســـرمایه صنـــدوق 
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)بودجه هـــای محدود(، تمامی هزینه ای ســـازمان را برای حداقـــل 3 ماه و حداکثر 24 ماه 
گر سرمایه ســـازمان )دارایی خالص بدون محدودیت( به عالوه سرمایه  پوشـــش می دهد. ا
صندوق1 )بودجه های محدود( خارج از این محدود باشـــد، ســـازمان اهداف ذخیره ای را 

گرفته شود. که مناسب با شرایط در نظر  تعریف می کند 

استاندارد 11: شفافیت
گـــزارش ســـاالنه اطالعات در مـــورد تمامی طیف فعالیت هـــای خود ارائه  ســـازمان در 
می کند. این شامل گزارش ساالنه و همچنین صورت مالی ساالنه حسابرسی شده مطابق 
گزارش  گزارش ساالنه )گزارش ساالنه و  ییس است. سازمان خیریه،  با GAAP FER21 سو
 )GAAP FER21 حسابرسان به همراه صورت های مالی ساالنه حسابرسی شده مطابق با
خود را منتشـــر می کند. این اطالعات به صورت آزادانه در ســـایت ســـازمان های خیریه در 

دسترس است.

مالی- 5-1-3

استاندارد 13: صورت های مالی ساالنه
صورت های مالی ســـاالنه، نمایش درســـت و عادالنـــه ای از وضعیت مالی ســـازمان، 
نتایـــج عملیـــات و جریان های نقدی را ارائه می کند. ســـازمان صورت هـــای مالی خود را 
 GAAP آماده می شـــود و GAAP FER ییس مطابـــق بـــا اســـتانداردهای حســـابداری ســـو

FER21 برای سازمان های غیرانتفاعی خیرخواهانه اعمال می شود.
کمـــک و تبلیغات عمومـــی و همچنین هزینه هـــای اداری با  ری  هزینه هـــای جمـــع آو

گزارش داده می شوند. استفاده از روش های منتشرشده توسط زی وو محاسبه و 

استاندارد 11: حسابرسی
صورت های مالی ساالنه توسط حسابرسان مستقل و حرفه ای واجد شرایط حسابرسی 

می شود.
ییس توســـط  ســـازمان ها صورت های مالی ســـاالنه خود را مطابق با GAAP FER ســـو

1. fund capital
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حسابرسان مستقل، حرفه ای و واجد شرایط دارند:
چنانچه ســـازمان به طور قانونی موظف به انجام حسابرســـی باشد، باید یک حسابرسی 	 

معمولی یا محدود بروی صورت های مالی ساالنه بر طبق الزامات قانونی انجام دهد.
چنانچـــه ســـازمان به طور قانونی موظف به انجام حسابرســـی نباشـــد، باید حداقل یک 	 

ییس EXPERTSuisse انجام دهد. بررسی بر طبق استانداردهای حسابرسی سو
ســـازمان یک حسابرس معتبر یا کارشـــناس حسابرسی برای انجام حسابرسی منصوب 	 

کند.
ســـازمان هایی که به طور قانونی موظف به انجام حسابرســـی نیســـتند و خیلی کوچک 	 

کنند. هستند، می توانند یک حسابرس معتبر منصوب 

استاندارد 15: سرمایه گذاری
هرگونه سرمایه گذاری که توسط سازمان ایجاد می شود، مطابق با مقررات سرمایه گذاری 
گر ســـرمایه گذاری های مالی و ارزش هر ملک ســـرمایه گذاری بیش از 2 میلیون  هســـتند. ا

فرانک باشد، سازمان قوانین سرمایه گذاری را در محل قرار می دهد. 
از  درآمـــد  اهـــداف  ســـازمان،  موردنیـــاز  نقدینگـــی  و  یســـک  ر تحمـــل  مقـــررات  ایـــن 
ســـرمایه گذاری های مالـــی و اهـــداف ســـازمان را در نظـــر می گیرد. این مقـــررات همچنین 

یست محیطی و معیارهای اداره خوب را در نظر می گیرد. عوامل اجتماعی، ز

شبکه ها- 5-1-1

استاندارد 11: شبکه های ملی
که به آن ها وابســـته  انجمن های چتری1 انطباق با اســـتانداردها را میان ســـازمان هایی 

یج می دهند. هستند، ترو
گر سازمان بخشی از یک شبکه ملی در سطح کشور یا سازمان فرا منطقه ای )سازمان  ا
یر اعمال می گردد: مادر / چتری( باشد و به طور قانونی مستقل، منطقه ای باشد به شرح ز

یر نظر 	  وظایف سازمان مادر این است که اطمینان حاصل کند که سازمان های فرعی ز

1. Umbrella associations
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یابی می شوند. خود، مطابق با استانداردهای زی وو هستند و بر این اساس ارز
ســـازمان های مـــادر موظـــف هســـتند که نام ســـازمان های فرعـــی خود را کـــه منطبق با 	 

اســـتانداردهای زی وو هســـتند و آن هایی که منطبق با اســـتانداردها نیســـتند را افشـــا 
کنند.

ســـازمان های مادر و سازمان های فرعی که بودجه ها را به اعضای دیگر از شبکه منتقل 	 
که چنین  کـــردن  گام های مناســـبی انجام دهند، جهـــت اطمینان حاصل  می کننـــد، 

بودجه هایی برای هدف تعیین شده آن ها، استفاده می گردد.

استاندارد 13: شبکه های بین المللی
کنند  ری کننده کمک مســـئول این هستند که اطمینان حاصل  ســـازمان های جمع آو

کنند. که بودجه های اهداشده را با توجه به هدف های تعیین شده استفاده 
گر سازمان بخشـــی از یک شبکه بین المللی باشد، آن ســـازمان مسئولیت استفاده از  ا
بودجه های اهداشـــده را دارد. این مســـئولیت نمی تواند به اداره مرکزی یا به اعضای دیگر 

شبکه بین المللی انتقال داده شود.

کمک و ارتباطات- 5-1-5 جمع آوری 

کمک مالی کمپین جمع آوری  استاندارد 13: 
کمک های اهداشـــده را بـــرای اهداف  ســـازمان نســـبتًا بودجه ها را افزایـــش می دهد و 

تعیین شده، اختصاص می دهد.
کمک های مالی یک باره1 نباید تعهدی برای تبدیل شـــدن به یک عضو از سازمان ایجاد 	 

کند.
کـــه به موجب آن 	  ره خـــروج مقتضـــی بایـــد برای انـــواع حمایت هـــا تعیین شـــود  یـــک دو

ره زمانی متعهد شوند. اهداکنندگان متعهد به مبلغ مشخص و دو
کم باید به خواسته های اهداکنندگان احترام بگذارند.  ری کننده  سازمان های جمع آو
کمک های ایجادشـــده  آن ها باید اهداف مجموعۀ خود را به طور روشـــنی توضیح دهند. 

1. One-off donations
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گانه ای تخصیص داده می شوند.  برای یک هدف تعیین شده ثبت می شوند و به طور جدا
ری شده در چارچوب اهداف سازمان  گر سازمانی تمایل به استفاده از کمک های جمع آو ا

کمک به روشنی مشخص شود. ری  باشد، این باید در زمان درخواست جمع آو
کـــه موردحمایت و  کمـــک، بایـــد به حقـــوق افـــرادی  ری کننـــده  ســـازمان های جمع آو
کرامـــت آن ها تضعیف  کـــودکان، احترام بگذارند و  پشـــتیبانی قـــرار می گیرند به خصوص 

نشود.

استاندارد 19: حفاظت از اطالعات
یـــم خصوصی اهداکننده احتـــرام می گذارد.  ســـازمان، به حفاظـــت از اطالعات و حر
ســـازمان نباید اطالعات و آدرس اهداکنندگان، اعضا، دوستان و اشخاص عالقه مند را 
بفروشـــد یا مـــورد مبادله قرار دهد. ســـازمان ها در همـــه زمان ها، تابع مقـــررات حفاظت از 

داده ها هستند.
کمک به صورت تلفنی، پیامک  ری  که جمع آو کنند  سازمان ها باید اطمینان حاصل 
کمک  یا ایمیل، مراجعه حضوری و... به صورت ســـرزده نیســـت و افراد مجبور به اهدای 

گفتگو و یا بازدید درصورتی که فرد تمایلی به ادامه نباشد باید فورًا متوقف شود. نشوند. 
کمـــک یک بیانیـــه حفاظت از اطالعـــات به صورت  ری کننـــده  ســـازمان های جمع آو

ز در وب سایت خود دارند. روشن، قابل مشاهده و در دسترس و به رو

استاندارد 10: شرکای جمع آوری اعانه
ری کمک با سازمان خیریه است، حتی زمانی که آن ها با اشخاص  مسئولیت جمع آو
ری  یر برای سازمان هایی که با اشخاص ثالث در جمع آو ثالث همکاری می کنند. قوانین ز

اعانه همکاری می کنند، اعمال می گردد:
یـــه به منظـــور اطمینـــان از اینکه شرکایشـــان نیز با الزامـــات زی وو در 	  ســـازمان های خیر

کمک مالی تطابق دارند، مسئول هستند. ری  ارتباط با جمع آو
تمام داده های مربوطه مانند جزئیات اهداکنندگان تنها توســـط ســـازمان خیریه حفظ 	 

می گـــردد و آن ها نمی توانند به اشـــخاص ثالث منتقل کنند. این مـــورد باید صراحتًا در 
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گردد. توافقنامه مربوط بیان 
کمک 	  ری  حقوق دسترســـی به  حساب های بانکی و پستی مورداســـتفاده برای جمع آو

باید همیشه به طور انحصاری توسط سازمان خیریه حفظ شود.
کمســـیون به صـــورت درصدی از بودجـــه افزایش یافتـــه پرداخت 	  ســـازمان های خیریه، 

نمی کنند.
بخش عمده ای از حقوق کارکنان شرکای سازمان، نباید مرتبط به عملکرد یا وابسته به 	 

موفقیت باشد.
هیچ گونه مزیتی جهت تأمین مالی توسط پیمانکاران وجود ندارد.	 

کمک1 استاندارد 11: تقویم جمع آوری 
ری کمک  یم جمع آو ری کمک خود را بر طبق تقو ســـازمان های بزرگ مجموعه جمع آو

زی وو، هماهنگ و تنظیم می کنند.
کـــه به طور منظم کمپین های  مفاد این اســـتاندارد برای ســـازمان هایی اعمال می گردد 
کننـــدگان جدید برگـــزار می کنند. زی وو  ردن اهدا ملـــی یـــا فرا منطقه ای برای به دســـت آو
ییس هماهنگ  کمک سو ری  یم جمع آو اطالعات در مورد این مجموعه ها هرسال در تقو

یر تقسیم می شود: که به قسمت های ز می کند 
یم 1: همکاری های توسعه بین الملل	  تقو
یم 2: منطقه ملی: بهداشت، اعتیاد و ناتوانی	  تقو
ییس و حفاظت از 	  یـــم 3: فعالیت هـــای اجتماعـــی، فرهنگـــی و اجتماعـــی در ســـو تقو

یست، حیوانات و طبیعت محیط ز
یخ های دیگر...	  تار

یمی  کمک در هرســـال تقو ری  ره جمـــع آو کثر در ســـه دو یـــه حدا هر ســـازمان های خیر
ری  کمک جمع آو که در سراســـر چندین منطقـــه  کنند. ســـازمان هایی  می توانند شـــرکت 
کثر در سه  یم ارائه شـــوند. این سازمان ها نیز حدا می کنند، می توانند در چندین بخش تقو

کنند. یخ درمجموع می توانند شرکت  تار

1. Fundraising Calendar
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کمک مالی- 5-1-1 استانداردهای انجمن بین المللی سازمان های جمع آوری کننده 
ردن اعتماد بیشتر  کمک مالی با به دست آو ری کننده  توان بالقوه سازمان های جمع آو
که با پایبند بودن به اســـتانداردهای اعضای انجمن دنبال می شـــود. این  افزایش می یابد 

یر است]30[: استانداردها شامل موارد ز

کم استاندارد 1: اعضا و مسئولیت های نهاد حا
کم باید حداقل از 5 نفر تشکیل شود.	  نهاد حا
کم خدمت می کنند باید: دستمزدی برای خدمات خود به عنوان 	  افرادی که در نهاد حا

یافـــت نکنند، مســـتقل باشـــند و به طور منظم در جلســـات  اعضـــای هیئت مدیـــره در
حضورداشته باشند.

استاندارد 1: اهداف منافع عمومی
گزارش های عمومی 	  یت و اهداف سازمان در تمامی  باید بیانیه روشن و سازگار با مأمور

کمک باشد. ری  و موارد جمع آو
فعالیت ها باید به سمت دستیابی سازمان ها به اهداف منافع عمومی سازمان هدایت 	 

شوند.

استاندارد 3: مسئولیت های مالی
حساب های ساالنه باید آماده شود و توسط حسابرسان حرفه ای واجد شرایط و مستقل 	 

حسابرسی شوند.
هزینه ها باید با اندازه و مقیاس فعالیت های سازمان متناسب باشد و مطابق با اخالق 	 

سازمان های عام المنفعه باشد.

کمک مالی استاندارد 1: شیوه های جمع آوری 
گمراه کننده نباشد.	  ری کمک باید مبتنی بر صداقت، دقت باشد و  شیوه های جمع آو
ری کمک باید به تناسب منطقی با هزینه های کلی سازمان محدود 	  هزینه های جمع آو

گیرند. شود و به طور منظم به منظور مقرون به صرفه بودن مورد آزمایش قرار 
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استاندارد 5: اطالعات عمومی
اطالعـــات در مـــورد فعالیت های ســـازمان و نتایج باید به طور منظم آماده شـــود و برای 	 

عموم به طور آزادانه در دسترس باشد.
که به راحتی قابل فهم باشد.	  اطالعات باید جامع در فرمت هایی باشد 
به منظور کمک به درک اطالعات مالی و به منظور ایجاد مقایســـه مناســـب، اطالعات 	 

روایی توضیحی فراهم شود. ]28[





| فصل ششم |

جمع بندی





جمع بندی- 1

ییس« با هدف  کشور سو گزارش حاضر با عنوان »بررسی وضعیت وقف و امور خیریه 
ییس انجام شده  کشـــور ســـو بررســـی ســـاختار وضعیت وقف و امور خیریه و مســـاجد در 

است.
پای غربی است  کشوری اســـت در ارو ییس،  کنفدراسیون سو ییس با نام رسمی  ســـو
که از شـــمال با آلمان، از شـــرق با اتریش و لیختن اشتاین، از جنوب با ایتالیا و از غرب با 
کوچکی  کشور نســـبتًا  کیلومترمربع  فرانســـه همســـایه اســـت و با مســـاحت بالغ بر 41.290 
کوه های  که شامل  ییس به طورکلی به سه منطقه جغرافیایی تقســـیم می شود  است. ســـو
را در ناحیه شمال غربی و حوالی مرز  کوه های ژو ییس و  آلپ، ناحیه میتالند یا فالت سو
پا است. این  ییس یکی از کوهستانی ترین و مرتفع ترین کشـــورهای ارو فرانســـه است. ســـو
که برن پایتخت  کشور به صورت جمهوری فدرال است و از 26 ایالت تشکیل شده است 

ییس و مرکز دولت فدرال است. سو
کشور برای سال های 2014 و  گزارش بانک جهانی، رشـــد تولید ناخالص داخلی  بنا بر 
2015 به ترتیب 1.9% و 0.8% اســـت و میزان تولید ناخالص بر اســـاس ســـرانه جمعیت در 
ســـال های 2013 و 2014 برابـــر بـــا 84.658/8 و با 85.814/5 اســـت بـــه این صورت که 
میـــزان تولیـــد ناخالص داخلی در ســـال 2015، برابر با 670.79 میلیـــارد دالر و میزان تولید 
ناخالص داخلی بر اساس سرانه جمعیت، از جهان و ایران به طور قابل مالحظه ای بیشتر 
اســـت. همچنیـــن میزان درآمد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه جمعیت جهان در ســـال 
2014، 15.116 میلیـــون دالر و این شـــاخص برای ایران به میـــزان 17.400 دالر )تقریبًا 573 
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یال( است. میلیون ر
که در رأس قوه  ییس به صورت جمهوری فدرال اســـت  کشور ســـو ســـاختار حکومتی 
ییس جمهور( قرارگرفته است. شورای فدرال )قوه  ییس شورای فدرال )ر ییس ر مجریه سو
زارتی  زارتخانه از ادغام چند پست و که هر و زارت خانه  مجریه( متشـــکل از یک دبیر و 7 و
زارت امور  یســـت، انرژی و ارتباطات، و زارت محیط ز که عبارت از و تشکیل شـــده اســـت 
کشـــور،  زارت  زارت دارایـــی، و زارت اقتصـــاد، و زارت دادگســـتری و پلیـــس، و خارجـــه، و
رزش می باشند. زارت دفاع، حفاظت غیرنظامی و و رش، و پرو بهداشت و درمان و آموزش و
ییس یا پارلمان این کشـــور متشـــکل از دو  مجمـــع فـــدرال یا شـــورای قانون گذاری ســـو
کانتون ها )ایالت ها( بـــوده و هر دو  مجلـــس بنام مجلس شـــورای ملی و مجلس شـــورای 
ره نمایندگی 4 ســـاله اســـت و آخرین بار  مجلـــس در شـــهر برن مســـتقر اســـت. مـــدت دو
ییس از جایگاه رفیع و  انتخابـــات پارلمانی در ســـپتامبر 2015 برگزار شـــد. پارلمان در ســـو

کمیت محسوب می شود. باالیی برخوردار است و عالی ترین نهاد حا
کاهش نرخ  ییس 8.379.000 میلیون نفر است.  بر اساس آمار سال 2016 جمعیت سو
کشور است.  زادوولد و افزایش امید به زندگی، نشـــانه قابل وضوح پیر شدن جمعیت این 
بـــان آلمانـــی، فرانســـوی، ایتالیایی و  ییس کشـــوری چندزبانـــه اســـت و در آن چهار ز ســـو

رومانش به رسمیت شناخته می شود.
کشور برتر دنیا رتبه چهاردهم را با میزان 607  کشـــور سوئیس در سال 2015 در میان 20 
کمک های بشردوســـتانه و میزان بخشـــندگی به خـــود اختصاص داده  میلیـــون دالر ازنظر 
کمک های بشردوســـتانه و میزان بخشـــندگی به صـــورت درصدی از  اســـت و ازنظر میزان 
ییس ازنظر تعداد بنیادهای  تولید ناخالص داخلی با 0.09% در رتبه دهم قرار دارد. کشور سو
یـــه در رتبه 6 ام و ازنظر میزان  کل بنیادهای خیر یـــه در رتبـــه 7 ام و ازنظر میزان دارایی  خیر
هزینه های خیرخواهانه پرداخته شده برای اسکان پناهندگان در سال 2015 رتبه هشتم را 
هـــم   16 رده  در  و  دارد  را  چهلـــم  رتبـــه  بخشـــش  جهانـــی  شـــاخص  در  همچنیـــن  دارد. 

کشورهای جهان قرارگرفته است. سخاوتمندترین 
ییس وجود نـــدارد و خیریه نیز تحت  یـــه، تحت قانون ســـو هیـــچ مفهـــوم قانونی از خیر
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قانون مالیات به صورت عام المنفعه تعریف می شود. وقف نیز شامل ایجاد وقف اموال یا 
ک و  کردن آن به نفـــع یک بنیاد مذهبی یا اهداف عمومی اســـت. وقف باید امال مســـدود 
مستغالت و یا ثروت قابل سنجش باشد. سود حاصل از این اموال یا ثروت باید به صورت 

که برخالف ثروت مصرفی است. مستمر و مداوم باشد 
ییس دو شـــکل از نهادهـــای قانونی که به طـــور رایج برای اهـــداف خیرخواهانه  در ســـو
اســـتفاده می شـــوند، به صورت انجمن ها و بنیادها می باشـــند. بنیادهـــا نهادهای قانونی 
که  که متشـــکل از دارایی های جبران ناشـــدنی و غیرقابل بازگشت اند1  مســـتقلی هســـتند 
طبق قانون مدنی، متعهد به انجام یک یا بیشتر از اهداف تعریف شده می باشند و توسط 
ییســـی یا افراد خارجی و یا نهاد قانونی باشـــند(  یک یا تعدادی مؤســـس )که می توانند سو
ییس، بنیاد به طورمعمول به عنوان نهادی  تشـــکیل می شوند. در سیستم قانون مدنی ســـو
که  که توسط دارایی های وقف برای هدفی خاص تعریف می گردد  قانونی ایجاد می شـــود 
ییس ملـــزم به ثبت در دفتر  ایـــن هدف باید عام المنفعه باشـــد. همچنین بنیادها در ســـو

ثبت تجارت هستند.
که توسط افراد یا اعضای شرکت  گانه مستقلی هستند  انجمن، نهادهای قانونی جدا
که به طور مســـتقل در دفتر ثبت تجارت به ثبت برساند،  تشـــکیل می گردد. انجمن زمانی 
رد. برخـــالف بنیادها، انجمن هـــا از اعضایی  شـــخصیت حقوقی خود را به دســـت می آو
گردند. اعضای انجمن، نظارت  که حداقل باید از دو نفر عضو تشکیل  تشـــکیل می شوند 
بر انجمن را بر عهده  دارند، در همین راســـتا انجمن، تحت نظارت مرجع نظارتی خارجی 
که انجمن  قرار نمی گیرد. هدف اصلی انجمن، نمی تواند اقتصادی باشـــد، به این معنی 
نمی توانـــد بـــرای اعضای خـــودش با فعالیت هـــای تجاری یـــا صنعتی، به طور مســـتقیم 
منفعـــت و ســـودی را فراهم کند. ثبـــت انجمن هایی با اهـــداف غیرانتفاعی در دفتر ثبت 

تجارت، الزامی نیست.
بـــر طبق آمار و اطالعات موجود در ســـال 2013، حدودًا 76000 انجمن و 12000 بنیاد از 
کـــه اهداف انســـان دوســـتانه و  ییس وجـــود دارند  کشـــور ســـو نهادهـــای عام المنفعـــه در 

1. irrevocably  
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رزش، فرهنگی یا حمایـــت از حیوانات دارند. در ســـال 2016،  اجتماعـــی یا حوزه هـــای و
کشور  ییس به ثبت رســـیدند. بنیادها در  کشـــور ســـو تعداد 13.075 بنیاد خیرخواهانه در 
کـــه 39% از بنیادها، فقط در  ییس به 30 حوزه هدف متفاوت طبقه بندی می شـــوند  ســـو
که شـــایع ترین آن، مراقبت، ســـن و هنر اســـت. این  یـــک حوزه هدف، فعالیت می کنند 
یع منابع مالی را نشـــان می دهند )272 میلیون فرانک(. در مقابل  بنیادها 67% از این توز
یع تنها 33% یا  61% از بنیادها چندین حوزه هدف در اساسنامه خود دارند، درنتیجه توز

137 میلیون فرانک را شامل می شود.
ییس در ســـال  بـــا توجه به نظرســـنجی اداره آمار فدرال، حدود یک چهارم از مردم ســـو
2009، به طـــور داوطلبانـــه در فعالیت هـــای خیرخواهانـــه شـــرکت نموده انـــد و دوســـوم از 
که به طور  کمک می کننـــد  ییســـی به طور منظـــم به ســـازمان های خیریه  خانواده هـــای سو
که بین 4 الی 5  متوســـط حدود 500 فرانک ســـاالنه به ســـازمان های خیریه اهدا می کنند 
یع می کنند. درصد اهداکنندگان در سال 2008 تا 2010 به ترتیب %72،  سازمان خیریه توز
که در طول  ییسی هستند  که نشان دهنده درصد خانواده های سو 72%، 69% بوده است 
کرده اند. حجم کمک های مالی نیز در سال 2008 تا 2010  12 ماه گذشته کمک های مالی 
به ترتیب، 1.437 میلیارد فرانک، 1.489 میلیارد فرانک، 1.6 میلیارد فرانک بوده اســـت 
کمک های پولی بدون هدیه در نوع، بدون حمایت های مالی، بدون یارانه های  که شامل 

کسب وکاری دیگر سازمان ها است. عمومی و بدون درآمد حاصلی از فعالیت 
که نشان دهنده افزایش تعداد مطلق  در ســـال 2015، 335 بنیاد جدید تأسیس شدند 
که ازاین بین، 11 بنیاد ادغام  گردیدند  ییس است و 160 بنیاد نیز منحل  در بخش بنیاد سو
شـــدند. در مقایســـه با ســـال 2014، تعداد بنیادهای منحل شـــده و ادغام شده )به ترتیب 
کاهش اســـت. بیشـــترین تعـــداد بنیادها در ســـال 2015 به  226 و 30( به وضـــوح در حال 
یـــخ )2.261(، وو1 )1.403(، برن )1.368( و ژنو )1.143(  ر ترتیـــب مربوط به ایالت های زو
یخ 61 مورد و در ژنو 50 مورد اســـت، اما  ر اســـت. بنیادهای جدید ثبت شـــده در ایالت زو
یخ بیش از دو برابر ژنو اســـت )24 در مقابل 12 بنیاد  ر تعـــداد بنیادهای منحل شـــده در زو

1. Vaud
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یخ )34  ر تـــر از زو منحل شـــده(. بر اســـاس ایـــن نتایج ژنو )38 بنیاد( با رشـــد خالص باال
بنیاد( قرار دارد.

هزینه هـــای اداری یـــک بنیـــاد حدودًا 2000 فرانک به صورت ســـاالنه اســـت که شـــامل 
حســـابداری مطابـــق بـــا الزامـــات قانونـــی، هزینه هـــای حسابرســـان مقررشـــده در قانـــون، 
کنترل عملکرد بنیاد  ری شـــده هرسال توســـط اداره نظارت کننده برای  هزینه های جمع آو
اســـت. حداقـــل میزان ســـرمایه اولیه بـــرای بنیاد )خالـــص دارایی به صورت نقـــدی( باید 

50.000 فرانک باشد.
ییس دومین رتبه در پایین ترین  بر اســـاس اطالعات موجود در ســـال 2015، کشور ســـو
ییس  کن در سو که به ازای هر 4000 مسلمان سا سطح تعداد مساجد را دارد به این صورت 
پا، به ازای هر 1.528 مســـلمان، یک  یک مســـجد وجود دارد. در مقایســـه با میانگیـــن ارو

مسجد وجود دارد.
ییس نقش سیاســـت گذاری در حـــوزه وقف و امور خیریه را بـــر عهده دارد.  دولت ســـو
کثر ســـازمان های غیرانتفاعی  ییس هیچ مشـــوق صریح و روشـــنی برای ا البته دولت ســـو
ارائه نمی کند، هرچند برخی از مشـــوق های مالیاتی به سازمان ها و بنیادهای بین المللی 
ییس هیچ الزام قانونی برای انجمن ها و بنیادها جهت تأسیس  کشور سو ارائه می کند. در 
بر اســـاس یک اســـتاندارد خاص وجود نـــدارد. همچنین هیچ الزام قانونی جهت انتشـــار 
صورت های مالی توسط بنیادها برای عموم مردم وجود ندارد. به غیراز معافیت مالیاتی و 
حسابرســـی های مالـــی برای بنیادهـــا و انجمن های بزرگ، تنها مقررات بســـیار کمی برای 
ییس نظـــارت مســـتقل و  کشـــور ســـو ییس وجـــود دارد. در  یـــه در ســـو ســـازمان های خیر

خودتنظیمی نقش عمده ای در این زمینه بازی می کند.
یرمجموعه های  ییس نهادی به نام دفتر ثبت تجارت وجود دارد که یکی از ز در کشور سو
که وظیفه ثبت و نظارت بر تمامی شرکت ها و نهادهای قانونی  زارت دادگســـتری اســـت  و
ییس ازجمله  کســـب وکارها در سو ازجمله مؤسســـات غیرانتفاعی را بر عهده دارد. تمامی 
سازمان های غیرانتفاعی ملزم به ثبت در دفتر ثبت تجارت هستند. دفتر ثبت تجارت بر 
برد درســـت و یکپارچه قانون  کار ییس به منظور اطمینان از  کشـــور ســـو ثبت های تجاری 
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ییس نظارت می کند. دفتر ثبت تجارت فدرال، از دفاتر ثبت تجاری ایالتی  تجارت در سو
ره ای حمایت  یس دیدگاه های حقوقی و مشاو از طریق پشتیبانی مشکالت فنی، پیش نو
می کنـــد. عالوه بر ایـــن، دفتر ثبت تجارت فـــدرال یک دفتر ثبت مرکـــزی از تمام نام های 

ییس نگهداری می کند. شرکت های ثبت شده در سو
که نقش  زارت امور داخلی اســـت  یرمجموعه های و اداره نظـــارت بر بنیادها یکـــی از ز
گـــری در حوزه وقـــف و امور خیریه بـــر عهـــده دارد. اداره نظارت بر  تنظیـــم گری و تســـهیل 
ییس که هدف ملی )و یا گاهی اوقات بین المللی(  بنیادها، بر بنیادهای ثبت شده در سو
کـــه بنیادهـــا، دارایی هایشـــان را بـــرای اهداف  دارنـــد، نظـــارت می کنـــد تا اطمینـــان یابد 
تعیین شـــده، اســـتفاده می گردد. البته بنیادها به صورت محلی در ســـطح ایالتی نیز مورد 
نظـــارت قـــرار می گیرنـــد. اداره نظارت بـــر بنیادها، یک نهـــاد بررســـی و تصمیم گیری برای 
درخواســـت های شـــخص ثالث و یا شـــکایات مربوط بـــه قانونی بـــودن فعالیت های یک 
بنیاد اســـت. به همین منظور، این نهاد، طیف وسیعی از اعمال تحریم ها، بخشنامه ها، 
انحالل بنیاد، جایگزینی اعضا یا ابطال بنیاد برای اعمال نفوذ بر عملکرد یا درخواست های 

موجه اشخاص ثالث دارد.
زارت امور مالی است که مسئولیت نظارت  یرمجموعه های و اداره مالیات نیز یکی از ز
ری درآمد فدرال و اســـتفاده از قوانین  مالـــی بر بنیادهـــای خیرخواهانه و همچنین جمع آو
که به طور  مالیاتـــی فـــدرال در ایالت ها را بر عهـــده دارد. مقامات مالیاتی موظف هســـتند 
منظم ســـازمان ها را به منظور داشـــتن انطباق با الزامات موردبررســـی قرار دهند. این تائید 
کنند  که ســـازمان های خیریه، اظهارنامه مالیاتی ساالنه خود را بایگانی  زمانی رخ می دهد 
کنند. مقامات مالیاتـــی نیز نوعی از  گزارش حسابرســـی خـــود را به اداره مالیات ارســـال  و 

نظارت بر سازمان های خیریه انجام می دهند.
گری و تسهیل  که نقش تنظیم  گردید  ییس تأسیس  بنیاد زی وو در سال 1934 در سو
گـــری در حـــوزه وقف و امـــور خیریه را بر عهـــده دارد. بنیـــاد زی وو، نهـــاد نظارت کننده بر 
ری می کنند. این تالش  کمک های مالی را جمع آو که  سازمان های عام المنفعه ای است 
کمـــک مالـــی و حسابرســـی اســـت.  ری  بـــرای افزایـــش شـــفافیت و صداقـــت در جمـــع آو
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یافت  گواهی تائید را از این سازمان در ســـازمان هایی که مطابق با الزامات زی وو باشـــند، 
گواهی تائیدی است  گواهی تائید به مدت 5 سال معتبر است. مهر زی وو،  که  می کنند 
گرفته را به طـــور اقتصادی و  کمک های مالی صـــورت  کـــه  بـــرای بنیادهـــای خیرخواهانه 
که این عمل موجب ارائه اطالعات  مؤثری برای هدف های تعیین شده استفاده می کنند 
گزارش های مالی درســـت و عادالنه می شـــود. عالوه بر این زی وو اطالعاتی در  شـــفاف و 

کمک مالی می دهد. ری کننده  مورد سازمان های خیریه اهداکننده و جمع آو
کمک مالی در سال 1958 به عنوان  ری کننده  انجمن بین المللی سازمان های جمع آو
یک انجمن بین المللی از ســـازمان های نظارت کننده بر سازمان های خیریه ملی تأسیس 
که بیش از 4000 سازمان خیریه  کشور است  شد. این انجمن متشکل از 18 سازمان از 18 
یال( مدیریت می کند. هدف انجمن  را بـــا 60 میلیون یورو )معادل با 2.104 هزار میلیارد ر
ری کمک مالی برای اهداف خیرخواهانه  که جمع آو کند  که اطمینان حاصل  این اســـت 
ســـازمان دهی یافتـــه اســـت و به شـــیوۀ رضایت بخشـــی انجـــام می شـــود و مدیریت وجوه 
ری شده مناسب است. این انجمن دارای استانداردها و دستورالعمل هایی است  جمع آو
که توسط اعضا این انجمن نظارت می شوند، موظف به پیروی از  که سازمان های خیریه 

دستورالعمل های داده شده هستند.
ییس و ایالت ژنو با  مرکـــز تخصصـــی بین المللی ژنو در ســـال 1996 توســـط دولت ســـو
که نقش تســـهیل  گردید  حمایـــت نهادهای محلی و ملی )خصوصی و دولتی( تأســـیس 
گـــری در حـــوزه وقف و امـــور خیریه بر عهده دارد. هـــدف این مرکز تســـهیل در راه اندازی و 
کنســـولگری ها، سازمان های  گذاران مدنی بین المللی،  یکپارچگی منطقه ژنو از خدمت 
غیرانتفاعـــی و شـــرکت های چندملیتـــی اســـت. مرکـــز تخصصـــی ژنـــو، از ســـازمان های 
کـــه پیش ازاین تمایـــل به ایجاد دفتـــری در ژنو دارنـــد، حمایت و  غیرانتفاعـــی بین المللـــی 
پشـــتیبانی می کند و به عنوان یک رابط میان مقامات ژنو و سازمان های غیرانتفاعی عمل 

می کند و این خدمات توسط رئیس جمهور و دولت ژنو نظارت می شود.
ییس توسط 11 بنیاد  گرنت میکینگ در ســـال 2001 در شهر بازل سو انجمن بنیادهای 
گردیده اســـت و نقش تســـهیل گری در حوزه وقـــف و امور خیریه بـــر عهده دارد.  تأســـیس 
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ییس را  گرنت میکینگ، ســـازمان های خیرخواهانه غیرانتفاعی در سو انجمن بنیادهای 
متحد می ســـازد و بـــه آن ها یک صدای قوی و مســـتقل می دهند. انگیـــزه اصلی انجمن، 
ییس  کمک کننده1 در سو یر و توسعه امکانات بنیادهای  اراده مشـــترک جهت بهبود تصو

بوده است.
که  ییس  کشور سو کننده2 مستقر در  یت در انجمن، برای بنیادهای تأمین مالی  عضو
دارایی هـــا و یا درآمد حاصل از دارایی های خود را برای اهداف خیریه اســـتفاده می کنند، 
کوچـــک، منطقه ای و بین المللی  فراهم اســـت. این شـــبکه برای هر دو بنیادهای بزرگ و 
گروه  ییسی یک  گرنت میکینگ سو ییس اســـت. انجمن بنیادهای  کشور سو مســـتقر در 
کردن توصیه ها و  که هدف آن، آمـــاده  کرد  کارشناســـان در ســـال 2004 راه اندازی  کاری از 
که نهایتًا تحت نام  ییســـی بود  پیشـــنهاد هایی برای شـــکل گیری و مدیریت بنیادهای سو
گردید. این متن شامل سه اصل و 29 توصیه  ییسSFC(( منتشـــر  دســـتورالعمل بنیاد سو
اســـت. ایـــن دســـتورالعمل ها راهنمایی بـــرای فعالیت هـــای بنیادهای تشکیل شـــده در 

ییس است. سو
ییس در موضوعات مختلف شناسایی و موردبررسی قرار  چهار مؤسســـه خیریه در سو

گرفتند.

1. خانه قلب زوریخ
یخ و  ر بنیـــاد تحقیقـــات قلب و عروق یک ســـازمان غیرانتفاعـــی همراه با دانشـــگاه زو
یـــخ اســـت که در حـــوزه پزشـــکی فعالیت می کنـــد. خانه قلب  ر بیمارســـتان دانشـــگاه زو
گردش خون ایجاد و منتقل می کند.  یـــخ، دانش جدید در زمینه قلب و بیماری هـــای  ر زو
یخ،  ر این بنیاد از طریق وابستگی اش به درمانگاه قلب و عروق در بیمارستان دانشگاه زو
یخ، محلی برای  ر پا است. خانه قلب زو کز تحقیقاتی و آموزشی در ارو یکی از مهم ترین مرا
تبادل خالق دانش میان محققان، متخصصان بالینی، پزشـــکان خصوصی، استادان و 
کارکنان است. این بنیاد به ارائه خدمات به عنوان یک مرکز خدمات به پزشکان و بیماران 

1. donor foundations
2. funding foundations
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مبتال به بیماری های قلبی و عروقی عمل می کند.

1. بنیاد هنر و موسیقی بین المللی
بنیاد هنر و موســـیقی بین المللی در ســـال 1987 تأسیس گردید. فعالیت اصلی بنیاد 
که می توان  شامل ارائه کمک های مالی در حوزه هنر، معماری، فرهنگ و موسیقی است 
کارگاه های  بخشـــی از فعالیت هـــای بنیـــاد، ایجـــاد کمک هزینه هـــای ســـفر، جلســـات، 
ژه یا فعالیت  یزی و یا سازمان دهی یک پرو کنفرانس ها، ســـمینارها برای برنامه ر آموزشی، 
یت بنیاد ایجاد کمک های مالی جهت تســـهیل بهبود و انتشـــار هنرهای  نـــام بـــرد. مأمور
گذشـــته اســـت. نگهداری شـــامل  تجســـمی و نمایشـــی، مطالعـــه و حفظ فرهنگ و هنر 
حفاظـــت و مرمـــت آثـــار منحصربه فرد هنر و معمـــاری و همچنین حفظ اســـناد و مدارک 

یست محیطی است. فرهنگی و ز

3. بنیاد بین المللی پروژه امید
ژه امید )فرصت های بهداشـــتی برای مردم در همه جا( در ســـال  بنیـــاد بین المللی پرو
یت  گردید و به ارائه راه حل های پایدار برای مشـــکالت بهداشتی با مأمور 1958 تأســـیس 
ژه امید در حـــال حاضر  کمک هـــای مردمـــی برای خودشـــان اختصاص یافته اســـت. پـــرو
کمک های بشردوســـتانه در  آمـــوزش پزشـــکی و بهداشـــتی و همچنین انجـــام برنامه های 
ری، داوطلبان و آموزش  بیش از 35 کشور فراهم می کند. این بنیاد داروها و ملزومات ضرو
پزشـــکی بـــرای جلوگیـــری از بیماری، ارتقا ســـالمتی، پاســـخ به فاجعه و نجـــات جان در 
یت نظام های بهداشـــتی،  سراســـر جهان انجام می دهد. ازجمله فعالیت های بنیاد، تقو
کمک هـــای بشردوســـتانه و امدادرســـانی در هنـــگام اضطـــرار، آمـــوزش جهـــت جلوگیری 

کودکان و امور بهداشتی است. بیماری های عفونی و غیرمسری، بهداشت زنان و 

1. انجمن زنان مسیحی جوان
انجمن زنان مسیحی جوان در سال 1855 تأسیس گردید و به سرعت در سراسر جهان 
که برای توانمندسازی، رهبری و  گســـترش یافت. این انجمن یک جنبش جهانی اســـت 
کشور و 20.000 اجتماع محلی فعالیت می کند. توانمندسازی  حقوق زنان در بیش از 120 
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زنـــان و دختران راهی برای تغییر جهان اســـت. اعضا و حمایت کننـــدگان انجمن زنانی از 
ادیان، سن، اعتقادات و فرهنگ های مختلفی هستند.

چشـــم انداز 2035 انجمن برای ایجاد هدفی روشـــن برای پایـــداری آینده جنبش زنان 
مســـیحی جـــوان به منظـــور حصول و تأثیـــر زنان و دختـــران جـــوان به عنـــوان رهبرانی برای 
که تا سال 2035، 100 میلیون از  حفاظت از حقوق خود طراحی شده است به این صورت 
زنان و دختران جوان، به ســـاختارهای قدرت به منظور ایجاد عدالت، برابری جنســـیتی و 
جهان بدون خشونت و جنگ و رهبری جنبش زنان مسیحی جوان تبدیل خواهند شد.

گون و معرفی نقش هرکدام در حوزه وقف و  گونا یگران در ســـطوح  پس از شناســـایی باز
که بـــه درک بهتر جایگاه  امـــور خیریه، نگاشـــت نهادی مربوط به آنان ترسیم شـــده اســـت 

کمک می نماید. یگران و ارتباطات فی مابین آنان  هریک از باز
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کشور برتر دنیا رتبه چهاردهم را با میزان 607  کشـــور سوئیس در سال 2015 در میان 20 
کمک های بشردوســـتانه و میزان بخشـــندگی به خـــود اختصاص داده  میلیـــون دالر ازنظر 
کمک های بشردوســـتانه و میزان بخشـــندگی به صورت درصدی از  اســـت و از نظر میزان 
ییس از نظـــر تعداد  تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بـــا 0.09% در رتبـــه دهم قرار دارد. کشـــور ســـو
یـــه در رتبه 7 ام و از نظر میزان دارایی کل بنیادهای خیریه در رتبه 6 ام و از  بنیادهـــای خیر
نظر میزان هزینه های خیرخواهانه پرداخته شـــده برای اســـکان پناهندگان در ســـال 2015 
رتبه هشـــتم را دارد. همچنین در شـــاخص جهانی بخشش رتبه چهلم را دارد و در رده 16 

کشورهای جهان قرارگرفته است. هم سخاوتمندترین 
ییس وجود نـــدارد و خیریه نیز تحت  یـــه، تحت قانون ســـو هیـــچ مفهـــوم قانونی از خیر
ییس دو شکل از نهادهای  قانون مالیات به صورت عام المنفعه تعریف می شـــود. در ســـو
که به طور رایج برای اهداف خیرخواهانه اســـتفاده می شوند، به صورت انجمن ها و  قانونی 

بنیادها می باشند.
بنیادها نهادهای قانونی مســـتقلی هستند که متشکل از دارایی های جبران ناشدنی و 
کـــه طبـــق قانـــون مدنـــی، متعهد به انجـــام یک یا بیشـــتر از اهداف  غیرقابل بازگشـــت اند1 
ییسی یا افراد  تعریف شـــده می باشـــند و توســـط یک یا تعدادی مؤســـس )که می توانند سو
خارجی و یا نهاد قانونی باشـــند( تشـــکیل می شوند و همچنین سازمان های بین المللی و 
ییسی باشند. در سیستم قانون  یا نهادهای دولتی می توانند از بنیان گذاران بنیادهای سو
که توســـط  ییس، بنیـــاد به طورمعمول به عنـــوان نهادی قانونی ایجاد می شـــود  مدنـــی ســـو
که این هدف بایـــد عام المنفعه  دارایی هـــای وقـــف برای هدفی خـــاص تعریف می گـــردد 

باشد.
گانه مســـتقلی هســـتند که توســـط افراد یا اعضای  انجمن هـــا نیز نهادهای قانونی جدا
که به طور مستقل در دفتر ثبت تجارت به ثبت  شـــرکت تشـــکیل می گردند. انجمن زمانی 
رد. برخـــالف بنیادهـــا، انجمن ها از  برســـاند، شـــخصیت حقوقی خود را به دســـت می آو
اعضایی تشکیل می شوند که حداقل باید از دو نفر عضو تشکیل گردند. اعضای انجمن، 

1. irrevocably  
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نظـــارت بر انجمن را بر عهده دارند، در همین راســـتا انجمن، تحت نظارت مرجع نظارتی 
که  خارجی قرار نمی گیرد. هدف اصلی انجمن، نمی تواند اقتصادی باشـــد، به این معنی 
انجمن نمی تواند برای اعضای خودش با فعالیت های تجاری یا صنعتی، به طور مستقیم 

کند. منفعت و سودی را فراهم 
بـــر طبق آمار و اطالعات موجود در ســـال 2013، حدودًا 76000 انجمن و 12000 بنیاد از 
کـــه اهداف انســـان دوســـتانه و  ییس وجـــود دارند  کشـــور ســـو نهادهـــای عام المنفعـــه در 
رزش، فرهنگی یا حمایت از حیوانات دارند. همچنین در ســـال  اجتماعی یا حوزه های و

ییس به ثبت رسیدند. کشور سو 2016، تعداد 13.075 بنیاد خیرخواهانه در 
ییس بیـــش از 70 میلیارد فرانک  کل دارایی های بنیادها در ســـو در ســـال 2015 مقدار 
که ســـاالنه بین 1.5 تا 2 میلیارد فرانک برای اهداف خیرخواهانه  تخمین زده شـــده اســـت 
ییس  یع می کنند. همچنین اطالعاتی در زمینه هزینه مؤسســـات خیریه در ســـو خود، توز
گرفته بر روی 1.205 بنیاد نظارت شده در سطح ایالتی  یافت نشـــد اما طی بررسی صورت 
در ســـال 2013، مجموع هزینه های این بنیادها 432.268.600 فرانک اســـت. همچنین 
کاال، ارث(،  منبع اصلی درآمدهای ســـازمان های غیرانتفاعـــی از طریق خانواده ها )پول، 

شرکت ها و دولت است.
ییس هیچ الزام قانونی برای انجمن ها و بنیادها جهت تأسیس بر اساس  کشور سو در 
یک استاندارد خاص وجود ندارد. همچنین هیچ الزام قانونی جهت انتشار صورت های 
مالـــی توســـط بنیادهـــا بـــرای عمـــوم مـــردم وجـــود نـــدارد. به غیـــراز معافیـــت مالیاتـــی و 
حسابرســـی های مالـــی برای بنیادهـــا و انجمن های بزرگ، تنها مقررات بســـیار کمی برای 
ییس پایگاه داده جامع  ییس وجود دارد. همچنین در کشور سو سازمان های خیریه در سو
کاملـــی در حـــوزه وقف و امـــور خیریه وجود ندارد و اطالعات جامـــع و دقیقی به صورت  و 
کمیتی در خصوص آمار مؤسســـات خیریه و وقف در کشور  متمرکز از ســـوی نهادهای حا

ییس یافت نشد. سو
ییس به صـــورت غیر یکپارچه اســـت، به این  نظـــام وقـــف و امور خیریه در کشـــور ســـو
که وظیفه بر عهده ثبت سازمان های غیرانتفاعی توسط دفتر ثبت تجارت فدرال  صورت 
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کســـب وکارها ازجمله مؤسسات خیریه  که تمامی  یر نظر اداره فدرال دادگســـتری اســـت  ز
یابی بر  موظـــف به ثبـــت در دفتر ثبـــت تجارت هســـتند. همچنین وظیفـــه نظـــارت و ارز
زارت امور داخلی  یر نظر و که ز ســـازمان های خیریه بر عهده اداره نظارت بر بنیادها اســـت 
یابی سازمان های خیریه را  که نظارت و ارز است. بنیاد زی وو نیز سازمانی مستقل است 
زارت امور مالی نیز توســـط اداره مالیات فدرال مسئولیت سیاست گذاری  بر عهده دارد. و
که مســـئول سیاســـت های مالیاتی و اجرای  و نظارت مالی بر ســـازمان های خیریه را دارد 

این قوانین بر سازمان های خیریه است.
که در سال 1907  ییس مربوط به انجمن ها و بنیادها است  بخشـــی از قانون مدنی سو

یب شده است. تصو
ییس نقش سیاســـت گذاری در حـــوزه وقف و امور خیریه را بـــر عهده دارد.  دولت ســـو
البته دولت مخالف تنظیم بخش غیرانتفاعی است، چون بخش غیرانتفاعی را یک جزء 
که به وضوح مستقل از دولت است. در  مهم از جامعه با ســـطح باالیی از فعالیت می داند 
کثر ســـازمان های  ییس هیـــچ مشـــوق صریح و روشـــنی بـــرای ا حـــال حاضـــر، دولت ســـو
غیرانتفاعی ارائه نمی کند، هرچند برخی از مشـــوق های مالیاتی به سازمان ها و بنیادهای 

بین المللی ارائه می کند.
گسترده نمادین یا نظارتی برای  ییس از ارائه پشتیبانی های  در همین راســـتا دولت سو
ســـازمان های غیرانتفاعـــی در ســـطح فدرال، ایالتی و ســـطح شـــهری اجتنـــاب می کند. 
ییس از ســـازمان های غیرانتفاعی سیاســـت های  روش هـــای اصلـــی حمایت دولت ســـو
که ســـازمان های غیرانتفاعی خدمات عمومی  مالیاتی انگیزاننده و حمایت مادی زمانی 

مانند مراقبت از افراد سالمند و پناهندگی ارائه می کند.
ییس و ایالت ژنو با  مرکـــز تخصصـــی بین المللی ژنو در ســـال 1996 توســـط دولت ســـو
که نقش تســـهیل  گردید  حمایـــت نهادهای محلی و ملی )خصوصی و دولتی( تأســـیس 
گـــری در حـــوزه وقف و امـــور خیریه بر عهده دارد. هـــدف این مرکز تســـهیل در راه اندازی و 
کنســـولگری ها، سازمان های  گذاران مدنی بین المللی،  یکپارچگی منطقه ژنو از خدمت 
گرنـــت میکینگ نیز  غیرانتفاعـــی و شـــرکت های چندملیتی اســـت. انجمـــن بنیادهای 
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توســـط 11 بنیاد تأســـیس گردید که نقش تسهیل گری در حوزه وقف و امور خیریه بر عهده 
گرنـــت میکینـــگ، ســـازمان های خیرخواهانـــه غیرانتفاعـــی در  دارد. انجمـــن بنیادهـــای 
ییس را متحد می ســـازد و به آن ها یک صدای قوی و مستقل می دهند. انگیزه اصلی  ســـو
یر و توســـعه امکانات بنیادهای کمک کننده1 در  انجمن، اراده مشـــترک جهت بهبود تصو

ییس بوده است. سو

1. donor foundations
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پیوست 1. قانون مدنی سوییس در ارتباط با بنیاد]33[

Title Two: Legal Entities
  Chapter One: General Provisions

  Art. 52 A. Legal personality
A. Legal personality
1 Associations of persons organised as corporate bodies and independent bodies 

with a specific purpose acquire legal personality on being entered in the com-
mercial register.

2 Public law corporations and bodies, and associations that do not have a com-
mercial purpose do not require registration.1

3 Associations of persons and bodies which pursue an immoral or unlawful pur-
pose may not acquire legal personality.

  Art. 53 B. Legal capacity
B. Legal capacity
Legal entities have all the rights and duties other than those which presuppose 

intrinsically human attributes, such as gender, age or kinship.
  Art. 54 C. Capacity to act / I. Requirements
C. Capacity to act
I. Requirements
Legal entities have capacity to act once the governing bodies required by law 

and their articles of association have been appointed.
  Art. 55 C. Capacity to act / II. Action on behalf of the legal entity
II. Action on behalf of the legal entity
1 The governing bodies express the will of the legal entity.
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2 They bind the legal entity by concluding transactions and by their other ac-
tions.

3 The governing officers are also personally liable for their wrongful acts.
  Art. 561D. Seat
D. Seat
The seat of the legal entity is located where its administration is carried out, un-

less its articles of association provide otherwise.
  Art. 57 E. Dissolution / I. Application of assets
E. Dissolution
I. Application of assets
1 On dissolution of a legal entity, and unless provided otherwise by law, the arti-

cles of association, the founding charter or the governing bodies, its assets pass 
to the state authority (Confederation, canton, commune) to which the entity 
had been assigned according to its objects.

2 Such assets must be used as far as possible for the original purpose.
3 Where a legal entity is dissolved due to its pursuit of immoral or unlawful ob-

jects, the assets pass to the state authority even where contrary provision has 
been made.1

 

1 Amended by No I of the Federal Act of 8 Oct. 2004 (Law on Foundations), in 
force since 1 Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).

  Art. 58 E. Dissolution / II. Liquidation
II. Liquidation
The procedure for liquidating the assets of the legal entity is governed by the 

regulations for cooperatives.
  Art. 59 F. Reservation of public law and company law
F. Reservation of public law and company law
1 Public and ecclesiastical corporations and institutions are governed by federal 

and cantonal public law.
2 Associations of persons which pursue a commercial purpose are subject to the 

provisions on companies and cooperatives.
3 Common land cooperatives and similar bodies remain subject to the provisions 

of cantonal law.
  Chapter Two: Associations
  Art. 60 A. Formation / I. Corporate group of persons
A. Formation
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I. Corporate group of persons
1 Associations with a political, religious, scientific, cultural, charitable, social or 

other non-commercial purpose acquire legal personality as soon as their inten-
tion to exist as a corporate body is apparent from their articles of association.

2 The articles of association must be done in writing and indicate the objects of 
the association, its resources and its organisation.

  Art. 61 A. Formation / II. Entry in the commercial register
II. Entry in the commercial register1
1 Once the articles of association have been ratified and the committee appoint-

ed, the association is eligible for entry in the commercial register.
2 The association must be registered if it:
1.
conducts a commercial operation in pursuit of its objects;
2.
is subject to an audit requirement.2
3 The articles of association and a list of committee members must be enclosed 

with the application for registration.
  Art. 62 A. Formation / III. Associations lacking legal personality
III. Associations lacking legal personality
Associations which cannot acquire or have not yet acquired legal personality are 

treated as simple partnerships.
  Art. 63 A. Formation / IV. Relationship between articles of association and the 

law
IV. Relationship between articles of association and the law
1 Where the articles of association do not provide rules for the association’s or-

ganisation or its relationship with its members, the following provisions apply.
2 Mandatory provisions of law cannot be altered by the articles of association.
  Art. 64 B. Organisation / I. General meeting / 1. Function, convening of meet-

ings
B. Organisation
I. General meeting
1. Function, convening of meetings
1 The general meeting of members is the supreme governing body of the associ-

ation.
2 The general meeting is called by the committee.
3 General meetings must be convened in accordance with the rules set out in the 
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articles of association and also, as required by law, if one-fifth of the members 
so request.

  Art. 65 B. Organisation / I. General meeting / 2. Powers
2. Powers
1 The general meeting of members decides on admission and exclusion of mem-

bers, appoints the committee and decides all matters which are not reserved to 
other governing bodies of the association.

2 It supervises the activities of the governing bodies and may at any time dismiss 
the latter without prejudice to any contractual rights of those dismissed.

3 The right of dismissal exists by law whenever justified by good cause.
  Art. 66 B. Organisation / I. General meeting / 3. Resolutions / a. Form
3. Resolutions
a. Form
1 Resolutions are passed by the general meeting.
2 The written consent of all members to a proposal is equivalent to a resolution 

of the general meeting.
  Art. 67 B. Organisation / I. General meeting / 3. Resolutions / b. Voting rights 

and majority
b. Voting rights and majority
1 All members have equal voting rights at the general meeting.
2 Resolutions require a majority of the votes of the members present.
3 Resolutions may be taken on matters for which proper notice has not been giv-

en only where this is expressly permitted by the articles of association.
  Art. 68 B. Organisation / I. General meeting / 3. Resolutions / c. Exclusion 

from voting
c. Exclusion from voting
Each member is by law excluded from voting on any resolution concerning a 

transaction or dispute between him or her, his or her spouse or a lineal relative 
on the one hand and the association on the other.

  Art. 69 B. Organisation / II. Committee / 1. Rights and duties in general
II. Committee
1. Rights and duties in general1
The committee is entitled and obliged as defined under the articles of association 

to manage and represent the association.
  Art. 69a1B. Organisation / II. Committee / 2. Accounting
2. Accounting
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The committee shall maintain the association’s business ledgers. The provisions 
of the Code of Obligations2 on commercial bookkeeping and accounting ap-
ply mutatis mutandis.

  Art. 69b1B. Organisation / III. Auditors
III. Auditors
1 The association must submit its accounts to a full audit by external auditors if 

two of the following figures are exceeded in two successive business years:
1.
total assets of CHF 10 million;
2.
turnover of CHF 20 million;
3.
average annual total of 50 full-time staff.
2  The association must submit its accounts to a limited audit by external audi-

tors if a member with personal liability or an obligation to provide further cap-
ital so requests.

3  The provisions of the Code of Obligations2 on external auditors for compa-
nies apply mutatis mutandis.

4 In all other cases the articles of association and the general meeting3 are free to 
make such auditing arrangements as they deem fit.

  Art. 69c1B. Organisation / IV. Organisational defects
IV. Organisational defects
1 If the association lacks one of the prescribed governing bodies, a member or a 

creditor may apply to the court for an order that the necessary measures be tak-
en.

2 In particular, the court may set the association a time limit in which to restore 
the situation required by law and may, if necessary, appoint an administrator.

3 The association bears the cost of such measures. The court may order the asso-
ciation to make an advance payment to the persons appointed.

4 For good cause, the association may apply to the court for the removal of the 
persons it appointed.

  Art. 70 C. Membership / I. Admission, resignation
C. Membership
I. Admission, resignation
1 Members may be admitted at any time.
2 All members have a legal right to resign subject to six months’ notice expiring 
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at the end of the calendar year or, if an administrative period is provided for, at 
the end of such period.

3 Membership is neither transferable nor heritable.
  Art. 711C. Membership / II. Duty to pay subscriptions
II. Duty to pay subscriptions
Members have a duty to pay subscriptions if the articles of association so pro-

vide.
 

1 Amended by No I of the Federal Act of 17 Dec. 2004 (Determination of Sub-
scription Duties for Association Members), in force since 1 June 2005 (AS 200
5 2117; BBl 2004 48354843).

  Art. 72 C. Membership / III. Exclusion
III. Exclusion
1 The articles of association may specify the grounds on which a member may 

be excluded, but exclusion may also occur without reasons being given.
2 In such cases, the exclusion may not be challenged based on the reasons.
3 Unless the articles of association provide otherwise, exclusion requires a reso-

lution by the members and good cause.
  Art. 73 C. Membership / IV. Status of former members
IV. Status of former members
1 Members who resign or are excluded have no claim on the assets of the associ-

ation.
2 They are liable for the subscriptions due during the period of their member-

ship.
  Art. 74 C. Membership / V. Protection of the objects of the association
V. Protection of the objects of the association
No member may be forced against his or her will to accept a change in the ob-

jects of the association.
  Art. 75 C. Membership / VI. Protection of members
VI. Protection of members
Any member who has not consented to a resolution which infringes the law or 

the articles of association is entitled by law to challenge such resolution in 
court within one month of learning thereof.

  Art. 75a1Cbis. Liability
Cbis. Liability
The association is liable for its obligations with its assets. Such liability is limit-
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ed to the assets unless the articles of association provide otherwise.
  Art. 76 D. Dissolution / I. Manner of dissolution / 1. By resolution
D. Dissolution
I. Manner of dissolution
1. By resolution
The association may be dissolved at any time by resolution of the members.
  Art. 77 D. Dissolution / I. Manner of dissolution / 2. By operation of law
2. By operation of law
The association is dissolved by operation of law if it is insolvent or if the com-

mittee may no longer be appointed in accordance with the articles of associa-
tion.

  Art. 78 D. Dissolution / I. Manner of dissolution / 3. By court order
3. By court order
Where the objects of the association are unlawful or immoral, the competent au-

thority or an interested party may apply for a court order of dissolution.
  Art. 79 D. Dissolution / II. Deletion from the commercial register
II. Deletion from the commercial register
Where the association is registered, the committee or the court shall inform the 

commercial registrar of the dissolution so that the entry may be deleted.

پیوست 1. قانون مدنی سوییس در ارتباط با بنیادها
  

Chapter Three: Foundations
  Art. 80 A. Formation / I. In general
A. Formation
I. In general
A foundation is established by the endowment of assets for a particular purpose.
  Art. 81 A. Formation / II. Form of establishment
II. Form of establishment
1 A foundation may be created by public deed or by testamentary disposition.1
2 The foundation is entered in the commercial register based on its charter and, 

as the case may be, in accordance with any directions issued by the superviso-
ry authority, and the entry must indicate the members of the board of trustees.

3 The probate authority shall inform the commercial registrar of the creation of 



the foundation by testamentary disposition.2
  Art. 82 A. Formation / III. Challenge
III. Challenge
A foundation may be challenged by the founder’s heirs or creditors in the same 

manner as a gift.
  Art. 831B. Organisation / I. In general
B. Organisation
I. In general
The foundation charter shall stipulate the foundation’s governing bodies and the 

manner in which it is to be administered.
  Art. 83a1B. Organisation / II. Bookkeeping
II. Bookkeeping
1 The supreme governing body of the foundation shall maintain its business led-

gers. The provisions of the Code of Obligations2 on commercial bookkeeping 
and accounting apply mutatis mutandis.

  Art. 83b1B. Organisation / III. Auditors / 1. Duty of audit and applicable law
III. Auditors
1. Duty of audit and applicable law
1 The board of trustees shall appoint external auditors.
2 The supervisory authority may exempt a foundation from the duty to appoint 

external auditors. The Federal Council determines the conditions for such ex-
emption.

3 Where there are no special provisions for foundations, the provisions of the 
Code of Obligations2 on external auditors for public limited companies ap-
ply mutatis mutandis.

4  If the foundation has a duty to carry out a limited audit, the supervisory au-
thority may require a full audit where necessary for a reliable assessment of the 
foundation’s financial situation.

  Art. 83c1B. Organisation / III. Auditors / 2. Supervisory authority
2. Supervisory authority
The external auditors must provide the supervisory authority with a copy of the 

audit report and all important communications with the foundation.
  Art. 83d1B. Organisation / IV. Organisational defects
IV. Organisational defects
1 If the planned system of organisation proves inadequate or if the foundation 

lacks one of the prescribed governing bodies or one such body is not lawfully 



constituted, the supervisory authority must take the necessary measures. In 
particular it may:

1.set a time limit within which the foundation must restore the legally required 
situation; or

2.appoint the body which is lacking or an administrator.
2 In the event that the foundation is unable to organise itself effectively, the su-

pervisory authority shall transfer its assets to another foundation with as simi-
lar objects as possible.

3 The foundation bears the cost of such measures. The supervisory authority 
may require the foundation to make an advance payment to the persons ap-
pointed.

4 For good cause, the foundation may request the supervisory authority to re-
move persons whom it has appointed.

  Art. 84 C. Supervision
C. Supervision
1 Foundations are supervised by the state authority (Confederation, canton, com-

mune) to which they are assigned.
1bis The cantons may subject foundations at communal level to supervision at 

cantonal level.1
2 The supervisory authority must ensure that the foundation’s assets are used for 

their declared purpose.
  Art. 84. Measures in the event of overindebtedness and insolvency
Cbis. Measures in the event of overindebtedness and insolvency
1 Where there are grounds for concern that the foundation is overindebted or 

will no longer be able to meet its obligations in the longer term, its board of 
trustees must draw up an interim balance sheet at liquidation values and submit 
it to the external auditors. If the foundation has no external auditors, the board 
of trustees must submit the interim balance sheet to the supervisory authority.

2 If the external auditors establish that the foundation is overindebted or will no 
longer be able to meet its obligations in the longer term, it must submit the in-
terim balance sheet to the supervisory authority.

3 The supervisory authority shall direct the board of trustees to take the neces-
sary measures. If it fails to do so, the supervisory authority takes such mea-
sures itself.

4 If necessary, the supervisory authority shall take legal enforcement measures; 
the provisions of company law on commencement or deferral of compulsory 
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dissolution apply mutatis mutandis.
  
  Art. 851D. Modification of the foundation / I. Reorganisation
D. Modification of the foundation
I. Reorganisation
At the request of the supervisory authority and having heard the board of trust-

ees, the competent federal or cantonal authority may modify the foundation’s 
organisation where such a step is urgently required in order to preserve the 
foundation’s assets or safeguard the pursuit of its objects.

  Art. 86 D. Modification of the foundation / II. Amendment of objects / 1. Re-
quest by the supervisory authority or the board of trustees

II. Amendment of objects
1. Request by the supervisory authority or the board of trustees1
1 At the request of the supervisory authority or the board of trustees, the compe-

tent federal or cantonal authority may amend the objects of the foundation 
where the original objects have altered in significance or effect to such an ex-
tent that the foundation has plainly become estranged from the founder’s inten-
tions.2

2 Subject to the same requirements, conditions that are detrimental to the objects 
of the foundation may be revoked or amended.

  Art. 86a1D. Modification of the foundation / II. Amendment of objects / 2. At 
the founder’s request or in accordance with his testamentary disposition

2. At the founder’s request or in accordance with his testamentary disposition
1 The competent federal or cantonal authority shall amend the objects of the 

foundation at the founder’s request or in accordance with his or her testamen-
tary disposition, provided that the charter reserves the right to amend the ob-
jects and that at least ten years have elapsed since the foundation was estab-
lished or since the last amendment requested by the founder.

2 Where the foundation pursues public or charitable objects within the meaning 
of Art. 56 lit. g of the Federal Act of 14 December 1990 on Direct Federal Tax-
ation2, such new objects must likewise be public or charitable.

3 The right to amend a foundation’s objects is neither transferable nor heritable. 
If the founder is a legal entity, the right extinguishes at the latest 20 years after 
the establishment of the foundation.

4 Joint founders may only jointly request an amendment of the foundation’s ob-
jects.
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5 The probate authority shall inform the competent authority of any testamentary 
disposition concerning the amendment of the foundation’s objects.

  Art. 86b1D. Modification of the foundation / III. Minor amendments to the 
charter

III. Minor amendments to the charter
Having heard the board of trustees, the supervisory authority may make minor 

amendments to the foundation charter provided these are objectively justified 
and do not impair the rights of any third party.

  Art. 87 E. Family and ecclesiastical foundations
E. Family and ecclesiastical foundations
1 Family and ecclesiastical foundations are not subject to supervision, unless 

otherwise provided by public law.
1bis They are exempt from the duty to appoint external auditors.1
2 Private law disputes are decided by the courts.
  Art. 881F. Dissolution and deletion from the register / I. Dissolution by the 

competent authority
F. Dissolution and deletion from the register
I. Dissolution by the competent authority
1 The competent federal or cantonal authority shall dissolve the foundation on 

application or of its own accord if:
1.its objects have become unattainable and the foundation cannot be maintained 

by modifying its charter; or
2.its objects have become unlawful or immoral.
2 Family and ecclesiastical foundations shall be dissolved by court order.
  Art. 891F. Dissolution and deletion from the register / II. Right to apply for 

dissolution, deletion from the register
II. Right to apply for dissolution, deletion from the register
1 Any interested party may file an application or bring an action for the dissolu-

tion of a foundation.
2 Dissolution must be reported to the commercial registrar so that the entry may 

be deleted.
  Art. 89a1G. Employee benefits schemes
G. Employee benefits schemes2
1 The following additional provisions apply to employee benefits schemes estab-

lished in accordance with Art. 331 of the Code of Obligations3 in the form of a 
foundation.4



کشور سوئیس 184  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

2 The foundation’s governing bodies must furnish the beneficiaries with the nec-
essary information concerning the foundation’s organisation, activities and as-
sets.

3 If employees pay contributions into the benefits scheme, they are entitled to 
participate in its administration at least in proportion to their contributions; 
wherever possible, the employees must elect their representative from among 
their employer’s personnel.5

4 …6
5 The beneficiaries may sue the foundation for the distribution of benefits if they 

have paid contributions into it or if according to the foundation’s regulations 
they have a legal entitlement to such benefits.

6 For employee benefits schemes providing old age, survivors’ and invalidity 
pensions which are subject to the Vested Benefits Act of 17 December 
19937(VBA), the provisions of the Federal Act of 25 June 1982 on Occupa-
tional Old Age, Survivors’ and Invalidity Pension Provision (OPA)8 on the 
following matters apply:9

1.10the definition and principles of occupational pension arrangements and the 
insurable salary or income (Art. 1, 33a and 33b),

2.11the requirement of being subject to OASI (Art. 5 para. 1),
3.the beneficiaries in the case of survivors’ benefits (Art. 20a),
3a.12the provisional continuation of insurance and of the entitlement to benefits 

on the reduction or termination of the invalidity pension (Art. 26a),
4.13the adjustment of plan benefits to inflation (Art. 36 para. 2-4),
5.the limitation period for entitlements and the safekeeping of insurance docu-

ments (Art. 41),
5a.14the use, processing and disclosure of the OASI number for the Old Age and 

Survivors’ Insurance (Art. 48 para. 4, Art. 85a lit. f and Art. 86a para. 2 lit. 
bbis)

6.liability (Art. 52),
7.15the licensing and duties of the supervisory bodies (Art. 52a-52e),
8.16the integrity and loyalty of the persons responsible, transactions with close 

associates and conflicts of interest (Art. 51b, 51c and 53a),
9.partial or total liquidation (Art. 53b-53d),
10.17termination of contracts (Art. 53e),
11.the guarantee fund (Art. 56 para. 1 lit. c and para. 2-5, Art. 56a, 57 and 59)
12.18supervision and oversight (Art. 61-62a and 64-64c),
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13.19…
14z.20financial security (Art. 65 para. 1, 3 and 4, Art. 66 para. 4, Art. 67 and Art. 

72a-72g),
15.transparency (Art. 65a),
16.reserves (Art. 65b),
17.insurance contracts between occupational benefits schemes and insurance in-

stitutions (Art. 68 para. 3 and 4),
18.asset management (Art. 71),
19.legal recourse (Art. 73 and 74),
20.criminal provisions (Art. 75-79),
21.buy-in (Art. 79b),
22.insurable salary and income (Art. 79c),
23.provision of information to insured persons (Art. 86b).21
7 For employee benefits schemes providing old age, survivors’ and invalidity 

pensions but which are not subject to the VBA, such as employer-sponsored 
welfare funds with discretionary benefits and financing foundations, only the 
following provisions of the OPA apply:

1.the requirement of being subject to OASI (Art. 5 para. 1);
the use, processing and disclosure of the OASI number (Art. 48 para. 4, 85a let. f 

and 86a para. 2 let. bbis).
3. liability (Art. 52);
4.the licensing and duties of the auditors (Art. 52a, 52b and 52c para. 1 let. a-d 

and g, 2 and 3);
5.the integrity and loyalty of the persons responsible, transactions with close as-

sociates and conflicts of interest (Art. 51b, 51c and 53a);
6.total liquidation (Art. 53c);
7.supervision and oversight (Art. 61-62a and 64-64b);
8.legal recourse (Art. 73 and 74);
9.criminal provisions (Art. 75-79);
10.tax treatment (Art. 80, 81 para. 1 and 83).22
8 For employee benefits schemes under paragraph 7, the following provisions 

also apply:
1.they manage their assets so that security, an adequate yield on investments and 

the required liquidity for their tasks are guaranteed.
2.the supervisory authority shall rule on partial liquidation matters related to em-

ployer-sponsored welfare funds with discretionary benefits at the request of the 
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foundation board.
3.they shall respect the principles of equal treatment and fairness mutatis mutan-

dis.23
 Title Twobis:23Collective Assets
  Art. 89b A. No management
A. No management
1 In the case of a public collection for charitable purposes, if no arrangements 

have been made for the management or use of the collective assets, the compe-
tent authority shall take the required measures.

2 It may appoint an administrator for the collective assets or allocate the assets to 
an association or a foundation with objects that are as similar as possible.

3 The administrator is subject, mutatis mutandis, to the regulations on deputy-
ships in context of adult protection.

  Art. 89c B. Jurisdiction B. Jurisdiction
B. Jurisdiction
1 The canton in which the main part of the collective is managed has jurisdic-

tion.
2 Unless the canton provides otherwise, the authority that supervises the founda-

tions has jurisdiction.
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