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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام
معظم رهبری قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی»
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد
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اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشت ،و همکار ایشان ،آقای علیرضا رحیمی تشکر
و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهاییســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر به تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محـــدوده پروژه و جزییات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کش ــورهای اس ــامی منتخب افغانســـتان اســـت .ارتباط گســـترده سیاسی و
فرهنگ ــی جمهوری اس ــامی ایران و افغانســـتان ،اهمیت افغانســـتان در منطقه و قرابت
دینی و مذهبی بین آن کشور با کشور ما و زبان مشترک ،از جمله دالئل انتخاب افغانستان
بهعنوان یکی از کشورهای هدف مطالعه میباشد.
پژوهش حاضرحاصل گزارش بررسی ساختار و وضعیت نظام وقف و امور خیریه کشور
افغانستان میباشد و در آن وضعیت جغرافیایی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی
کش ــور افغانستان ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توسعه و وضعیت موجود بخش وقف و
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امور خیریه ،نگاش ــت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توســـعهای این بخش
در کشور افغانستان طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
ب ــرای انج ــام تحقیق حاضر در ابتدا بـــ ه جمعآوری اطالعـــات در زمینههای مختلف
کش ــور افغانس ــتان ،اعم از اطالعات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پرداخته شـــد .این
اطالعات با جس ــتجو در سایتهای اینترنتی و سایر منابع اطالعاتی به دست آمد .برای
بررسی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیری ه و شاخصهای بخشندگی کشور افغانستان
مق ــاالت و گزارشهای دیگری بررس ــی شـــدند .این گزارشها شـــامل برخـــی گزارشهای
خارجی مربوط به س ــالهای اخیر اس ــت که اطالعات ارزشـــمندی را در ارتباط با کشـــور
افغانستان در اختیار قرار میدهد .بر خالف اکثر کشورها ،رتبهبندی کشور افغانستان در
میان دیگر کش ــورهای جهان و ش ــاخصهای بخشـــندگی آن در گزارشهای بینالمللی
مورد بررس ــی قرار نگرفته اس ــت ولی اطالعات بســـیار زیادی در خصوص وضعیت فقر و
کمکهای بشردوستانه به این کشور در طول سالهای اخیر و بهخصوص از  2010تا 2015
ارائه شده است.

در ادامه به بررسی سازمانها ،برنامهها و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور
افغانس ــتان پرداخته ش ــد .اطالعات این بخش از کار که در فصول یک تا ســـه ارائه شده
ً
است ،از سایتها و مقاالت و مجالت مختلفی که عمدتا به زبان فارسی (پشتو) بودند،
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به دست آمدند.
برای مطالعه در خصوص نگاش ــت نهادی کشور افغانســـتان در ابتدا نهاد اصلی این
کش ــور ،یعنی وزارت ارش ــاد ،حج و اوقاف مورد بررســـی قرار گرفت و در بخش اوقاف این
وزارتخان ــه اهم وظایف و اهداف م ــورد مطالعه قرار گرفت و خط مشـــی آن تبیین گردید.
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف افغانستان در مناطق مختلف این کشور ریاستهای ارشاد،
حج و اوقاف دارد و در ذیل این ریاس ــت ســـازمان انسجام امور قرآنی وظیفه تنظیم گری و
تسهیل گری در این حوزه را بر عهده دارد.

در ادامه وزارت دادگستری به عنوان سیاست گذار و ناظر جمعیتها در افغانستان و
وزارت اقتصاد به عنوان سیاسـ ـتگذار و ناظر مؤسســـات غیر دولتی در افغانســـتان مورد
بررس ــی ق ــرار گرف ــت .همچنی ــن وزارت امـــور خارجه بـــه عنـــوان متولی نظارت و بررســـی
مؤسس ــات خارجی فعال در افغانستان و وزارت مالیه به عنوان مسئول انجام امور مربوط
به مالیات در این کشور مورد بررسی قرار گرفت.
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س ــپس مؤسس ــات خیریۀ کالن و رســـمی ثبتشـــده در افغانســـتان مورد مطالعه قرار
گرفتن ــد .ک ــه در این خصوص وزارت دادگســـتری و اقتصاد اطالعاتـــی کلی در خصوص
جمعیتها و مؤسسات غیر دولتی در اختیار عموم قرار میدهند.
در مجموع علیرغم اینکه تاکنون در کشـــور هیچ مطالعهای در خصوص نظام وقف و
امور خیریه افغانس ــتان انجام نشده است و اطالعات موجود در پایگاه اینترنتی نهادهای
مرتب ــط ب ــا بخش وقف و امور خیریه این کشـــور نیز حاوی محتوای قابلتوجهی نیســـت و
شه ــای مطالع ــات بینالمللی نی ــز مطالب قابلتوجهـــی مرتبط با نظـــام وقف و امور
گزار 
خیر ی ــه این کش ــور ارائ ــه نمیکنند ،تیم پروژه تـــاش نمود تا همین اطالعـــات اندک را در
قال ــب یک گ ــزارش گردآوری و منتش ــر نمایـــد تا در همین حـــد مورد اســـتفاده محققان و
پژوهش ــگران قرار گرفته و انش ــاء اهلل با نقـــد و نظرات متخصصین و کارشناســـان مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای بعدی تکمیل گردد.
در پایان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور افغانستان

1-1اطالعات کلی کشور افغانستان
1-111مقدمه
یک ــی از گا مه ــای مطالع ــات تطبیقـــی ،آشـــنایی مختصـــر بـــا موقعیـــت جغرافیایی،
اقتصادی ،سیاس ــی اجتماعی و فرهنگی -مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت .مقایســـه
یک کش ــور با کش ــورهای دیگر ب ــدون در نظر گرفتن شـــرایط و موقعیـــت آن ،موجب درک
سطحی موضوع و نتیجهگیری نادرست میشود.
ب ــه منظور آش ــنایی و مطالع ــه روندهای اجتماعی و فرهنگی یک کشـــور ،آشـــنایی با
ویژگیهای کلی آن کش ــور ضروری اســـت؛ در این گزارش همانطور که پیشازاین اشاره
گردید ،به بررسی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و سازوکارهای مربوط به آن پرداخته
یش ــود .مطالعات گستردهای در زمینه مؤلفههای تأثیرگذار در زمینه کمکهای خیریه
م 
و وقف در کش ــورهای مختلف دنیا انجام شده اســـت که از آن میان میتوان به مذهب،
سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
در راستای پروژه در خصوص مطالعه تطبیقی کشور افغانستان باید با اطالعات کلی
اع ــم از موقعی ــت جغرافیایی ،وضعیت اقتصادی ،دین رســـمی ،میزان جمعیت و ســـایر
اطالعات کلی مرتبط را اس ــتخراج نمود و بدان آشـــنا شد که بدین منظور در این فصل به
این مهم رسیدگی میشود.

1-111اطالعات جغرافیایی
افغانس ــتان با نام رس ــمی جمهوری اسالمی افغانستان کشـــور محصور در خشکی در
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آس ــیای مرکزی اس ــت .این کشور حدفاصل آســـیای میانه ،آســـیای غربی و خاورمیانه و
پایتخت آن کابل اس ــت .همس ــایگان افغانســـتان ،پاکســـتان در جنوب و شرق ،ایران در
غرب ،تاجیکس ــتان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند.
مرز افغانستان با ایران  ۹۳۶کیلومتر ،ترکمنستان  ۷۴۴کیلومتر ،ازبکستان  ۱۳۷کیلومتر،
تاجیکستان  ۱۲۰۶کیلومتر ،چین  ۷۶کیلومتر و پاکستان  ۲٬۴۳۰کیلومتر است

شکل )1-1پرچم کشور افغانستان

مس ــاحت افغانس ــتان  ۶۵۲٬۸۶۴کیلومترمربـــع اســـت و مســـاحت ایـــران 1.648.000
میباشد ،به عبارتی مساحت افغانستان در حدود کمتر از نصف مساحت ایران میباشد.
این کش ــور در محل ژئواس ــتراتژیکی مهمی قرارگرفته که آســـیای شـــرقی ،آسیای جنوبی،
آسیای غربی و آسیای میانه را به هم وصل میکند]1[ .
افغانس ــتان کش ــوری محصور در خشـــکی و کوهستانی اســـت که بین جنوب آسیا و
آس ــیای میانه در طول جغرافیایی  ۶۰تا  ۷۵درجه شـــرقی و عرض  ۲۹تا  ۳۸درجه شمالی
قرار گرفتهاس ــت .بلندترین نقطه کشور قله نوشـــاخ به ارتفاع  ۷٬۴۸۵متر از سطح دریا در
شمال شرقی کشور در مرز تاجیکستان است.
افغانس ــتان از نظ ــر جغرافیای ــی ب ــه ســـه منطقـــه متمایـــز از یکدیگر تقســـیم میشـــود؛
ً
دشـ ـتهای ش ــمالی کش ــور که ناحیهای عمدتا زراعی اســـت .فالت جنـــوب غربی که
بیش ــتر چشـ ـماندازی بیابان ــی و نیمهخشـــک دارد و ارتفاعـــات مرکزی از جمله رشـــتهکوه
هندوکش که این دو را از هم جدا میکند.
در شکل  1-1موقعیت کشور افغانستان در جهان آورده شده است.
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شکل )2-1موقعیت کشور افغانستان در جهان

1-11111تقسیمات کشوری
افغانس ــتان دارای  ۳۴والیت (استان) و حدود چهارصد ولسوالی (شهرستان) است.
ه ــر والیت توس ــط یک والی اداره میش ــود کـــه رییسجمهور وی را به ایـــن مقام منصوب
میکند و هر شهرس ــتانی به دست یک ولســـوال که از سوی والی منصوب میشود .در هر
والی ــت یک ش ــورای والیت ــی وج ــود دارد کـــه اعضـــای آن در انتخابات عمومـــی انتخاب
میشوند .نقش ش ــوراهای والیتی مش ــارکت در برنامهریزیهای توسعه والیت و نظارت و
ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی والیت است.
بر اساس اصل  ۱۴۰قانون اساسی افغانستان شاروالها (شهردارها) نیز باید با انتخابات
برای یک دوره چهارس ــاله تعیین ش ــوند اما به دلیل هزینههای بســـیار برگزاری انتخابات
ای ــن اتف ــاق تاکنون نیفت ــاده و ش ــهرداران منتخـــب حکومت هســـتند .همچنیـــن در هر
شهرس ــتانی نیز یک شورای ولسوالی باید وجود داشـــته باشد که این شوراها هم به همین
دلیل هنوز تشکیل نشدهاند.
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شکل )3-1تقسیمات کشوری افغانستان

1-111اطالعات اقتصادی
افغانستان یکی از اعضای اتحادیه همکار یهای منطقهای جنوب آسیا ،سازمان اکو
و س ــازمان کنفرانس اسالمی میباشد .افغانســـتان یکی از کشورهای فقیر و با نرخ توسعه
پایین یکی از فقیرترین کشورهای جهان است .در سال  ،۲۰۰۹نرخ مبادله تولید ناخالص
داخلی  ۱۴میلیارد دالر و سرانه تولید ناخالص داخلی به  ۱،۰۰۰دالر میرسید .نرخ بیکاری
ً
این کش ــور  ۳۵درصد و تقریبا  ٪۳۶ســـاکنان آن زیر خط فقر زندگی میکنند .بیش از ۴۲
درصد از جمعیت افغانستان برای کمتر از  ۱دالر در روز زندگی میکنند .اقتصاد افغانستان
از حوادثی که از سال  ۱۹۷۸تاکنون جریان دارد رنج میبرد ،همراه با آن چندین خشکسالی
نیز به مش ــکالت مردم در طول س ــالهای  ۲۰۰۱–۱۹۹۸اضافه شدند .اگرچه بعد از جاری
تهـــای بینالمللی و کمکهای کشـــورهای دیگر ،در
ش ــدن میلیاردها دالر توس ــط تجار 
طول ش ــش سال پیش ،این اقتصاد کمی توانست رشـــد کند .حدود  ۸۱درصد مردم این
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کشور کشاورز هستند و بقیه شامل  ۱۱درصد در صنعت (اغلب بافندگی) و  ۹درصد در
خدمات مشغول به کار هستند]1[ .
واحد پول افغانس ــتان« ،افغانی» نام دارد که از ســـال  ۱۳۸۰به بعد ارزش آن نســـبت به
دالر رو ب ــه بهب ــودی میرود .س ــال مالی آن از یکـــم فروردین ( ۲۱مارس) تا  ۲۹اســـفند (۲۰
مارس) اس ــت .عمدهتر ی ــن محصول صادراتی این کشـــور مرفین یا تریاک اســـت .حجم
تولید تریاک در افغانس ــتان به حدی است که بنابر گزارشهای سازمانهای بینالمللی،
«بخ ــش عمده تر ی ــاک جهان» در این کشـــور تولید میشـــود .از دیگر اقـــام صادراتی این
یت ــوان به جامه پش ــمی بومی این کشـــور و فرشهای دســـتباف و پوســـت گاو و
کش ــور م 
گوسفند و سمور و پلنگ و مار اشاره کرد.
این کش ــور دارای معادنی چون :طال ،الجورد ،زمرد ،فیروزه و زغال ســـنگ در اســـتان
بغالن میباشد که در نوع خود در جهان بینظیر است و حدود  ۱۳نوع زغال سنگ از این
یش ــود و حتی در زمان جنگ نیز به فعالیت خود ادامه میدادهاست.
معدن اس ــتخراج م 
بعضی از تجهیزات و وسایل موجود در این معدن به حدود  ۴۵سال پیش برمیگردد که از
طرف دولت اتریش به افغانستان داده شده بود.
بنا بر گزارش بانک جهانی (شکل  ،)4-1رشد تولید ناخالص داخلی 1کشور افغانستان
برای سالهای  2014و  2015به ترتیب  %3/1و  %5/1است .رشد تولید ناخالص داخلی
ایران در سال  2015در سایت بانک جهانی اعالم نشده است؛ بنابراین برای مقایسه سه
نمودار ،س ــال  2014بررسی شده است .در سال  ،2014میزان رشد تولید ناخالص داخلی
افغانستان ( )%3/1از جهان ( )%2.6کمتر است و از ایران ( )%4.3پایینتر میباشد [.]2

1. GDP Growth
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شکل )4-1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان ،ایران و جهان از سال  2000تا 2015

بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  )5-1میزان تولید ناخالص افغانســـتان بر اســـاس
سرانه جمعیت 1در سال  2014برابر با  $634میباشد .در سال  ،2014میزان تولید ناخالص
داخلی افغانستان بر اساس سرانه جمعیت ،از ایران و جهان کمتر و تفاوت قابلمالحظهای
هم با ایران دارد]2[ .

شکل )5-1نمودار تولید ناخالص داخلی کشور افغانستان ،ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال  2000تا 2015
1. GDP Per Capita
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بنا بر گزارش بانک جهانی ،میزان تولید ناخالص داخلی افغانســـتان بر اســـاس قیمت
بازار 1در س ــالهای  2000تا  2015در ش ــکل  6-1آورده شـــده اســـت .میزان تولید ناخالص
داخلی افغانس ــتان در س ــال  ،2015برابر با  19میلیارد دالر میباشـــد .میزان تولید ناخالص
داخلی ایران به قیمت بازار ،در س ــال  2015در ســـایت بانک جهانی اعالم نشـــده اســـت؛
بنابراین جهت مقایس ــه دو نمودار ،س ــال  2014بررســـی شده است .در ســـال  ،2014تولید
ناخالص داخلی افغانس ــتان  20میلی ــارد دالر و تولید ناخالص داخلی ایران 425 ،میلیارد
نط ــور که در ش ــکل نمایان اســـت ،تولیـــد ناخالص داخلـــی ایران در
دالر میباش ــد و هما 
حدود  21برابر افغانستان میباشد [.]2

شکل )6-1نمودار تولید ناخالص داخلی کشور افغانستان و ایران به قیمت بازار (دالر آمریکا) از سال  2000تا 2015

1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
باالترین مقام سیاس ــی در افغانس ــتان رییسجمهور اســـت که بارأی مستقیم مردم به
همراه معاون اول و دوم خود برای یک دوره  ۵ساله انتخاب میشود .رییسجمهور نظر به
م ــاده  61قانون اساس ــى و قانون انتخابات ،با کســـب اکثریت بیـــش از پنجاهدرصد آرای
1. GDP at Market Prices
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رأیدهندگان انتخاب میگردد.
دول ــت کنون ــى جمه ــورى افغانس ــتان از قـــواى ســـهگانه (اجرائیـــه ،مقننـــه و قضائیه)
تشکیلش ــده که رییسجمهور دولت جمهورى اسالمى افغانستان ،در رأس آن قرار دارد.
بر اساس قانون اساسى افغانستان ،دین دولت جمهورى اسالمى افغانـستان ،دین مقدس
اس ــام اس ــت .پیروان س ــایر ادیان در پیرو ى از دین و اجراى مراســــم دینیشان ،در حدود
احکام قانون آزاد میباش ــند .رییسجمهور ،با کســـب اکثریت بیـــش از پنجاهدرصد آراى
رأیدهندگان و از طریق رأیگیری آزاد ،عمومى ،سرى و مستقیم انتخاب میگردد [.]1
جنگهای کابل یا جنگهای داخلی افغانستان بعد از سقوط جمهوری دموکراتیک
افغانس ــتان و پی ــروزی مجاهدین افغان در ســـالهای  ۱۳۷۱تـــا  )۹۶-۱۹۹۲( ۱۳۷۵بین
نیروهای متخاصم در شهر کابل اتفاق افتاد و بسیار خشونتبار بود.
نیروهای ش ــورای نظار (جمعیت اسالمی افغانســـتان) به رهبری احمد شاه مسعود و
برهان الدین ربانی منطقه شمال شرق کابل ،نیروهای حزب اسالمی افغانستان به رهبری
گلبدین حکمتیار در مناطق وس ــیع جنوب کابل ،اتحاد اســـامی برای آزادی افغانستان
رس ــول سیاف مناطق افشار قرغه ،جنبش ملی اسالمی افغانستان به رهبری عبدالرشید
دوس ــتم ش ــمال کابل ،نیروهای حزب وحدت اســـامی افغانســـتان به رهبری عبدالعلی
مزاری و محمد کریم خلیلی در مناطق شـــمال غرب و غرب کابل حضور داشـــتند .این
نیروها از طرف کش ــورهای خارجی حمایت میشـــدند .کشـــورهای غرب و منطقه مانند
روسیه ،پاکستان ،عربستان سعودی ،ایران.
یک ــی از فاجعههایی که طی این جنگ اتفاق افتاد قتلعام مردم غرب کابل بود .اکثر
مردم غرب کابل متعلق به قوم هزاره هستند .بر اساس آمارهای غیررسمی بین  ۲۵۰۰۰هزار
تا  ۳۰۰۰۰نفر در این فاجعه کشته شدند .سازمان ملل متحد این فاجعه را با نام democide
قلمداد میکند که یک نوع نسلکشی است.
در س ــال  ،۱۹۹۶جنگهای داخلی با پیروزی طالبان پایان یافت .طالبان که در سال
 ۱۹۹۴تش ــکیل ش ــده بود ش ــهر کابل را تسخیر کردند و بیش از  ۹۰٪کشـــور را تحت کنترل
گرفتند و منطقه کوچکی را در شمال شرقی برای مجاهدین اختصاص دادند[.]20
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•طالبان

در سال  1994میالدى توسط «مال محمد عمر» در قسمت جنوبى افغانستان در شهر
«قندهار» تأس ــیس ش ــد و از س ــال  1996تا ســـال  2001قسمت معظم کشـــور افغانستان را
تحت سیطره خود داشت.
حرک ــت اولی ــه طالبان ب ــه صورت ضعیف در ســـالهای بیـــن  1979تا  1985شـــکل
گرف ــت .در آن ایام میان افغانس ــتان و شـــورو ى جنـــگ در گرفته بـــود و هرجومرجی که در
فضاى افغانستان حاکم بود ،فرصتى را براى حرکت طالبان بوجود آورده بود.
در دهه  1980میالدى افغانس ــتان توســـط اتحادیه جماهیر شورو ى به تسخیر درآمد و
در طی این نبرد ،نیروهاى مجاهدین افغانســـتان توســـط آمریکا حمایت میشـــدند ،ولى
سلطه شورو ى بر افغانستان دیرى نپایید.
بع ــد از عقبنش ــینی نیروه ــاى ش ــورو ى در ســـال  1989میـــادى از شـــهرهایى نظیر
«از ب ــک» و «تاجی ــک» گرو هه ــای کوچک دیگـــرى نیز به قدرتى نســـبى دســـت یافتند .در
همین ایام بود که نیرو ى طالبان خود را به عنوان «اسالم خواهان» معرقی کردند.
نه ــا که اکثر از نژاد «پش ــتو» بودند ،تصمیـــم گرفتند که بار دیگر حکومـــت مرکزى را در
آ
کابل تس ــخیر کنند و در طی این مدت از ناحیه آمریکا تأمین تســـلیحاتى میشدند.در بدو
این حرکت هزاران نفر از مردان جوان که اکثر آنها در اردو ى حفاظتى آوارگان به سر میبردند
و نیز افراد یتیم و بیسرپرست بسیارى به این گروه پیوستند .طالبان خود را به عنوان لشکر
صلح معرقی کردند و افراد بسیارى که بیشتر پشتو بودند و از جنگهای سابق و هرجومرجی
که بر این کش ــور حاکم بود ،خس ــته ش ــده بودند این گروه را حمایـــت میکردند؛ درحالیکه
بسیارى از افراد طالبان در مدارس ّ
وهابیون افراطى در پاکستان پرورش یافته بودند.
طالبان جنگ خود را در سالهای  1994تا  1995در قسمت جنوب و غرب افغانستان
آغاز کردند و قندهار ،هرات و س ــایر ش ــهرهاى مجاور را به ّ
تصرف خود درآوردند .در سال
 1995به حوالى کابل رس ــیدند ولى در همان ســـال توســـط نیروهاى حکومت عقب رانده
ش ــدند .آنه ــا همچنان در تس ــخیر کابل ســـعى کردند تا آنکـــه در ســـال  1996کابل را به
تص ــرف خ ــود درآوردند ،که نتیج ــه آن از بین رفتـــن  50000نفر بود« .برهانالدیـــن ّربانى» و
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«گلبدین حکمتیار» به س ــمت ش ــمال کشـــور فرار کردند و طالبان نیز بعد از اشغال کابل
«محمد نجیب اهلل» را که از طرف شورو ى در آنجا فعالیت میکرد ،اعدام کردند .در این
ایام بود که طالبان قوانین خشک مذهبى وهابیهای افراطى را به مرحله اجرا درآوردند.
«بنالدن» کس ــى بود که آمریکاییها او را به عنوان تروریستى با نبوغ و خوش استعداد
تشخیص داده بودند چراکه در سال  1998به سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا حمله کرده
ب ــود ک ــه درنتیجه حدود  250یا  190نفر کشـــته و بیـــش از  1400نفر زخمى شـــدند .به گفته
آمریکاییها حمله  11س ــپتامبر هم توســـط بنالدن انجام شـــده بود و بدیهى بود که آمریکا
«اس ــامه» را از «طالبان» طلب کند ولى رهبر طالبان این خواســـته را هرگز نپذیرفت چراکه
او وام ــدار «بـ ـنالدن» بود ،و او را حافظ منافع خود میدانســـت.در مـــاه اکتبر آمریکا حمله
خود را بر ضد تروریس ــم آغاز کرد و درنتیجه قســـمتى از حمله خود را به طالبان و القاعده
معطوف داشت و انگلیس هم او را همراهى میکرد .در این هنگام نیرو ى ائتالف شمال
نیز به حرکتى بر ضد طالبان دست زد که از طرف آمریکا نیز حمایت میشد و کابل و سایر
ش ــهرهاى مه ــم را به ّ
تصرف درآوردند و درنتیجه در همان ســـال طالبـــان نیرو ى مقاومت
خود را از دست داد و سرانجام در همان سال «هرات» را نیز واگذار کرد[.]21
•القاعده

دیگر گروه تروریستی که در افغانستان فعالیت میکند ،القاعده است .شبکه القاعده
در بدو امر در س ــال  ۱۹۸۸در پیشاور پاکستان تأســـیس شد .مناطق قبایلی شمال غرب
این کش ــور که با افغانس ــتان هممرز اســـت ،همچنان خـــط مقدم جبهـــه در جنگ علیه
تروریستهای اسالمگرا است .همکاری القاعده با طالبان سبب شد که قبل از حمالت
یازدهم سپتامبر در آمریکا ،اسامه بنالدن بتواند در افغانستان اسکان یابد .در پی اشغال
افغانستان توسط نیروهای آمریکا در سال  ،۲۰۰۱اسامه بنالدن ناچار شد افغانستان را ترک
ً
کند .نیروهای آمریکایی نهایتا در س ــال  ۲۰۱۱به مخفیگاه او در پاکســـتان رخنه کردند و او
را کش ــتند .پسازآن ایمن الظواهری ،که آخرین بار در اکتبر  ۲۰۰۱در افغانســـتان دیده شده
بود ،به عنوان س ــرکرده جدید القاعده معرفی شـــد .در این میان آمریکا همچنان به حمله
با هواپیماهای بدون سرنش ــین به نواحی مرزی شـــمال غرب پاکســـتان که با افغانســـتان
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هممرز است ،ادامه میدهد .این حمالت در ظاهر علیه کسانی است که شک آن میرود
از روس ــای القاعده باشند و با تأیید باراک اوباما رییسجمهوری آمریکا صورت میگیرد.
برخ ــی از طرفداران این حمالت میگویند این اســـتراتژی مؤثر بوده و ســـبب حذف برخی
رؤسای تروریستها از میدان نبرد شده است.گفته میشود متحدان القاعده در پاکستان
از جمله لش ــکر جنگوی و لش ــکر طیبه ،به مخفی شدن تروریستهای ردهباالی القاعده
کمک کردهاند.حافظ محمد س ــعید ،ســـرکرده لشـــکر طیبه به اســـامه بنالدن در تأسیس
ش ــبکه القاعده در س ــال  ،۱۹۸۸کمک کرده بود .گروه تحت رهبری او عامل حمالت به
بمبیی در سال  ۲۰۰۸بود که منجر به کشته شدن  ۱۷۴نفر شد.
ش ــبکه حقان ــی و س ــایر گروههای تروریســـتی طالبـــان پاکســـتانی و جنبش اســـامی
ازبکس ــتان نی ــز از متح ــدان القاعده هســـتند .این شـــبکه ماننـــد القاعده پس از اشـــغال
افغانستان توسط آمریکا به نواحی مرزی شمال غرب پاکستان نقلمکان کرد[.]22
1-11111قوه مجریه
ق ــوه مجر ی ــه (حکومت) ارگان اجرایی اســـت که وظیفۀ مقررات و تطبیـــق قوانین را به
عهده دارد .بر اس ــاس ماده  ٧١قانون اساسى افغانســـتان ،حکومت متشکل است از وزرا
که تحت ریاست رییسجمهور اجرایى وظیفه مىنمایند .تعداد وزرا و وظایفشان ،توسط
قانون تنظیم میگردد .وزرا از سوى رییسجمهور انتخاب میگردند .حکومت افغانستان
 30وزیر دارد .دولت جمهورى اسالمى افغانستان در سطح کشور در بخشهای مختلف
ریاستها ،ادارات و کمیسیونها را ایجاد کرده تا این ادارات در راستاى جریان پیشرفت،
مفی ــد واقع ش ــوند .وزارتخانههای افغانســـتان که در حوزه وقف و امـــور خیریه به فعالیت
میپردازند وزارت اقتصاد ،وزارت ارشاد ،حج و اوقاف و وزارت دادگستری هستند.
1-11111قوه قضاییه
قوه قضاییه ،به عنوان یکنهاد مستقل دولتی فعالیت میکند .این قوه متشکل است
از دادگاه عالی ،محکمههای اس ــتیناف و همچنین محکمههای مقدماتی میباشد که
س ــازمان و صالحیتش ،باید توس ــط قانون تنظیم گردد .دادگاه عالـــی بهعنوان عالیترین
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نهاد قضایی است که ریاست قوه قضاییه جمهوری اسالمی افغانستان را بر عهده دارد.
دادگاه عالی از نه ( )٩عضو انتصابی رییسجمهور با تایید مجلس سفلی و با رعایت
یشـــود .ســـه عضو آن
مفاد بند  ٣ماده  5٠و همچنین ماده  ١١٨قانون اساســـی تشـــکیل م 
برای مدت  4س ــال ،س ــه عضو دیگر برای مدت  ٧ســـال و سه عضو بعدی برای مدت ١٠
س ــال منصوب میش ــوند .انتصابات بعـــدی برای مدت  ١٠ســـال خواهد بـــود .انتصاب
اعضاء برای دور دوم اجازه داده نمیشود.

شکل  )7-1ساختار تشکیالتی حکومت افغانستان

رییسجمه ــور ،یک ــی از اعض ــا را بهعنـــوان رییـــس دادگاه عالـــی انتخـــاب مینماید.
اعضای دادگاه عالی قرار نیس ــت تا آخر دورۀ شـــأن عزل گردند؛ مگر تحت شرایطی که در
ماده  ١٢٧قانون اساسی بیان شده باشد.
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1-11111قوه مقننه
به قوه مقننۀ جمهورى اس ــامى افغانستان ،شوراى ملى نیز گفته میشود که شوراى
ملى از دو مجلس س ــفلی و مجلس علیا تشـــکیل شـــده است .بر اســـاس ماده  ٨١قانون
اساس ــى ،ش ــوراى ملى دولت جمهورى اســـامى افغانســـتان ،بهعنوان عالیترین ارگان
قانونگذار ،مظهر ارادۀ مردم افغانستان است و از قاطبۀ ملت نمایندگى میکند [.]1
بهصورت کلی ساختار حکومتی افغانستان در شکل زیر نشان داده شده است.

1-111جمعیت و پراکندگی سنی
بن ــا بر گزارش بانک جهانی ،نمودار رشـــد جمعیت افغانســـتان بین ســـالهای  2000تا
 2015در ش ــکل  8-1نش ــان دادهش ــده اســـت .همانطور که در شـــکل مشخص است،
ً
جمعیت افغانستان در سال  ،2015تقریبا  32.526.562نفر میباشد درحالیکه جمعیت
ایران در سال  ،2015در حدود  79.109.272نفر میباشد [.]2

شکل )8-1نمودار رشد جمعیت افغانستان و ایران از سال  2000تا 2015

س ــن اف ــراد میتواند در می ــزان کمکهـــای خیریـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه
مشخصی بین سن افراد و کمکهای غیرمذهبی مشاهده نشده است .از جمله عواملی
که س ــبب میش ــود میزان کمکهای خیریه در میان افراد با ســـن باالتر افزایش یابد ،باالتر
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بودن گرایشهای مذهبی این افراد نس ــبت به افراد جوانتر اســـت ،از ســـوی دیگر افراد در
س ــنین باال کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحتتـــر میتوانند از اندوخته
خود به دیگران کمک نمایند .همچنین مطالعات نشان میدهد که افراد با نزدیک شدن
به پایان زندگی و یاد مرگ بیشتر به دیگران فکر میکنند و به کمک به آنها میاندیشند.
در برخی مطالعات ،مش ــاهده ش ــده اســـت که زنان به دلیل حس همدلی و تمایالت
مذهبی و اجتماعی ،تمایل بیش ــتری به کمکهای خیریه نشـــان میدهند و درعینحال
م ــردان باوجوداینک ــه تمایل کمت ــری به کمک کردن ابـــراز میکننـــد ،در عمل کمکهای
بیش ــتری میکنند؛ علیرغم این مسائل جنسیت نمیتواند به عنوان یک متغیر مستقل و
منفرد در میزان بخش ــندگی افراد س ــنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیـــر درآمد افراد و نظر
سایر افراد خانواده نسبت به کمک کردن نیز تأثیرگذار میباشند.

شکل )9-1نمودار ساختار سنی شهروندان افغانستان در سال 2014
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1-111اطالعات فرهنگی مذهبی
1-11111فرهنگ
افغانس ــتان به دلیل قرارگرفتن در مســـیر جاده ابریشـــم محل پیوندگاه تمدنهای بزرگ
جهان بوده و یکی از مهمترین مراکز بازرگانی عصر باســـتان به شـــمار میرفته اســـت .این
موقعیت مهم و حساس ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی افغانستان در شکل دادن موزاییکی
غنی از فرهنگها و تمدنهای بزرگ همچون ایرانی ،آسیای مرکزی ،خاورمیانه و آسیای
جنوبی در این کش ــور نقش مهمی داشـــته اســـت .از عصر پارینهســـنگی و طی دورههای
تاریخی ،مردم افغانس ــتان ،یا همان ایرانیان شرقی باستان ،جایگاه عمدهای در معرفی و
گسترش ادیان جهانی و نقش مهمی در بازرگانی و دادوستد داشته و گهگاه کانون مسلط
سیاسی و فرهنگی در آسیا بودهاند.
نوروز یکی از کهنترین جشـ ـنهای بهجامانده از دوران باســـتان اســـت .زمان برگزاری
ن ــوروز ،در آغ ــاز فص ــل بهار اس ــت .ن ــوروز در افغانســـتان نیز همچـــون ایران آغاز ســـال نو
محس ــوب میشود .این جشن طبق سنتها برای مدت دو هفته برگزار میشود و مردم از
چند روز قبل (حداقل قبل از چهارش ــنبه ســـوری) برای آغاز این جشـــن آماده میشـــوند.
جشنهای نوروزی در افغانستان عبارتاند از:
جش ــن گل سرخ :جشن گل سرخ (میله گل سرخ) یک جشن خاص است که در مزار
ش ــریف در  ۴۰روز اول س ــال و به مناسبت روییدن گلهای ســـرخ اجرا میشود و در طول
این  ۴۰روز مردم از همهجا برای حضور در این جشـــن به مزار شـــریف میآیند .این مراسم
بهط ــور همزم ــان ب ــا مراس ــم جهنده علـــی (یا پرچم علـــی) انجام میشـــود .این مراســـم با
برافراش ــتن ی ــک علم (ک ــه ترکیب رن ــگ آن به درفش کاویانی شـــباهت دارد و بـــه آن ژنده
س ــخی میگویند) در حرم منس ــوب به امام علی و در اولین روز سال اجرا میشود .جشن
گل سرخ برای چهل روز در دشتهای ال له و حرم ادامه مییابد[.]19
1-11111مذهب
کش ــور افغانستان به دلیل همس ــایگی با ایران نقاط مشترک فرهنگی مذهبی زیادی با
ایران دارد 99.7 .درصد مردم افغانستان مسلمان هستند و مابقی پیرو دیگر ادیاناند[.]15
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جدول )1-1پیروان مذاهب مختلف اسالم در افغانستان

مذهب

درصد پیروان

سنی

84.7- 89.7

شیعه

10-15

غالب مردم مس ــلمان افغانستان از پیروان مذهب حنفی هستند ،گرچه در این زمینه،
آمار دقیق رس ــمی وج ــود ندارد ،اما آنچه بیشـــتر پژوهشـــگران ،بهطور تقریبـــی ارائه کردند،
پیروان مذهب حنفی را بین  65تا  70درصد از کل جمعیت افغانســـتان اعالم داشـــتهاند.
که از اقوام پش ــتون ،تاجیک ،ترکم ــن ،عرب ،بلوچ ،ایماق ،قرقیز ،قزاق ،نورســـتانی ،هزاره
و ...ترکیب یافته اس ــت .پیروان مذاهب دیگر اهل سنت مثل شافعی ،حنبلی و مالکی یا
نک ــه در خفایند و کســـی به پیـــروی ازاینگونه مذاهب شـــهرت نیافته
وج ــود ندارن ــد و یا ای 
است.
مذهب «حنفی» همواره تنها مذهب رسمی افغانستان بوده است که دربرگیرندۀ اقوام
مختلف ساکن افغانستان را شامل میشده است.
در کش ــور افغانس ــتان در گذش ــته امور قضایی مردم افغانســـتان (شـــیعه و سنی) تابع
تصمیم ــات و صالحدیده ــای قاض ــی (حنفـــی) بوده اســـت ،قضـــات دارای اختیارات
گس ــترده بودهاند ،نیز نوع مجازات و کیفر متناســـب با جرایم را از قبل تعیین نمیکرد و در
واق ــع مج ــازات تابع دی ــدگاه و رأی ش ــخص قاضی بـــود .در دوره اماناهلل خان دســـت به
اصالح ــات قضایی زد با هم ــکاری برخی از فقهای نواندیش ،مثل« ،مولوی عبدالواســـع
قنده ــاری» اقدام ب ــه تدوین کتاب «تمســـک القضا امانیه» نمود .در ایـــن کتاب مبانی و
صالحیتهای قضات را محدود کرد و از همه مهمتر اینکه به تعریف و تعیین مجازات
و ج ــرم نیز پرداخته ش ــد که ازاینپس هر قاضی نمیتواند ،طبق برداشـــتهای شـــخصی
خویش حکم ،صادر کند.
ش ــیعیان افغانس ــتان از نظ ــر جمعیـــت ،دومین مذهب مردم افغانســـتان به حســـاب
میآیند .ش ــیعهها از اقوام مختلفی چون :هزاره ،قزلباش ،ســـادات ،بلوچها ،پشـــتونها،
ً
که ــا و ...ترکی ــب یافتهاند ک ــه عمدتا جمعیت شـــیعیان افغانســـتان را (هزارهها و
تاجی 
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سادات) تشکیل میدهند .البته در این زمینه آمار دقیق و متفقعلیه از تعداد پیروان این
مذهب وجود ندارد[.]16
در افغانستان مساجد باشکوه و معروفی بنا نهاده شده که هممحل عبادت است هم
در آن کاره ــای فرهنگ ــی و سیاس ــی صورت میگیرد در برخی شـــهرها مســـاجد امنترین
پناهگاه در هنگام بارش برف و باران است .از مساجد معروف میتوان به مسجد کبود در
ش ــهر مزار شریف اشاره کرد که برخی از حنفیهای آن منطقه معتقدند که پیکر حضرت
علی ابن ابیطالب در آن مکان به خاک سپرده شده است .این مسجد یکی از قدیمیترین
مس ــاجد افغانس ــتان است و در س ــال  1017هجری شمســـی بازسازی شـــد و تغییراتی در
ظاهر آن ایجاد گشت[ .]17از مساجد دیگر میتوان به مسجد عبدالرحمن کابل ،مسجد
شاه دو شمشیره ،مسجد عیدگاه و مسجد جامع پل خشتی اشاره کرد[.]18

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه
در کشور افغانستان

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور افغانستان
2-222مقدمه
در فصل گذش ــته اطالعاتی کلی درباره کشـــور افغانستان بیان شـــد .پیش از ورود به
بررس ــی س ــاختار نظام مدیریت وقف و امور خیریه در افغانستان الزم است مفاهیم اولیه
در خصوص وقف ،امور خیریه ،جمعیتها ،و مؤسسات خیریه بیان گردد.

2-222اشخاص حکمی (حقوقی)
مطابق با ماده  338قانون مدنی افغانســـتان شـــخص حکمی (حقوقی) شـــخصیت
معنوی است که واجد اهلیت حقوقی بوده و بنابر اهداف معین به شکل مؤسسه ،شرکت
یا جمعیت تشکیل میگردد .شخصیت حکمی دو نوع است:
_ش ــخصیت حکمی عام که شامل دولت ،ارکان ،ادارات فرعی یا شعبات مربوط به آن
و تأسیسات عامه میباشد.
_شخصیت حکمی خاص که ناشی از اراده افراد خصوصی بوده به شکل جمعیتها،
وقف ،مؤسس ــات ،ش ــرکتهای مدنی یا تجارتی و امثال آن به وجود آمده باشـــد ،مگر
اینکه قانون چنین شخصیتها را عام قرار داده باشد [.]2

2-222وقف
مطابق با ماده  344قانون مدنی افغانستان وقف عبارت است از حبس مال از تصرف
مالکان ــه و ب ــذل منفعت آن به ام ــور خیریه .وقف ،دارای شـــخصیت حکمی اســـت که
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توس ــط اساس ــنامه تثبیت میگردد .برای وارســـی امـــور مربوط به وقـــف اداره دولت به نام
اوقاف وجود دارد که عواید و مصارف آن را مطابق با شـــرایط الزمه وقف بر وفق اساســـنامه
آن اداره و مراقبت مینماید .مگر اینکه قوانین خاص طور دیگری حکم کرده باشد .وقف
دارای حقوق و وجایب مالی مس ــتقل بوده و به پرداخت دیونی که طبق شرایط اساسنامه
به مصرف رسیده ،مکلف میباشد .صحت وقف ،رجوع از آن و هرگونه تغییر در مصارف
و ش ــرایط الزمه و ی ــا معاوضه مال موقوفه  ،وقتـــی از طرف وقف کننده اعتبـــار دارد ،که در
دفات ــر مر ب ــوط ثبت (دفاتر خاصی که در اداره ثبت اســـناد به این منظـــور تعیین گردیده به
ثبت میرسد) گردیده باشد.
ً
در قانون افغانس ــتان هرگاه س ــند وقف مشـــتمل بر تصرفی باشـــد که قانونا ممنوع و یا
باطل بوده و یا وقف کننده فاقد اهلیت قانونی باشد  ،اداره ثبت اسناد در چنین موارد به
ثبت آن اقدام نمینماید.
در قانون افغانستان وقف به دو صورت دائمی یا موقت صورت میپذیرد .موقوفه برای
مس ــجد و مؤسس ــات عام ــه بهصورت موقـــت نمیتواند اتفـــاق بیفتد .از طرفـــی نیز وقف
خ ــاص موق ــت بوده و به ز ی ــاده از دو طبقه اوالد وقف کننده جواز ندارد .در تقســـیمبندی
دیگر وقف در افغانستان به دو صورت وقف اموال منقول و غیرمنقول نیز صورت میپذیرد.
در افغانستان وقف به امور خیریه در صورتی مجاز است که از نظر احکام دین مقدس
اسالم و منافع ملی ،امر خیریه شناخته شود.
مطابق با قانون مدنی مبادله مال موقوفه پس از بررســـی و اظهارنظر اداره اوقاف در دفتر
ً
مربوط ثبت میگردد .ضمنا در افغانستان وقف کننده نمیتواند بیش از ثلث مال خود را
به اشخاص غیر وارث یا به بعضی از ورثه و یا امور خیریه وقف نماید.
هرگاه وقف کننده شرطی گذارد که مخالف منافع ملی ،مصلحت وقف یا مستحقان
باشد ،وقف صحیح اما شرط از اعتبار ساقط میگردد [.]2
2-22222اداره وقف
وقف کننده در سند وقف ،شخصی را برای نظارت در امور اداره ،به کار انداختن مال
موقوفه و توزیع فواید آن بر مس ــتحقان بهتناسب سهامشان که در سند وقف تصریح شده
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ً
باش ــد ،تعیی ــن نموده ،ح ــدود وظای ــف و صالحیت وی را با شـــخصی که بعـــدا نظارت
میکند تعیین مینماید.
نظ ــارت وق ــف عام از وظای ــف وزارت ارشـــاد ،حج و اوقاف میباشـــد .ایـــن اداره امور
مربوط به اموال موقوفه را مطابق اساسنامه خود تنظیم ،تصرف و اداره مینماید.
محکم ــه نمیتواند برای اداره مال موقوفه بیش از یک ناظر تعیین نماید .مگر اینکه در
تعددش ــان مصلحت متصور باشد .در این صورت محکمه صالحیت هر یک از ناظران
را تعیین نموده و میتواند به هر یک از ناظران قســـمتی از وقف را تخصیص بدهد؛ که در
این صورت هر ناظر در اداره قسمت مربوط به خود مستقل میباشد.
ناظر در برابر مال موقوفه امین و از طرف مستحقان وقف وکیل شناخته میشود.
ناظر مکلف اس ــت تمام مصارف را مطابق با دســـتورالعملی که محکمه تعیین نموده
به عمل آورد ،مگر اینکه عرف جاریه مخالف آن باشد.
ارکان وقف در افغانستان عبارتاند از:
1ـ واقف :شخصی است که مال خود را وقف میکند.
2ـ موقوف علیه :ش ــخصی اس ــت که اســـتیفای منافع موقوفه از طرف واقـــف به او واگذار
شده است.
3ـ عین موقوفه :مالی است که موضوع وقف قرار میگیرد.
4ـ جهت وقف (شخصیت حکمی وقف).
وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت آن بر دو قسم ذیل میباشد:
1ـ وقف عام :مالی که برای امور خیریه جهت منافع عامه وقف شده باشد ،مانند مدرسه
یا برای اشخاص غیرمحصور مثل محصالن.
2ـ وق ــف خاص :مالی ک ــه برای امور خیریـــه در جهات مخصوص یا اشـــخاص محصور
وقف شده باشد (مانند اوالد) [.]2

2-222جمعیتها
مطابق با ماده  403قانون مدنی افغانستان جمعیت عبارت است از مجموع اشخاص
حقیق ــی یا حکمی (حقوق ــی) که برای مدت معین یا غیر معین بـــه منظور تأمین اهداف
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خیریه عامالمنفعه اجتماعی  ،علم ــی ،ادبی ،فنی و هنری بهصورت غیرانتفاعی مطابق
با احکام این قانون تشکیل شده باشد.
اعط ــای اج ــازه تأس ــیس جمعیتها از طریـــق مراجـــع صالحیـــتدار دولتی صورت
میگی ــرد .این مراجع موارد اجرایی جمعیتها را از رهگـــذر تطابق آن با قوانین ،مقررات و
اساسنامه مراقبت مینماید.
ته ــای که خ ــاف احکام قانـــون یا آداب عامـــه فعالیت نموده یـــا به اعمالی
جمعی 
دست بزنند که بر خالف منافع ملی و اهداف تأسیسی آن باشد ،باطل میگردد.
جمعیت دارای اساس ــنامه ایست که فعالیت آن را تنظیم و از طرف اعضای مؤسس
آن منظور میشود .اساسنامه جمعیت حاوی موارد ذیل است:
_عنوان جمعیت ،هدف و مرام تأس ــیس آن و مرکـــز اداره جمعیت( .مرکز اداره جمعیت
در خارج از افغانستان نمیتواند باشد)
_شهرت مکمله اعضای مؤسس.
_عواید جمعیت ،به کار انداختن و تصرف در آن.
_هیئتهایی که جمعیت را تمثیل میکند با تعیین اعضا ،وظایف و طرق عزل آنها.
_حقوق اعضای مؤسس.
_طریقه نظارت اموال جمعیت.
_طریقه تعدیل اساسنامه جمعیت.
_الحاق ،تقسیم و تأسیس نمایندگی.
_انحالل و تصفیه امور مالی جمعیت و مرجعی که اموال به آن انتقال مییابد.
مطاب ــق ب ــا قان ــون مدن ــی افغانس ــتان جمعیـــت دارای هیئتمدیره میباشـــد .تعیین
اعضای هیئتمدیره ،صالحیت ،وظایف و ختم عضویت اعضا در اساسنامه جمعیت
توضیح میگردد .هیئتمدیره مرکب از سه عضو و یا بیشتر بوده و مدت خدمتشان بیش
از س ــه س ــال نمیتواند باش ــد .هیئتمدیره در حدود صالحیتی که در اساســـنامه به آن
ً
تصریح گردیده ،امور مربوط به جمعیت را اداره مینماید .ضمنا جمعیتها یک مجمع
عمومی نیز دارند که در خالل س ــه ماه بعد از ختم هر سال مالی بهصورت عادی تشکیل
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جلسه داده و امور مربوطه به بودجه ،حساب ساالنه ،گزارش ساالنه هیئتمدیره و گزارش
مربوط به امور مالی را بررسی مینماید.
جمعیتها در حاالت آتی منحل میگردد:
_درحالی که تعهدات خود را نتوانند ایفا بکنند.
_درحالی که اموال یا منافع خود را خارج از اهدافی تخصیص دهد که در اساســـنامه آن
توضیح گردیده است.
_در حالی که جمعیت به تخلف از مواد مندرج اساسنامه و یا هر نوع اجراییات مخالف
قانون ،اهداف تأسیسی ،نظام و آداب عامه مبادرت ورزد.
هرگاه محکمه به انحالل جمعیت حکم نماید ،یک و یا چند شخص را برای تصفیه
امور حسابی و توزیع دارایی جمعیت با رعایت احکام مندرج در اساسنامه مربوط تعیین
مینماید .درصورتی که دربارۀ توزیع دارایی جمعیت منحل شـــده ،حکمی در اساسنامه
آن موجود نباش ــد ،محکمه میتواند این دارایی را به جمعیت و یا مؤسســـه دیگری انتقال
دهد که با جمعیت منحل شده اهداف مشترک داشته باشد[.]2
2-22222جمعیتهای عامالمنفعه
جمعی ــت عامالمنفع ــه ،عبارت از جمعیتی اســـت کـــه بهمنظور تأمیـــن منافع عامه
تأس ــیس میگ ــردد .اعطای عن ــوان جمعیت به صفـــت عامالمنفعه توســـط فرمان دولت
صورت میگیرد .سلب عنوان اعطاشده توسط چنین فرمان نیز جواز دارد.
جمعی ــت عامالمنفعه تحت مراقبت مرجع صالحیتدار مربوط فعالیت مینماید.
اجرایی ــات جمعی ــت ازنظر تطابق ب ــا قوانین ،اساســـنامه و مصوبههـــای مجمع عمومی
توس ــط مرجع مذکور مورد تفتیش و تحقیق قرار میگیرد .هیئت تفتیش از طرف مرجع
صالحیـ ـتدار تعیی ــن گردی ــده و در ختم کار گـــزارش اجراییات خود را بـــه مرجع مربوط
تقدیم مینماید [.]2
2-22222جمعیت خیریه
جمعی ــت خیر ی ــه عبارت از جمعیتی اســـت که بـــرای تأمین اهداف خیریـــه و یا رفاه
اجتماعی جهت استفاده اعضای جمعیت یا سایر اشخاص تأسیسشده باشد.
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اعضای هیئتمدیره نمیتوانند در داخل جمعیت به شـــغل دیگری در مقابل اجرت
اش ــتغال ورزند .هیئتمدیره جمعی ــت خیریه مکلف به تهیه گزارش اجراییات ســـاالنه
میباش ــد .هیئتمدی ــره بودج ــه س ــاالنه جمعیـــت را بـــا اســـناد و مـــدارک آن بـــه مرجـــع
صالحیتدار تقدیم نموده معلومات مورد ضرورت مرجع مذکور را تهیه میکند.
2-22222جمعیت فرهنگی
جمعی ــت فرهنگی ،عبارت از جمعیتی اســـت که هدف تأســـیس آن را توســـعه امور
علم ــی ،فنی ،ادبی و هنری تش ــکیل میدهـــد .هیئتمدیره جمعیـــت فرهنگی مکلف
است گزارش اجراییات ساالنه خود را به اطالع مرجع صالحیتدار برساند.

2-222مؤسسات
در قانون مدنی افغانس ــتان مؤسسه ،عبارت از شخصیت حکمی (حقوقی) است که
ب ــرای انجام خدمات بش ــری ،دینی ،علمی ،فنی و یا حمایتـــی از طریق تخصیص اموال
برای مدت غیر معین تأسیس یافته و به روی اهداف غیرانتفاعی فعالیت مینماید.
تأسیس مؤسسه توسط سند رسمی صورت میگیرد و سند رسمی به عنوان اساسنامه
مؤسسه بوده و حاوی مطالب زیر میباشد:
_عنوان مؤسسه و مرکز اداره آن .مرکز اداره مؤسسه در خارج از افغانستان نمیتواند باشد.
_هدف و مرام تأسیس آن.
_اسم و شهرت مکمله مؤسس یا مؤسسان.
_تفصیالت داراییای که به مؤسسه تخصیصیافته است.
_تشکیل اداری مؤسسه و اسم رییس آن.
_طریقه نظارت و تفتیش امور مالی مؤسسه.
_طریقه تعدیل اساس ــنامه  ،الحاق ،تجزیه و تأســـیس نمایندگیهای مؤسســـه با توضیح
طریقه تصفیه و تعیین مرجعی که اموال مؤسسه به آن تعلق میگیرد.
اح ــکام مربوط به جمعیتها از قبیل تأســـیس ،الحاق ،تجزیه ،تأســـیس نمایندگی،
تعیین رییس موقت ،انحالل و تصفیه ،تبدیل مؤسســـه به عامالمنفعه و همچنان حکم
مندرج ماده ( )418این قانون بر عموم مؤسسات نیز قابل تطبیق میباشد .احکام مربوط
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به مؤسس ــات مندرج این قانون دربارۀ مؤسســـه که به شـــکل وقف تأســـیس یافته باشـــد،
استثناءتطبیق میگردد [.]2
2-22222مؤسسات غیردولتی
مطابق با قانون مؤسس ــات غیردولتی افغانستان مؤسســـات غیردولتی بهصورت زیر
تعریف میشود:
 .1مؤسس ــه غیردولت ــی :س ــازمان غیردولتـــی ،غیرسیاســـی و غیرانتفاعی بوده که شـــامل
مؤسسات داخلی و خارجی میگردد.
 .2مؤسس ــۀ غیردولت ــی داخل ــی :عبارت از مؤسســـه غیردولتـــی داخلی بوده کـــه بهمنظور
پیشبرد هدف یا اهداف معین تشکیل میگردد.
 .3مؤسس ــه غیردولتی خارجی :عبارت از تشـــکل غیردولتی بوده که در خارج افغانستان
مطابق قانون دول خارجی تأسیس گردیده و شرایط این قانون را بپذیرد.
 .4مؤسس ــۀ غیردولتی خارجی بینالمللی :عبارت ازتشـــکل غیردولتی بوده که در خارج
افغانس ــتان مطابق قانون دول خارجی ایجاد و فعالیت آن بیش از یک کشـــور را شـــامل
مینماید .مؤسسات ملل متحد و ارگانهای مربوطۀ آن شامل این تعریف نمیباشند.
 .5غیرانتفاعی به این مفهوم که:
_مؤسسه نمیتواند دارایی ،عایدات و منافع حاصله را بهجز اهداف کاری مؤسسه به
هیچ شخصی توزیع نماید.
_مؤسس ــه نمیتواند از دارایی ،عایدات و منافع حاصله به مقاصد و منافع شـــخصی
مؤسس ــان ،اعض ــا ،هیئتمدیره ،مســـؤوالن ،کارکنان ،کمک دهنـــدگان یا نزدیکان
آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نماید.
مؤسس ــه از پرداخت هر نوع مالیات ،تکس و محصـــوالت گمرکی در ارتباط با واردات
ام ــوال ،اجن ــاس و س ــایر تجهیزات مربـــوط به حوزه فعالیتشـــان کـــه در پیشـــبرد اهداف
غیرانتفاعی و خیریه ضروری میباشد ،طبق احکام قوانین مالیات بر عایدات و گمرکات
معاف میباشد[.]3
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2-222قوانین مرتبط با وقف و امورخیریه
قان ــون مدنی افغانس ــتان ب ــا  2416مـــاده بهتفصیل در خصـــوص موضوعات مختلف
مطالب ــی را بی ــان نموده اس ــت .در ای ــن قانون وقف و مفهوم آن در افغانســـتان و شـــرایط و
ً
احکام اجرایی آن بحث ش ــده اس ــت .ضمنا در این قانون به طریقه نظارت بر موقوفات و
نش ــده است .همچنین مشـــابه وقف در این قانون در خصوص جمعیتها،
انواع آن بیا 
جمعیته ــای عامالمنفعه ،جمعیت خیریـــه ،جمعیت فرهنگی و مؤسســـات مطالبی
بیانشده و تعریف هر یک و مسئولیت اداره و نظارت در هر یک مشخص گردیده است.
یک ــی دیگ ــر از قوانی ــن ناف ــذ در حوزه وقـــف و امور خیریـــه قانون مؤسســـات غیردولتی
افغانس ــتان میباش ــد .در این قانون بهتفصیل در خصوص مؤسســـات غیردولتی ،احکام
مترتب بر آن ،معنا و مفهوم آن در حقوق افغانستان ،مسئولیت اداره و نظارت بر مؤسسات
ً
غیردولت ــی و مباحث ــی اینچنینی بحث شـــده اســـت .ضمنا در این قانـــون در خصوص
مسئولیت وزارت اقتصاد و کمیسیون عالی ارزیابی نیز مطالبی بیانشده است.
قانون احوال ش ــخصیه اهل تشیع افغانستان یکی دیگر از قوانین حاکم بر بخش وقف
و موقوفات در افغانس ــتان میباش ــد .در این قانون بهتفصیل در خصوص وقف و احکام و
شرایط آن بهصورت مجزا پرداختهشده است.
عالوه بر قانون مدنی افغانس ــتان که در آن بهاختصار به جمعیتها پرداختهشده بود،
قانونی دیگری با عنوان قانون جمعیتها بهصورت مجزا در خصوص جمعیت و تعاریفی
که در این خصوص وجود دارد و همچنین احکام و شرایط آن در افغانستان وجود دارد.
قوانین فوق بهتفصیل در پیوست گزارش قرار دارد.

| فصل سوم |

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

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور افغانستان
3-333مقدمه
در ای ــن فصل ابتدا تاریخچه تحول حکمرانی وقف در کشـــور افغانســـتان بیان شـــده
اس ــت و س ــپس به صورت مختص ــر در خصوص وضعیت موجود امـــور خیریه و وقف و
همچنین مساجد و اماکن مذهبی افغانستان توضیحاتی بیان میگردد.

3-333نگاهی گذرا به تاریخچه تحول حکمرانی وقف در کشور افغانستان
بر اس ــاس نیاز جامعه افغانستان و تصمیم حکومت حاکم بر آن ادارهای تحت عنوان
ادارۀ عال ــی اوقاف برای اولین بار در س ــال  ۱۳۴۹هجری شمســـی بهصـــورت غیرانتفاعی
عامالمنفعه در حوزه وزارت قوه قضاییه تأســـیس و اســـاس کار آن روی موضوعاتی چون:
(ثبت و نامنویس ــی ،پس گرفتن و به دســـت آوردن امالک و امالک وقفی ،اموال منقول و
غیرمنقول اماکن متبرکه ،مزارها ،تنظیم امور و انسجام مساجد و )...تشکیل داده شد.
این اداره در سال  ۱۳۵۲هجری شمسی بعد از تغییر رژیم شاهی به جمهوری ،منحل
شد و به مدیریت عمومی اوقاف و مدیریت عمومی حج تبدیل شد.
در س ــال  ۱۳۵۸هجری شمس ــی این اداره ارتقا و به نام ریاســـت شئون اسالمی تبدیل
شد .در سال  ۱۳۶۲هجری شمسی ریاست شئون اسالمی به وزارت شئون اسالمی ارتقا
پیدا کرد .در س ــال  ۱۳۷۸هجری شمســـی این معاونت به وزارت حج و اوقاف ارتقا پیدا
کرد .در سال  ۱۳۸۱هجری شمسی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وقت به عنوان
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ارشاد اسالمی در تشکیالت وزارت حج و اوقاف ادغام شد و وزارت حج و اوقاف به نام
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف نام گذاری شد.]4[ 1

3-333وضعیت موجود موسسات و انجمنهای فعال وقف و امور خیریه افغانستان

2

مطابق با اطالعات موجود در س ــایت وزارت اقتصاد طی ســـال مالی  ۱۳۹۳به تعداد
 ۲۵۷انجمن غیردولتی داخلی و  13انجمن خارجی مجوز فعالیت دادهشـــده و ارزیابی و
ثبتشده است.
مطاب ــق با گزارش وزارت اقتصاد افغانســـتان  293انجمن غیردولتی طی دو ســـال از
اواخ ــر س ــالهای  1392تا اواخر  1394گزارشـــی از فعالیتهای خود را بـــه این وزارتخانه
ارائه نکردهاند.
ً
همچنین بر طبق گزارش ــی دیگر از وزارت اقتصاد در ســـال  1393جمعا  900مؤسســـه
غیردولت ــی داخل ــی و خارجی که ش ــامل  697مؤسســـه غیردولتی داخلی و  203مؤسســـه
غیردولتی خارجی گزارش فعالیتهای خود را به ریاست تنظیم فعالیتهای مؤسسات
غیردولتی وزارت اقتصاد ارائه کردهاند [.]5
ج ــدول عموم ــی تلفیقی ردهبن ــدی تعداد پروژه ،صـــورت مصارف بـــا تفکیک درصد
شه ــا تعداد  150مؤسســـه داخلی و خارجی برای ســـال
مص ــارف پروژ هه ــای اداری و بخ 
 1393مطابق برنامه صدروزه ریاس ــت انسجام فعالیتهای مؤسسات غیردولتی وزارت
اقتصاد نشان دادهشده است.

 .1در زمینۀ تاریخچۀ وقف ،علیرغم جس ــتجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیتهای دسترسی منابع و همچنین
عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کش ــور م ــورد مطالعه ،مطالـــب کاملتری یافت نگردیـــد و تکمیل اطالعات موجـــود ،نیاز به انجام
تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
 .2در زمین ــۀ وق ــف و امورخیری ــه ،علیرغم جس ــتجوهایی کـــه در اینترنت صـــورت پذیرفت ،به دلیـــل محدودیتهای دسترســـی منابع و
همچنین عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کش ــور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و تکمیل اطالعات موجود ،نیاز به
انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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جدول )1-3جدول عمومی تلفیقی ردهبندی تعداد پروژهها  150مؤسسه غیردولتی برتر در سال ( 1393میلیون دالر)

مطابق با گزارش ریاست انسجام بررسی و ثبت جمعیتها و احزاب سیاسی وزارت
دادگس ــتری افغانستان در س ــال  ،1395تعداد مجوزهای صادرشـــده برای جمعیتهای
مختلف توس ــط این ریاس ــت  664مورد بوده اســـت و مجوز  570جمعیت تمدید شـــده
اس ــت .همچنین بر طبق این گزارش  94مورد مجوز جدید برای جمعیتها صادر شـــده
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اس ــت .در سال  1394تعداد مجوزهای صادر شـــده برای جمعیتهای مختلف توسط
این ریاس ــت  70مورد بوده اس ــت و مجوز  50جمعیت تمدید شـــده اســـت .همچنین بر
طبق این گزارش  20مورد مجوز جدید برای جمعیتها صادر شده است [.]6
ب ــه گزارش مرکز بینالمللی قوانین غیرانتفاعی ،تعداد  4001مؤسســـه غیردولتی داخلی
در افغانس ــتان وج ــود دارد و همچنی ــن  434مؤسســـه غیردولتـــی بینالمللی بـــه فعالیت
میپردازن ــد .البت ــه الزم به ذکر اس ــت کـــه  1971مؤسســـه غیردولتی فعال و  279مؤسســـه
غیردولتی بینالمللی در اطالعات پایه وزارت اقتصاد افغانستان وجود دارد.
همچنی ــن ب ــه گزارش ای ــن منبع تا ســـال  2016در افغانســـتان و در وزارت دادگســـتری
 2334جمعیت غیرانتفاعی به فعالیت میپردازند.
یکی از معضالت اساس ــی در افغانســـتان وجود مهاجرتهای فراوان در این کشور به
س ــمت کش ــورهای همس ــایه و همچنیـــن پناهنـــدگان مختلف از کشـــورهای همســـایه
همچون پاکس ــتان میباشد .عالوه بر این بســـیاری از افغانها پس از مهاجرت درصورتی
که قصد بازگشت به کشور خود را داشته باشند با مشکل مکانت زندگی روبهرو میشوند.
نط ــور که در ش ــکل زیر نش ــان دادهشـــده اســـت تعـــداد 8.1میلیـــون نفـــر نیازمند در
هما 
افغانستان وجود دارد که وضعیت آنها در حاالت مختلف نشان دادهشده است [.]7
در ش ــکل ( )1-3نیازمندان افغانستان براساس ساختار سنی و جنسیت و همچنین
مش ــکالتی ک ــه هر یک از این نیازمندان در افغانســـتان با آن دســـت و پنجـــه نرم میکنند
ً
نش ــان دادهشده اس ــت .تقریبا  5میلیون کودک در افغانســـتان با مشکالت جدی روبهرو
هستند .همچنین از حیث مشکالت بیشترین مشکل در بخش سوءتغذیه و عدم وجود
مصونیت غذایی میباشد [.]7
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شکل )1-3وضعیت پناهندگان ،مهاجران و نیازمندان افغانستان

در ش ــکل ( )2-3تعداد افراد نیازمند در افغانســـتان براســـاس بخشهای مختلف از
قبیل س ــرمایه اضطراری ،مصونیت غذایی و امنیت غذایی ،سالمت ،تغذیه ،مصونیت
و آب و نظاف ــت و ب ــاز طرفی با توجه به وضعیت مهاجـــرت ،پناهندگی در معرض جنگ
بودن و حوادث طبیعی نشان دادهشده است [.]7

شکل )2-3وضعیت نیازمندان در افغانستان از لحاظ ساختار سنی ،جمعیت و مشکالت
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در ش ــکل ( )3-3براس ــاس مناط ــق جغرافیایـــی وضعیـــت نیازمندان در افغانســـتان
تحلیل شده است.
تعداد افراد نیازمند بر اساس بخش

شکل )3-3وضعیت نیازمندان در افغانستان براساس بخشهای مختلف

3-333وضعیت دریافت کمکهای بشردوستانه
در شکل ( )4-3میزان درخواستهای کمک کشورهای مختلف ازجمله افغانستان
(برحس ــب میلیون دالر) و میزان درصدی از این نیازها که برآورده شـــده ،نشـــان دادهشده
است .همانطور که مشاهده میشود کشور افغانستان در اواسط این ردهبندی قرار دارد.
افغانستان  417میلیون دالر درخواست شده و از این مقدار  %70تأمینشده است.
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شکل )4-3درصد برآورده شدن درخواستهای کمک کشورهای مختلف

در شکل ( 10 )5-3کشور اول که بیشترین کمکهای بینالمللی در سالهای 2013
و  2014به آنها ارس ــال گردیده است نشـــان دادهشدهاند .در این شکل افغانستان با رنگ

شکل 10 )5-3کشور اول که کمکهای بینالمللی به آنها در سالهای  2013و  2014ارسال گردیده است
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خاکستری نشان داده شده است و نهمین کشور ازنظر دریافت کمکهای بینالمللی
که ــای بینالمللـــی بـــرای کشـــورهای محـــروم به افغانســـتان
ب ــوده اس ــت %3.2 .از کم 
لش ــده اس ــت و همچنین میزان کمکهای بینالمللی به افغانستان در سال 2014
منتق 
نسبت به سال  2013تغییرات چندانی نداشته است.
میزان کمکهای کش ــورهای مختلف به کشور افغانستان طی سالهای  2002تا 2009
در نموداره ــای ( )6-3و ( )7-3نش ــان دادهشـــده اســـت .همانطور که در نمـــودار قابل
مشاهده است امریکا بیشترین حجم کمکهای بشردوستانه را به افغانستان داشته است
ً
اما آنچه که واضح است بهطورقطع این کمکها صرفا با اهداف بشردوستانه در این کشور
هزینه نشده است و امریکا با برقراری جنگ در افغانستان و با استفاده از تأسیس مؤسسات
خیریه مختلف در این کشور اهداف سیاسی و امنیتی را نیز در این کشور دنبال مینماید.
کمکهای سایر کشورها در نمودار به تفکیک مشخص شده است [.]8

شکل )6-3میزان کمکهای بشردوستانه کشورهای عضو کمیته کمکهای توسعهای به افغانستان
طی سالهای  2002تا 2009
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شکل )7-3میزان کمکهای بشردوستانه چند کشور به افغانستان طی سالهای  2002تا 2009

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور افغانستان

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور افغانستان
4-444مقدمه
یکی از موضوعات مهم برای شناخت وضعیت وقف و امور خیریه ،قرآن و مساجد در
کش ــورهای مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع
ازآنجه ــت اهمی ــت دارد که با ش ــناخت انواع بازیگـــران فعال در زمینههـــای مختلف و
بررسی و تحلیل نوع فعالیتهایی که انجام میدهند ،میتوان از دستاوردهای هر یک از
این بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فصل پس از معرفی انواع کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف و امور خیریه،
مس ــاجد و اماکن متبرکه ،و قرآن و فعالیتهای مذهبی ،به شناسایی و تحلیل بازیگران
مختلف با توجه به نقشی که در این سه بخش ایفا میکنند ،پرداخته شده است .سپس
نگاش ــت نهادی تمامی این بازیگران به همراه نوع ارتباط آنها ترسیم شده است و پساز
آن هر یک از این بازیگران و مجموعه فعالیتها ،اهداف ،مأموریت ،چشمانداز ،ساختار
و ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزه وقف و امورخیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور
ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل
تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل ،سیاست
میتواند ش ــکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـتهای غیر مداخلهای ،تنظیم،
تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
بر این اس ــاس نهادهای سیاستگذار در سه بخش وقف و امورخیریه ،مساجد و قرآن
در کشور افغانستان شامل :کمیسیون عالی ارزیابی ،وزارت ارشاد ،حج و اوقاف ،وزارت
مالیه ،وزارت امور خارجه ،وزارت دادگستری وزارت اقتصاد میباشد.
_کمیس ــیون عالی ارزیابی :درخواسـ ـتهای مؤسســـات غیردولتی برای ثبـــت به وزارت
اقتصاد رفته این وزاتخانه به مطالعه و بررسی این اسناد میپردازد .سپس جهت ارزیابی
نهائی به کمیسیون عالی ارزیابی سپرده میشود.
_وزارت ارشاد ،حج و اوقاف :این وزارت سازماندهی امور مربوطه اوقاف ،حج و زیارت،
مساجد و نشریات را بر عهده دارد .عالوه بر این بخشهای دیگری نظیر سازمان انسجام
امور قرآنی ،س ــازمان اس ــناد و ارتباط ،ریاست سیاستها و انســـجام ،ریاست اداری و
مال ــی نی ــز در این وزارتخانه ق ــرار دارد .ایـــن وزاتخانه در اصل در حوزه وقف مســـئولیت
حکمرانی را بر عهده دارد و در برخی موارد در حوزه تصدیگری نیز ورود پیدا میکند.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
شرکتها و مردم را تنظیم میکند .کارکردهای تنظیمکننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه به منظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
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_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
ب ــه منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمکننده ،بررســـی انـــواع روشهای تنظیمی مفید
خواهد بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون به
عن ــوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
دارند ،تنظیم شود.
_خود_  تنظیمی :این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نسخه خود انجامی رویکرد دستور
و کنترل تلقی شود .در این مورد ،اغلب انجمنهای تجاری یا کسبوکار تشکیلشده
ک ــه قوانین عملکرد را ایجاد ،کنت ــرل و اجرا میکنند .به عنوان یک قانون ،خودتنظیمی
اغل ــب به عن ــوان یک روش کسـ ـبوکار دیده میشـــود که اقـــدام انحصاری بـــه منظور
جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شامل سطح باالی تعهد
کسـ ـبوکارها و ماهی ــت جام ــع قوانیـــن تنظیمشـــده میباشـــد .بهعالوه ،ایـــن رویکرد
منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از سویی
دیگ ــر ،خودتنظیمی میتواند بهصورت یک رویکرد غیر دموکراتیک ،محدود به بررســـی
دقیق بیرونی و در معرض سوءاس ــتفاده توسط کســـانی که با اهداف مختلف قوانین را
تنظی ــم میکنن ــد ،دی ــده ش ــود .در کمترین ســـطح  ،خودتنظیمـــی همـــواره در معرض
شه ــای منتج ش ــده از عالقههای بیرونی کســـانی که فکر میکنند اســـتانداردها و
چال 
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :یک تش ــویق ،سیاست ،قانون ،مکانیســـم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها بهواسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکسو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
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رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
س ــعی دارد بهمنظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالی ــات و کمکهـــای مالی محـــدود یا متوقف کنـــد .برای
بهکارگیری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
جریمهها میباش ــد .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشویق ،تنظیم مبتنی بر عملکرد
( )PBRاس ــت که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود
در کیفیت خدمات میباشد .بهعالوه PBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی
متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس است .مزایای  PBRاین
اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و عملیات و
بهبود در پایایی سیس ــتم کمک میکند .طرح تنبیه و تشویق بهصورت مکانیکی عمل
میکن ــد .بنابرای ــن کاه ــش در ح ــوزه صالحدید تنظیمـــی ،در مقابل امکان تســـخیر در
فرآیند تنظی ــم را کاهش میدهد .بهعالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری
ش ــرکت ،که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد  ،را فراهم میکند .اگرچه بهعنوان
یک ــی از معای ــب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که
واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشده است ،اشاره کرد .از مفروضات اصلی این رویکرد،
ً
عقالنیت اقتصادی اس ــت که لزوم ــا در همه موارد یافت نمیشـــود .همچنین ،گاهی
اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال ،رفتار "بد" ،مانند
آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین بهطور صحیح تنظیم نشده باشند.
بر این اس ــاس نهادهای تنظیمگر در ســـه بخش وقف و امورخیریه ،مســـاجد و قرآن در
کش ــور افغانستان شامل :ریاسـ ـتهای ارشـــاد ،حج و اوقاف مناطق مختلف عربستان،
ریاس ــت مدیریت کمکها ،ریاس ــت انســـجام ،بررسی و ثبت ســـازمانهای اجتماعی و
احزاب سیاسی ،و ریاست انسجام فعالیتهای مؤسسات غیردولتی میباشد.
_ریاس ــت انس ــجام ،بررس ــی و ثبت احزاب سیاســـی و ســـازمانهای اجتماعـــی وزارت
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دادگس ــتری :جمعیته ــا از طرف وزارت دادگســـتری ثبـــت و نظـــارت میگردند و طرز
تأس ــیس و ثب ــت جمعیتها در مق ــررۀ جداگانه تنظیـــم میگردد و جـــواز نامۀ فعالیت
جمعیتها به مدت س ــه سال توســـط وزارت دادگســـتری در برابر ده هزار افغانی صادر
میگردد و بعد از سه سال قابل تمدید است.
_ریاس ــت انس ــجام فعالیتهای مؤسســـات غیردولتی وزارت اقتصاد :مطابـــق با قانون
مؤسسات غیردولتی افغانستان ،وزارت اقتصاد مرجع ثبت ،نظارت ،بررسی و انسجام
فعالیتهای مؤسسات غیردولتی در افغانستان میباشد.
_ریاس ــت مدیریت کمکها وزارت مالیه :ریاست مدیریت کمکها جهت حمایت از
توس ــعه و بازس ــازی افغانس ــتان با همکاران بینالمللی همکاری میکند .این ریاست
جریان کمکهای رسمی توسعهای را پیگیری نموده و در تهیه و تطبیق پروژهها کمک
میکند و در رابطه با کمکها مش ــورتهای سیاستی خود را ارائه میکند .این ریاست
کوش ــش میکند تا اطمینان حاصل نماید که کمکهای که چه از طریق بودجه ملی یا
مکانیزمهای خارجی ارائه میگردد.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
یش ــوند و ه ــدف آن توس ــعه و بهب ــود بـــازار خدمـــات میباشـــد .یـــک تســـهیلکننده،
م 
تأمینکنن ــدگان خدم ــات را از طریق انجام فعالیتهای خدماتـــی جدید ،ارتقاء تجارب
مفید و ایجاد ظرفیت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تسهیلکننده شامل ارزیابی
خارجی تأثیر تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاســـی
بهت ــر میباش ــد .عمل تس ــهیل ،کارکردی اســـت کـــه بهطورمعمول توســـط ســـازمانهای
توس ــعهگرا انجامشده و میتواند شامل ســـازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای
دولتی باش ــد .عالوه بر موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیســـی از
مجموع ــه خیریهها و یا انجام خدمات مشـــاورهای برای مؤسســـات خیریه نیز میتواند به
عنوان کارکردهای تسهیلکنندگان در نظر گرفت.
بر این اساس نهادهای تسهیلگر در حوزه وقف و امورخیریه شامل :اداره مشورتهای
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امنیت ــی ب ــرای مؤسس ــات غیردولتی و اداره هماهنگـــی کمکها برای افغانها (مؤسســـه
اکبر) میباشد.
_اداره مش ــورتهای امنیتی برای مؤسسات غیردولتی افغانستان ( :)INSOاین مؤسسه
یک س ــازمان غیرانتفاعی ،غیردولتی و بشردوســـتانه است که در کشور انگلستان ثبت
ً
میباشد .این دفتر که قبال در افغانستان بنام اداره مشورتهای امنیتی برای مؤسسات
غیردولت ــی افغانس ــتان ( )ANSOفعالیـــت میکـــرد ،بهصورت رایـــگان نیازمندیهای
مشورتی اجتماعات س ــازمانهای غیردولتی را در زمینههای امنیتی ارائه میدارد .این
مؤسس ــه توس ــط کمیس ــیون ارو پ ــا ،دفتـــر کمکهـــای بشردوســـتانه ،اداره همـــکاری و
توسعهای سویس از نظر مالی تأمین میگردد.
_اداره هماهنگی کمکها برای افغانها – مؤسســـه اکبر ( :)ACBARمؤسســـه اکبر و یا
اداره هماهنگ ــی کمکها ب ــرای افغانها نهادی اســـت که در زمینه حفظ شـــفافیت،
حس ــاب ده ــی و هماهنگ ــی می ــان ســـازمانهای غیردولتـــی در افغانســـتان فعالیـــت
مینماید .این مؤسس ــه که در سال  1988میالدی توسط تعداد از مؤسسات غیردولتی
که برای مهاجرین افغان در پاکس ــتان فعالیـــت میکردند ،ایجاد گردید .اکنون بهعنوان
یکنهاد ارتباطی و انتقالدهنده اطالعات میان دفاتر ســـازمان ملل متحد ،مؤسسات
غیردولت ــی ،مؤسس ــات تأمینکننده مالی/اهداکننـــدگان و ادارات دولتی افغانســـتان
همکاری مینماید.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند.
ب ــر این اس ــاس نهاده ــای ارائهدهنده خدمـــات در حوزه وقـــف و امورخیریه در کشـــور
افغانستان شامل :سازمان آموزش و تحقیق صلح و انجمن توسعه افغانستان میباشد.
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4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیشین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
حوزۀ وقف و امور خیریه ،مس ــاجد و قرآن در کشور افغانستان فعالیت مینمایند؛ در این
بخش ابتدا نگاشت نهادی مربوط به این کنشگران در شکل  1-4نشان داده شده است
و سپس نهادهای سیاستگذار ،تنظیمگر ،تسهیلگر و ارائهدهندۀ خدمات در موضوعات
مختلف در این سه حوزه مورد تحلیل قرار گرفتهاند.

شکل )1-4نگاشت نهادی

4-44444کمیسیون عالی ارزیابی
درخواستهای مؤسس ــات غیردولتی برای ثبت به وزارت اقتصاد رفته این وزارتخانه
به مطالعه و بررس ــی این اسناد میپردازد .سپس جهت ارزیابی نهایی به کمیسیون عالی
ارزیابی سپرده میشود.
کمیسیون عالی ارزیابی از افراد زیر تشکیلشده است:
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_نمایندۀ با صالحیت وزارت اقتصاد ،بهعنوان رییس.
_نمایندۀ با صالحیت وزارت امور خارجه ،بهعنوان عضو.
_نمایندۀ باصالحیت وزارت مالیه بهعنوان عضو.
_نمایندۀ باصالحیت وزارت دادگستری بهعنوان عضو.

_نمایندۀ باصالحیت وزارت کارواموراجتماعی ،بهعنوان عضو.
کمیس ــیون عالی ارزیابی ،درخواسـ ـتهای واصله ثبت را بررســـی نمـــوده ،طی مدت
پانزده روز از تاریخ ارائۀ درخواست تصمیم مبنی بر ثبت یا رد آن را اتخاذ مینماید .هرگاه
ثبت مؤسس ــه از طرف کمیس ــیون عالی ارزیابـــی تصویب گـــردد ،وزارت اقتصاد مکلف
اس ــت جواز فعالیت به درخواس ــت دهنده را به امضای وزیر اقتصاد و یکی از اشـــخاص
صالحیتدار صادر نماید .در صورتی که مؤسسه خارجی برای ثبت مراجعه کند وزارت
اقتصاد مکلف است یک کپی مکمل اسناد مؤسسۀ خارجی را بعد از تصویب کمیسیون
عالی ارزیابی به وزارت امورخارجه و وزارت بخش مربوطه ارسال نماید.
کمیس ــیون عال ــی ارزیاب ــی در حاالت ذیل درخواســـت ثبـــت مؤسســـات غیردولتی را
رد مینماید:
_درصورتی که اساس ــنامه اسناد و مدارک ثبت مطابق شرایط مندرج در قانون مؤسسات
غیردولتی نباشد.
_درصورتی که اسناد نامکمل باشد.

ً
_درصورت ــی که نام مؤسس ــۀ درخواس ــت دهنده با نام مؤسســـۀ دولتی یـــا غیردولتی قبال
ثبتشده و یا با نام شرکتهای خصوصی مشابهت داشته و سبب سوءتفاهم گردد.

_درصورت ــی ک ــه دو یا بیش از دو مؤسســـۀ غیردولتی بهعین نام درخواســـت ثبـــت را ارائه
ً
نماید .حق اولویت به مؤسسـ ـهای داده میشـــود که اوال درخواســـت ثبـــت را ارائه نموده
اس ــت ،در این صورت به درخواست دهندۀ بعدی فرصت داده میشود تا نام جدید را
انتخاب نماید [.]3
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4-44444وزارت ارشاد ،حج و اوقاف افغانستان
ای ــن وزارت س ــازماندهی امور مربوطه اوقاف ،حج و زیارت ،مســـاجد و نشـــریات را بر
عه ــده دارد .عالوه بر این بخشهای دیگری نظیر ســـازمان انســـجام امور قرآنی ،ســـازمان
اسناد و ارتباط ،ریاست سیاستها و انسجام ،ریاست اداری و مالی نیز در این وزارتخانه
قرار دارد؛ که در حال حاضر وزارت دارای یک وزیر ،دو معاون ،چهار مشاور در تشکیالت
داخلی و پنج مش ــاور در تش ــکیالت خارجی میباشـــد که حقوق و دستمزدشان از طرف
وزارت اقتصاد پرداخت میشود .همچنان با یکجا شدن ریاست دادگاه عالی با این اداره
ً
تعداد ریاسـ ـتهای مرکزی آن به پانزده ریاســـت و دو بخش میرســـد کـــه جمعا به تعداد
( )8330پرس ــنل که ش ــامل :ائمه و خطبای مســـاجد و واعظان تکیهها و حســـینیهها در
سراس ــر کشور میش ــود ،عالوه بر آن براســـاس نیازمندی تعدادی ریاستهای دیگر نیز در
ای ــن وزارت جذب گردی ــد که میتوان از آن جمله از ریاســـت تحقیقات علوم اســـامی،
ریاست مجمع علمی ،نیز نام برد ،همچنین شعبههای دومی از این وزارت نیز در منطقه
تحت نام ریاستهای ارشاد ،حج و اوقاف فعالیت مینمایند [.]4

شکل )2-4سایت وزارت ارشاد ،حج و اوقاف افغانستان
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4-4444444خطمشی وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف یکی از مهمترین نهادهای دولتی است که عالوه بر تنظیم
ام ــور دینی مردم ،همچون پلی ارتباطی بین مردم جمهوری اســـامی افغانســـتان و جهان
اس ــام اس ــت .این وزارت بهعنوان ارگان کلیدی برای انسجام بنیادی رشد و توسعه امور
دین ــی و حفظ ارزشه ــای فرهنگی و ملی مردم افغانســـتان باوجود مشـــکالت موجود در
چارچوب مراتب قانونی و استراتژیهای ملی بر اساس مسائل دینی فعالیت میکند [.]4
وزارت ارش ــاد ،حج و اوقاف در عرصه ارائه خدمات دینی به مردم افغانستان با حفظ
اس ــتقالل در راس ــتای انج ــام وظایف خویش بـــا ارگانهای معـــارف ،تحصیالت عالی،
آ کادمی علوم ،دادگاه عالی ،وزارت دادگستری ،اطالعات و فرهنگ و پارلمان در عرصه
داخلی و با کش ــورهای اس ــامی در عرصه خارجـــی در چارچوب مقـــررات قانونی ،روابط
کاری و استراتژیک دارد .بدین منظور این وزارتخانه میکوشد مراتب حقوقی خویش را در
چارچوب اصول استراتژیکی دینی و ملی افغانستان توسعه و تحکیم ببخشد .این وزارت
در عرصههای ذیل دارای خطمشی معین و هدفمندانهای میباشد:
    .1در عرصه ارشاد امور دینی از طریق مساجد ،حسینیهها و مدارس دینی
 .2در عرصه ارائه خدمات برای حجاج و تنظیم پروســـه حج و زیارت برای مســـلمانان و
پیروان سایرادیان.
 .3در عرصه تنظیم امور وقف و پس گرفتن ملکهای غصب شده وقفی.
 .4در عرصه ارائه خدمات فرهنگی ،تحقیقی و علمی از طریق تحقیقات علوم اسالمی
و کانال نشریاتی ازجمله :مجله پیام حق ،ارشاد اسالم و چاپ کتب معتبر اسالمی.
    .5در عرصه روش ــن کردن افکار عامه از تحوالت فقهی و مســـاعدت در حل مشـــکالت
دینی مردم از طریق مجمع علمی و شوراهای علمای وزارت در مرکز و نواحی اطراف.
 .6در عرصه خدمات اجتماعی و مذهبی با بنا کردن و ترمیم ریاســـتهای ارشاد ،حج
و اوق ــاف مناط ــق اط ــراف و مرکز ،ســـاخت کتابخانه و موزه در مزار شـــریف ،ســـاخت
آ کادمی آموزشوپرورش ائمه ،ساخت مجتمع وزارت ،ساخت سالنهای فاتحهخوانی
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زنانه در مرکز و اطراف ،بازسازی ملکهای واگذارشده وقفی از طریق درآمدهای وقفی،
تأس ــیس یک اداره جمعآوری و توزیع زکات و خدمات مربوط به آن ،ســـاخت مساجد
برای ادای نماز جماعت زنان ،تأسیس و ساخت یک مرکز نیرومند مستقل ،باصالحیت
و علمی برای فتوا در مسائل شرعی در شهر کابل [.]4
هدف سیاسـ ـتهای این وزارت عرضه خدمات قانونمند و شایسته دینی و باال بردن
س ــطح آ گاهی مردم برای توس ــعه و تحکیم مردم در برنامههای دولت جمهوری اســـامی
افغانس ــتان ،بازس ــازی معنوی و فرهنگـــی و جلب اعتماد ملی بـــرای تقویت نهاد دولت
بهمنظور تحکیم پایههای امنیت و صلح پایدار ،کاهش فقر و ایجاد یک مملکت مترقی
و متمدن و با افتخار در عرصه بینالمللی میباشد .سیاست فعالیتهای کاری وزارت
ارش ــاد ،حج و اوقاف با توجه به اس ــتراتژیهای ملی و دینی جمهوری اسالمی افغانستان
به قرار ذیل است:
الف)  ارائه خدمات شایســـته دینی و ارتقای ســـطح آ گاهیهای مردم با هدف کاهش فقر و حفظ
روحیه وحدت ملی

_تقویت نهاد محراب و منبر با ساخت مساجد و حسینیهها و مدارس خصوصی
مربوط به مساجد.

_استخدام خطبا و امامان شایسته به منظورتحکیم و تقویت اصول شایستهساالری.
_ایج ــاد کالسه ــای تخصصی برای امامـــان و خطبا بهمنظـــور تربیت کادرهای
متخصص.

_تقو ی ــت و توس ــعه م ــدارس خصوصـــی در چارچوب مســـاجد بـــه منظورکاهش
بیسوادی و توسعه مسائل دینی برای اطفال و نوجوانان دختر و پسر.
_تبلیغ ــات عموم ــی به منظور آ گاهی ســـریع و بهموقع مـــردم از ارزشهای دینی و
جلب حمایت مردم از دولت

_ارائ ــه تبلیغات مؤثر در خطبههای نماز جمعه و عیدها به منظورجلب همکاری
عامه مردم در نهادینه نمودن ارزشهای حقوق بشر ،محیطزیست ،امور سالمت
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و بهداش ــت ،حقوق اطفال وزنـــان ،حاکمیت قانون ســـهمگیری در انتخابات،
مبارزه علیه مواد مخدر و فساد اداری و اخالقی.

_تعلیم و تربیت در مدارس ،جلوگیری از خروج بی رویه طالب افغانی از کشور و
توسعه فرهنگ آموزشی افغانی در داخل کشور.
ب )  ارائه خدمات عبادتی و فرهنگی با هدف کمک به توسعه عمومی کشور و انجام امور عبادی
سیاسی سازمان

_چاپ و نشر مجله پیام حق و هفتهنامه ارشاد اسالم بهمنظور ارتقای سطح معلومات
یه ــای اس ــامی و دین ــی مـــردم و انعکاس فعالیتهـــا و عملکـــرد وزارت در
و آ گاه 
تمامی عرصههای کاری.
_تش ــکیل محاف ــل و کنفرانسها بهمنظور ارج نهـــادن به مقام واالی کتاب و ســـنت،
گرامی داشت از ایام تاریخی کشور و توسعه روحیه همیاری در مسائل مهم کشوری
و دینی.

_انسجام امور عبادی ازجمله برنامه روزۀ ماه مبارک رمضان ،برنامه ختم قرآن و جشن
نزول قرآن کریم بهمنظور تش ــویق مردم به انجام رکن ســـوم اســـام و برجستهســـازی
نقش عامه مردم در توس ــعه فرهنگ ،مبارزه علیه فقر ،دستگیری از فقر ا و مساکین و
تحکیم عدالت اجتماعی

_راهان ــدازی مس ــابقات قرائ ــت و تفســـیر میان حافظان سراســـر کشـــور بهمنظور رشـــد
اس ــتعدادهای درخش ــان حافظان ،آماده ســـاختن آنها در مســـابقات بینالمللی و
توسعه اصل حمایت از تشکیل مراکز حفظ کالماهلل مجید برای جوانان عالقهمند به
دین.
_انجام تحقیقات دانشگاهی و علمی در حوزه علوم اسالمی بهمنظور توسعه فرهنگ
غن ــی اس ــام و تقو ی ــت نقش علمـــا در حفظ میـــراث گرانبهـــای تاریخـــی ،علمی،
فرهنگی و کشاورزی دورههای اسالمی و ملی افغانستان.

_س ــازماندهی هدفمندان ــه علمای افغانســـتان در چارچوب مجمع علمـــی بهمنظور
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رس ــیدگی به مش ــکالت فقهی مردم و ارائه راهکار دینی برای مبارزه علیه تروریســـم،
اختالس ،آدمربایی ،تعصبات قومی ،زبانی ،نژادی و مذهبی.
_تغیی ــر و تنظی ــم مراح ــل حج و عمـــره بهمنظـــور اعـــزام آبرومندانه حجـــاج افغانی به
عربس ــتان س ــعودی و تبلور حضـــور قانونمند و اخالقـــی مردم افغانســـتان در کنگره
بینالمللی حج.

_مس ــاعد نمودن زمینه اعزام زائرین کربال و امـــام رضا به عراق و ایران بهمنظور زیارت
مقبره حضرت امام حسین (ع) و امام رضا (ع).

_مس ــاعد نمودن زمینه اعزام زائرین آب گنگ به هندوســـتان بهمنظور ادای مناسک
مذهبی ساالنه هندوهای افغان.

_مس ــاعد نمودن زمین ــه تحصیالت متوســـط و عالی خطبـــا و امامان در کشـــورهای
اسالمی بهمنظور تقویت سیستم تحصیالت عالی کشور
ج)  اداره امال ک وقفی بهمنظور تقویت سیستم اقتصادی کشور و رسیدگی به مشکالت دینی مردم.

_وضع قوانین برای امالک وقفی و پس گرفتن امالک وقفی از صاحبان قدرت بهمنظور
تحقق عدالت اجتماعی و توسعه ارزش وقف در میان مردم.

_بازگش ــایی حساب مس ــتقل در بانک بهمنظور جمعآوری درآمد وقفی و جلوگیری از
هدر رفتن آنها توسط افراد و نهادهای غیرمسئول.
_آوردن تغییرات کلی درروش و شیوه جمعآوری عشر و زکات بهمنظور تقویت اصول
اقتصادی کشور.

_تقویت روابط کارشناسان امور وقفی افغانستان با کشورهای اسالمی بهمنظور انتقال
تجارب کافی کشورهای اسالمی برای بهبود سیستم کاری وقف در افغانستان.
4-4444444چند نمونه از فعالیتهای اوقاف این کشور در طول  8سال گذشته
_سنگفرش مسجد شریف وزیرمحمداکبرخان.
_ساخت هشت مغازه در ناحیه وقفی مسجدشریف نورزایی
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_ترمیم و بازسازی زیارتگاه بابای خودی ،ع،
_ترمیم و بازسازی زیارتگاه سخی

_ترمیم مقبره زیارتی تمیم صاحب انصار.
_ساخت سرویسها بهداشتی زیارتگاه سخی صاحب با همکاری ریاست اوقاف.

_حفظ زمینهای وقفی از دست صاحبان قدرت
_مجزا کردن درآمد اوقاف از درآمد دولت

_جا بهجا نمودن غرفههای در ساحات وقفی نواحی مختلف شهر کابل [.]4
4-44444وزارت مالیه
وزارت مالی ــه ترتی ــب و تطبیق بودجـــه ،جمـــع آوری مالیه ،تنظیـــم و کنترل مصارف
دول ــت و تنظیم امور گمرکی را به عهده دارد .ضروری اســـت تا هـــر دولت از دخل و خرج
خود با خبر بوده تا با معلومات دقیق امکانات مالی خود را تنظیم و آنرا بطور مؤثر تخصیص
دهد .مهمترین شرط موفقیت یک دولت ،جلوگیری از کسر بودجه است .برای جلوگیری
از کس ــر بودجه باید تناسب عواید و مصارف در نظر گرفته شود و در تنظیم امور انها تدابیر
ج ــدی اتخ ــاذ و اقدامات الزم صورت گیرد تا از یکســـو جمع آوری عوایـــد افزایش یابد و از
س ــوی دیگر از مصارف بیجا جلوگیری گردد .چنانچه مشـــخص است بخش زیاد بودجه
افغانس ــتان از طریق کمکهای بین المللی تامین میشـــود ،وزارت مالیه توانســـته است
روز به روز نفوذ خود را بر انس ــجام و تنظیم کمکهای بین المللی برای افغانستان افزایش
ده ــد و حداکث ــر ت ــاش خود را ص ــورت داده اســـت تا جـــذب کمکهـــای بینالمللی از
مجاری دولتی انجام گردد.
هدف وزارت مالیه افغانس ــتان این است تا امور مالی کشور مبتنی بر اصول و موازین
علمی اقتصادی تنظیم شود ،افغانستان از ثبات ،مصؤنیت و خود کفائی مالی برخوردار
گ ــردد و ب ــه ای ــن ترتی ــب از بی ــت الم ــال بـــا حســـابدهی و شـــفافیت کامل جهـــت رفع
نیازمندیهای مردم استفاده صورت گیرد.
ته ــای وزارت مالی ــه ،ریاســـت مدیریـــت کمکهـــا اســـت که جهت
یک ــی از معاون 

ناتسناغفا روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 79 /

حمایت از توس ــعه و بازس ــازی افغانس ــتان با همکاران بینالمللی همکاری میکند و در
ادامه به صورت مفصل اهم فعالیتهای آن تبیین میگردد.
4-4444444ریاست مدیریت کمکها وزارت مالیه
ریاست مدیریت کمکها جهت حمایت از توسعه و بازسازی افغانستان با همکاران
بینالمللی همکاری میکند .این ریاست جریان کمکهای رسمی توسعهای را پیگیری
نم ــوده و در تهی ــه و تطبی ــق پروژ هه ــا کمک میکنـــد و در رابطه با کمکها مشـــورتهای
سیاس ــتی خود را ارائه میکند .این ریاســـت کوشش میکند تا اطمینان حاصل نماید که
کمکه ــای که چه از طریق بودجه ملی یا میکانیزمهـــای خارجی ارائه میگردد ،از طریق
مطابقت آن با اولویتهای دولت که در اســـتراتژی توسعه ملی افغانستان تصریح گردیده
ً
اس ــت ،به حد امکان بهطور مؤثر اس ــتفاده گردند به صورتی که ملت افغانســـتان شـــدیدا
وابس ــته به کمکها میباش ــد ،نقش ریاســـت مدیریـــت کمکها بهعنوان یـــک پل میان
همکاران بینالمللی ،وزارتهای ذیربط ،وزارت مالیه و جامعه مدنی برای صلح پایدار
و رفاه در افغانستان ،بسیار مهم تلقی میگردد [.]9
مأمور ی ــت اصلی ریاس ــت مدیریت کمکها با همـــکاری نزدیک همـــراه با همکاران
توس ــعهای بینالملل ــی اطمینان حاصـــل میکند کـــه کمکهای خارجی به افغانســـتان
بهطور مؤثر و در مطابقت با نیازمندیها و اولویتهای دولت استفاده گردند.
در س ــال  ،2002در جر ی ــان اداره موقـــت افغانســـتان ،اداره هماهنگـــی کمکهـــای
افغانس ــتان من حی ــث یکنهاد مس ــتقل به همـــکاری ( )UNDPایجاد گردیـــد .هدف از
ایجاد این نهاد پیگیری کمکهایی بود که به افغانستان ارائه میگردید تا اطمینان حاصل
گردد که کمکها به اولویتها و نیازمندیهای دولت و مردم افغانستان پاسخگو باشد.
در اواخر سال  ،2003اداره هماهنگی کمکهای افغانستان منحل گردید و یک واحد
دیگ ــر بن ــام ریاس ــت بودجه توس ــعهای و روابط خارجـــی در وزارت مالیه ایجـــاد گردید که
مس ــائل مربوط به کمکها را تنظیم مینمود .در ســـال  ،2006واحـــد هماهنگی کمکها
تح ــت ریاس ــت بودجه ایج ــاد گردید تـــا کمکهـــای بینالمللـــی را پیگیری نمـــوده و در
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خصوص سیاستهای هماهنگی کمکها و اثربخشی کمکها مشورت ارائه نماید.
با در نظر داش ــت اینکه این واحد نقش مهمی را در هماهنگی و اثربخشـــی کمکها
ایفا مینماید ،این واحد به ریاس ــت تحت نام ریاســـت مدیریت کمکها در ســـال 2010
ارتقا یافت .در حال حاضر ریاس ــت مدیریت کمکها یکی از ســـه ریاســـتی میباشد که
تحت ریاس ــت عمومی بودج ــه ایفای وظیفه میکند .هدف ریاســـت مدیریت کمکها
عب ــارت اس ــت از تنظیم جر ی ــان کمکهای توســـعهای و حصول اطمینـــان از اینکه این
کمکها به اولویتهای تعیینشده و مشخصشده در استراتژی توسعه ملی افغانستان
پاسخگو باشد.
در حال حاضر ،این ریاست دارای سه واحد میباشد که عبارتاند از واحد هماهنگی
که ــا ،واح ــد سیاسـ ـتگذاری و اثربخشـــی کمکها و واحـــد گزارش دهـــی و تنظیم
کم 
معلومات .ساختار ریاست مدیریت کمکها در چارت ذیل تشریح گردیده است [.]9

شکل  )3-4ساختار سازمانی ریاست مدیریت کمکها
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بهص ــورت کل ــی ش ــرح وظایف مســـئولیتهای عمومی ریاســـت مدیریـــت کمکها
بهصورت ذیل میباشد:
_حص ــول اطمین ــان از اینک ــه همه کمکهـــا (کمکهایـــی از طریق بودجـــه حکومت و
همچنی ــن خ ــارج از بودجه به مصرف میرســـد) با اســـتراتژی توســـعه ملی افغانســـتان
همسویی و تطابق دارد
_فعالی ــت در جهت افزایش میزان کمک به بودجه اصلی از ســـوی کشورها/مؤسســـات
کمک دهنده
_هماهنگی با ریاست عمومی بودجه بهمنظور کمک به ترتیب بودجه ملی (بودجههای
اصلی و خارجی) از طریق همسویی با تأمین مالی خارجی
_فراهم آوری تسهیالت در جهت شامل ساختن کمکها در اولویتهای ملی از طریق
شرکت در جلسات مختلفی چون جلسه کمیته عالی اثربخشی کمکها
_آ گاه ساختن مقامات رهبری وزارت مالیه از مسائل مربوط به کمکها
_نمایندگی از وزارت مالیه در جلس ــات مختلف با جامعه بینالمللی در داخل و خارج
کشور [.]9
4-44444وزارت امور خارجه
وزارت ام ــور خارج ــه جمه ــوری اســـامی افغانســـتان یکـــی از  ۲۵وزارت خانه دولت
جمهوری اس ــامی افغانس ــتان میباشـــد .این وزارتخانه مســـئولیت اجرای دیپلماسی و
همچنین اداره روابط افغانس ــتان با دیگر کشـــورهای جهان و سازمانهای بینالمللی را بر
عهده دارد .در حال حاضر ضرار احمد عثمانی سرپرست این وزارتخانه میباشد.
مطابق با مواد مختلف قانون مؤسســـات غیردولتی  NGOsدر افغانســـتان مؤسســـات
خارج ــی ،اس ــناد و یا م ــدارک معتبر دیگری که ثبت و فعالیت آنها را در ســـایر کشـــورها
اثبات مینماید ،باید به وزارت امور خارجه ارائه نمایند و سپس این مؤسسات ،فرمهای
کتبی خود را که حاوی اهداف و شرح کلی فعالیتهای آنها میباشد توسط نمایندۀ با
صالحیت دفتر مرکزی خود بعد از تائید وزارت امور خارجه جهت ثبت به وزارت اقتصاد
ارائه مینماید.
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ضمن ــا ادارۀ مؤسس ــات غیردولت ــی وزارت اقتصـــاد بعـــد ازدریافت درخواســـت ثبت
مؤسس ــۀ خارج ــی ،درص ــورت نواق ــص یک کپی اســـناد را درمـــدت یک هفته بـــه وزارت
امورخارجه ارس ــال مینماید و وزارت امورخارجه مکلف اســـت درمدت یک ماه اسناد را
ً
ارزیاب ــی و از نتیجۀ آن وزارت اقتصاد را کتبا مطلع ســـازد ،درغیر این صورت کمیســـیون
عالی ارزیابی میتواند درخواست ثبت را به جریان بیاندازد .درصورتیکه وزارت امورخارجه
درمورد ثبت مؤسس ــه اعتراض داشته باشد ،اعتراض را همراه با اسناد وشواهد به وزارت
اقتصاد ارائه مینماید و وزارت اقتصاد مکلف به بررسی آن میباشد.
4-44444وزارت دادگستری
این وزارت از دورههای قبل از اسالم بهصورت ساده و ابتدایی و نه به نام وزارت وجود
داشت که طی سالهای متوالی توسعه پیدا کرد و تحت قوانینی که موجب ایجاد عدل
وداد در س ــرزمینهای مختل ــف میش ــد فعالیت میکـــرد و به تحقیق و بازپرســـی جرائم،
قوانین جزا ،محاکمه و صدور حکم مراجعی در تشـــکیالت دولتی آنوقت میپرداخت.
وزارت دادگس ــتری در چارچ ــوب قان ــون اساســـی جمهوری اســـامی افغانســـتان ،قانون
تشکیالت اساسی دولت و سایر اسناد قانونی کشور فعالیت مینماید [.]6
وزارت دادگس ــتری جمهوری اس ــامی افغانســـتان یـــک اداره دولتی بـــوده که وظایف
عمده آن عبارت است از:
_تنظیم پیشنویس قوانین و دستورات مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان.
_ابراز نظ ــر دربارۀ مطابقت قراردادهای حقوقی و بینالمللی ،مقاولهها (کنوانســـیونها) و
موافقتنامههای تجارتی خارجی با قوانین جمهوری اسالمی افغانستان.
_مطالبه و بررس ــی نظریات وزارتها و ادارههـــای دربارۀ پیش نویس قوانین و مقررههایی
ک ــه از طرف آنها طرح میگردد و تکمیل آن قوانیـــن و مقررهها با همکاری متخصصان
وزارتها و ادارات مربوطه.
_ارائه مشاورههای قانونی و حقوقی به وزارتها و ادارات دولتی.
_دفاع از ملکها و منافع مادی دولت و در صورت لزوم دفاع از افراد غیردولتی.
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شکل )4-4نمایی از سایت وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان

_دفاع از حقوق مالکان ،کار ،خانواده و سایر حقوق مدنی اتباع بر اساس شکایت آنان.
_تالش جهت ارتقای سطح آ گاهی حقوقی عموم.
_بررس ــی اساس ــنامههای گروههای سیاســـی و ســـازمانهای اجتماعی و صـــدور اجازه
فعالیت رسمی برای آنها.
_تنظیم امور اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال.
_تنظیم و اداره امور مربوط به مساعدتهای حقوقی.
_تنظی ــم و ص ــدور ج ــواز نامهه ــای فعالیـــت وکالی مدافـــع ،راهنمـــای معامـــات و
عر یضهنو یسان.
_چاپ و نشر اسناد قانونی.
_نشر عالئم و نشانهای تجارتی ثبتشده و اعالن ثبتاسناد در روزنامه رسمی [.]6
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این وزارتخانه مطابق با چارت سازمانی زیر فعالیتهای فوق را به انجام میرساند.
وزیر دادگستری

شکل )5-4ساختار سازمانی وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان

همانطور که در شکل فوق نشان دادهشده است این وزارتخانه از ریاستهای مختلفی
تشکیلشده که هر یک در زمینههای مختلفی فعالیت دارند .این ریاستها عبارتاند از:
_ریاست سیاستها و برنامهها
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_سازمان بازرسی داخلی
_سازمان نشریات و ارتباطات با عموم
_سازمان بازرسی عمومی
_سازمان عمومی قضایای دولتی
_سازمان عمومی حقوقی
_سازمان عمومی کمکهای حقوقی
_سازمان عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال
_سازمان انسجام احزاب و سازمانها
_سازمان امور اداری و مالی
_سازمان منابع انسانی
_سازمان حمایت حقوق بشر
_سازمان تدارکات
4-4444444ریاست انسجام ،بررسی و ثبت احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی
ریاس ــت انس ــجام ،بررس ــی و ثبت ســـازمانهای اجتماعی و احزاب سیاسی باهدف
بررسی و ثبت سازمانهای اجتماعی و احزاب سیاسی بر اساس فرمان شماره  ۱۵۲مورخ
 ۱۳۸۱/۸/۵در چارچوب وزارت عدلیه ایجاد گردید.
اهم وظایف این ریاست به شرح ذیل میباشد:
_مطابق قانون احزاب سیاسی و مقرره طریقه ثبت احزاب سیاسی که به اساس مصوبه
ش ــماره  ۲۳مورخ  ۱۳۸۲/۶/۱۷مجلس عالی وزرا و طی فرمان شماره ( )۷۳در تاریخ
 ۱۳۸۲/۷/۲۲از جانب رییس دولت انتقالی اســـامی افغانســـتان توشـــیح و به تاریخ
 ۲۶میزان س ــال  ۱۳۸۳نیز در جریده رسمی شماره ( )۸۱۲به نشر رسید ،وزارت عدلیه
عهدهدار بررس ــی ،ثب ــت و صدور جـــواز فعالیت برای احزاب سیاســـی گردیـــد که این
وظیفه به ریاست انسجام محول شد و هماکنون اجرای آن را بر عهده دارد.
_طبق قانون سازمانهای اجتماعی بنا بر مصوبه شماره ( ۴۴بر  )۱۲مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۵
مجل ــس عال ــی وزرا ک ــه به تار ی ــخ  ۱۳۸۱/۸/ ۵توســـط رییس دولت انتقالی اســـامی
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افغانس ــتان توش ــیح و به تاریخ  ۲۲جدی سال  ۱۳۸۱در جریده رسمی شماره ( )۸۰۴به
نشر رسید ،این ریاست عهدهدار بررسی ،ثبت و صدور جواز فعالیت برای سازمانهای
اجتماعی مذکور گردیده است.
الزم به ذکر اس ــت که از آغاز فعالیت ریاســـت انســـجام دربارۀ ثبت احزاب سیاسی تا
ً
تاریخ  ۱۳۹۲/۰۶/۲۷جمعا  ۵۷حزب سیاســـی توانستهاند بر اساس قانون جدید احزاب
سیاس ــی پ ــس از طی مراحل قانون ــی ،مجوز فعالیـــت دریافت نماینـــد و همچنین از آغاز
ً
فعال ش ــدن این ریاست تا حال جمعا به تعداد  ۳۷۷۰ســـازمان اجتماعی جواز فعالیت
کسب نمودهاند.
نط ــور که در باال نیز اش ــاره شـــد در افغانســـتان جمعیتها از طـــرف وزارت
ل ــذا هما 
دادگس ــتری ثبت و نظارت میگردند و طرز تأســـیس و ثبت جمعیتها در مقررۀ جداگانه
تنظیم میگردد و جوازنامۀ فعالیت جمعیتها به مدت سه سال توسط وزارت دادگستری
در برابر ده هزارافغانی صادر میگردد و بعد از سه سال قابل تمدید است .وزارت دادگستری
موظف است شعبه صدور و تمدید جوازنامهها را در مراکز والیتها ایجاد نماید [.]6
4-44444وزارت اقتصاد
این وزارت هماهنگکنندهی فعالیتهای اقتصادی در سطح کشور است و با رشد
اقتصادی و اجتماعی تأمینکننده رفاه عموم جامعه میباشد و عامل فقرزدایی در جامعه
اس ــت و در این عرصه بیش از  ۶۰س ــال ســـابقهی کاری دارد .اهداف اســـتراتژیک وزارت
اقتصاد عبارت است از:
_نهادینه ساختن سیاستها و استراتژیهای اقتصاد ملی بر مبنای اقتصاد بازار
_تس ــریع پروس ــه رش ــد اقتصادی و اجتماعی ،ارتقای تأثیرات اقتصـــادی و تأمین ظهور
متوازن بخشهای اقتصاد ملی.
_تأمی ــن رش ــد پایدار در روش ــنایی سیاســـتهای دولـــت همچنین تشـــویق ،حمایت و
تقو ی ــت بخ ــش خصوصی ک ــه منتج به ازدیـــاد درآمد ســـرانه ،تولید ملی ،بهبود ســـطح
استخدام و استقرار سطح متولیان گردد.
از وظایف اصلی وزارت اقتصاد افغانستان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
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_انسجام و هماهنگی طرحها و ترتیب سیاست ،استراتژی و برنامههای توسعه اقتصادی
و اجتماعی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت بهمنظور تسریع روند رشد اقتصادی و
اجتماعی کشور و نظارت بر تطبیق آن
_ثبت و اعطای جواز برای مؤسس ــات غیردولتی ( )NGOو نظارت از جریان فعالیتهای
آنها []5
ً
این وزارت جمعا از  ۹۵۰بخش که شـــامل  ۵۴۱بخـــش مرکزی و  ۴۰۹بخش منطقهای
تشکیل شده است.
از  ۲ریاست عمومی و  ۱۶ریاست مرکزی و  ۳۴ریاست منطقهای تشکیل شده است.
وظایف عمده هر بخش از این قسمتها شامل موارد زیر است:
_مدیریت و انس ــجام طرح و ترتیب سیاســـت ،استراتژی و برنامههای توسعه اقتصادی و
اجتماع ــی کوتا هم ــدت ،میانمدت و بلندمدت بهمنظور تســـریع روند رشـــد و توســـعه

شکل )6-4ساختار سازمانی وزارت اقتصاد افغانستان
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اقتصادی و اجتماعی کشور.
_مطالعه ارزیابی ظرفیتهای موجود توسعهای در شهرها بهمنظور تحلیلهای اقتصاد،
تأمین رشد و توسعه شهرها ،محلهها و بخشهای اقتصاد ملی.
_ارزیابی ،تحلیل و اولویتبندی پروژههای توسعهای در سطح کشور.
_نظارت و ارزیابی جریان تطبیق سیاســـت ،برنامهها و پروژههای توسعهای معینشده با
بودجههای مشخصشده.
_حصول و ترتیب گزارشهای س ــاالنه از وضعیت اقتصـــادی و تحقق اهداف و برنامههای
توس ــعهای ،فعالیتهای مؤسس ــات غیردولتی داخلی و خارجی و ســـایر فعالیتهای
اقتصادی و ارائه آنها به حکومت.
_ثب ــت و اعط ــای فعالی ــت ب ــرای مؤسســـات غیردولتـــی داخلـــی و خارجی و نظـــارت بر
فعالیتهای مؤسسات غیردولتی مطابق با احکام قانون.
_راهنمایی ،تش ــویق ،حمایت ،نظارت و انسجام سرمایهگذاریهای خصوصی بهمنظور
توسعه :توسعه اقتصادی ،اجتماعی و ارتقای سطح زندگی مردم.
_مطالعه و بررس ــی طرق و ش ــیوههای بهتـــر همکار یهای اقتصادی بهمنظور گســـترش
روابط اقتص ــادی دوجانبه و چندجانبه با مؤسســـات بینالمللی و ارائه پیشـــنهادهای
پروژهای جهت تأمین مالی به آنها از طریق وزارت امور خارجه.
_ایج ــاد کمیتهه ــای بی ــن وزارتخانـ ـهای تحـــت ریاســـت وزارت اقتصـــاد بـــرای ارزیابی
مشکالت و ترتیب برنامههای کاری آینده بخشهای ذیربط.
_تأمین روابط با مؤسس ــات ملل متحد ،ســـازمانهای مالی بینالمللی ،نمایندگیهای
اختصاصی ملل متحد ،سازمانهای منطقهای و بین منطقهای.
_سازماندهی طرح و ترتیب سیاسی و استراتژیکی کار ،قوای بشری و ارتقای ظرفیتها به
همکاری وزارتها ،ادارات و مؤسسات بینالمللی []5
مطابق با قانون مؤسسات غیردولتی افغانستان ،وزارت اقتصاد مرجع ثبت ،نظارت،
بررس ــی و انسجام فعالیتهای مؤسســـات غیردولتی در افغانســـتان میباشد .مطابق با
این قانون مؤسسات غیردولتی بهصورت زیر تعریف میشود:
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 .1مؤسس ــه غیردولت ــی :س ــازمان غیردولتـــی ،غیرسیاســـی و غیرانتفاعی بوده که شـــامل
مؤسسات داخلی و خارجی میگردد.
 .2مؤسس ــۀ غیردولت ــی داخل ــی :عبارت از مؤسســـه غیردولتـــی داخلی بوده کـــه بهمنظور
پیشبرد هدف یا اهداف معین تشکیل میگردد.
 .3مؤسس ــه غیردولتی خارجی :عبارت از تشـــکل غیردولتی بوده که در خارج افغانستان
مطابق قانون دول خارجی تأسیس گردیده و شرایط این قانون را بپذیرد.
 .4مؤسسۀ غیردولتی خارجی بینالمللی :عبارت از تشکیل غیردولتی بوده که در خارج
افغانس ــتان مطابق قانون دول خارجی ایجاد و فعالیت آن بیش از یک کشـــور را شـــامل
میباشد .مؤسسات ملل متحد و ارگانهای مربوطۀ آن شامل این تعریف نمیباشند.
 .5غیرانتفاعی به این مفهوم که:
_ مؤسسه نمیتواند دارایی ،عایدات و منافع حاصله را بهجز اهداف کاری مؤسسه به
هیچ شخصی توزیع نماید.
_ مؤسس ــه نمیتواند از دارایی ،عایدات و منافع حاصله به مقاصد و منافع شـــخصی
مؤسس ــان ،اعض ــا ،هیئتمدیره ،مســـؤوالن ،کارکنان ،کمک دهنـــدگان یا نزدیکان
آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نماید.
مؤسس ــات غیردولتی ب ــه ترتیب زیر بایـــد گزارشهای خـــود را بـــه وزارت اقتصاد ارائه
نمایند.
 .1مؤسسه مکلف است طی مدت سه ماه بعد از پایان سال مالی ،گزارش فعالیتهای
تحققیافتۀ ساالنۀ خود را به وزارت اقتصاد ارائه نماید.
 .2مؤسس ــه مکلف اس ــت گزارش فعالیت خود را در هر شـــش ماه مطابق فرمهایی که از
طرف وزارت اقتصاد آمادهش ــده و در صورت ضرورت قابل اصالح میباشد ،به وزارت
اقتصاد ارائه نماید.
 .3گزارش شش ماهه به شکل نسخۀ اصلی ،سه کپی در برابر رسید به دفتر مرکزی و دفاتر
منطقهای وزارت اقتصاد س ــپرده میشود .دفاتر منطقهای مکلفاند گزارش را در اسرع
وقت به دفتر مرکزی وزارت اقتصاد ارسال نمایند.
 .4مؤسسه مکلف است کپی از گزارش شش ماهۀ خویش را به وزارت بخش ارسال کند
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که در آن اجرای فعالیت مینماید]5[ .
4-4444444ریاست انسجام فعالیتهای مؤسسات غیر دولتی
هدف اصلی این ریاست انسجام فعالیتهای مؤسسات غیردولتی ،ایجاد شفافیت
وحسابدهی از مصارفات بودجهای جذب مساعدتهای مؤسسات غیردولتی و استفاده
موثر ازمساعدتهای فنی ،مالی وظرفیت کاری مؤسسات برای تطبیق برنامههای توسعه
ایج ــاد هماهنگی بین مؤسس ــات غیردولتـــی و ادارات دولتی و نظارت و بررســـی از کار و
فعالیت مؤسسات در افغانستان است.
اهم اهداف این ریاست عبارت است از:
_هماهنگی فعالیتهای مؤسسات غیردولتی وحصول اطمینان از روند تطبیق پروژهها
در مناطق مختلف
_تهیه گزارش ــات تحلیلی بمنظورتامین وتقویت و حســـابدهی ،گزراشدهی از تطبیق
پروژهها وصورت مصارف پروژههای مؤسسات
_تهیه و ترتیب گزارش تحلیلی و ارزیابی و نظارت مؤسسات غیردولتی.
_هماهنگ ــی بین مؤسس ــات و ادارات اســـتانی و جلوگیـــری از فعالیتهای خودســـرانه
مؤسسات.
_ارائه خدمات مناسب مطابق با قانون مؤسسات غیردولتی.
_رعایت قانون انجمنها ،به جهت فراهم آوری خدمات برای مؤسسات غیردولتی.
وظایف کلیدی ریاس ــت انسجام فعالیتهای مؤسسات غیر دولتی شامل موارد ذیل
میگردد:
_ثبت مؤسسات غیردولتی
_تحلیل و ارزیابی گزارشهای شش ماهه و ساالنه مؤسسات غیردولتی
_نظارت و بازدید عینی از مناطق پروژههای مؤسسات غیردولتی
_اجرای خدمات ویژه معافیت گمرکی و خدمات فنی
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4-44444اداره مشورتهای امنیتی برای مؤسسات غیردولتی افغانستان ()INSO
این مؤسس ــه یک س ــازمان غیرانتفاعی ،غیردولتی و بشردوســـتانه اســـت که در کشور
ً
انگلستان ثبت میباشد .این دفتر که قبال در افغانستان به نام اداره مشورتهای امنیتی
ب ــرای مؤسس ــات غیردولت ــی افغانس ــتان ( )ANSOفعالیـــت میکـــرد ،بهصـــورت رایگان
نیازمندیهای مش ــورتی اجتماعات سازمانهای غیردولتی را در زمینههای امنیتی ارائه
میکند .این مؤسسه توسط کمیسیون اروپا ،دفتر کمکهای بشردوستانه ،اداره همکاری
و توسعهای سوئیس ازنظر مالی تأمین میگردید [.]10
دفتر مرکزی اداره مش ــورتهای امنیتی برای مؤسسات غیردولتی در کابل بوده و دفاتر
محلی آن در هرات ،مزار شریف ،جاللآباد و قندهار قرار دارد.
حوزه فعالیتهای این اداره به شرح زیر میباشد:
_دریاف ــت هش ــدارهای امنیتی روزان ــه ،هفتگی در خصوص حـــوادث و گزارشهای دو
هفتگی و سهماهه که دربرگیرنده تحلیلها و پیشبینیهای امنیتی میباشد

شکل )7-4نمایی از سایت اداره مشورتهای امنیتی برای مؤسسات غیردولتی افغانستان
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_جلسات امنیتی بهصورت هفتگی
_برنامه آ گاهی سازی ماهانه امنیتی برای کارمندان مؤسسات غیردولتی
_ارائه توضیحات مؤسسات غیردولتی در ارتباط به ادارات امنیتی داخلی و بینالمللی
_تربیت و آموزش محافظان [.]11
4-44444اداره هماهنگی کمکها برای افغانها – مؤسسه اکبر ()ACBAR
مؤسس ــه اکب ــر و یا اداره هماهنگی کمکهـــا برای افغانها نهادی اســـت که در زمینه
حفظ ش ــفافیت ،حساب دهی و هماهنگی میان ســـازمانهای غیردولتی در افغانستان
فعالیت مینماید .این مؤسس ــه که در ســـال  1988میالدی توسط تعدادی از مؤسسات
غیردولت ــی ایج ــاد گردید که برای مهاجران افغان در پاکســـتان فعالیـــت میکردند .اکنون
بهعن ــوان یکنه ــاد ارتباطی و انتقالدهنـــده اطالعات میـــان دفاتر ســـازمان ملل متحد،
مؤسس ــات غیردولت ــی ،مؤسس ــات تأمینکننـــده مالی/اهداکنندههـــا و ادارات دولتـــی
افغانستان همکاری مینماید [.]12

شکل )8-4نمایی از سایت مؤسسه ا کبر
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در ح ــال حاضر این مؤسس ــه توس ــط کشـــور ژاپـــن اداره توانمندی و حـــق العضویت و
س ــازمانهای عض ــو آن تأمی ــن مال ــی میگردد .تعـــداد  128مؤسســـه غیردولتـــی داخلی و
بینالملل ــی که در افغانس ــتان فعالی ــت دارند عضویت این مؤسســـه را دارنـــد .برای اخذ
عضویت این مؤسسه ،مؤسسات مکلفاند تا دستورالعمل مؤسسات غیردولتی را قبول
و امضا نمایند .جلس ــات مجمع عمومی این مؤسسه با اشتراک تمام اعضا در هرسال دو
ب ــار جریان دارد و جلس ــات کمیته رهبری مؤسســـه که شـــامل  12عضـــو دائمی و  4عضو
غیردائمی است در هرماه یکبار برگزار میشود .ریاست کمیته رهبری بهطور دائم بدوش
ی ــک نفر افغ ــان بوده درحال ــی که اعضـــای دائمـــی و غیردائمی ایـــن کمیتـــه ،نمایندگان
مؤسسات داخلی و خارجی عضو هستند.
عالوه بر وجود دفتر مرکزی در کابل ،مؤسســـه اکبر دارای دفاتر دیگری در مزارشـــریف و
جاللآباد نیز میباشد.
فعالیتهای این مؤسسه در چهار زمینه به شرح زیر است:
_ش ــعبه معلومات و هماهنگی :این شـــعبه مسئولیت نشـــر معلومات ،برگزاری و تنظیم
جلس ــات ،جمعآوری و حفظ برنامههای کاری مؤسســـات در ســـطح کشـــور ،ترتیب و
تنظیم فهرستی از مؤسسات غیردولتی و دیگر فعالیتها در قسمت تأمین روابط میان
اعضا را به عهده دارد.
_شعبه سیاستگذاری و دادخواهی :این شعبه برای تسهیل هر چه بیشتر تبادل نظرات
و معلومات میان مؤسس ــات غیردولتـــی کار مینمایند تا مؤسســـات غیردولتی بتوانند
صدای واحد و مشترک روی مسائل کلیدی داشته باشند.
_مس ــئول دستورالعمل مؤسس ــات غیردولتی :این بخش از مؤسسه در ترویج و همچنان
نظارت از کارکردهای مناسب مؤسسات غیردولتی ،ظرفیتسازی مؤسسات و ادارات
دولتی برای درک و شناخت درست از قوانین مرتبط به کار مؤسسات ،فعالیت میکند.
_ش ــعبه گروه ارتب ــاط جامعه مدنی با ادارات دولتی مســـئولیت دارد تا بهطور مشـــترک با
مؤسس ــات غیردولتی ،نهادهای جامعـــه مدنی برای تقویت این نهادهـــا و تأمین رابطه
بین جامعه مدنی ،ادارات دولتی و پارلمان افغانستان فعالیت نماید.
اداره هماهنگی کمکها برای افغانها یا مؤسسه اکبر در معرفی نمایندگان مؤسسات
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غیردولتی در تش ــکلهای هماهنگکننـــدهای کمک مینماید که توســـط ادارات دولتی
افغانس ــتان راهاندازی میشود .همچنان این مؤسسه بهطور منظم مؤسسات غیردولتی را
در خصوص قانون مؤسس ــات غیردولتی ،قانون مالیات بر عایدات و قانون کار راهنمایی
نموده و مشورتهای الزم را جهت تسهیل کار آنها ارائه میدارد .این مؤسسه در سالهای
 2005 ،2004و  2007می ــادی ب ــه نمایندگـــی از مؤسســـات غیردولتـــی در مجمـــع توســـعه
افغانستان شرکت نمود [.]12
4-44444جمعیتها و مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان
با توجه به وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم افغانســـتان کشـــورهای مختلف درصدد
راهاندازی مؤسس ــات خیریه مختلف در انواع زمینهها در این کشور هستند .ازجمله این
کش ــورها با توجه به نزدیکی افغانستان ،کشـــور ایران است .چهار مؤسسه خیریه ایرانی در
افغانس ــتان فعالی ــت دارند ،یکی از این مؤسســـات حمایت ســـبز پارســـیان اســـت که در
والیتهای کابل ،هرات و تخار در بخش ســـامت خدمترســـانی میکند .مؤسسه دوم
امداد توس ــعه بصیر است ،مؤسسه س ــوم کمیته امداد خمینی است که در چهار والیت،
ه ــرات ،بل ــخ ،نیم ــروز و همچنین در کابل فعالیت دارند و مؤسســـه چهـــارم یک انجمن
اس ــت ب ــه نام انجمن حمای ــت از زنان و کـــودکان پناهنده به نام حامی که در افغانســـتان
فعالیت مینماید.
البت ــه نکت ــه حائز اهمی ــت در خصوص مؤسســـات خیریه مختلفی که از کشـــورهای
مختل ــف چون امریکا ،انگلیس ،اتحادیه اروپا ،پاکســـتان و ...وجود دارد؛ داشـــتن نیات
ً
غی ــر خیرخواهانه و بعضا سیاس ــی و امنیتی این مؤسســـات در افغانســـتان میباشـــد که
س ــبب ش ــده اس ــت وزارت اقتصاد افغانســـتان در این خصوص اظهارنظر جدی نماید.
مس ــئوالن در وزارت اقتص ــاد افغانس ــتان گفتهانـــد ،اگر ثابت شـــود که مؤسســـات خیریه
خارجی در کش ــور به جای کمکرس ــانی به نیازمندان ،به فعالیتهای اطالعاتی دست
میزنند ،جواز فعالیت آنها منحل خواهد شد.
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4-4444444سازمان آموزش و تحقیق صلح
سازمان آموزش و تحقیق صلح یک مؤسسه غیردولتی افغان مستقر در کابل است که
روی موضوع ــات صلح ،منازعه و عدالت کار میکنـــد و آموزشهایی را در عرصه صلح
س ــازی و حکومتداری خوب ارائه مینماید .این سازمان همچنان روی مؤسسات ملی
و بینالدولت ــی ،مؤسس ــات غیردولتی و نهادهـــای ملی تحقیق میکند تا از سیاســـتها
آ گاهی حاصل نموده و برداشت عمیقتر از مسائل مربوطه به دست آورد [.]13
در ح ــال حاضر این مؤسس ــه مش ــغول اجرای تعدادی پـــروژه آموزشـــی و تحقیقاتی در
سراسر کشور میباشد .یکی از پروژههایی که هماکنون این مؤسسه اجرا مینماید ،ارزیابی
تأثی ــرات محلی برنامه صلح و ادغام مجدد افغانســـتان بخصوص تأثیر این برنامه بر روی
زن ــان اس ــت .ای ــن مؤسس ــه همچنان تأثیـــر رونـــد انتقال را هـــم ازنظـــر امنیتی و هـــم ازنظر
حکومتداری در ش ــش والیت مختلف ارزیابی کند .این ارزیابی شامل بررسی و تحلیل
ای ــن تأثیرات ب ــر روی جوانب مختلف زندگی مـــردم این والیت و تأثیر پروســـه انتقال روی
مؤسسات جامعه مدنی افغانستان میباشد.

شکل )9-4نمایی از سایت سازمان آموزش و تحقیق صلح
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برنامههای آموزش ــی این مؤسس ــه شـــامل برگزاری کارگاههای آموزشـــی حل منازعات و
افزایش آ گاهی و حضور مردم در انتخابات ســـال  2014میالدی میباشـــد .این برنامهها در
دو والیت شمال کشور تطبیق میشوند .همچنین این مؤسسه برنامههای آموزشی را درباره
حاکمیت قانون برای نمایندگان نهادهای رسمی و غیررسمی قضایی در شمال و جنوب
ش ــرق کش ــور برگزار مینمای ــد .این نماینـــدگان در حمایت و آموزش گروههـــای زن در چهار
والیت کشور برای افزایش سهمگیری آنان در تصمیم گیریهایشان ،کمک مینمایند [.]13
4-4444444انجمن توسعه افغانستان
این انجمن یک س ــازمان غیرانتفاعی ،غیردولتی و غیرسیاســـی بوده که در راســـتای
ارائ ــه خدمات توس ــعهای و بشردوس ــتانه برای مـــردم افغانســـتان فعالیـــت مینماید .این
س ــازمان یکی از بزرگترین مؤسس ــات غیردولتی در افغانستان اســـت که در زمینه توسعه
پایدار این کشور کمک مینماید .انجمن توسعه افغانستان با اجرای برنامههای توسعهای
و آموزشی ،برای شرکتکنندگان در برنامههای خود زمینه تغییر را مساعد میسازد .عالوه
بر این ،این س ــازمان با همکاران خود در فعالیتهای محلی و تحقیقی نیز فعال بوده و با

شکل )10-4نمایی از سایت انجمن توسعه افغانستان
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ارائه نظرات و مش ــورت ،روی موضوعات مختلف با دیگر شـــرکا همکاری مینماید.
ً
این س ــازمان در مناطقی که تقریبا اکثر مؤسسات توسعهای دیگر به خاطر دالیل ناامنی در
آنجا حضور ندارند ،فعالیت کرده و با مردم آن مناطق رابطه پایدار و ثابتی دارد [.]14
انجم ــن توس ــعه افغانها س ــعی دارد تأثیرات خـــود را از راههای مؤثـــر و جدید از طریق
بهرهبرداری از منابع و نظریات همهکسانی که میتوانند مؤثر واقع گردند ،باال ببرد .انجمن
توسعه افغانها از سال  2002بهصورت تجمعی  255پروژه را انجام داده و در حال حاضر
انجام  14پروژه را در دست اقدام دارد .حوزه فعالیت این مؤسسه به شرح ذیل است:
_زراعت و توسعه روستاها
_آموزش و ظرفیتسازی
_تعلی ــم و تربی ــت (برنامههای حمایت و توســـعه اطفـــال و جوانان ،برنامههای آموزشـــی
رسمی و غیررسمی).
_حفاظت از محیطزیست
_دادخواهی و تحقیقات اجتماعی
_برنامههای صلح و حلوفصل منازعه
_جنسیت و حقوق بشر
_حکومتداری خوب ،مبارزه علیه مواد مخدر و فساد اداری
_مدیریت خطرات حوادث طبیعی [.]14

| فصل پنجم |

جمعبندی

5-5جمعبندی
افغانس ــتان با نام رس ــمی جمهوری اسالمی افغانستان کشـــور محصور در خشکی در
آس ــیای مرکزی اس ــت .این کشور حدفاصل آســـیای میانه ،آســـیای غربی و خاورمیانه و
پایتخت آن کابل اس ــت .همس ــایگان افغانســـتان ،پاکســـتان در جنوب و شرق ،ایران در
غرب ،تاجیکس ــتان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند.
این کش ــور یکی از اعضای اتحادیه همکار یهای منطقهای جنوب آســـیا ،سازمان اکو و
س ــازمان کنفرانس اس ــامی میباشد .افغانســـتان یکی از کشـــورهای فقیر و با نرخ توسعه
پایین یکی از فقیرترین کشورهای جهان است .در سال  ،۲۰۰۹نرخ مبادله تولید ناخالص
داخلی  ۱۴میلیارد دالر و سرانه تولید ناخالص داخلی به  ۱،۰۰۰دالر میرسید .نرخ بیکاری
ً
این کش ــور  ۳۵درصد و تقریبا  ٪۳۶ســـاکنان آن زیر خط فقر زندگی میکنند .بیش از ۴۲
درصد از جمعیت افغانستان برای کمتر از  ۱دالر در روز زندگی میکنند .اقتصاد افغانستان
از حوادثی که از سال  ۱۹۷۸تاکنون جریان دارد رنج میبرد ،همراه با آن چندین خشکسالی
نیز در طول س ــالهای  ۲۰۰۱–۱۹۹۸به مشـــکالت مردم اضافه شدند .اگرچه بعد از جاری
تهـــای بینالمللی و کمکهای کشـــورهای دیگر ،در
ش ــدن میلیاردها دالر توس ــط تجار 
طول ش ــش سال پیش ،این اقتصاد کمی توانست رشـــد کند .حدود  ۸۱درصد مردم این
کشور کشاورز هستند و بقیه شامل  ۱۱درصد در صنعت (اغلب بافندگی) و  ۹درصد در
خدمات مشغول به کار هستند.
مطابق با ماده  344قانون مدنی افغانستان وقف عبارت است از حبس مال از تصرف
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مالکان ــه و ب ــذل منفعت آن به امور خیریه .وقف کننده در ســـند وقف ،شـــخصی را برای
نظارت در امور اداره ،به کار انداختن مال موقوفه و توزیع منافع آن بر مستحقان بهتناسب
سهامشان که در سند وقف تصریح شده باشد ،تعیین نموده ،حدود وظایف و صالحیت
ً
وی را با ش ــخصی که بعدا نظارت میکند تعییـــن مینماید .نظارت وقف عام از وظایف
وزارت ارش ــاد ،ح ــج و اوقاف میباش ــد .ایـــن اداره امور مربـــوط به اموال موقوفـــه را مطابق
اساسنامه خودتنظیم ،تصرف و اداره مینماید.
مطابق با ماده  403قانون مدنی افغانستان جمعیت عبارت است از مجموع اشخاص
حقیق ــی یا حکمی (حقوقی) که ب ــرای مدت معین یا غیر معین بهمنظـــور تأمین اهداف
خیریه عامالمنفعه اجتماعی  ،علم ــی ،ادبی ،فنی و هنری بهصورت غیرانتفاعی مطابق
با احکام این قانون تشکیلشده باشد .اعطای اجازه تأسیس جمعیتها از طریق مراجع
صالحیـ ـتدار دولتی ص ــورت میگیرد .این مراجع موارد اجرایـــی جمعیتها را از رهگذر
تطابق آن با قوانین ،مقررات و اساسنامه مراقبت مینماید.
مطابق با قانون مؤسس ــات غیردولتی افغانســـتان مؤسســـات غیردولتـــی بهصورت زیر
تعریف میشود:
 .1مؤسس ــه غیردولت ــی :س ــازمان غیردولتـــی ،غیرسیاســـی و غیرانتفاعی بوده که شـــامل
مؤسسات داخلی و خارجی میگردد.
 .2مؤسس ــۀ غیردولت ــی داخل ــی :عبارت از مؤسســـه غیردولتـــی داخلی بوده کـــه بهمنظور
پیشبرد هدف یا اهداف معین تشکیل میگردد.
 .3مؤسس ــه غیردولتی خارجی :عبارت از تشـــکل غیردولتی بوده که در خارج افغانستان
مطابق قانون دول خارجی تأسیس گردیده و شرایط این قانون را بپذیرد.
 .4مؤسس ــۀ غیردولتی خارجی بینالمللی :عبارت از تشـــکل غیردولتی بوده که در خارج
افغانس ــتان مطابق قانون دول خارجی ایجاد و فعالیت آن بیش ازیک کشـــور را شـــامل
میشود .مؤسسات ملل متحد و ارگانهای مربوطۀ آن شامل این تعریف نمیباشند.
نیازمندان افغانستان براساس ساختار سنی و جنسیت و همچنین مشکالتی که هر
یک از این نیازمندان در افغانس ــتان با آن دســـت و پنجه نرم میکنند نشـــان داده شـــده
اس ــت .تقریب ــا  5میلی ــون ک ــودک در افغانســـتان با مشـــکالت جـــدی روبه رو هســـتند.
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همچنین از حیث مش ــکالت بیشـــترین مشـــکل در بخش ســـوء تغذیه و عدم وجود
مصونیت غذایی میباشد.
بازیگران مختلف فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،قرآن و مسجد و ارتباط هر یک با
توجه به نقش ــی که در حکمرانی در افغانســـتان بر عهده دارند در ادامه به اختصار توضیح
داده شده است و در انتها نگاشت نهادی نشان داده خواهد شد.
کمیس ــیون عالی ارزیابی :درخواسـ ـتهای مؤسســـات غیردولتی برای ثبت به وزارت
اقتصاد رفته این وزارتخانه به مطالعه و بررسی این اسناد میپردازد .سپس جهت ارزیابی
نهایی به کمیسیون عالی ارزیابی سپرده میشود.
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وزارت ارش ــاد ،ح ــج و اوق ــاف :ای ــن وزارت ســـازماندهی امـــور مربوطه اوقـــاف ،حج و
زیارت ،مس ــاجد و نشریات را بر عهده دارد .عالوه بر این بخشهای دیگری نظیر سازمان
انس ــجام امور قرآنی ،س ــازمان اس ــناد و ارتباط ،ریاســـت سیاستها و انســـجام ،ریاست
اداری و مالی نیز در این وزارتخانه قرار دارد .این وزارتخانه در اصل در حوزه وقف مسئولیت
حکمرانی را بر عهده دارد و در برخی موارد در حوزه تصدیگری نیز ورود پیدا میکند.
ریاس ــت انس ــجام ،بررس ــی و ثبت احزاب سیاســـی و ســـازمانهای اجتماعی وزارت
دادگستری :جمعیتها از طرف وزارت دادگستری ثبت و نظارت میگردند و طرز تأسیس
و ثبت جمعیتها در مق ــررۀ جداگانه تنظیم میگردد و جواز نامۀ فعالیت جمعیتها به
مدت سه سال توسط وزارت دادگستری در برابر ده هزار افغانی صادر میگردد و بعد از سه
سال قابل تمدید است.
ریاس ــت انس ــجام فعالیتهای مؤسســـات غیردولتی وزارت اقتصاد :مطابق با قانون
مؤسس ــات غیردولتی افغانس ــتان ،وزارت اقتصاد مرجع ثبت ،نظارت ،بررسی و انسجام
فعالیتهای مؤسسات غیردولتی در افغانستان میباشد.
ریاست مدیریت کمکهای وزارت مالیه :ریاست مدیریت کمکها جهت حمایت
از توس ــعه و بازس ــازی افغانس ــتان با همکاران بینالمللی همکاری میکند .این ریاست
جریان کمکهای رس ــمی توس ــعهای را پیگیـــری نموده در تهیه و تطبیـــق پروژهها کمک
میکند و در رابطه با کمکها مش ــورتهای سیاســـتی خود را ارائه مینماید .این ریاست
کوش ــش میکند تا اطمینان حاصل نماید کمکها از طریق بودجه ملی یا میکانیزمهای
خارجی ارائه میگردد.
اداره مشورتهای امنیتی برای مؤسسات غیردولتی افغانستان ( :)INSOاین مؤسسه
یک س ــازمان غیرانتفاعی ،غیردولتی و بشردوســـتانه اســـت که در کشـــور انگلستان ثبت
ً
میباشد .این دفتر که قبال در افغانستان به نام اداره مشورتهای امنیتی برای مؤسسات
غیردولت ــی افغانس ــتان ( )ANSOفعالیـــت میکـــرد ،بهصـــورت رایـــگان نیازمندیهـــای
مش ــورتی اجتماعات س ــازمانهای غیردولتـــی را در زمینههای امنیتی ارائـــه میدارد .این
مؤسس ــه توسط کمیسیون اروپا ،دفتر کمکهای بشردوستانه ،اداره همکاری و توسعهای
سوئیس از نظر مالی تأمین میگردد
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اداره هماهنگی کمکها برای افغانها – مؤسســـه اکبر ( :)ACBARمؤسســـه اکبر و
ی ــا اداره هماهنگی کمکها برای افغانها نهادی اســـت که در زمینه حفظ شـــفافیت،
حس ــاب ده ــی و هماهنگ ــی می ــان ســـازمانهای غیردولتـــی در افغانســـتان فعالیـــت
مینماید .این مؤسس ــه که در سال  1988میالدی توسط تعداد از مؤسسات غیردولتی
ایج ــاد گردی ــد که برای مهاجران افغان در پاکســـتان فعالیت میکردنـــد .اکنون بهعنوان
یکنهاد ارتباطی و انتقالدهنده اطالعات میان دفاتر ســـازمان ملل متحد ،مؤسســـات
غیردولت ــی ،مؤسس ــات تأمینکنن ــده مالی/اهداکنندههـــا و ادارات دولتی افغانســـتان
همکاری مینماید.
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قان ــون مدنی افغانس ــتان ب ــا  2416مـــاده بهتفصیل در خصـــوص موضوعات مختلف
مطالبی را بیان نموده است .در این قانون وقف ،مفهوم آن در افغانستان و شرایط و احکام
ً
اجرایی آن بحث ش ــده اس ــت .ضمنا در این قانون به طریقه نظارت بر موقوفات و انواع آن
نش ــده اس ــت .همچنی ــن مش ــابه وقـــف در ایـــن قانـــون در خصـــوص جمعیتهـــا،
بیا 
جمعیته ــای عامالمنفعه ،جمعیت خیریـــه ،جمعیت فرهنگی و مؤسســـات مطالبی
بیانشده و تعریف هر یک و مسئولیت اداره و نظارت در هر یک مشخص گردیده است.
یک ــی دیگ ــر از قوانی ــن ناف ــذ در حوزه وقـــف و امور خیریـــه قانون مؤسســـات غیردولتی
افغانس ــتان میباش ــد .در این قانون بهتفصیل در خصوص مؤسســـات غیردولتی ،احکام
مترتب بر آن ،معنا و مفهوم آن در حقوق افغانستان ،مسئولیت اداره و نظارت بر مؤسسات
ً
غیردولت ــی و مباحث ــی اینچنینی بحث شـــده اســـت .ضمنا در این قانـــون در خصوص
مسئولیت وزارت اقتصاد و کمیسیون عالی ارزیابی نیز مطالبی بیانشده است.
قانون احوال ش ــخصیه اهل تشیع افغانستان یکی دیگر از قوانین حاکم بر بخش وقف
و موقوفات در افغانس ــتان میباش ــد .در این قانون بهتفصیل در خصوص وقف و احکام و
شرایط آن بهصورت مجزا پرداختهشده است.
عالوه بر قانون مدنی افغانس ــتان که در آن بهاختصار به جمعیتها پرداختهشده بود،
قانون دیگری با عنوان قانون جمعیتها بهصورت مجزا در خصوص جمعیت و تعاریفی
که در این خصوص وجود دارد و همچنین احکام و شرایط آن در افغانستان وجود دارد.
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پیوست

پیوست اول :قانون مدنی افغانستان
مبحث دوم  -وقف
•ماده -343
وقف عبارت است از حبس مال از تصرف مالکانه و بذل منفعت آن به امور خیریه.
•ماده -344
وقف ،دارای شخصیت حکمی است که توسط اساسنامه تثبیت میگردد.
•ماده -345
برای وارسی امور مربوط به وقف اداره دولت بنام اوقاف وجود دارد که عواید و مصارف
آن را مطابق به شرایط الزمه وقف بر وفق اساسنامه آن اداره و مراقبت مینماید .مگر اینکه
قوانین خاص طور دیگری حکم کرده باشد.
•ماده – 346
وقف دارای حقوق و وجایب مالی مســـتقل بوده و به پرداخت دیونی که طبق شـــرایط
اساسنامه به مصرف رسیده ،مکلف میباشد.
•ماده – 347
صحت وقف ،رجوع از آن و هرگونه تغییر در مصارف و شـــرایط الزمه و یا معاوضه مال
موقوفه ،وقتی از طرف وقف کننده اعتبار دارد،که در دفاتر مربوط ثبت گردیده باشد.
•ماده – 348
اج ــراآت متذکره ماده ( )347این قانون در دفاتر خاصی که در اداره ثبت اســـناد باین
منظور تعیین گردیده به ثبت میرسد.
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•ماده – 349
ه ــرگاه ن ــزد ثبت کننده راجع به اعتبار ســـند وقف مانعی ظاهر گـــردد ،موضوع غرض
انفص ــال و اخ ــذ تصمیم ب ــه محکمه غـــرض انفصال و اخـــذ تصمیم بـــه محکمه مربوط
رجعت داده می شود.
•ماده – 350
هرگاه وقف طبق احکام مندرج این قانون صورت نگرفته باشد ،مدار اعتبار شناخته
نمیشود.
•– 351
حرمان از اس ــتحقاق و یا رجوع از وقف در محکمه مربوط صورت میگیرد .موضوع به
اش ــخاصی که حرمان یا رجوع از استحقاق شان داده شده ابالغ میگردد ،تا دالیل خود را
به محکمه ارائه نمایند.
•ماده – 352
هرگاه س ــند وقف مش ــتمل بر تصرفی که قانونا ممنوع و یا باطل بـــوده و یا وقف کننده
فاقد اهلیت قانونی باشد ،اداره ثبت اسناد در همچو موارد به ثبت آن اقدام نمینماید.
•ماده -353
هرگاه وقف به شرط غیر صحیح مشروط گردیده ،وقف صحیح و شرط باطل شناخته
میشود.
•ماده - 354
()1وقف بطور دائمی یا موقت جواز دارد.
()2موقف برای مسجد و مؤسسات عامه طور موقت صورت گرفته نمیتواند.
()3وقف خاص موقت بوده و به زیاده از دو طبقه اوالد وقف کننده جواز ندارد.
•ماده -355
وقف به امو رخیریه وقتی جواز دارد که از نظر احکام دین مقدس اسالم و منافع ملی،
امر خیریه شناخته شود.
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•ماده – 356
()1وقف اموال منقول و غیر منقول جواز دارد.
()2وقف جزءمش ــاع در اموال غیر منقول جواز ندارد ،مگر در صورتی که مفرز و معین
گردیده باشد.
•ماده – 357
اسهام شرکتهای که فعالیت مجاز دارند وقف شده میتواند.
•ماده – 358
اظهارات وقف کننده دربارۀ مال موقوفه حسب الفاظ و معانی آن اعتبار دارد.
•ماده – 359
()1وق ــف کننده نمیتواند از تمام ویا قســـمتی از وقف عام رجـــوع نماید .اما برای جهات
مصرف آن شروطی را در حدود احکام این قانون هنگام ثبت وقف تعیین نموده میتواند.
()2وقف کننده نمیتواند در وقف مســـجد و تاسیســـات عامه و چیـــزی که به آنها وقف
گردیده تغییری وارد نماید.
•ماده – 360
تغییر در ش ــروط مص ــارف وقف عام طور صریح و مطابق به احـــکام مندرج این قانون
صورت میگیرد.
•ماده – 361
وقف کننده میتواند در حدود احکام این قانون اســـتفاده از حقوق آتی را هنگام ثبت
وقف خاص شرط گذارد:
 .1اعطاء و حرمان
 .2زیادت و نقصان.
 .3تغییر.
 .4مبادله.
•ماده – 362
مبادله مال موقوفه پس از منظوری اداره اوقاف در دفتر مربوط ثبت میگردد.
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•ماده – 363
اقرار وقف کننده یا غیر راجع به نس ــب شـــخص ،در حالی که قرائن بعدم صدق اقرار
موجود باشد ،بر موقوف علیهم تاثیر ندارد.
فرع اول – استحقاق در وقف

•ماده – 364
ه ــرگاه در وق ــف به اقارب منظور وقف غیر معین یا محـــل مصرف آن موجود نبوده و یا
اصال به آن مصرف ضرورت احس ــاس نگردیده و یـــا اینکه حاصالت وقف بیش از اندازه
مص ــرف مورد ضرورت باش ــد ،حاصالت وقف تماما و یا قســـمت باقیمانـــده آن به اجازه
محکم ــه به اوالد والدین و اقارب محتاج وقف کننـــده باندازه ضرورت هر کدام بمصرف
میرسد.
•ماده – 365
()1وقف کننده نمیتواند بیش از ثلث مال خود را به اشـــخاص غیر وارث یه به بعضی از
ورثه و یا امور خیریه وقف نماید.
()2ثلث مال به تناسب دارایی شخص هنگام وفات او سنجش میگردد.
•ماده – 366
()1وق ــف کننده میتواند جمی ــع مال خود را به تمام ورثه اش جمیـــع مال خود را به تمام
ورثه اش وقف نماید.
()2اگر وقف کننده حین وفات وارث نداشته باشد ،میتواند جمیع مال خود را بهرجهت
خیریه که بخواهد وقف نماید.
•ماده – 367
()1اوالد ،زوج یا زوجه و والدین شخص وقف کننده که حین وفات موجود باشند ،وقتی
از وقف بیش از ثلث مال مس ــتحق میگردند که حق ارث شـــان به ســـببی از اســـباب،
ساقط نگردیده باشد.توزیع استحقاق مطابق باحکام میراث عملی گردیده و ر صورت
وفات آنها به اوالد شان منتقل میگردد.
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()2ا گ ــر یک ــی از مس ــتحقین قبال باندازه حصه خـــود مالی را بدون عـــوض از وقف کننده
دریافت نموده باشد ،استحقاق وی از مال موقوفه ساقط میگردد .در صورتی که کمتر
از اس ــتتحقاق خود دریافت نمده باشد تفاوت آنرا با در نظر داشت احکام ماده()368
این قانون مستحق میگردد.
•ماده -368
وق ــف کننده میتواند اس ــتحقاق مال موقوفـــه اوالد خود را که در حـــال حیاتش وفات
نموده اس ــت ،برپا فرع متوفی نموده مطابق باحکام ماده ( )367این قانون تســـلیم نماید.
مشروط بر اینکه فرع مذکور قبل ازو فات وقف کننده حیات داشته باشد.
•ماده -369
ش ــخصی را که مطابق باحکام ماده ( )367این قانون مســـتحق مـــال موقوفه گریده،
ً
َ
نمیتوان تماما و یا قسما از آن محروم نموده و یا چنان شرطی گذاشت که موجب حرمان
استحقاق وی گردد ،مگر مطابق باحکام مواد مندرج این قانون.
•ماده -370
قتل ــی ک ــه وارث را از میراث محروم میســـازد .مانع اســـتحقاق وی از مـــال موقوفه نیز
میگردد.
•ماده -371
( )1هرگاه وقف کننده ،شخصی را که مطابق احکام این قانون در وقف حق ثابت داشته
باش ــد ،از وقف محروم سازد ،س ــهم ثابته وی برایش داده شده و متباقی آن بر اشخاص
دیگر ی که ازو قف محروم نگردیده اند،به تناسب اسهام وقف شان توزیع میگردد.
()2ادعای سهم ثابته تا یکسال از وفات وقف کننده قابل اعتبار است.
•ماده -372
تن ــازل موق ــوف علیه از اس ــتحقاق خود یا اقرار وی بـــه تمام یا قســـمتی از آن برای غیر
جواز ندارد.
•ماده -373
هرگاه وقف کننده شرطی گذارد که مخالف منافع ملی ،مصلحت وقف یا مستحقین
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باشد ،وقف صحیح اما شرط از اعتبار ساقط میگردد.
•ماده -374
منزلی که به مقصد سکونت وقف گریده انتفاع از آن بغیر از سکونت یا منزلی که برای
انتف ــاع غیر از س ــکونت وق ــف گریده ،ســـکونت در آن مجاز میباشـــد .مشـــروط بر اینکه
محمکه بخالف آن قرار صادر نکرده باشد.
•ماده -375
( )1هرگاه وقف بر طبقات مرتب گریده باشـــد .اصل فرع غیر خود را محجوب نمیسازد.
درصورت وفات اصل ،استحقاق وی به فرع وی انتقال مینماید.
()2تقس ــیم حاصالت وقف باثر از بین رفتن یک طبقه تغییـــر نمینماید .در این صورت
اس ــهام از یک فرع بفرع دیگرمطابق باحکام مندرج فقـــره اول این ماده انتقال مینماید.
مگر در صورتی که عدم تغییر در آن موجب حرمان یکی از مستحقین وقف گردد.
•ماده -376
()1ه ــرگاه وق ــف بر طبق ــات مرتب گر یـــده و دریکی از طبقات مســـتحق موجود نباشـــد.
استحقاق وقف مطابق به احکام این قانون به طبقه بعدی انتقال مینماید.
َ
()2اگر در طبقه اولی بعدا مستحق موجود شود استحقاق شان مجددا‘َ اعاده میگردد.
فرع دوم -تقسیم وقف

•ماده -377
()1وقف کننده باید در سند وقف سهم مستحقین را مفرز و معین نماید اگر سهم مطابق
به شروط وقف کننده به عده از مستحقین متعلق گردد .آنها میتوانند تفریز اسهامشان
را مطالبه نمایند.
()2اگر مال موقوفه قابل تقس ــیم نبوده و یا در تقســـیم آن ضرر کلی متصور باشـــد ،مطالبه
فروش و تقسیم قیمت آن به تناسب سهم هر یک از مستحقین صورت گرفته میتواند.
•ماده -378
ناظر وقف عامه میتواند تقسیم وقف و تفریز سهم مربوط بوقف عامه را مطالبه نماید.
•ماده -379
تقس ــیم وقف باثر در خواس ــتی که به محکمه تقدیم میشود صورت میگریرد .تقیسم
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انجام شده قابل فسخ نمیباشد.
فرع سوم-اداره وقف

•ماده -380
وقف کننده در سند وقف ،شخصی را برای نظارت در امور اداره ،دوران انداختن مال
موقوفه و توزیع حاصالت آن بر مستحقین بتناسب اسهام شان که در سند وقف تصریح
ش ــده باشد ،تعیین نموده ،حدود وظایف و صالحیت وی را با شخصی که بعدا نظارت
میکند تعیین مینماید.
•ماده -381
ناظ ــر نمیتوان ــد ب ــدون اج ــازه محکمـــه بحاســـب وقف،مطالبـــه قرض نمایـــد .قبول
تعهدات عادی بمنظور ادره وقف و بدوران انداختن آن از ین حکم مستثنی میباشد.
•ماده -382
هر گاه محکمه مال موقوفه را تقس ــیم و یا ســـهم مســـتحقین در آن قبال تعیین گردیده
باش ــد ،از طرف محکم ــه هر یک از متحقیـــن در صورتی که واجد اهلیت قانونی باشـــد.
بحیث ناظر سهم مربوط به خود تعیین میگردد.
•ماده -383
نظارت وقف عام از وظیفه اداره اوقاف میباشد .این اداره امور مربوط به اموال موقوفه
را مطابق اساسنامه خود تنظیم ،تصرف و اداره مینماید.
•ماده -384
محکمه نمیتواند برای اداره مال موقوفه بیش از یک ناظر تعیین نماید .مگر اینکه در
تعدد ش ــان مصلحت متصور باشد .درین صورت محکمه صالحیت هر یک از ناظرین
را تعیین نموده و میتواند بهر یکشان قسمتی از وقف را تخصیص بدهد .هر ناظر در اداره
ساحه معینه خود مستقل میباشد.
•ماده -385
هرگاه از متس ــحقین اهلیت نظارت وقف را داشـــته باشـــد .شـــخصی دیگری بحیث
ناظر وقف تعیین شده نمیتواند .در صورتی که در بین مستحقین ،شخص واجد اهلیت
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نظارت موجود گردد ،محکمه ختم والیت ناظر دیگر را که قبال تعیین گردیده اعالم میدارد.
•ماده -386
ناظر در برابر مال موقوفه امین واز طرف مستحقین وقف وکیل شناخته میشود.
•ماده – 387
ناظر مکلف است تمام مصارف را مطابق بطرزالعملی که محکمه تعیین نموده بعمل
آرد ،مگر اینکه عرف جاریه مخالف آن باشد.
•ماده – 388
()1هرگاه ضرری از تقصیر کلی ناظر بر اموال موقوفه و یا حاصالت آن عاید گردد ،مسئول
جبران خساره وارده میباشد.
()2اگر ضرر عایده ناش ــی از تقصیر جزیی ناظر باشـــد ،وقتی مســـئولیت جبران خساره به
وی عاید میگردد که وظیفه نظارت را در مقابل اجرت اجرا نماید.
•ماده – 389
()1ه ــرگاه دع ــوی مربوط بحس ــابات وقف در محکمه دایـــر و ناظر به ارائه اســـناد مکلف
گردد .در صورتی که ناظر نتواند حسابات خود را در میعاد معین طور مستند ارائه نماید
ی ــا اوامر محکم ــه را دربارۀ تصفیه حســـاب اطاعت نـــه نماید ،محکمـــه میتواند وی را
بج ــزای نقدی ک ــه متجاوز از پنج هزار افغانی نباشـــد محکوم نمایـــد .در صورت تکرار
بجزای نقدی الی ده هزار افغانی محکوم شده میتواند.
() 2حرمان ناظر از تمام یا قسمتی از اجرت نظارت نیز جواز دارد.
•ماده – 390
هرگاه ناظر دربارۀ تاخیر حس ــابات عذر معقولی ارائه نماید .محکمه میتواند به برائت
وی یا تخفیف مجازات مندرج ماده ( )389این قانون حکم نماید.
•ماده – 391
هرگاه حین رس ــیدگی به دعوای مربوط بوقف اســـباب موجبه عزل ناظر موجود گردد،
محکمه میتواند بعزل وی از نظارت حکم نماید.
•ماده – 392
محکمه تا وقتی که حکم دعوی مربوط بوقف کسب قطعیت نماید ،شخص دیگری
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را موقتا بحیث ناظر تعیین مینماید.
•ماده – 393
اقرار ناظر مبنی بر نظارت شخص دیگر اعتبار ندارد.
•ماده – 394
ناظ ــر باس ــتیذان محکم ــه میتواند همه ســـاله دو فیصـــد حاصالت وقـــف را بمنظور
مص ــارف ترمی ــم و تعمیر م ــال موقوفه بحســـاب امانـــت تحویل نمـــوده و یا آنـــرا مطابق به
تجاویزی که از طرف محکمه اتخاذ میگردد،بمصرف رسانیده و بدوران اندازد.
•ماده – 395
هرگاه ناظر و یا مس ــتحقین تحویل دو فیصد حاصالت وقف را که مطابق بحکم ماده
( )394ای ــن قان ــون صورت گرفته باشـــد ،مفیـــد ندانند،میتواننـــد تعدیل یا الغـــای آنرا از
محکمه مطالبه نمایند.
•ماده – 396
هرگاه برای تعمیر و ترمیم اموال موقوفه به بیشتر از مبلغ مندرج ماده ( )394این قانون
ضرورت باشد ،ناظر تزیید مبلغ متذکره را از محکمه مطالبه مینمایند.
•ماده – 397
محکم ــه میتوان ــد بمنظور تعمیر و ترمیـــم مال موقوفه ،عندالضرورت یک قســـمت از
مال موقوفه را بفروش برساند.
فرع چهارم – انتهای وقف

•ماده – 398
وقف موقت با تکمیل مدت معینه یا از بین رفتن تمام موقوف علیهم ،خاتمه مییابد.
•ماده – 399
وقف دربارۀ هر س ــهم با از بین رفتن مســـتحق آن خاتمه مییابد .گرچه قبل از تکمیل
مدت معینه با از بین رفتن باقی مستحقین طبقه ای که با از بین رفتن شان وقف منتهی
میگردد ،صروت گرفته باشد.
مش ــروط بر اینکه وقف کننده انتقال ،سهم را به باقی مستحقین تصریح نگرده باشد.
درین صورت وقف با از بین رفتن تمام مســـتحقین طبقه مذکور و یا تکمیل مدت معینه
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خاتمه مییابد.
•ماده – 400
ه ــرگاه وقف در تمام اس ــهام ثابته خاتمه یابد،ملکیت مـــال موقوفه در صورت حیات
وقف کننده بخود وی و در غیر آن به مســـتحقین انتقال مییابد .در صورتی که مســـتحق
موجود نباش ــد ملکیت مال موقوفه باشخاصی که حین وفات وقف کننده از جمله ورثه
شناخته شده باشند و در غیر آن بدولت تعلق میگیرد.
•ماده – 401
ه ــرگاه وقف در تمام اس ــهام غیر ثابتـــه خاتمه یابـــد ،ملکیت مال موقوفـــه در صورت
حی ــات وق ــف کننده بخود وی و در غیر آن به اشـــخاصی که حین وفـــات وقف کننده از
جمله ورثه شناخته شده باشند انتقال مییابد در صورتی که وارثی موجود نباشد ملکیت
مال موقوفه بدولت تعلق میگیرد.
•ماده – 402
()1هرگاه مال موقوفه به نحوی تخریب شـــود که اعمار مجدد و یا استبدال آن ممکن و یا
مفید نباشد ،وقف خاتمه مییابد .همچنان وقف دربارۀ سهم هر مستحقی که سهمیه
حاصالت وی بمقدار ناچیزی تقلیل یابد ،خاتمه پیدا میکند.
()2انتهای وقف بدرخواست اش ــخاص ذیعالقه و قرار محکمه صورت میگیرد .ملکیت
مال موقوفه که وقف آن خاتمه یافته باشـــد ،در صورت حیات وقف کننده بخود وی و در
غیر آن به شخصی انتقال مییابد ،که درحین انتهای وقف مستحق شناخته شده باشد.

مبحث سوم – جمعیتها
فرع اول – احکام عمومی

•ماده – 403
()1جمعیت عبارت اس ــت از مجموع اشـــخاص حقیقی یا حکمی که برای مدت معین
ی ــا غیر معین به منظور تامین اهداف خیریه عام المنفعه اجتماعی،علمی ،ادبی ،فنی
و هنری طور غیر انتفاعی مطابق به احکام این قانون تشکیل شده باشد.
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( )2اعط ــای اج ــازه تاس ــیس جمعیت های مندرج فقـــره یکم این مـــاده ،از طریق مراجع
صالحیت ــدار دولتی صورت میگیرد.این مراجع اجراآت جمعیتها را از رهگذر تطابق
آن با قوانین ،مقررات و اساسنامه مراقبت مینماید.
•ماده – 404
جمیع ــت ه ــای که خالف اح ــکام قانون یا آداب عامـــه فعالیت نموده یـــا به اعمالی
تش ــبث نماید که بر خالف منافع ملی و اهداف تاسیســـی آن باشد ،باطل پنداشته شده
هیچگونه اثری بر آن مرتب شده نمیتواند.
•ماده – 405
()1جمعیت دارای اساسنامه ایست که فعالیت آنرا تنظیم و از طرف اعضای مؤسس آن
منظور میشود.
()2اساسنامه جمعیت حاوی طالب ذیل است:
 .1عنوان جمعیت ،هدف و مرام تاسیس آن و مرکز اداره جمعینت .مرکز ادره حجمعیت
در خارج از افغانستان بوده نمیتواند.
 .2شهرت مکمله اعضای مؤسس.
 .3عواید جمعیت ،بدوران انداختن وتصرف در آن.
 .4هیئت هایی که جمعیت را تمثیل میکند با تعیین اعضاء ،وظایف و طرق عزل آنها.
 .5حقوق ووجایب اعضای مؤسس.
 .6طرز نظارت اموال جمعیت.
 .7طرز تعدیل اساسنامه جمعیت.
 .8الحاق ،تقسیم و تاسیس نمایندگی.
 .9انحالل و تصفیه امور مالی جمعیت و مرجعی که اموال به آن انتقال مییابد.
•ماده -406
()1اعض ــای مؤس ــس نمیتوانند چنان مطالبی را در اساســـنامه جمعیـــت بگنجانند که
انتقال اموال را بعد از انحالل جمعیت بخود ،فامیل و یا ورثه شان مجاز قرار دهد.
()2اس ــهام جمعیت ه ــای تعاونی ،صندوق اعانات مبادله وصنـــدوق تقاعد ازین حکم
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مستثنی میباشد.
•ماده -407
خارج ش ــدن از عضویت جمعیت خواه به اداره شـــخص یا جمعیت باشـــد .موجب
حرمان از اموال جمعیت میگردد .مگر اینکه در قانون مخالف آن تصریح شده باشد.
•ماده -408
جمعی ــت نمیتواند مالک ام ــوال غیر منقول گردد ،مگر اینکـــه همچو مکلفیت برای
اجرای وظایف اساس ــی جمعیت ضروری پنداشته شود .جمعیتها تعلیم و امور خیریه
ازین حکم مستثنی میباشد.
•ماده -409
ش ــخصیت حکمی جمعیت و قتی تثبیت میگردد که اساسنامه آن مطابق باحکام
این قانون ترتیب و نشر گردیده باشد.
•ماده -410
اعالن اساس ــنامه جمعیت بعد از پرداخت محصول معینه و ثبت جمعیت در دفاتر
مربوط و نشر آن در رسمی جریده تکمیل میگردد.
•ماده -411
مرجع صالحیتدار ،اساسنامه جمعیت را درخالل مدت شصت روز از تاریخ مطالبه
آن اعالن مینماید .در غیر آن به تکمیل شصت روز جمعیت حکما اعالم شده شناخته
یش ــود .مرجع مذکور باثر مطالبه اشخاص ذیعالقه مکلف است اساسنامه جمعیت را
م 
مطابق باحکام این قانوناعالن و یا آنرا رد نماید.
•ماده -412
تعدی ــل اساس ــنامه جمعیت بارعایت احکام مـــواد ( )411-410-409این قانون بعد از
اعالن نافذ شمرده میشود.
•ماده – 413
جمیعت مراتب آتی را رعایت مینماید:
 .1نگهداری دفاتر و اسناد مربوط جمعیت در مرکز اداره آن.
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 .2ثبت اس ــم ،ولد ،اس ــم فامیلی ،ســـن ،نمبر تذکره ،پیشـــه و آدرس هر عضو با تاریخ
ش ــمول وی ب ــه عضویت جمعیت ،در دفاتر مخصوص یـــا تغییراتی که در موارد فوق
بعمل میآید.
 .3ثب ــت رویداده ــا و تصاویب مجمع عمومی و مجالـــس اداری در دفاتر مخصوص .هر
عضو جمعیت میتواند از محتویات محاضر اطالع حاصل نماید.
 .4ثب ــت مص ــارف ،عواید ،تبرع ــات و مدارک آن بالتفصیـــل در دفاتر مخصوص صورت
میگیرد.
مرجع صالحیتدار میتواند از محتویات این اسناد و محاضر اطالع حاصل نماید.
 .5اشخاص خارجی میتوانند در حاالت خاص به اجازه مراجع ذیصالح در جمعیتهای
فرهنگی کسب عضویت نمایند.
•ماده – 414
()1جمعیت مکلف است باجازه مرجع صالحیتدار اموال نقدی مربوط به جمعیت را به
عنوان جمعیت در بانک و یا محل دیگری بودیعت گذارد.
()2جمعی ــت بای ــد از تغییر مح ــل ودیعت در خالل یـــک هفته از تاریخ تغییـــر ،به مرجع
صالحیتدار اطالع نماید.
•ماده – 415
ام ــوال مر ب ــوط به جمعی ــت ب ــرای تامین اهـــداف معینـــه آن بمصرف میرســـد .مقدار
باقیمان ــده در س ــاحات مطمئ ــن ب ــدوران انداختـــه شـــده میتوانـــد ،مشـــروط بـــر اینکـــه
فعالیتهای اصلی آنرا متاثر نسازد.
•ماده – 416
جمعیت دارای بودجه س ــاالنه که از طرف مجمع عمومی تصویب گردیده میباشـــد.
بودجه جمعیت باطالع مرجع صالحیتدار رسانیده میشود.
•ماده – 417
جمعی ــت نمیتوان ــد خ ــارج از حدودی کـــه در اساســـنامه آن توضیح شـــده فعالیت
نماید.
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•ماده – 418
جمعیتها نمیتوانند به مضاربت مالی تشبث نمایند.
•ماده – 419
()1اس ــم جمعیت ،ش ــماره اعالن و حدود فعالیت آن در تمام دفاتر ،اوراق و نشـــرات آن
درج میگردد.
()2هیچ جمعیت نمیتواند چنان اسمی را انتخاب نماید که بجمعیت دیگری متعلق
باشد ،گرچه ساحه فعالیت آنها مشترک باشد.
•ماده – 420
()1هی ــچ جمعیتی بدون اجازه مرج ــع صالحیتدار نمیتواند بـــه جمعیت ،صالحیتدار
نمیتواند به جمعیت ،هیئت و یا کلپ در خارج از افغانســـتان منســـوب ،مشترک و یا
منضم گردد.
()2هیچ جمعیت نمیتواند اموالی را از شـــخص ،جمعیت هیئت یا کلپی که در خارج
افغانستان باشد ،بدست آرد مگر باجازه مرجع صالحیتدار.
()3هی ــچ جمعیت نمیتواند چیزی را به اشـــخاص و یا مؤسســـات خارجی بدون اجازه
مرجع صالحیتدار بفرستد.
•ماده – 421
تبرعات تنها به اسم و حساب جمعیت مطابق به مقرراتی که از طرف حکومت وضع
گردیده ،جمع آوری شده میتواند.
مرج ــع صالحیت ــدار میتواند ش ــرائط خاصی را دربـــارۀ تبرعات هر جمعیت حســـب
احوال عالوه کند.
•ماده – 422
()1جمعی ــت باید انعق ــاد واجندای مجمع عمومـــی را اقال ( )15روز قبـــل باصالع مرجع
صالحیتدار برساند.
مرج ــع صالحیت ــدار میتواند نماینده ایرا غرض اشـــتراک در مجمـــع عمومی جمعیت
بفرستد.
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()2جمعیت گذارش ــات مجمع عمومی را در خالل ( )15روز از تاریخ انعقاد آن ،باطالع
مرجع صالحیتدار میرساند.
•ماده – 423
()1جمعیت میتواند نمایندگی تاسیس نماید.
()2نمایندگ ــی بع ــد از اع ــان ،حیثیت شـــخصیت حکمی مســـتقل را ســـب مینماید.
نماینذگی نمیتواند اساسنامه داخلی خود را در موضوعات مربوط به وجایب آن در برابر
جمعیت اصلی ،طرزالعمل و سیاست عمومی جمعیت ،بدون موافقه جمعیت اصلی
تعدیل نماید.
فرع دوم – هیئت مدیره

•ماده – 424
()1جمعی ــت دارای هیئ ــت مدیره میباشـــد .تعیین اعضاز هیئت مدیـــره ،صالحیت،
وظایف و ختم عضویت اعضاءدر اساسنامه جمعیت توضیح میگردد.
()2هیئت مذدیره مرکب از س ــه عضو و یا بیشـــتر بوده و مدت خدمت شـــان بیش از سه
سال بوده نمیتواند.
()3تجدید عضویت مطابق به اساسنامه جمعیت صورت میگیرد.
•ماده – 425
شخصی که به صفت عضو هیئت مدیره تعیین میگردد ،باید بحکم قطعی محکمه
باصالحیت بحرمان از حقوق سیاسی و مدنی محکوم نشده باشد.
•ماده – 426
()1هیئت مدیره در حدود صالحیتی که در اساسنامه به آن تصریح گردیده ،امور مربوط
به جمعیت را اداره مینماید.
()2هیئت مدیره اقال دو مرتبه در یک ماه تشکیل جلسه میدهد.
•ماده – 427
هیئ ــت مدی ــره ش ــخصی را از جمله اعضای خـــود یا دیگر اعضـــای جمعیت بحیث
رییس تعیین مینماید.
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•ماده – 428
ش ــخصی ک ــه از ط ــرف هیئت مدیـــره بحیث رییـــس تعیین میشـــود امـــور مربوط به
پیشنهاد،تقرر موظفین ،تطبیق مجازات تادیبی ،مالحظه اسناد مصرف و مراقبت تنفیذ
تصاویب مجمع عمومی و هیئت مدیره را انجام میدهد .مشـــروط بر اینکه در اساسنامه
جمعیت خالف آن تصریح نشده باشد.
فرع سوم – مجمع عمومی

•ماده – 429
()1مجم ــع عموم ــی مرکب از تمام عضاییســـت کـــه وجایب خود را مطابق به اساســـنامه
جمعیت ایفاءنموده باشند.
( )2تصاویب مجمع عمومی خارج از موضوعات شامل اجنداءاعتبار ندارد.
•ماده – 430
تصاویب مجمع عمومی باکثریت آرای اعضای حاضر بعد از تکمیل نصاب دو ثلث
اعض ــای اصلی آن ص ــورت میگیرد .تصاویب مجمـــع عمومی دربارۀ تعدیل اساســـنامه
جمعیت به اکثریت مطلق و دربارۀ انحالل جمعیت ،عزل اعضای هیئت مدیره  ،اتحاد
و ی ــا الح ــاق آن با جمعیت دیگر باکثریت دو ثلث اعضاءصـــورت میگیرد .مگر اینکه در
اساسنامه جمعیت خالف آن تصریح شده باشد.
•ماده – 431
در جلس ــات مجمع عمومی اعضاءشـــخصا اشـــتراک نموده و یا عضو دیگری را کتبا
بحیث نماینده خود تعیین مینمایند.
•ماده – 432
مجمع عمومی در خالل س ــه ماه بعد از ختم هر ســـال مالی بصورت عادی تشـــکیل
جلس ــه داده و امور مربوطه به بودجه ،حســـاب سال تمام راپور ساالنه هیئت مدیره و راپور
مربوط به امور مالی را بررس ــی مینماید .تشـــکیل جلســـات فوق العاده مجمع عمومی در
ص ــورت لزوم نیز صورت گرفته میتواند .انعقاد جلســـات مجمع عمومی بدعوت هیئت
مدیره صورت میگیرد.
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•ماده – 433
ه ــرگاه هیئت مدیره جلس ــه فوق العاده مجمع عمومـــی را در خالل ( )15روز از تاریخ
تسلیمی درخواست تحریری اقال ده نفر از اعضای مجمع عمومی که در ان هدف انعقاد
جلس ــه نی ــز توضیح یافته اس ــت دایر ننماید ،درخواســـت کننـــدگان میتوانند مســـتقیما
اعضای مجمع عمومی را به تشکیل جلسه دعوت نمایند.
•ماده – 434
عض ــو جمعی ــت در موضوع ــی که منفعت وی در آن دخیل باشـــد ،حـــق رای دادن را
ندارد .رای دادن دربارۀ انتخاب اعضای هیئت جمعیت ازین حکم مستثنی میباشد.
•ماده – 435
()1ه ــرگاه مجمع عمومی یا هیئت مدیره و یا رییس جمعیت تصاویبی را خالف احکام
قانون یا اساسنامه جمعیت اتخاذ نماید ،در برابر همچو تصاویب مطالبه ابطال صورت
میگیرد.
مطالب ــه ابط ــال از طرف خارنوالی یا یکـــی از اعضای جمعیت به محکمـــه ای که اداره
مرک ــزی جمعیت در حوزه صالحیت آن واقع اســـت در خالل ســـه مـــاه از تاریخ صدور
تصویب تقدیم میگردد.
( )2ابطال اینگونه تصاویب بر حقوق مکتسبه اشخاصی که بر اساس حسن نیت ذیحق
گردیده اند ،تاثیر ندارد.
•ماده – 436
()1مرج ــع صالحیتدار تعمیل تصاویبی را که از طـــرف مجمع عمومی یا هیئت مدیره یا
رییس جمعیت مخالف قانون،نظام و آداب عامه اتخاذ شده باشد ،متوقف میسازد.
()2مرجع صالحیت دار باید در خالل ( )30روز از تاریخ توقف آن دعوی ابطال را در برابر
تصویب مذکور بمحکمه باصالحیت ،اقامه نماید.
فرع چهارم _ انحالل و تصفیه جمعیت

•ماده – 437
()1جمعیت در حاالت آتی منحل میگردد:
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1.1در حالی که تعهدات خود را ایفا کرده نتواند.
2.2در حال ــی ک ــه اموال یا مناف ــع خود را خـــارج از اهدافی که در اساســـنامه آن توضیح
گردیده ،تخصیص دهد.
3.3در حال ــی ک ــه جمعیت به تخل ــف از مواد منـــدرج اساســـنامه و یا هر نـــوع اجراآت
مخالف قانون ،اهداف تاسیسی ،نظام و آداب عامه مبادرت ورزد.
()2مطالب ــه انحالل از طرف هر یک از اعضای جمعیت ،شـــخص ذیعالقه و یا خارنوالی به
محکمه ای که اداره مرکزی جمعیت در حوزه صالحیت آن واقع گردیده  ،تقدیم میگردد.
•ماده – 438
هرگاه محکمه بانحالل جمعیت حکم نماید ،یک و یا چند شـــخص را برای تصفیه
امور حس ــابی و توزی ــع دارایی جمعیت با رعایت احکام مندرج اساســـنامه مربوط تعیین
مینماید .در صورتی که دربارۀ توزیع دارایی جمعیت منحل شده ،حکمی در اساسنامه
آن موج ــود نباش ــد ،محکم ــه میتواند این دارایـــی را بجمعیت و یا مؤسســـه دیگری که با
جمعیت منحل شده اهداف مشترک داشته باشد انتقال دهد.
•ماده – 439
هرگاه محکمه برد مطالبه انحالل جمعیت حکم نماید ،میتواند به ابطال تصرفی که
مورد اعتراض قرار گرفته است ،حکم نماید.

مبحث چهارم – جمعیت های عام المنفعه

•ماده – 440
()1جمعی ــت ع ــام المنفع ــه ،عبارت از جمعیتی اســـت کـــه بمنظور تامیـــن منافع عامه
تاسیس میگردد.
()2اعطای عنوان جمعیت به صفت عام المنفعه توســـط فرمان دولت صورت میگیرد.
سلب عنوان اعطاءشده توسط چنین فرمان نیز جواز دارد.
•ماده – 441
جمعی ــت عام المنفعه برعایت ش ــرایط اهلیـــت مربوط به تملک امـــوال منقول و غیر
منقول مقید نمیباشد.
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•ماده – 442
ح ــدود اس ــتفاده جمعیت ع ــام المنفعه از صالحیت ســـلطه عامه،ماننـــد عدم جواز
حجز بر تمام و یا قسمتی از اموال جمعیت ،عدم تاثیر مرور زمان دربارۀ ملکیت این اموال
و جواز استمالک برای تامین اهداف جمعیت توسط مقررات توضیح میشود.
•ماده – 443
جمعی ــت عام المنفعه تح ــت مراقبت مرجع صالحیتدار مربـــوط فعالیت مینماید.
اج ــراآت جمعی ــت از نظر تطابق با قوانین ،اساســـنامه و تصاویب مجمع عمومی توســـط
مرجع مذکور مورد تفتیش و تحقیق قرار میگیرد.
هیئ ــت تفتیش از طرف مرجع صالحیتدار تعیین گردیده و در ختم کار راپور اجراآت
خود را به مرجع مربوط تقدیم مینماید.
•ماده – 444
()1مرج ــع صالحیتدار میتواند اتح ــاد چند جمعیت عام المنفعه را که هدف مشـــترک
داش ــته باش ــند تصویب نماید .همچنـــان میتواند دربـــارۀ توحید فعالیتهـــا یا تعدیل
اهداف جمعیت های مختلف بر وفق احتیاجات محیط یا بمنظور ایجاد هم آهنگی
بین خدماتی که از طرف آنها انجام میگردد و با اسباب دیگری که برای تامین اهداف
جمعیتها مفید پنداشته شود ،تصمیم اتخاذ نماید.
()2مرج ــع مذک ــور در تصو ی ــب خود اســـباب و طـــرز العمل اتحـــاد و چگونگی تســـلیمی
اموال،اوراق و اسناد را به هیئت جدید توضیح مینماید.
•ماده – 445
()1مرجع صالحیتدار میتواند اشخاصی را که داوطلب عضویت هیئت عامل میشوند،
اجازه شمول ندهد.
()2مرج ــع صالحیت ــدار میتوان ــد یک ــی از داوطلبـــان را بـــرای مراقبت جریـــان انتخابات
اعضاءتعیین نماید.
()3ا گ ــر انتخاب ــات مخالف اح ــکام قانون یا اساســـنامه جمعیت صورت گرفته باشـــد ،
مرج ــع صالحیت ــدار قرار مدللی مبنی بر الغای انتخـــاب را در خالل ( )15روز از اجرای
انتخابات صادر مینماید.
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•ماده – 446
()1مرج ــع صالحیت ــدار میتواند بنابر قـــرار مدلل ،رییس هیئت مدیـــره ای را برای اجرای
وظایفی که در اساسنامه جمعیت توضیح گردیده موقتا تعیین نماید.
()2رییس یا هیئت مدیره موقت وقتی تعیین میگردد که در اجراآت رییس یا هیئت مدیره
جمعی ــت چنان تخلف ــی بروز نماید ،کـــه دوام آنها بوظیفه بمصلحـــت جمعیت نبوده با
وجود اخطار جمعیت و مرور ( )15روز از تاریخ اخطار برفع تخلفات نپرداخته باشد.
•ماده – 447
()1اعضای هیئت مدیره جمعیت و کارکنان آن مکلف اند تمام اموال جمعیت ،اسناد
و دفاتر مربوط را باختیار هیئت مدیره موقف بگذارد.
()2مسئولیت قانونی اعضای هیئت مدیره و کارکنان جمعیت با سپردن اموال  ،اسناد و
دفاتر مربوط به هیئت مدیره موقت خاتمه پیدا نمیکند.
•ماده – 448
ریی ــس ی ــا هیئت مدیره موقت مکلف اســـت در خالل مدتی که در قرار تعیین شـــان
تصر ی ــح یافته ،مجمع عمومی را دایر و راپور اجراآت خـــود را تقدیم نماید .مجمع عمومی
بعد از اس ــتماع راپور،هیئت مدیره جدید را مطابق به اساســـنامه و احکام قانون انتخاب
مینماید.
•ماده – 449
جمعیت به تطبیق تصاویب رییس و یا هیئت مدیره موقت که در داخل مدت معینه
مندرج قرار ،تعیین شان صورت گرفته ،در داخل حدودی که در قرار مذکور و یا اساسنامه
جمعیت توضیح شده ،مکلف میباشد.
•ماده – 450
مرج ــع صالحیتدار ،اعضای هیئت مدیره ســـابق را که باثر تخلف مســـئولیت شـــان
ثابت گردیده ،برای مدتی که متجاوز از سه سال نباشد ،از داوطلب شدن مجدد بحیث
عضو هیئت مدیره محروم میسازد.
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مبحث پنجم – جمعیت خیریه

•ماده – 451
()1جمعی ــت خیر ی ــه عب ــارت از جمعیتیســـت که بـــرای تامین اهـــداف خیریـــه و یا رفاه
اجتماعی جهت استفاده اعضای جمعیت یا سایر اشخاص تاسیس شده باشد.
()2اعضای هیئت مدیره نمیتوانند در داخل جمعیت به شغل دیگری در مقابل اجرت
اشتغال ورزند.
•ماده – 452
()1هیئت مدیره جمعیت خیریه مکلف به تهیه راپور اجراآت ساالنه میباشد.
()2هیئ ــت مدیره بودجه س ــاالنه جمعیـــت را با اســـناد و مدارک آن بمرجـــع صالحیتدار
تقدیم نموده و معلومات مورد ضرورت مرجع مذکور را تهیه میکند.

مبحث ششم – جمعیت فرهنگی

•ماده – 453
جمعی ــت فرهنگ ــی ،عب ــارت از جمعیتیســـت که هدف تاســـیس آنرا انکشـــاف امور
علمی ،فنی ،ادبی و هنری تشکیل میدهد.
•ماده – 454
هیئ ــت مدیره جمعیت فرهنگی مکلف اســـت راپور اجراآت ســـاالنه خـــود را باطالع
مرج ــع صالحیتدار برس ــاند .ای ــن جمعیت راجع به تقدیم اســـناد و معلومـــات الزمه تابع
احکام سایر جمعیت های مندرج این قانون میباشد.

مبحث هفتم – مؤسسات

•ماده – 455
مؤسس ــه ،عبارت از ش ــخصیت حکمییســـت که برای انجام خدمات بشری ،دینی،
علمی ،فنی و یا س ــپورتی ازطریق تخصیص اموال برای مدت غیر معین تاســـیس یافته و
بروی اهداف غیر انتفاعی فعالیت مینماید.
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•ماده – 456
()1تاسیس مؤسسه توسط سند رسمی صورت میگیرد.
()2سند رسمی حیثیت اساسنامه مؤسسه را داشته و حاوی مطالب آتی میباشد:
1.1عنوان مؤسسه و مرکز اداره آن .مرکز اداره مؤسسه در خارج از افغانستان بوده نمیتواند.
2.2هدف و مرام تاسیس آن.
3.3اسم و شهرت مکمله مؤسس یا مؤسسین.
4.4تفصیالت دارایی ای که به مؤسسه تخصیص یافته است.
5.5تشکیل اداری مؤسسه و اسم رییس آن.
6.6طرز نظارت و تفتیش امور مالی مؤسسه.
7.7طرز تعدیل اساس ــنامه،الحاق ،تجزیه و تاسیس نمایندگی های مؤسسه با توضیح
طرز تصفیه و تعیین مرجعی که اموال مؤسسه به آن تعلق میگیرد.
•ماده – 457
هرگاه عضو مؤسس ،دائنین یا ورثه داشته باشد،تاسیس مؤسسه دربارۀ حقوق شان حکم
وصیت یا هبه را دارد .در صورتی که تاسیس مؤسسه حقوق دائنین یا ورثه را متضرر سازد،
آنها میتوانند مطابق باحکام قانونی که دربارۀ وصیت و هبه موجود است ،دعوی نمایند.
•ماده – 458
مؤسس ــه ای که توسط س ــند رسمی تاسیس شـــده باشد ،مؤســـس آن میتواند قبل از
اعالن توسط سند رسمی دیگری از تاسیس آن انصراف نماید.
•ماده – 459
شخصیت حکمی مؤسسه وقتی تثبیت میگردد که مطابق باحکام این قانون اعالن
گردیده باشد.
•ماده – 460
اعالن مؤسسه بمطالبه مؤسس یا اولین رییس آن و یا مرجع صالحیتداری که مؤسسه
تح ــت نظ ــارت آن قرار دارد ،مطابق باحـــکام مربوط به اعالن جمعیـــت های مندرج این
قانون صورت میگیرد.
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•ماده – 461
مرجع صالحیتدار میتواند دربارۀ تاســـیس ،طرز اداره و اساســـنامه مؤسســـه ،بمنظور
تامین اهداف تاسیس آن،تعدیل وارد نماید.
•ماده – 462
مؤسسه توسط رییس اداره و تمثیل میگردد.
•ماده – 463
رییس مؤسس ــه ،بودجه و صورت حسابات ساالنه مؤسســـه را بمرجع صالحیتدار آن
ارائه و معلومات مورد ضرورت مرجع مذکور را تهیه مینماید.
•ماده – 464
مؤسسه نمیتواند بدون اجازه مرجع صالحیتدار وصیت و یا هبه را قبول نماید.
•ماده – 465
مرجع صالحیتدار میتواند در ضمن دعوی از محکمه مربوط عزل موظفینی را که در
وظای ــف محوله اهم ــال ورزیده یا اعمال مخالف قانون یا اساســـنامه مؤسســـه را مرتکب
گردی ــده ان ــد و ی ــا اموال مؤسس ــه را مخالف اهداف تاســـیس یا اراده مؤســـس آن بمصرف
رسانیده یا اینکه مرتکب قصور فاحش گردیده اند مطالبه نماید.
•ماده – 466
مرج ــع صالحیتدار میتواند برای تامین اهداف مؤسســـه یا نگهداری اموال متعلق به
آن تخفیف یا الغای تمام ویا قسمتی از وجایب و شروطی را که در اساسنامه مؤسسه قید
گردیده است ،از محکمه با صالحیت مطالبه نماید.
•ماده – 467
هرگاه رییس مؤسس ــه مخالف قانون ،نظام عامه یا خارج از حدود صالحیت خویش
اج ــراآت نماید ،مرج ــع صالحیتدار میتواند این اجراآت را متوقف و ابطال این اجراآت را
از محکمه با صالحیت مطالبه نماید.
•ماده – 468
()1مطالب ــه ابط ــال من ــدرج م ــاده ( )467این قانـــون حداکثـــر در خالل یکســـال از تاریخ
اجراآت ،به محکمه تقدیم میگردد.
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()2ابطال اینگونه اجراآت بر حقوق مکتســـبه اشـــخاصی که بر اساس حسن نیت ذیحق
گردیده اند ،تاثیر ندارد.
•ماده – 469
اح ــکام مربوط به جمعیتها از قبیل تاســـیس ،الحاق ،تجزیه ،تاســـیس نمایندگی،
تعیین رییس موقت ،انحالل و تصفیه ،تبدیل مؤسســـه به عام المنفعه و همچنان حکم
مندرج ماده ( )418این قانون بر عموم مؤسسات نیز قابل تطبیق میباشد.
•ماده – 470
احکام مربوط به مؤسسات مندرج این قانون دربارۀ مؤسسه که به شکل وقف تاسیس
یافته باشد ،استثناء تطبیق نمیگردد.
•ماده – 471
اتخاذ تدابیر در برابر تخلفات موظفین جمعیتها و مؤسساتی که در موارد مربوط این
قانون تصریح یافته ،مانع تطبیق قانون جزای عمومی نمیگردد.

پیوست دوم :قانون مؤسسات غیردولتی NGOsدر افغانستان
فصل اول_ احکام عمومی
هدف

•مادۀ اول:
( )1این قانون به منظور تنظیم فعالیتهای مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی()NGOs
درکشوروضع گردیده است.
( )2ش ــرایط تأس ــیس ،ثبت ،طرز اداره ،فعالیت ،نظارت داخلی ،انحالل وتصفیۀ اموال
مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی مطابق احکام این قانون تنظیم میگردد.
نام اختصاری

•مادۀ دوم:
مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی( )NGOsدراین قانون بنام مؤسسه یاد میشود.
رعایت اسناد تقنینی
•مادۀ سوم:
مؤسس ــه دراجرای فعالیتهای خود احکام قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی نافذه
را رعایت مینماید.
مرجع ثبت

•مادۀ چهارم:
وزارت اقتص ــاد مرج ــع ثب ــت ،نظ ــارت ،بررســـی وانســـجام فعالیتهـــای مؤسســـات
درافغانستان میباشد.
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اصطالحات

•مادۀ پنجم:
اصطالحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
 .1مؤسسه :سازمان غیردولتی ،غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که شامل مؤسسات داخلی
وخارجی میگردد.
 .2مؤسسۀ داخلی :عبارت ازمؤسسه غیردولتی داخلی بوده که به منظورپیشبرد هدف یا
اهداف معین تشکیل میگردد.
 .3مؤسسه خارجی :عبارت از تشکل غیردولتی بوده که درخارج افغانستان مطابق قانون
ْ
دول خارجی تاسیس گردیده وشرایط این قانون را بپذیرد.
 .4مؤسس ــۀ خارجی بین المللی :عبارت ازتشـــکل غیردولتی بوده که درخارج افغانستان
مطاب ــق قان ــون دول خارجی ایج ــاد وفعالیت آن بیش ازیک کشـــور را شـــامل مینماید.
مؤسسات ملل متحد وارگانهای مربوطۀ آن شامل این تعریف نمیباشند.
 .5غیرانتفاعی به این مفهوم که:
_مؤسسه نمیتواند دارایی ،عایدات ومنافع حاصله را به جز اهداف کاری مؤسسه به
هیچ شخصی توزیع نماید.
_مؤسس ــه نمیتوان ــد از دارایی ،عایـــدات ومنافع حاصله به مقاصد ومنافع شـــخصی
مؤسس ــین ،اعضاء ،هیئت مدیره ،مسؤولین ،کارکنان ،کمک دهندگان یا نزدیکان
آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نماید.
طرز مصارف دارایی ها

•مادۀ ششم:
( )1دارایی ،عایدات ومنافع حاصله صرف درجهت پیشبرد هدف یا اهداف غیرانتفاعى
مؤسسه مصرف میگردد.
( )2مؤسس ــه مکلف اس ــت در تمام فعالیتهای خود حســـابدهی و شـــفافیت را بهبود
بخش ــیده و درتادیۀ مزد کارکنان ،کرایۀ دفاتر و منازل وسایرمصارف اداری و لوژستیکی
معقولیت را به منظور جلب اعتماد عمومی مد نظر بگیرند.
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محدودیتهای قانونی

•مادۀ هفتم:
هیچگونه محدودیت باالی اهداف وفعالیتهای مؤسســـه در افغانســـتان وضع شده
نمیتواند ،مگر به موجب قانون.
فعالیتهای غیر مجاز

•مادۀ هشتم:
مؤسسه نمیتواند فعالیتهای ذیل را انجام دهد:
 .1شرکت درفعالیتها ومبارزات سیاسی.
 .2پرداخت وتدارک وجوه مالی برای احزاب ونامزدهای سیاسی.
 .3ایجاد خشونت ودرگیرشدن درفعالیتهای نظامی.
 .4تولید ،توزیع ،خرید وفروش سالح ومهمات و تربیت اشخاص در رشتههای نظامی.
 .5اشتراک درفعالیتهای تروریستی ،حمایت ،تشویق یا تامین تروریسم.
 .6مس ــاعدت به زرع ،تولی ــد ،رویه ،خرید و فروش ،توزیع ،صدور ،عرضه ،نگهداشـــت،
حمل و نقل ،تملیک و استعمال مواد مخدر یا فراهم آوری تسهیالت در این زمینه.
 .7استفاده ازامکانات مالی دست داشته علیه منافع ملی ،شعایرمذهبی وتبلیغات دینی.
 .8اش ــتراک در پروژهها و قراردادهای س ــاختمانی« .در موارد استثنایی به درخواست رییس
نمایندگی دیپلوماتیک کشور تامین کننده ،وزیر اقتصاد میتواند اجازۀ خاص صادر نماید».
 .9انجام فعالیتهای تجارتی صادرات و واردات.
 .10انجام سایر فعالیتهای مغایر قانون.
چتر مؤسسات

•مادۀ نهم:
( )1مؤسس ــات میتوانن ــد ب ــه منظ ــور توســـعه ،بهبـــود وتحقـــق فعالیتها و کامـــل کردن
کارپروژه ،تشکل کاری ( چتر) را مطابق احکام این قانون ایجاد نمایند .این تشکل بعد
از منظوری کمیسیون عالی ارزیابی مداراعتبار میباشد.
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( )2مؤسس ــات میتوانند به منظورهماهنگی وانســـجام بهترکار ،با ادارات ذیربط دولتی،
س ــازمان هم آهنگ کاررا منحیث یک مؤسسه غیردولتی که تعداد آن از (سه) مؤسسه
کمترنباشد ،مطابق احکام این قانون ایجاد نمایند.
( )3مؤسس ــات مندرج فقرۀ ( )2این ماده فعالیتهای خویش را با همکاری کمیســـیون
عالی ارزیابی تنظیم مینمایند.
عضویت در سازمانهای بین المللی

•مادۀ دهم:
( )1مؤسس ــه میتواند به منظور پیش ــبرد فعالیتهای مربوط به طـــور داوطلبانه عضویت
سازمانهای بین المللی را کسب نماید.
( )2مؤسس ــه میتواند طبق اساس ــنامه ،نمایندگیهای خویـــش را در صورت ضرورت در
ته ــا کشورتأس ــیس نماید ،درایـــن صـــورت دفاترنمایندگی حایزشـــخصیت
س ــائر والی 
حقوقی مستقل نبوده ،فرع دفتر مرکزی شمرده میشود.
فصل دوم_ شرایط تأسیس ومراحل ثبت مؤسسه
شرایط تأسیس

•مادۀ یازدهم:
( )1مؤسس ــه ب ــا حد اقل دوش ــخصیت حقیقی یـــا حقوقی داخلی و یا خارجـــی که یکی از
آنه ــا در داخل افغانس ــتان س ــکونت وآدرس معین داشـــته و شـــخصیت حقیقی ســـن
قانونی را تکمیل نموده باش ــد،با تکمیل ســـند تأســـیس واساســـنامه توســـط مؤسسین
تأس ــیس میگردد .مؤسسه مکلف است مطابق ســـند تأسیس وا ساسنامه منظورشده
فعالیت نماید.
( )2ریی ــس جمه ــور ،معاونی ــن ریی ــس جمهور ،رؤســـا و اعضـــای شـــورای ملی،رییس و
اعض ــای دادگاه عال ــی ،وزراء ،هیئـــت رهبـــری لـــوی څارنوالـــی ،معینـــان ،رؤســـاى
کمیسیونها یا ادارات مستقل دولتی و رؤسای احزاب سیاسی ،حق تأسیس مؤسسه و
عضویت در آن را ندارند.
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عدم استفاده از نام مشابه

•مادۀ دوازدهم:
( )1مؤسسه دردفترثبت با یک یا بیشتر از یک لسان رسمی کشوردرج شده میتواند.
ً
( )2مؤسس ــۀ جدیدالتأس ــیس نمیتوانـــد ازنـــام و آرم مؤسســـه ای کـــه قبال منحل شـــده،
استفاده نماید.
( )3مؤسس ــه نمیتواند ازنام مش ــابه سایرمؤسســـات ،شـــرکتهای دولتی وشـــرکتهای
خصوصی استفاده نماید.
محتویات درخواست

•مادۀ سیزدهم:
ْ
( )1مؤسسه برای مدت معین یاغیرمعین میتواند تاسیس گردد.
( )2مؤسس ــه دارای نام ،سمبول ،آرم وآدرس مشخص بوده ودرفعالیتهای خویش ازآنها
استفاده مینماید.
( )3ورقۀ درخواست تأسیس مؤسسه حاوی مشخصات ومعلومات ذیل میباشد:
_نام رسمی واختصاری مؤسسه.
_ آدرس وشهرت مؤسسین.
_ ساختارتشکیالتی.
_ میعاد فعالیت مؤسسه.
_ اهداف ونوع فعالیت مؤسسه.
ْ
_ داشتن پست الکترونیکی جهت تامین ارتباط در صورت امکان.
محتویات اساسنامه

•مادۀ چهاردهم:
( )1اساسنامۀ مؤسسه دارای مشخصات ومعلومات ذیل میباشد:
 .1نام وآدرس رسمی.
 .2اهداف وساحۀ فعالیت.
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.3طرز انتخاب و عزل هیئت مدیره.
 .4طرزالعمل تدویرجلسات.
 .5صالحیتها و مکلفیتهای مجمع عمومی وهیئت مدیره.
 .6طرز گزارش دهی به هیئت مدیره ومجمع عمومی.
 .7صالحیتها ومکلفیتهای مسؤولین واعضاء.
 .8طرزاستفاده از دارایی مؤسسه.
 .9تعدیل اساسنامه ،ادغام ،انفصال ،تغیرشکل وانحالل مؤسسه.
 .10طرز العمل استفاده وتوزیع داراییهای مؤسسه که بعدازانحالل یا سلب فعالیت
وپایان کارباقی میماند.
 .11طرزنظارت داخلی ازاجرای فعالیتهای مؤسسه.
 .12آغاز وختم سال کاری مؤسسه.
( )2مؤسسه مکلف است ،در صورت تعدیل اسناسنامۀ مربوط ،طی مدت سی روز بعد
از تعدیل آنرا توأم با یک نقل تصمیم مجمع عمومی یا سایر ارگانهای با صالحیت آن به
ً
وزارت اقتصاد کتبا اطالع دهد.
( )3ادارۀ مؤسس ــات غیردولتی وزارت اقتصاد مکلف اســـت تعدیل مندرج فقرۀ ( )2این
ماده را در دفتر مربوط ثبت نماید.
طرز ارائۀ درخواست

•مادۀ پانزدهم:
( )1مؤسس ــه ورقۀ درخواس ــت را غرض کســـب جـــواز فعالیت وثبـــت آن درمرکزبه وزارت
اقتصاد ودروالیات به ادارات والیتی ارائه وفورمههای معیاری را به منظور درج معلومات
مطالبه ش ــده ،اخذ مینماید .ادارات والیتی مکلف اند بالفاصله ورقۀ درخواست را به
وزارت اقتصاد ارسال نمایند.
( )2مؤسسه فرمهای ثبت را خانه پری ،نام ونام اختصاری ،اساسنامه ،تشکیل ،اهداف
اقتصادی ،دارایی ابتدایی ،آدرس مشـــخص درافغانســـتان و لیســـت وســـایل واجناس
مربوط ــه را ارائ ــه نموده وبعد ازتایید کمیســـیون عالی ارزیابی ،مؤسســـۀ داخلی مبلغ ده
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هزار افغانی ومؤسسات خارجی وبین المللی مبلغ یک هزار دالر امریکایی را بعنوان حق
ً
ثبت بحس ــاب واردات دولت بوس ــیلۀ نامه رســـما تحویل بانک نموده واویزآنرا ضمیمۀ
اسناد مینمایند.
( )3مؤسسۀ خارجی عالوه بر ارائۀ اسناد مندرج فقرۀ ( )2این ماده ،سند یا مدارک معتبر
دیگری که ثبت وفعالیت آن را در کشـــور دیگراثبات نماید ،درج درخواســـت نموده ،به
وزارت امور خارجه ارائه مینماید.
( )4مؤسس ــۀ خارجی یاد داش ــت کتبی را که حاوی اهداف و شرح کلی فعالیتهای آن
میباش ــد توس ــط نماین ــدۀ با صالحیت دفتـــر مرکزی خویش بعـــد از تاییـــد وزارت امور
خارجه جهت ثبت و ثبت به وزارت اقتصاد ارائه مینماید.
ارزیابی درخواست

•مادۀ شانزدهم:
( )1درخواس ــت ارائه شده واس ــناد منضمۀ آن ازطرف کمیسیون تخنیکی تحت نظرادارۀ
مؤسس ــات غیردولتی وزارت اقتصاد مطالعه وبررســـی گردیده ،جهت ارزیابی نهایی به
کمیس ــیون عالی ارزیابی سپرده میشود .وزیراقتصاد حسب لزوم دید ،جهت سهولت
متقاضی ــان در والیات وظیفۀ کمیس ــیون تخنیکی را به ادارات والیتـــی مربوطه تفویض
نموده میتواند.
( )2ادارۀ مؤسس ــات غیردولت ــی وزارت اقتصاد بعدازدریافت درخواســـت ثبت مؤسســـۀ
خارجی ،درصورت نواقص یک کپی اسناد شامل دوسیه رادرمدت یک هفته به وزارت
امورخارجه ارسال مینماید.
وزارت امورخارجه مکلف است درمدت یک ماه اسناد را ارزیابی و از نتیجۀ آن وزارت
ً
اقتصاد را کتبا مطلع سازد ،درغیر آن کمیسیون عالی ارزیابی میتواند درخواست ثبت
را طی مراحل نماید.
( )3درصورتی که وزارت امورخارجه درمورد ثبت مؤسسه اعتراض داشته باشد ،اعتراض
را همراه با اس ــناد وش ــواهد به وزارت اقتصاد ارائه مینماید .ادارۀ مؤسســـات غیردولتی
وزارت اقتصاد مکلف است اسناد وشواهد را ضم دوسیه نموده ،غرض تصمیم گیری
به کمیسیون عالی ارزیابی محول نماید.
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ترکیب کمیسیون عالی ارزیابی

•مادۀ هفدهم:
( )1کمیسیون عالی ارزیابی مرکب است از:
_ نمایندۀ با صالحیت وزارت اقتصاد ،به حیث رییس.
_ نمایندۀ با صالحیت وزارت امورخارجه ،به حیث عضو.
_ نمایندۀ باصالحیت وزارت مالیه به حیث عضو.
_ نمایندۀ با صالحیت وزارت عدلیه به حیث عضو.
_ نمایندۀ با صالحیت وزارت کارواموراجتماعی ،به حیث عضو.
( )2کمیس ــیون عال ــی ارزیابی ،درخواســـت ثبت را بررســـی نموده ،طی مـــدت پانزده روز
ازتاریخ ارائۀ درخواست تصمیم مبنی برثبت یا رد آن را اتخاذ مینماید.
صدور جواز فعالیت

•مادۀ هجدهم:
( )1هرگاه ثبت مؤسس ــه ازطرف کمیســـیون عالی ارزیابی تصویـــب گردد ،وزارت اقتصاد
مکلف اس ــت جواز فعالیت را به درخواست دهنده به امضاء وزیراقتصاد ویاشخصی
که صالحیت به وی تفویض شده ،صادرنماید.
( )2وزارت اقتصاد مکلف است یک نقل(کاپی) مکمل اسناد مؤسسۀ خارجی را بعد از
تصو ی ــب کمیس ــیون عال ــی ارزیابی بـــه وزارت امورخارجـــه و وزارت ســـکتوری مربوطه
ارسال نماید.
( )3ه ــرگاه ثبت مؤسس ــه مورد تصویب قـــرار نگیرد ،وزارت اقتصاد مکلف اســـت دالیل
عدم ثبت را طورکتبی به درخواست دهنده ابالغ نماید.
( )4وزارت اقتص ــاد ش ــهرت مکم ــل مؤسســـات ثبت شـــده را بـــه منظورتأمیـــن امنیت،
بدسترس وزارت امورداخله قرار میدهد.
( )5وزارت اقتصاد یک نقل اس ــناد مورد نیاز مؤسســـات تصویب شـــده را عندالضرورت
بدسترس وزارتهای سکتوری قرار میدهد.
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رد درخواست

•مادۀ نوزدهم:
( )1کمیسیون عالی ارزیابی درحاالت ذیل درخواست ثبت را رد مینماید:
 .1درصورتی که اساسنامه اسناد ومدارک ثبت مطابق شرایط مندرج این قانون نباشد.
 .2درصورتی که اسناد نامکمل باشد.
ً
 .3درصورتی که نام مؤسس ــۀ درخواســـت دهنده با نام مؤسسۀ دولتی یا غیردولتی قبال
ثبت ش ــده ویابانام ش ــرکتها ومتشـــبثین خصوصی مشابهت داشـــته وسبب سوء
تفاهم گردد.
 .4درصورتی که دو یا بیش از دو مؤسسۀ غیردولتی به عین نام درخواست ثبت را ارائه
ً
نماید .حق اولیت به مؤسس ــه ای که اوال درخواســـت ثبت را ارائه نموده اســـت داده
یش ــود ،درینصورت به درخواست دهندۀ بعدی فرصت داده میشود تا نام جدید
م 
را انتخاب نماید.
( )2درصورت موجودیت نواقص دراســـناد ارائه شـــده ،کمیســـیون عالی ارزیابی اسناد را
طی مدت س ــی روز ازتاریخ دریافت درخواســـت جهت رفع نواقص ازطریق کمیســـیون
تخنیک ــی به درخواس ــت دهنده مســـترد مینمایـــد .دراین صورت درخواســـت دهنده
ً
مکلف است طی مدت بیست روزاسناد را اصالح ومجددا ارائه نماید.
تثبیت شخصیت حقوقی

•مادۀ بیستم:
ش ــخصیت حقوقی مؤسس ــه درافغانســـتان با کســـب جواز فعالیت از وزارت اقتصاد
تثبیت وتکمیل میگردد.
ضرورت اسناد قبلی

•مادۀ بیست ویکم:
هرگاه مؤسس ــه به اسناد ثبت ش ــدۀ قبلی ضرورت داشته باشـــد ،ادارۀ مربوط مکلف
است درزمینه همکاری نماید.
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فصل سوم_ فعالیتهای اقتصادی ،منابع تمویل ومالیات مؤسسه
منع فعالیتهای اقتصادی

•مادۀ بیست ودوم:
( )1مؤسسه درصورتی میتواند به فعالیتهای اقتصادی مبادرت ورزد که جهت برآورده
شدن اهداف غیرانتفاعی آن صورت گیرد.
( )2عواید حاصله از فعالیتهای اقتصادی مؤسسه صرف برای پیشبرد اهداف ومقاصد
تعیین شدۀ مؤسسه مورد استفاده قرار میگیرد.
( )3عواید حاصلۀ فعالیتهای اقتصادی مؤسســـه بصورت مســـتقیم یا غیر مستقیم به
منظور منفعت ش ــخصی مؤسس ــین ،مســـؤولین ،اعضاء ،هیئت مدیره و سایرکارکنان
وکمک دهندگان مصرف یا توزیع شده نمیتواند.
( -)4هیئت مدیره ،مس ــؤولین و س ــایر کارکنان نمیتوانند معامله اقتصادی را با مؤسسۀ
مربوط انجام دهند.
آغاز کار

•مادۀ بیست وسوم:
( )1مؤسسه مکلف است قبل از آغاز کار مسودۀ اسناد پروژوی تعهد شده را بعد از مطالعه
و موافقه توسط ادارات سکتوری غرض تایید و ثبت به وزارت اقتصاد ارائه نماید.
( )2پروژ هه ــای عاج ــل و اضط ــراری بشـــری از حکم مندرج فقـــرۀ ( )1این ماده مســـتثنی
میباش ــد .مؤسس ــه مکلف اس ــت در همآهنگی بـــا ادارات ذیربط بعد از انجـــام پروژه
گزارش آنرا به مراجع مربوط ارائه نماید.
شرایط استخدام در مؤسسات

•مادۀ بیست وچهارم:
( )1مؤسس ــه مکلف اس ــت درفعالیتهای اقتصـــادی وپروژههای مربوط شـــرایط ایمنی
ومحافظ ــوی کار را ب ــرای کارکنان خویش فراهـــم وامتیازات اقلیمی وســـاحوی رابه انها
بپردازد.
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( )2مؤسسه مکلف است اصل شایسته گی را دراستخدام مد نظر گیرد .رییس واعضای
هیئت مدیرۀ مؤسسه نمیتوانند اعضای فامیل یا اقارب نزدیک خویش را مقرر نمایند.
( )3مؤسس ــه مکل ــف اس ــت در اس ــتخدام کارکنـــان حـــق اولیـــت را بـــه افغانهـــای
واجدشرایط بدهد.
( )4مؤسسه مکلف است در استخدام کارکنان خارجی اجازۀ قبلی مراجع ذیربط را حاصل
ً
و از تاریخ مواصلت ،آغازوختم وظیفۀ آنها به وزارت امورخارجه کتبا اطالع دهد.
در حاالت اضطراری بشری استخدام اتباع خارجی از این امر مستثنی است.
منابع تمویل

•مادۀ بیست وپنجم:
مؤسسه ازمنابع ذیل تمویل شده میتواند:
 -1اعانه وهدایا.
 -2ترکه ،عطایا و وصیت.
 3حق العضویت.
 -4دارایی منقول وغیرمنقول.
 -5عواید حاصله ازطریق فعالیتهای قانونی اقتصادی.
شرایط استفاده از اموال

•مادۀ بیست وششم:
( )1مؤسس ــه طبق احکام قانون دارای اموال منقـــول وغیرمنقول بوده وبرای انجام مقاصد
واهداف غیرانتفاعی از آن استفاده مینماید.
( )2ام ــوال منقول وغیرمنقول بنام مؤسســـه ثبـــت گردیده ،کاپی آن بـــه وزارتهای مالیه
واقتصاد ارسال میگردد.
( )3مؤسس ــین ،اعضای هیئت مدیره وســـایرکارکنان نمیتوانند اموال منقول وغیرمنقول
مؤسسه را بنام خود یا اقارب نزدیک خریداری ویا ثبت نمایند.
( )4عواید ناش ــی ازاموال منقول وغیرمنقول مؤسســـه مطابق احکام این قانون واساسنامۀ
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مر ب ــوط تحت نظرهیئت نظار ویا ش ــخصی که دراساســـنامه مؤظف گردیده باشـــد ،در
جهت اهداف غیر انتفاعی مورد استفاده قرار گرفته میتواند.
بررسی امور مالی

•مادۀ بیست وهفتم:
( )1مؤسس ــه مکلف به داش ــتن صورت حســـاب (ریکارد) مالی ســـاالنه بوده وگزارش آن
مطابق احکام این قانون تهیه وحین بررســـی ونظارت بدســـترس وزارت اقتصاد قرارداده
میشود.
( )2مؤسس ــه مکلف اس ــت امورمالی ســـاالنۀ خویشرا بااســـتفاده ازنورمهای بین المللی،
بررس ــی مالی وحس ــابی نموده ،نقل گزارش آنرا بـــه وزارتهای اقتصـــاد و مالیه ومراجع
تمویل کننده ارائه نماید .مؤسس ــه ای که توانایی بررســـی مالی و حســـابی خود را توسط
بررس ــان مال ــی بین المللی نداش ــته باشـــند وزارتهـــای اقتصـــاد و مالیه در مشـــوره با
نهادهای همآهنگ کنندۀ مؤسسات تدابیر مناسب دیگری را در زمینه اتخاذ نمایند.
( )3هیئت مدیره وسایرمسؤولین مؤسسه از اجراآت غیرقانونی امور مالی وحسابی مسؤول
میباشد.
تهیه وسایل و سامان آالت

•مادۀ بیست وهشتم:
( )1مؤسس ــه مکلف اس ــت م ــواد ،ماشـــین آالت ،عراده جـــات وسایرســـامان آالت مورد
ضرورت پروژههای تایید ش ــده را از داخل کشور تهیه نماید .درصورت عدم موجودیت
آن درداخل کشور یا تفاوت فاحش قیمت ها ،مؤسسه میتواند آنرا ازخارج تدارک نماید.
( )2مؤسس ــه مکلف اس ــت دربارۀ تورید ســـامان آالت ،مواد ولوازم ازخـــارج ،اجازۀ قبلی
ادارات ذیربط دولتی را ازطریق وزارت اقتصاد حاصل نماید.
( )3مؤسس ــه نمیتواند وس ــایط وتجهیزات مؤسســـه را بفروش برســـاند یا به خارج انتقال
دهد.
ْ
مؤسس ــه میتوان ــد وس ــایط و تجهیزات خویش را بـــه منظور تامین اهـــداف غیرانتفاعى
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باالى اش ــخاص انفرادى و س ــکتور خصوصى به اســـاس مزایـــده و داوطلبى تحت نظر
نمایندگان با صالحیت وزارت هاى مالیه و اقتصاد به فروش برساند ،در این صورت از
فروش همچو وسایل و تجهیزات طبق قانون مالیه اخذ میگردد.
هرگاه وسایط و تجهیزات باالى سایر مؤسسات به فروش برسد ،در این صورت مؤسسۀ
فروشنده از پرداخت مالیه معاف میباشد.
( )4مؤسسه مکلف است دربارۀ ورود وفعال ساختن وسایل و تجهیزات مخابراتی اجازه
قبلی وزارت مخابرات را از طریق وزارت اقتصاد حاصل نماید.
داشتن حساب بانکی

•مادۀ بیست و نهم:
( )1مؤسسه مکلف است داراییهای اسعاری وافغانی خود را به حساب معینۀ بانکی در
یکی از بانکهای داخل کشورشامل حساب نماید.
( )2بانکها مکلف اند درمورد افتتاح حساب بانکی واسعاری برای مؤسسات تسهیالت
الزم فراهم نمایند.
معافیت از مالیات ها

•مادۀ سی ام:
( )1مؤسس ــه از پرداخ ــت هرنوع مالیات ،تکـــس ومحصوالت گمرکی در ارتبـــاط به تورید
اموال ،اجناس وس ــایر تجهیزات مربوط به ســـاحۀ فعالیت شـــان که درپیشبرد اهداف
غیرانتفاع ــی وخیر ی ــه ض ــروری میباشـــد ،طبق احـــکام قوانیـــن مالیات بـــر عایدات و
گمرکات معاف میباشد.
( )2تبعه خارجی مؤسسه مکلف است مطابق احکام قانون تکس ویزه را بپردازد.
( )3کارکنان مؤسسه مکلف اند مطابق احکام قانون مالیات برعایدات ،مالیات مربوط
را بپردازند.
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فصل چهارم_ گزارش دهی مؤسسات
ارائه گزارش

•مادۀ سی و یکم:
( )1مؤسسه مکلف است طی مدت سه ماه بعد ازپایان سال مالی ،گزارش فعالیتهای
تحقق یافتۀ ساالنۀ خویشرا به وزارت اقتصاد ارائه نماید.
( )2مؤسس ــه مکلف اس ــت گ ــزارش فعالیت خویشـــرا در هر شـــش ماه مطابـــق فورمۀ که
ازط ــرف وزارت اقتصاد ترتیب وعندالضرورت قابل اصالح بوده ،به وزارت اقتصاد ارائه
نماید.
( )3گزارش ش ــش ماه به ش ــکل نس ــخۀ اصلی ،ســـه نقل ترتیـــب وبه دفتر مرکـــزی و دفاتر
منطقوی وزارت اقتصاد در برابر رسید سپرده میشود .دفاتر منطقوی مکلف اند گزارش
را به اسرع وقت به دفتر مرکزی وزارت اقتصاد ارسال نمایند.
( )4گزارش شش ماهه به یکی ازلسانهای رسمی کشور ترتیب میگردد.
( )5مؤسسه مکلف است نقلی ازگزارش شش ماه خویش را به وزارت سکتوری که در آن
اجرای فعالیت مینماید ،ارسال کند.
تحلیل و ارزیابی گزارش

•مادۀ سی و دوم:
( )1وزارت اقتص ــاد مکل ــف اس ــت درظرف نـــود روز ازتاریخ دریافت گزارش شـــش ماهه
مؤسسه ،آنرا تحلیل و ارزیابی نموده از نتیجه به مؤسسۀ مربوط اطالع دهد.
( )2وزارت اقتصاد مکلف اس ــت نقل مختصرگزارش ســـاالنۀ مؤسسات خارجی را بعد از
تحلیل و ارزیابی به وزارت امورخارجه ارسال نماید.
نظارت ،بررسی و تسلیمی پروژه

•مادۀ سی و سوم:
( )1نظارت و بررس ــی از کمیت و کیفیت کار و طرز فعالیت پروژۀ مؤسسه مطابق قرار داد
عقدشده صورت میگیرد.
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( )2مؤسس ــه مکلف اس ــت غرض بازدیـــد ونظارت هیئتهـــای وزارت اقتصاد و ادارات
ذیربط سکتوری ازپروژههای منظور شده تسهیالت کاری را فراهم نماید.
( )3ادارات ذیربط س ــکتوری مکلف اند درتماس بامؤسســـه جریان پبشرفت کار پروژه را
از نظر فنی به صورت دوامداربررس ــی ومراقبت نموده ،بانظرداشت خصوصیت پروژه به
وزارت اقتصاد گزارش ارائه نماید.
( )4مؤسس ــه مکلف اس ــت بعد از اکمال پروژه طبق قرارداد عقد شده ازصورت تسلیمی
ً
پروژه واسناد مربوطه به ادارات سکتوری ذیربط و وزارت اقتصاد کتبا اطالع دهد.
فصل پنجم_ تجدید سازمان ،ادغام ،انحالل وتصفیه مؤسسات
تغییر شخصیت

•مادۀ سی و چهارم:
( )1مؤسس ــه میتواند با مؤسس ــه یا مؤسسات دیگر که دارای اهداف مشابه باشند ،بعد از
تفاهم با وزارت اقتصاد مدغم ،منفصل یا تغیرشکل دهد.
( )2درص ــورت ادغام یا تغیرش ــکل ،مؤسســـۀ ثبت شـــدۀ جدید مســـؤول ایفـــاء تعهدات
مؤسسۀ قبلی میباشد.
( )3درصورت انفصال مؤسسات ازهمدیگر ،هرکدام مسؤول تعهدات خویش میباشد،
مگراینکه درقرارداد طوردیگری موافقه صورت گرفته باشد.
( )4مؤسس ــه نمیتوان ــد به تش ــکیل انتفاعـــی تغییر شـــخصیت حکمی نموده یا با ســـایر
تشکیالت انتفاعی مدغم گردد.
انحالل

•مادۀ سی و پنجم:
( )1مؤسسه درحاالت ذیل منحل میگردد:
 .1درصورت ــی ک ــه میعاد تأس ــیس آن ختـــم گردیده باشـــد ،اما درصـــورت تقاضا وتداوم
فعالیت ،این میعاد قابل تجدید میباشد.
 .2درصورت ــی ک ــه عالیتر ی ــن مرجع تصمیم گیری مؤسســـه بـــه طور داوطلبانـــه مطابق
اساسنامۀ مربوط به انحالل آن تصمیم اتخاذ نماید.
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 .3درصورتی که مؤسس ــه درظرف یک ســـال بعد از پایان ســـال مالی ،گزارش ســـاالنۀ
فعالیت خویش را به وزارت اقتصاد ارائه ننماید.
 .4در صورت ــی ک ــه مطابق حکم مندرج فقرۀ ( )1مادۀ چهل و هفتم این قانون در خالل
مدت شش ماه به ثبت مجدد اقدام نه نماید.
 .5درصورتی که فعالیت مؤسسه از جانب کمیسیون عالی ارزیابی درمغایرت بامنافع
عامه ،نقض احکام این قانون یا سایرقوانین نافذه تثبیت گردد.
( )2وزارت اقتصاد مکلف اس ــت از حاالت انحالل مندرج اجزای (  3 ،1و  ) 4فقرۀ ()1
ً
ای ــن م ــاده و نقایص و کمبودهای مربوط ،کتبا به مؤسســـه اطالع دهـــد .در صورتی که
مؤسس ــه در خالل مدت س ــی روز از تاریخ ابالغ به رفع آن موفق نگردد ،مؤسســـه بعد از
تایید کمیسیون عالی ارزیابی منحل میگردد.
( )3درصورت اعالم انحالل یا انقضای میعاد معینۀ اعتراض ،وزارت اقتصاد مؤسسه را
از دفتر ثبت حذف مینماید.
( )4مؤسس ــه میتوان ــد دربارۀ انحالل به کمیســـیون حـــل اختالفات مراجعـــه و اعتراض
خویش را ارائه نماید.
عواقب انحالل

•مادۀ سی وششم:
( )1درص ــورت انحالل یا تغیرش ــکل مؤسســـه (از حالت غیرانتفاعی بـــه انتفاعی) دارایی
منق ــول و غیر منقول باقی مانده بعداز پرداخت طلبات ودیون وتایید کمیســـیون عالی
ارزیابی به س ــایر مؤسس ــات دارای فعالیتهای مشـــابه توزیع میگـــردد .در صورتی که
مؤسسات مشابه آن موجود نباشد ،دارایی منقول و غیر منقول به دولت تعلق میگیرد.
( )2دارایی منقول و غیر منقول مؤسس ــۀ منحل شـــده به مؤسســـین ،اعضا ،هیئت مدیره
مسوولین ،کارکنان و کمک دهنده گان و یا اقارب آنها توزیع شده نمیتواند.
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فصل ششم_ کمیسیون حل اختالفات
ترکیب کمیسیون

•مادۀ سی وهفتم:
( )1ب ــه منظورح ــل اختالفات ناش ــی ازتطبیق احکام ایـــن قانون بین مؤسســـات وادارات
دولتی و اتخاذ تصامیم در زمینه کمیسیون حل اختالفات ایجاد میگردد.
( )2کمیس ــیون حل اختالف دارای( )5پنج عضو بوده که سه عضو آن باساس پیشنهاد
وزارت اقتص ــاد و منظ ــوری ریی ــس جمهـــور و دو عضـــو آن از طـــرف ادارۀ مؤسســـات
همآهنگ غیردولتی معرفی و وظایف محوله را با بیطرفی و استقاللیت انجام میدهند.
( )3ریی ــس کمیس ــیون حل اختالف ــات از بین اعضای آن به شـــکل دوره یی برای مدت
یکسال انتخاب میگردد.
( )4اعض ــای کمیس ــیون برای یک دورۀ دو ســـاله ازطرف ادارات ذیربـــط معرفی و بیش از
یک دوره تمدید شده نمیتواند.
( )5اعضای کمیسیون دارای شرایط ذیل میباشند:
_داشتن تحصیالت عالی و تجربۀ کاری حد اقل پنج سال.
_نداشتن سوابق جرمی.
( )6کمیسیون میتواند بمنظور پیشبرد وظایف محوله طرزالعمل جداگانۀ را وضع نماید.
بررسی اعتراض

•مادۀ سی و هشتم:
ً
( )1اعت ــراض کنن ــده میتوان ــد اعت ــراض خویـــش را کتبا به کمیســـیون حـــل اختالفات
ارائه نماید.
( )2کمیس ــیون حل اختالفات مکلف اســـت بعد از دریافت اعتراض و شـــکایات زمان
معین را غرض حضور طرفین اختالف تعیین و در ظرف یک ماه تصمیم اتخاذ نماید.
( )3کمیس ــیون ش ــواهد و مدارک الزمۀ دو جانبه را جمع آوری و به طرفین اجازۀ مباحثۀ
شفاهی و کتبی را میدهد.
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تصمیم کمیسیون

•مادۀ سى و نهم:
( )1تصمی ــم کمیس ــیون قطع ــی میباشـــد .در صورتی که طرفیـــن به آن قناعت نداشـــته
باشند ،میتوانند به محاکم مربوط مراجعه نمایند.
( )2طرفین اختالف در جریان بررسی شکایات حق داشتن وکیل مدافع را دارا میباشند.
فصل هفتم_ احکام نهایی
عدم مداخله در امور مؤسسه

•مادۀ چهلم:
( )1ادارات دولت ــی و غیردولت ــی نمیتواننـــد در فعالیتهـــای کاری مؤسســـات مداخلـــه
نمایند ،مگر مطابق احکام این قانون.
( )2ادارات سکتوری مربوط از حکم مندرج فقرۀ ( )1این ماده مستثنی اند.
نمبر پلیت

•مادۀ چهل و یکم:
مؤسس ــه بعد از کس ــب جواز فعالیت میتواند نمبر پلیت مؤقت را برای وســـایط نقلیۀ
خویش طبق اسناد تقنینی مربوط تهیه نماید.
مساعدتهای داوطلبانه

•مادۀ چهل و دوم:
مساعدتها و همکار یهای اشخاص حقیقی و حکمی داوطلب ،احزاب سیاسی،
اتحادی هه ــای تجارت ــی ،س ــازمانهای اجتماعـــی ،مناطق نظامـــی و مراکـــز عبادتگاههای
مذهبی تابع احکام این قانون نمیباشند.
استخدام کارکنان

•مادۀ چهل و سوم:
مؤسسه مکلف است حین اس ــتخدام کارکنان مربوط احکام قانون کار و سایر اسناد
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تقنینی نافذۀ کشور را رعایت نماید.
نظارت و وضع لوایح

•مادۀ چهل وچهارم:
( )1وزارت اقتصاد مکلف است از تطبیق احکام مندرج این قانون نظارت نماید.
( )2وزارت اقتصاد میتواند بمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون لوایح وضع نماید.
حفظ اسرار

•مادۀ چهل و پنجم:
مسؤولین و اعضای مؤسس ــه نمیتوانند اسرار پروژههای محرم ،اسناد محرم ،آرشیف
آبدات تاریخی ،فرهنگی و مناطق نظامی را به مقاصد شـــخصی و انتفاعی در داخل و یا
خارج کشور انتقال دهند.
کسب معلومات

•مادۀ چهل و ششم:
مراجع امنیتی میتوانن ــد صرف از طریق وزارت اقتصاد معلومات مورد نیاز خویش را
پیرامون فعالیتهای مؤسسات غیردولتی بدست آورند.
مکلفیتهای مؤسسه

•مادۀ چهل و هفتم:
ً
( )1مؤسس ــۀ که قبل از انفاذ این قانون جواز فعالیـــت خویش را قانونا اخذ نموده ،مکلف
است در خالل مدت شش ماه از تاریخ انفاذ این قانون ،درخواست ثبت مجدد خویش
ْ
را توام با اسناد مربوط به ادارۀ مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد ارائه نماید.
( )2در صورت ــی که مؤسس ــات مندرج فقرۀ یک این ماده پول تضمیـــن را قبل از انفاذ این
قانون پرداخته باشند ،وجوه مذکور به عوض پول حق الثبت محاسبه میشود.
( )3ادارۀ مؤسس ــات غیردولت ــی وزارت اقتصـــاد مکلـــف اســـت طـــی مـــدت یـــک هفته
درخواس ــت و اس ــناد مربوط را غرض بررســـی به کمیســـیون عالـــی ارزیابی ارائـــه نماید.
کمیس ــیون عالی ارزیابی طی مدت (نود) روز بعد از تاریـــخ نهایی تکمیل فورمه دربارۀ
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تایید یا رد آن تصمیم اتخاذ مینماید.
ً
( )4وزارت اقتصاد مکلف اس ــت در صورت تایید درخواســـت و اســـناد مربوط ،مجددا
جواز فعالیت را طبق احکام این قانون صادر نماید.
( )5وزارت اقتص ــاد مکلف اس ــت ،با نظرداشـــت حکم مادۀ نوزدهم ایـــن قانون دالیل رد
ً
خویش را کتبا به مؤسسه ارائه نماید.
( )6در صورت ــی که مؤسس ــه مرتکب یکی از تخلفات ذیل گردد ،بعد از تایید کمیســـیون
عال ــی ارزیاب ــی حس ــب اح ــوال از مبلـــغ یکهـــزار افغانـــی( )1000الـــی پنجصـــد هـــزار
افغانی()500000جریمۀ نقدی میگردد:
1.1ارائه گزارش ساالنۀ نادرست.
2.2عدم ارائۀ گزارش ساالنه در موعد مندرج فقرۀ ( )1مادۀ سی و یکم این قانون.
3.3عدم فراهم نمودن تس ــهیالت غرض نظارت طبق حکم مندرج فقرۀ ( )2مادۀ سی
و سوم این قانون.
تاریخ انفاذ

•مادۀ چهل و هشتم:
ای ــن قان ــون از تار ی ــخ توش ــیح نافذ و در جریدۀ رســـمی نشـــر گـــردد و با انفـــاذ آن مقررۀ
ته ــای مؤسس ــات غیردولتی داخلی و خارجی ( )NGOsمنتشـــرۀ جریدۀ رســـمی
فعالی 
شماره ( )792سال  1421ق ملغی شمرده میشود.

پیوست سوم :قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان
فصل سوم_ وقف و انتفاع منافع
تعریف وقف

•مادۀ دوصدوسی هشتم:
وقف تحبیس عین مال و تسبیل منافع آن بوده ودارای شخصیت حکمی میباشد.
ارکان وقف

•مادۀ دوصدوسی ونهم:
ارکان وقف عبارت اند از:
1ـ واقف:شخصی است که مال خود را وقف میکند.
2ـ موقوف علیه:ش ــخصی اس ــت که اســـتیفای منافع موقوفه از طرف واقف بـــه او واگذار
شده است.
3ـ عین موقوفه :مالی است که موضوع وقف قرار میگیرد.
4ـ جهت وقف (شخصیت حکمیوقف).
اقسام وقف به اعتبار موقوف علهیم

•مادۀ دوصدوچهلم:
وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت آن بر دو قسم ذیل میباشد:
1ـ وقف عام :مالی که برای امور خیریه جهت منافع عامه وقف شده باشد ،مانند مدرسه
یا برای اشخاص غیرمحصور مثل محصلین.
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2ـ وقف خاص :مالی که برای امور خیریه در جهات مخصوص یا اشخاص محصوروقف
شده باشد( مانند اوالد).
شرایط وقف

•مادۀ دوصدوچهل ویکم:
( )1وق ــف به ایج ــاب منجز واقف ،به لفظ یا عملی که دال لت بر وقف نمایدوقبض طبقۀ
اول موقوف علیهم یا ولی آنها قبل از فوت یا رجوع مالک محقق میگردد .ولی اگر وقف
معلق بر چیزی حتی معلومالحصول گردد ،باطل اســـت ،مگر اینکه صحت وقف بر آن
معلق باشد.
()2قبول وقف عام از مرجع تقلید اهل تشیع افغانستان و یا نمایندۀ مرجع تقلید یا متولی
موقوف ــه و در وقف خ ــاص ازطرف موقوف علیهم انجام میگیـــرد .همچنان در صحت
وق ــف بر مقاصد عامه مجرد اس ــتفاده برای قبـــض کفایت میکند ،ماننـــد اداء نماز در
مسجد ودفن در مقبره.
()3عدم قبول یا رد وقف ازطرف نس ــل متقدم ،موجب محرومیت نسل متأخر از قبول آن
نمیگردد.
()4واقف باید مالک مال مورد وقف بوده و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی داشته
باش ــد.ولی هرگاه پسری ده س ــاله کامل وصیت به وقف مال نماید ،وصیت او صحیح
میباشد.
( )5موق ــوف علیهم باید معین ودر وقف خاص ،حین انتفاع موجود باشـــند .ولی معدوم
به تبع موجود از این حکم مستثنی است ،مانند اینکه بگوید این زمین را به اوالد و بعد
از آنها به اوالد آنها وقف کردم.
()6وقف بر حمل غیر متولد و مجهول به نحوی که منصرف به کلی مجهول باشد ،باطل
است.
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شرایط مال مورد وقف

•مادۀ دوصدوچهل ودوم:
()1مال مورد وقف دارای شرایط ذیل میباشد:
1.1عین باشد :بنا براین وقف دین و وقف کلی ومبهم و وقف منفعت باطل است.
2.2انتف ــاع از وق ــف با بقای عی ــن آن ممکن و حالل باشـــد :بنـــا براین ،اگر انتفـــاع ازعین
موقوفه،جز به تلف شدن آن ممکن نباشد ویا انتفاع از آن حرام باشد،وقف باطل است.
3.3در ملک واقف باشد.
4.4قبض و اقباض آن هرچند درآینده ممکن باشد.
5.5موقوفه مالیت مشروع وقانونی داشته باشد.
()2هرچی ــزی ک ــه آنرا عرف و عادت جـــزء یا تابع موقوفه محســـوب مینمایـــد ،در موقوفه
داخل میباشد.
()3جهت وهدفی که به منظور رسیدن به آن ،مالی وقف میشود ،مشروع باشد.
( )4واقف میتواند شرط کند که موقوفه ،عندالحاجه به ملک واقف باز گردد.شرطی که
با مقتضای عقد وقف منافات داشته یا غیر مشروع باشد ،مبطل وقف است.
ادارۀ وقف

•مادۀدو صد وچهل وسوم:
()1وقف دارای شخصیت حکمیبوده ومتولی نمایندۀ قانونی آن میباشد.
ً
ً
( )2واقف میتواند خود یا شخص یا اشخاص دیگری را مستقال و یا مشترکا متولی وقف
یا ناظر اطالعی یا استصوابی تعیین نماید.
( )3متولی وقف دارای اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی بوده ومیتواند بعد از قبول
سمت از تولیت امتناع ورزد.
()4ه ــرگاه واق ــف در وقف خاص که بـــه نحو تملیک بـــوده ،متولی تعیین نکرده باشـــد،
موق ــوف علیهم س ــمت متول ــی را دارامیشـــوند،ولی اگـــر در ادارۀ آن اختـــاف نمایند،
نمایندۀ مرجع تقلید ش ــیعه ،یکی از موقوف علهیم یا شـــخص ثالثی را به عنوان متولی
نصب میکند.
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()5هرگاه واقف در وقف عام و یا در وقف خاص به نحو صرف ،نه تملیک ،متولی تعیین
نکرده باشد ،مرجع تقلید اهل تشیع یا نایب ما ذون او ،برای آن متولی نصب مینماید.
()6واق ــف یا مرجع تقلید اهل تش ــیع نمیتوانـــد متولی وقف را بعـــد از انتصاب و قبول او
عزل نماید،مگر به موجب مفاد و شرایط مندرج در وقفنامه.
( )7ناظ ــر و متول ــی وق ــف در حک ــم امیـــن بـــوده ،جز بـــا تعـــدی و تفریط ،ضامـــن چیزی
نمیباش ــند .و ل ــی اگر عمل،عرفا اجرت داشـــته باشـــد،میتواند اجرة المثـــل را با تأیید
محکم ــه از حاص ــات موقوفه ب ــردارد ،مگر اینکـــه از قراین فهمیده شـــود ،واقف قصد
مجانی بودن تولیت را داشته است.
()8متولی نمیتواند ،تولیت وقف را در حیات خود یا بعد از فوت به دیگری واگذار نماید
مگر اینکه چنین اذنی ازطرف واقف داشته باشد.
()9هرگاه در ضمن عقد وقف ،مباشرت متولی شرط نشده باشد ،وی میتواند برای اداره
وقف وکیل تعیین نماید.
()10وق ــف مجه ــول المصرف بر مصرف متعارف موقوفات حتی االمکان در موارد مشـــابه
نظر واقف یامطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع مصرف میگردد.
()11عواید زاید بر مصرف متعارف موقوفات ،حتیاالمکان در موارد مشابه ،به نظر واقف یا
مطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع مصرف میگردد.
وظایف متولی وقف

•مادۀ دوصد وچهل وچهارم:
وظایف متولی وقف عبارت اند از:
1ـ ثبت موقوفه در مراکز ثبت دولتی در اسرع وقت.
2ـ حفظ و تسهیل انتفاع از موقوفه.
3ـ پرداخت مالیات و سایر عوارض دولتی و حق النظاره در صورت استحقاق.
4ـ اقامۀ دعوی علیه اشخاصی که تصرف غیر قانونی یا استفاده سوء از وقف نموده اند.
5ـ نگهداری عین موقوفه از ضیاع ،فرسودگی ،خرابی ،ترمیم و تحکیم آن در موقع الزم.
6ـ مصرف منافع وقف ،طبق وقفنامه.
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حق التولیه و حق النظاره

•مادۀ دوصد وچهل وپنجم:
()1حق التولیه و حق النظاره و س ــایر مصارف الزمـــه وقف از اصل عایدات وقف مقدم بر
حق موقوف علیهم میباش ــد ،مگر اینکه واقف طوری دیگری پیشبینی کرده باشد .و
ل ــی هرگاه موقوفه در معرض خرابی باشـــد که برای نســـلهای آینده باقـــی نخواهد ماند،
دراین صورت اصالح آن واجب میباشد،هرچند نسل حاضر از منافع آن محروم گردد.
( )2ه ــرگاه موقوف ــه به علت خرابی یا ســـایر اســـباب فاقد منافع برای جهت وقف شـــود،
متول ــی میتواند آنرا اجاره داده و اجرت را بر جهـــت مقصود مصرف کند .ولی اگر اجاره
ممکن نباش ــد ،میتواند بعضی از موقوفه را بفروشـــد و صـــرف برحصۀ باقیمانده کند تا
قاب ــل انتفاع گردد ،در غیر آن میتواند آنرا به عین دیگری که انتفاع به آن ممکن باشـــد،
تبدیل نماید .ولی هرگاه ممکن نباشـــد ،میتواند آنرا بفروشد و ثمن آنرا بر جهت موقوف
مقصود موقوف علیها صرف نماید.
()3ح ــق التولی ــه و حق النظ ــاره ،مطابق اندازۀ تعیین شـــده در وقف نامه میباشـــد و در
صورت عدم تعیین ،متولی ،مستحق اجرت المثل عمل خود میباشد.
عزل ناظر و متولی

•مادۀ دوصدوچهل وششم:
()1ناظر و متولی در موارد ذیل عزل میشوند:
1.1فقدان وصف که در هریک شرط شده باشد.
2.2اثبات خیانت.
3.3ناتوانی در ادارۀ وقف.
4.4استعفاء.
5.5اثبات تعدی یا تفریط یا مسامحه در انجام وظایف.
()2هرگاه در حاالت مندرج اجزاء دوم ،ســـوم و پنجم مندرج فقرۀ (  )1این ماده ،شخص
دیگ ــر از ط ــرف مجتهد اهل تش ــیع به ضمیمـــۀ آنها تعیین و مشـــکل رفع گـــردد ،دراین
صورت متولی و ناظر که از جانب واقف نصب شده ،عزل نمیگردند.
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( )3هرگاه مس ــجد خراب شود،عرصۀ آن از مسجد بودن خارج نه گردیده و تا ابد مسجد
باق ــی خواه ــد ماند ،ولی اگر انتف ــاع از موقوفه غیر مســـجد به خاطر نابود شـــدن موقوف
علیهم ناممکن شود ،وقف باطل و بملکیت مالک یا ورثه او منتقل میشود.
خاتمه وقف

•مادۀدوصد وچهل وهفتم:
وق ــف ب ــا از بین رفتن ش ــخصیت حکمـــیآن یا اموالی که وقف شـــده اســـت ،خاتمه
مییابد.
استیفاء منافع

•مادۀ دوصدوچهل وهشتم:
( )1حق انتفاع ،عقدی اس ــت که به موجب آن مالک دارای اهلیت تصرف،انتفاع مالی
را به شخص دیگری واگذار نماید.
( )2ح ــق انتف ــاع با ایجاب مالک به لفظ یا عمل دال بر آن و قبول و قبض منتفع یا ولی او
ایجاد میشود.
( )3حق انتفاع به موجب حبس ،قرار ذیل میباشد:
1.1حق انتفاع عمری :انتفاع مال به مدت عمر مالک،ویا عمر منتفع و یا عمر شـــخص
ثالث.
2.2حق انتفاع رقبی :انتفاع مال به مدت معین،مانند ده سال یا کم و یا بیشتر.
3.3حق انتفاع سکنی :انتفاع به خصوص سکونت به نحو عمری یا رقبی.
( )4هرگاه حق انتفاع به مدت عمر منتفع یا شـــخص ثالث باشد ،با فوت مالک یا رجوع
او زای ــل نمیگ ــردد ،ولی ا گ ــر به مدت عمر مالک یا شـــخص ثالث باشـــد و منتفع فوت
نماید،درای ــن صورت حق انتفاع تا فوت مالک یا شـــخص ثالث بـــه ورثه منتفع انتقال
مییابد.
( )5نح ــوهء انتفاع از مال ،مطابق به نظر مالک میباشـــد ،در صورتی که منتفع در انتفاع
آن مخالف نظر مالک عمل نموده یا در آن تعدی یا تفریط نماید ،مسئول جبران خسارۀ
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وارده میباشد.
( )6مصارف حفظ و تسهیل انتفاع از مال بر عهده مالک میباشد ،ولی مصارف عرفی بر
ذمۀ منتفع میباشد ،مگر اینکه مالک آنرا متقبل نموده باشد.
( )7مالک میتواند ،مال و ملک خودرا بر جهتی که وقف بر آن جایز است ،حبس کند،
در ای ــن ص ــورت محبوس در مل ــک مالک باقـــی میماند،ولی هرگاه حابـــس در حبس
مال،قص ــد قربت نم ــوده و حبس او دائم باشـــد،نمیتواند که حبس را فســـخ کند.ولی
ً
اگرمقی ــد به مدت معینی بوده ،نمیتواند قبـــل از آن مدت رجوع نماید .مثال اگر بگوید
موتر من برای ده س ــال در خدمت ایتام یا اهل علم باشـــد ،قربة الی اهلل ،باید به آن ملتزم
گ ــردد و ا گ ــر حابس قبل از ده س ــال فـــوت نماید ،مال مذکور بعد از ده ســـال بـــه ورثه او
یگ ــردد .و لی اگر بی مدت باشـــد،حابس میتواند هر وقـــت بخواهد حبس را
منتق ــل م 
فس ــخ نماید و این حکم در عمری ،رقبی و سکنی نیز جاری میگردد ،وهمچنان بدون
قص ــد قر ب ــت نیز الزم میگردد که دراین صورت مالک تـــا موعد معین به مال خود رجوع
کرده نمیتواند.

پیوست چهارم :قانون جمعیت ها
فصل اول_ احکام عمومی
مبنی و هدف

•مادۀ اول:
این قانون مطابق حکم ماده سی وپنجم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور
مربوط به تأسیس و طرز فعالیت ،حقوق ،وجایب و انحالل جمعیت وضع گردیده است.
تعاریف و اصطالحات

•مادۀ دوم:
تعاریف و اصطالحات آتی در این قانون مفهوم ذیل را افاده میکند:
 .۱جمعی ــت :جمعیته ــا به انجمن هـــا ،اتحادیه ها ،شـــوراها ،مجمعها و تشـــکیالت
یش ــود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی و حکمی به صورت داوطلبانه و
اطالق م 
غیرانتفاعی ،غیرسیاسی و مطابق احکام این قانون تشکیل میگردد.
 .2انجمن :اجتماع داوطلبانه اش ــخاص حقیقی اســـت که برای حصول مقاصد علمی،
ادبی و حرفه ای مطابق احکام این قانون ایجاد میگردد.
 .3اتحادیه :اجتماع داوطلبانه اشخاص حکمی است که برای مقاصد مشترک و مشروع
حرفه ای ،صنفی و تخصصی مطابق احکام این قانون ایجاد میگردد.
 .4ش ــوری :اجتماع داوطلبانه اشخاص حقیقی اســـت که برای حصول مقاصد مشترک
قومی ،صنفی و منطقه ای مطابق احکام این قانون ایجاد میگردد.

 .5مجمع :اجتماع و یا جمع ش ــدن گروهی از اشـــخاص و نهادهای اســـت که برای یک
هدف مشترک و مشخص دورهم جمع میشوند.
 .6جوازنامه :س ــند حقوقی بهاداریس ــت که شـــکل و محتوای آن از طـــرف وزارت عدلیه
ترتیب و اعطاء میگردد.
رعایت احکام قوانین

•مادۀ سوم:
ته ــا مکل ــف اند در پیش ــبرد اهداف خویش اساســـات دین مقدس اســـام،
جمعی 
احکام قانون اساسی و مواد این قانون و سایر قوانین نافذه کشور را رعایت نمایند.
تثبیت شخصیت

•مادۀ چهارم:
شخصیت حکمی جمعیت زمانی تثبیت میگردد که اساسنامۀ آن مطابق به احکام
این قانون ترتیب ،ثبت ونشر گردیده باشد.
حدود فعالیت

•مادۀ پنجم:
( )1جمعیتها نمیتوانند خالف منافع ملی و خارج ازحدود مندرجات اساسنامۀ ثبت
شدۀ خویش فعالیت نمایند.
( )2جمعیتها نمیتوانند ،به فعالیتهای سیاسی مبادرت ورزند و یا مطالب سیاسی
را در اساسنامههای مربوط پیشبینی نمایند.
تساوی در برابر قانون

•مادۀ ششم:
جمعیت ها ،در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند.

 / 164آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور افغانستان

فصل دوم_ طرز تأسیس و ثبت تأسیس جمعیت

•مادۀ هفتم:
اتباع افغانس ــتان که س ــن ( )18س ــالگی را تکمیل نموده باشـــند ،مطابـــق احکام این
قانون میتوانند ،جمعیتها را تأسیس نمایند.
منع تأسیس بیش از یک جمعیت تحت یک نام

•مادۀ هشتم:
ب ــه منظ ــور ایجاد زمینه توس ــعه و توســـعه بیشـــتر جمعیت ها ،تأســـیس بیـــش از یک
جمعیت تحت یک نام جواز ندارد.
تأسیس اتحادیه

•مادۀ نهم:
جمعیتهای دارای اهداف و فعالیتهای مشـــترک یا مشابه میتوانند ،باهم الحاق
یا ادغام گردد.
محتویات اساسنامه

•مادۀ دهم:
( )1اساس ــنامۀ جمعی ــت از ط ــرف مؤسســـان آن تصویـــب گردیده و حـــاوی مطالب ذیل
میباشد:
 .1عنوان جمعیت و اهداف آن.
 .2ساحۀ فعالیت و نحوۀ کار آن.
 .3شرایط عضویت و حقوق و وجایب اعضاء آن.
 .4شرایط اخراج از عضویت و تطبیق سایر موییدات انضباطی.
 .5ساختار تشکیالتی.
 .6موعد و طرز برگزاری جلسات.
 .7طرز انتخاب هیئت رهبری و صالحیتهای آن.
 .8طرز کنترل ازاجرای فعالیتهای آن.
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 .9ذکر منبع تمویل و طرز نظارت بر آن.
 .10طرز تعدیل و تغییر در اساسنامه ،الحاق یا ادغام آن با جمعیتهای دیگر.
 .11تعیین موقعیت دفتر مرکزی و نمایندگیهای آن.
 .12موارد انحالل و طرز تصفیۀ امور مالی جمعیت.
 .13ذکر اسما و شهرت مؤسسان.
( )2مؤسس ــان جمعی ــت مکل ــف اند ،اساســـنامۀ منـــدرج فقـــره ( )1این مـــاده را ترتیب،
تصویب و در مطابقت با احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی طی مراحل نمایند.
داشتن دفاتر

•مادۀ یازدهم:
جمعیتها مکلف به داشتن دفاتر منظم مالی و حسابی میباشند.
مقر فعالیت

•مادۀ دوازدهم:
( )1دفتر مرکزی و مقر فعالیت جمعیت ای که مطابق احکام این قانون تأسیس میگردد،
درخارج کشور بوده نمیتواند.
( )2جمعیتهای که مطابق احکام قوانین کشـــورهای خارجی توسط افغانهای مقیم آن
ْ
ْ
کش ــور تاس ــیس و اداره میشوند ،میتوانند در داخل کشور شـــعبه یا نمایندگی تاسیس
نماین ــد ،دراین صورت فعالیتهای نمایندگی در داخل کشـــور تابـــع احکام این قانون
میباشد.
ته ــا میتوانند دفات ــر فرعی خویش را درخارج از افغانســـتان مطابق به قوانین
( )3جمعی 
کشور میزبان ایجاد نمایند .مشروط به این که مغایر منافع ملی کشور نباشند.
مرجع ثبت

•مادۀ سیزدهم:
( )1جمعیتها از طرف وزارت عدلیه ثبت میگردند.
( )2طرز تأسیس و ثبت جمعیتها درمقررۀ جداگانه تنظیم میگردد.
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( )3جوازنام ــۀ فعالیت جمعیتها به مدت ســـه ســـال توســـط وزارت عدلیـــه در برابر ده
هزارافغانی صادر میگردد و بعد از سه سال قابل تمدید است.
( )4وزارت عدلی ــه مؤظف اس ــت ش ــعبه صدور و تمدیـــد جوازنامههـــا را در مراکز والیات
ایجاد نماید.
آغاز فعالیت

•مادۀ چهاردهم:
جمعیت بعد از اخذ جوازنامه میتواند به فعالیت آغاز نماید.
حقوق

•مادۀ پانزدهم:
جمعیت ثبت شده دارای حقوق ذیل میباشد:
 .1فعالیت مس ــتقل یا با اش ــتراک سایر جمعیت ها ،مشـــروط براینکه مطابق احکام مادۀ
نهم این قانون با هم الحاق یا ادغام نموده باشند.
 .2داش ــتن نش ــریۀ موقوت یا غیر موقوت مســـتقل به منظور پخش اهداف آن طبق احکام
قانون.
 .3سایرحقوق قانونی ای که ممد تأمین اهداف مندرج اساسنامۀ مربوط باشد.
فصل سوم_ امورمالی
منابع تمویل جمعیت

•مادۀ شانزدهم:
( )1جمعیت از منابع ذیل تمویل شده میتواند:
1.1حق الشمول.
2.2حق العضویت.
3.3فروش نشرات.
4.4اعانه و هدایای اشخاص داخلی و خارجی.
( )2جمعیته ــا میتوانند جه ــت تحقق اهداف مندرج اساســـنامه مربوط ،کمکهای
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مال ــی و تکنیک ــی مؤسس ــات و جمعیتهـــای خارجـــی را بـــه آ گاهـــی وزارت عدلیـــه
بدست آورند.
( )3مناب ــع تمو ی ــل و موارد مال ــی جمعیت علنی بـــوده و دارایی آن تنهـــا درجهت تحقق
اهداف آن به مصرف میرسد.
افتتاح حساب بانکی

•مادۀ هفدهم:
جمعیتها مکلف اند ،حس ــاب بانکی معینی را در یکی از بانکهای داخلی کشور
افتتاح و از آن استفاده نمایند.
ارایۀ گزارش عواید و مصارف

•مادۀ هجدهم:
جمعیتها مکلف اند ،در اخیر هر ســـال مالی گـــزارش عواید و مصارف خویش را به
وزارت عدلیه ارایه نمایند
فصل چهارم_ انحالل جمعیت
انحالل جمعیت

•مادۀ نوزدهم:
( )1جمعیت ،طبق اساسنامۀ مربوط به تصویب مجمع عمومی منحل شده میتواند.
( )2ه ــرگاه مجمع عمومی ،انحالل جمعیت را تصویب نماید ،دارایی آن تحتنظر ادارۀ
انس ــجام ،بررس ــی و ثب ــت جمعیتهـــا و احزاب سیاســـی مطابق صراحت اساســـنامۀ
مربوط به مرجع تعیین ش ــده و در غیر آن به یکی از جمعیتهای دارای اهداف مشـــابه
توزیع میگردد.
درصورت ــی که جمعیت مش ــابه آن موجود نباشـــد ،دارایی مذکور بـــه وزارتها و ادارات
ذیربط تعلق میگیرد.
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محکمه

•مادۀ بیستم:
ْ
( )1جمعیتی که مطابق احکام این قانون تاسیس گردیده است در یکی از حاالت ذیل به
اس ــاس مطالب ــه هر یک از اعضاء و پیشـــنهاد وزارت عدلیه و حکـــم محکمۀ ذیصالح
منحل میگردد:
1.1تخطی از احکام اسناد تقنینی نافذ کشور.
2.2عدم ایفای تعهدات مندرج اساسنامۀ مربوط.
3.3مبادرت به اجرای فعالیتهای مخالف اساسنامۀ مربوط.
( )2ه ــرگاه جمعی ــت مرتک ــب تخلف ــی گردد کـــه قانون آن را جرم شـــمرده اســـت ،غرض
تعقیب عدلی به خارنوالی معرفی میگردد.
در صورت ــی ک ــه جرم ثابت ش ــود ،محکمه عـــاوه بر مجـــازات ممثلیـــن آن ،به انحالل
جمعیت نیز حکم مینماید.
تصفیۀ امورمالی و حسابی

•مادۀ بیست ویکم:
( )1ه ــرگاه محکم ــه ب ــه انح ــال جمعیـــت حکـــم نماید ،ســـه نفـــر مرکـــب از نمایندگان
ته ــای مالی ــه و عدلیه و جامعۀ مدنی را برای تصفیۀ امور مالی و حســـابی و توزیع
وزار 
دارایی جمعیت با رعایت احکام اساسنامۀ مربوط تعیین مینماید.
( )2محکم ــه میتواند حک ــم انتقال دارایی جمعیت منحل شـــده را بـــه جمعیت دارای
اه ــداف مش ــابه و درصورتی که چنین جمعیت موجود نباشـــد ،بـــه وزارتهای مربوط
صادر نماید.
فصل پنجم_ احکام نهایی
منع انتقال دارایی به اشخاص معین

•مادۀ بیست ودوم:
مؤسس ــان جمعیت نمیتوانند دارایـــی جمعیتها را بعد از انحـــال یا ختم فعالیت
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جمعی ــت ب ــه خ ــود ،اعض ــای خان ــواده یا اقـــارب خـــود تخصیص و یـــا چنیـــن مطلب را
دراساسنامۀ مربوط درج نمایند.
مراقبت و نظارت

•مادۀ بیست و سوم:
( )1ادارۀ انس ــجام ،بررس ــی و ثبت جمعیتها و احزاب سیاســـی مکلف اســـت ،از اجراآت
جمعیتها و مطابقت فعالیت آنها با اساسنامۀ مربوط و قوانین نافذ ،نظارت به عمل آورد.
ته ــا مکلف اند درپایان هر ســـال مالی گزارش فعالیـــت و دارایی منقول و غیر
( )2جمعی 
منقول خویش را به ادارۀ انسجام بررسی و ثبت جمعیتها و احزاب سیاسی ارائه نمایند.
داشتن نشان

•مادۀ بیست وچهارم:
جمعیت ،دارای نشان و مهر مخصوص میباشد.
رعایت احکام قانون مدنی

•مادۀ بیست وپنجم:
در مواردی که در این قانون حکمی پیش بینی نگردیده باشـــد ،احکام مواد ( 403الی
 )۴۳۹قانون مدنی در زمینه قابل تطبیق میباشد.
ثبت مجدد

•مادۀ بیست و ششم:
جمعیتهای ــی ک ــه قبل از انفاذ این قانـــون در وزارت عدلیه ثبت شـــده اند ،درخالل
مدت یکسال از تاریخ نشر این قانون مجددأ در حدود احکام این قانون ثبت ،گردند.
انفاذ

•مادۀ بیست وهفتم:
این قانون از تاریخ نشر درجریدۀ رسمی نافذ و با انفاذ آن قانون سازمانهای اجتماعی
منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )804مورخ  1381/10/22ملغی میگردد.

