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مقدمه

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

معظم رهبری قرار دارد.
در این راســـتا ســـازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با 
کشورها، مقدمات آشنایی و بهره گیری از  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
ظرفیت ها و توانمندی های ســـایر ملل، و توســـعه ارتباطات بین المللی در حوزه وقف، به 
یژه ارتباطات با کشورها و ملت های مسلمان را فراهم نماید. لذا از سال گذشته معاونت  و
ژه پژوهشی »شناخت  توســـعه مدیریت و پشتیبانی ســـازمان اقدام به تعریف و راهبری پرو
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی« 
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف 
یـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد  ز ســـال جاری توســـط جنـــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری، و
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یاســـت جمهوری و  ری ر اســـالمی، جناب آقای دکتر ســـتاری، معاون محترم علم و فناو
یاســـت محترم ســـازمان  حجـــت االســـالم و المســـلمین محمـــدی، نماینده ولی فقیه و ر

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

و قدردانی نمایم.
یغ جناب آقای حسین آب نیکی__  همچنین مراتب ســـپاس خود را از زحمات بی در
ژه را بر عهده  کـــه نظارت براین پـــرو یاســـت ســـازمان اوقاف و امور خیریه__  ر عالی ر مشـــاو

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

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
گســـترده سیاسی و  کشـــورهای اســـالمی منتخب افغانســـتان اســـت. ارتباط   یکی از 
فرهنگـــی جمهوری اســـالمی ایران و افغانســـتان، اهمیت افغانســـتان در منطقه و قرابت 
ئل انتخاب افغانستان  دینی و مذهبی بین آن کشور با کشور ما و زبان مشترک، از جمله دال

کشورهای هدف مطالعه می باشد. به عنوان یکی از 
پژوهش حاضرحاصل گزارش بررسی ساختار و وضعیت نظام وقف و امور خیریه کشور 
یخی  افغانستان می باشد و در آن وضعیت جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تار
کشـــور افغانستان، مفهوم وقف و امور خیریه، روند توسعه و وضعیت موجود بخش وقف و 
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امور خیریه، نگاشـــت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توســـعه ای این بخش 
در کشور افغانستان طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.

ری اطالعـــات در زمینه های مختلف  بـــرای انجـــام تحقیق حاضر در ابتدا بـــه  جمع آو
کشـــور افغانســـتان، اعم از اطالعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته شـــد. این 
اطالعات با جســـتجو در سایت های اینترنتی و سایر منابع اطالعاتی به دست آمد. برای 
کشور افغانستان  بررسی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه  و شاخص های بخشندگی 
گزارش های  گزارش ها شـــامل برخـــی  گزارش های دیگری بررســـی شـــدند. این  مقـــاالت و 
کشـــور  که اطالعات ارزشـــمندی را در ارتباط با  خارجی مربوط به ســـال های اخیر اســـت 
کشور افغانستان در  کشورها، رتبه بندی  افغانستان در اختیار قرار می دهد. بر خالف اکثر 
گزارش های بین المللی  کشـــورهای جهان و شـــاخص های بخشـــندگی آن در  میان دیگر 
یادی در خصوص وضعیت فقر و  مورد بررســـی قرار نگرفته اســـت ولی اطالعات بســـیار ز
کشور در طول سال های اخیر و به خصوص از 2010 تا 2015  کمک های بشردوستانه به این 

ارائه شده است.

کشور  در ادامه به بررسی سازمان ها، برنامه ها و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در 
که در فصول یک تا ســـه ارائه شده  کار  افغانســـتان پرداخته شـــد. اطالعات این بخش از 
که عمدتًا به زبان فارسی )پشتو( بودند،  است، از سایت ها و مقاالت و مجالت مختلفی 
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به دست آمدند. 
کشور افغانســـتان در ابتدا نهاد اصلی این  برای مطالعه در خصوص نگاشـــت نهادی 
گرفت و در بخش اوقاف این  زارت ارشـــاد، حج و اوقاف  مورد بررســـی قرار  کشـــور، یعنی و
گردید.  گرفت و خط مشـــی آن تبیین  زارتخانـــه اهم وظایف و اهداف مـــورد مطالعه قرار  و
یاست های ارشاد،  زارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان در مناطق مختلف این کشور ر و
گری و  یاســـت ســـازمان انسجام امور قرآنی وظیفه تنظیم  حج و اوقاف دارد و در ذیل این ر

گری در این حوزه را بر عهده دارد. تسهیل 

گذار و ناظر جمعیت ها در افغانستان و  زارت دادگستری به عنوان سیاست  در ادامه و
زارت اقتصاد به عنوان سیاســـت گذار و ناظر مؤسســـات غیر دولتی در افغانســـتان مورد  و
زارت امـــور خارجه بـــه عنـــوان متولی نظارت و بررســـی  گرفـــت. همچنیـــن و بررســـی قـــرار 
زارت مالیه به عنوان مسئول انجام امور مربوط  مؤسســـات خارجی فعال در افغانستان و و

گرفت. کشور مورد بررسی قرار  به مالیات در این 
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کالن و رســـمی ثبت شـــده در افغانســـتان مورد مطالعه قرار  ســـپس مؤسســـات خیریۀ 
زارت دادگســـتری و اقتصاد اطالعاتـــی کلی در خصوص  کـــه در این خصوص و گرفتنـــد. 

جمعیت ها و مؤسسات غیر دولتی در اختیار عموم قرار می دهند.
کشـــور هیچ مطالعه ای در خصوص نظام وقف و  کنون در  در مجموع علیرغم اینکه تا
امور خیریه افغانســـتان انجام نشده است و اطالعات موجود در پایگاه اینترنتی نهادهای 
مرتبـــط بـــا بخش وقف و امور خیریه این کشـــور نیز حاوی محتوای قابل توجهی نیســـت و 
گزارش هـــای مطالعـــات بین المللی نیـــز مطالب قابل توجهـــی مرتبط با نظـــام وقف و امور 
ژه تـــالش نمود تا همین اطالعـــات اندک را در  کشـــور ارائـــه نمی کنند، تیم پرو یـــه این  خیر
ری و منتشـــر نمایـــد تا در همین حـــد مورد اســـتفاده محققان و  گردآو گـــزارش  قالـــب یک 
کارشناســـان مرتبط و  گرفته و انشـــاء اهلل با نقـــد و نظرات متخصصین و  پژوهشـــگران قرار 

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

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

 مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه 
و ناظر پروژه





| فصل اول |

کشور افغانستان کلی  اطالعات 





کشور افغانستان- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
گام هـــای مطالعـــات تطبیقـــی، آشـــنایی مختصـــر بـــا موقعیـــت جغرافیایی،  یکـــی از 
اقتصادی، سیاســـی اجتماعی و فرهنگی- مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت. مقایســـه 
گرفتن شـــرایط و موقعیـــت آن، موجب درک  کشـــورهای دیگر بـــدون در نظر  کشـــور با  یک 

سطحی موضوع و نتیجه گیری نادرست می شود.
کشـــور، آشـــنایی با  بـــه منظور آشـــنایی و مطالعـــه روندهای اجتماعی و فرهنگی یک 
که پیش ازاین اشاره  گزارش همان طور  ری اســـت؛ در این  کشـــور ضرو کلی آن  یژگی های  و
گردید، به بررسی روند تغییر کمک های خیریه و وقف و سازوکارهای مربوط به آن پرداخته 
کمک های خیریه  گسترده ای در زمینه مؤلفه های تأثیرگذار در زمینه  می شـــود. مطالعات 
که از آن میان می توان به مذهب،  کشـــورهای مختلف دنیا انجام شده اســـت  و وقف در 

سن افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
کلی  کشور افغانستان باید با اطالعات  ژه در خصوص مطالعه تطبیقی  در راستای پرو
اعـــم از موقعیـــت جغرافیایی، وضعیت اقتصادی، دین رســـمی، میزان جمعیت و ســـایر 
اطالعات کلی مرتبط را اســـتخراج نمود و بدان آشـــنا شد که بدین منظور در این فصل به 

این مهم رسیدگی می شود.

اطالعات جغرافیایی- 1-2
کشـــور محصور در خشکی در  افغانســـتان با نام رســـمی جمهوری اسالمی افغانستان 



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

رمیانه و  کشور حدفاصل آســـیای میانه، آســـیای غربی و خاو آســـیای مرکزی اســـت. این 
کســـتان در جنوب و شرق، ایران در  کابل اســـت. همســـایگان افغانســـتان، پا پایتخت آن 
غرب، تاجیکســـتان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. 
کیلومتر،  کیلومتر، ازبکستان 137  کیلومتر، ترکمنستان 744  مرز افغانستان با ایران 936 

کیلومتر است کستان 2٬430  کیلومتر و پا کیلومتر، چین 76  تاجیکستان 1206 

کشور افغانستان شکل  1-1( پرچم 

کیلومترمربـــع اســـت و مســـاحت ایـــران 1.648.000  مســـاحت افغانســـتان 652٬864 
می باشد، به عبارتی مساحت افغانستان در حدود کمتر از نصف مساحت ایران می باشد. 
که آســـیای شـــرقی، آسیای جنوبی،  کشـــور در محل ژئواســـتراتژیکی مهمی قرارگرفته  این 

آسیای غربی و آسیای میانه را به هم وصل می کند. ]1[
که بین جنوب آسیا و  کوهستانی اســـت  کشـــوری محصور در خشـــکی و  افغانســـتان 
آســـیای میانه در طول جغرافیایی 60 تا 75 درجه شـــرقی و عرض 29 تا 38 درجه شمالی 
یا در  کشور قله نوشـــاخ به ارتفاع 7٬485 متر از سطح در گرفته اســـت. بلندترین نقطه  قرار 

کشور در مرز تاجیکستان است. شمال شرقی 
افغانســـتان از نظـــر جغرافیایـــی بـــه ســـه منطقـــه متمایـــز از یکدیگر تقســـیم می شـــود؛ 
که  که ناحیه ای عمدتًا زراعی اســـت. فالت جنـــوب غربی  کشـــور  دشـــت های شـــمالی 
بیشـــتر چشـــم اندازی بیابانـــی و نیمه خشـــک دارد و ارتفاعـــات مرکزی از جمله رشـــته کوه 

که این دو را از هم جدا می کند. هندوکش 
رده شده است. کشور افغانستان در جهان آو در شکل 1-1 موقعیت 
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کشور افغانستان در جهان شکل  1-2( موقعیت 

کشوری- 1-2-1 تقسیمات 
افغانســـتان دارای 34 والیت )استان( و حدود چهارصد ولسوالی )شهرستان( است. 
ییس جمهور وی را به ایـــن مقام منصوب  کـــه ر هـــر والیت توســـط یک والی اداره می شـــود 
که از سوی والی منصوب می شود. در هر  می کند و هر شهرســـتانی به دست یک ولســـوال 
کـــه اعضـــای آن در انتخابات عمومـــی انتخاب  والیـــت یک شـــورای والیتـــی وجـــود دارد 
یزی های توسعه والیت و نظارت و  می شوند. نقش شـــوراهای والیتی مشـــارکت در برنامه ر

یابی عملکرد نهادهای دولتی والیت است. ارز
بر اساس اصل 140 قانون اساسی افغانستان شاروال ها )شهردارها( نیز باید با انتخابات 
ره چهارســـاله تعیین شـــوند اما به دلیل هزینه های بســـیار برگزاری انتخابات  برای یک دو
کنون نیفتـــاده و شـــهرداران منتخـــب حکومت هســـتند. همچنیـــن در هر  ایـــن اتفـــاق تا
که این شوراها هم به همین  شهرســـتانی نیز یک شورای ولسوالی باید وجود داشـــته باشد 

دلیل هنوز تشکیل نشده اند.
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کشوری افغانستان شکل  1-3( تقسیمات 

اطالعات اقتصادی- 1-3
کو  افغانستان یکی از اعضای اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا، سازمان ا
کشورهای فقیر و با نرخ توسعه  کنفرانس اسالمی می باشد. افغانســـتان یکی از  و ســـازمان 
کشورهای جهان است. در سال 2009، نرخ مبادله تولید ناخالص  پایین یکی از فقیرترین 
داخلی 14 میلیارد دالر و سرانه تولید ناخالص داخلی به 1،000 دالر می رسید. نرخ بیکاری 
یر خط فقر زندگی می کنند. بیش از 42  کنان آن ز کشـــور 35 درصد و تقریبًا 36٪ ســـا این 
ز زندگی می کنند. اقتصاد افغانستان  درصد از جمعیت افغانستان برای کمتر از 1 دالر در رو
کنون جریان دارد رنج می برد، همراه با آن چندین خشکسالی  از حوادثی که از سال 1978 تا
نیز به مشـــکالت مردم در طول ســـال های 1998–2001 اضافه شدند. اگرچه بعد از جاری 
شـــدن میلیاردها دالر توســـط تجارت هـــای بین المللی و کمک های کشـــورهای دیگر، در 
کند. حدود 81 درصد مردم این  کمی توانست رشـــد  طول شـــش سال پیش، این اقتصاد 
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رز هستند و بقیه شامل 11 درصد در صنعت )اغلب بافندگی( و 9 درصد در  کشاو کشور 
کار هستند. ]1[ خدمات مشغول به 

واحد پول افغانســـتان، »افغانی« نام دارد که از ســـال 1380 به بعد ارزش آن نســـبت به 
ردین )21 مارس( تا 29 اســـفند )20  دالر رو بـــه بهبـــودی می رود. ســـال مالی آن از یکـــم فرو
ک اســـت. حجم  کشـــور مرفین یا تریا مارس( اســـت. عمده تریـــن محصول صادراتی این 
گزارش های سازمان های بین المللی،  که بنابر  ک در افغانســـتان به حدی است  تولید تریا
کشـــور تولید می شـــود. از دیگر اقـــالم صادراتی این  ک جهان« در این  یـــا »بخـــش عمده تر
گاو و  کشـــور و فرش های دســـتباف و پوســـت  کشـــور می تـــوان به جامه پشـــمی بومی این 

کرد. گوسفند و سمور و پلنگ و مار اشاره 
زه و زغال ســـنگ در اســـتان  کشـــور دارای معادنی چون: طال، الجورد، زمرد، فیرو این 
که در نوع خود در جهان بی نظیر است و حدود 13 نوع زغال سنگ از این  بغالن می باشد 
معدن اســـتخراج می شـــود و حتی در زمان جنگ نیز به فعالیت خود ادامه می داده است. 
که از  بعضی از تجهیزات و وسایل موجود در این معدن به حدود 45 سال پیش برمی گردد 

طرف دولت اتریش به افغانستان داده شده بود.
بنا بر گزارش بانک جهانی )شکل 1-4(، رشد تولید ناخالص داخلی1 کشور افغانستان 
برای سال های 2014 و 2015 به ترتیب 3/1٪ و 5/1٪ است. رشد تولید ناخالص داخلی 
ایران در سال 2015 در سایت بانک جهانی اعالم نشده است؛ بنابراین برای مقایسه سه 
نمودار، ســـال 2014 بررسی شده است. در سال 2014، میزان رشد تولید ناخالص داخلی 
افغانستان )3/1٪( از جهان )2.6٪( کمتر است و از ایران )4.3٪( پایین تر می باشد ]2[.

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

گزارش بانک جهانی )شـــکل 1-5( میزان تولید ناخالص افغانســـتان بر اســـاس  بنا بر 
سرانه جمعیت1 در سال  2014 برابر با 634$ می باشد. در سال 2014، میزان تولید ناخالص 
داخلی افغانستان بر اساس سرانه جمعیت، از ایران و جهان کمتر و تفاوت قابل مالحظه ای 

هم با ایران دارد.  ]2[

شکل  1-5( نمودار تولید ناخالص داخلی کشور افغانستان، ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال 2000 تا 2015

1. GDP Per Capita
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گزارش بانک جهانی، میزان تولید ناخالص داخلی افغانســـتان بر اســـاس قیمت  بنا بر 
رده شـــده اســـت. میزان تولید ناخالص  بازار1 در ســـال های 2000 تا 2015 در شـــکل 1-6 آو
داخلی افغانســـتان در ســـال 2015، برابر با 19 میلیارد دالر می باشـــد. میزان تولید ناخالص 
داخلی ایران به قیمت بازار، در ســـال 2015 در ســـایت بانک جهانی اعالم نشـــده اســـت؛ 
بنابراین جهت مقایســـه دو نمودار، ســـال 2014 بررســـی شده است. در ســـال 2014، تولید 
ناخالص داخلی افغانســـتان 20 میلیـــارد دالر و تولید ناخالص داخلی ایران، 425 میلیارد 
دالر می باشـــد و همان طـــور که در شـــکل نمایان اســـت، تولیـــد ناخالص داخلـــی ایران در 

حدود 21 برابر افغانستان می باشد ]2[.

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

اطالعات سیاسی اجتماعی- 1-4
که بارأی مستقیم مردم به  ییس جمهور اســـت  ترین مقام سیاســـی در افغانســـتان ر باال
ییس جمهور نظر به  ره 5 ساله انتخاب می شود. ر همراه معاون اول و دوم خود برای یک دو
کســـب اکثریت بیـــش از پنجاه درصد آرای  مـــاده 61 قانون اساســـی و قانون انتخابات، با 

1. GDP at Market Prices
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رأی دهندگان انتخاب می گردد.
ى افغانســـتان از قـــواى ســـه گانه )اجرائیـــه، مقننـــه و قضائیه(  دولـــت کنونـــی جمهـــور
ى اسالمی افغانستان، در رأس آن قرار دارد.  ییس جمهور دولت جمهور تشکیل شـــده که ر
ى اسالمی افغانـستان، دین مقدس  بر اساس قانون اساسی افغانستان، دین دولت جمهور
ى از دین و اجراى مراســــم دینی شان، در حدود  اســـالم اســـت. پیروان ســـایر ادیان در پیرو
ییس جمهور، با کســـب اکثریت بیـــش از پنجاه درصد آراى  احکام قانون آزاد می باشـــند. ر

رأی دهندگان و از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سرى و مستقیم انتخاب می گردد ]1[.
کابل یا جنگ های داخلی افغانستان بعد از سقوط جمهوری دموکراتیک  جنگ های 
زی مجاهدین افغان در ســـال های 1371 تـــا 1375 )1992-96( بین  افغانســـتان و پیـــرو

کابل اتفاق افتاد و بسیار خشونت بار بود. نیروهای متخاصم در شهر 
نیروهای شـــورای نظار )جمعیت اسالمی افغانســـتان( به رهبری احمد شاه مسعود و 
برهان الدین ربانی منطقه شمال شرق کابل، نیروهای حزب اسالمی افغانستان به رهبری 
کابل، اتحاد اســـالمی برای آزادی افغانستان  گلبدین حکمتیار در مناطق وســـیع جنوب 
رســـول سیاف مناطق افشار قرغه، جنبش ملی اسالمی افغانستان به رهبری عبدالرشید 
کابل، نیروهای حزب وحدت اســـالمی افغانســـتان به رهبری عبدالعلی  دوســـتم شـــمال 
کابل حضور داشـــتند. این  کریم خلیلی در مناطق شـــمال غرب و غرب  مزاری و محمد 
کشـــورهای غرب و منطقه مانند  کشـــورهای خارجی حمایت می شـــدند.  نیروها از طرف 

کستان، عربستان سعودی، ایران. روسیه، پا
کثر  کابل بود. ا که طی این جنگ اتفاق افتاد قتل عام مردم غرب  یکـــی از فاجعه هایی 
کابل متعلق به قوم هزاره هستند. بر اساس آمارهای غیررسمی بین 25000 هزار  مردم غرب 
 democide تا 30000 نفر در این فاجعه کشته شدند. سازمان ملل متحد این فاجعه را با نام

که یک نوع نسل کشی است. قلمداد می کند 
که در سال  زی طالبان پایان یافت. طالبان  در ســـال 1996، جنگ های داخلی با پیرو
کنترل  کردند و بیش از ٪90 کشـــور را تحت  کابل را تسخیر  1994 تشـــکیل شـــده بود شـــهر 

کوچکی را در شمال شرقی برای مجاهدین اختصاص دادند]20[. گرفتند و منطقه 
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طالبان	 
در سال 1994 میالدى توسط »مال محمد عمر« در قسمت جنوبی افغانستان در شهر 
»قندهار« تأســـیس شـــد و از ســـال 1996 تا ســـال 2001 قسمت معظم کشـــور افغانستان را 

تحت سیطره خود داشت.
حرکـــت اولیـــه طالبان بـــه صورت ضعیف در ســـال های بیـــن 1979 تا 1985 شـــکل 
که در  گرفته بـــود و هرج ومرجی  ى جنـــگ در  گرفـــت. در آن ایام میان افغانســـتان و شـــورو

رده بود. کم بود، فرصتی را براى حرکت طالبان بوجود آو فضاى افغانستان حا
ى به تسخیر درآمد و   در دهه 1980 میالدى افغانســـتان توســـط اتحادیه جماهیر شورو
در طی این نبرد، نیروهاى مجاهدین افغانســـتان توســـط آمریکا حمایت می شـــدند، ولی 

ى بر افغانستان دیرى نپایید. سلطه شورو
ى در ســـال 1989 میـــالدى از شـــهرهایی نظیر  بعـــد از عقب نشـــینی نیروهـــاى شـــورو
گروه هـــای کوچک دیگـــرى نیز به قدرتی نســـبی دســـت یافتند. در  »ازبـــک« و »تاجیـــک« 

کردند. ى طالبان خود را به عنوان »اسالم خواهان« معرقی  که نیرو همین ایام بود 
کثر از نژاد »پشـــتو« بودند، تصمیـــم گرفتند که بار دیگر حکومـــت مرکزى را در  آن هـــا که ا
کابل تســـخیر کنند و در طی این مدت از ناحیه آمریکا تأمین تســـلیحاتی می شدند.در بدو 
ى حفاظتی آوارگان به سر می بردند  کثر آن ها در اردو این حرکت هزاران نفر از مردان جوان که ا
ى به این گروه پیوستند. طالبان خود را به  عنوان لشکر  و نیز افراد یتیم و بی سرپرست بسیار
ى که بیشتر پشتو بودند و از جنگ های سابق و هرج ومرجی  صلح معرقی کردند و افراد بسیار
کم بود، خســـته شـــده بودند این گروه را حمایـــت می کردند؛ درحالی که  که بر این کشـــور حا

رش یافته بودند. کستان پرو ى از افراد طالبان در مدارس وهابّیون افراطی در پا بسیار
طالبان جنگ خود را در سال های 1994 تا 1995 در قسمت جنوب و غرب افغانستان 
ردند. در سال  ر را به تصّرف خود درآو کردند و قندهار، هرات و ســـایر شـــهرهاى مجاو آغاز 
کابل رســـیدند ولی در همان ســـال توســـط نیروهاى حکومت عقب رانده  1995 به حوالی 
کابل را به  کردند تا آن کـــه در ســـال 1996  کابل ســـعی  شـــدند. آن هـــا همچنان در تســـخیر 
که نتیجـــه آن از بین رفتـــن 50000 نفر بود. »برهان الدیـــن رّبانی« و  ردند،  تصـــرف خـــود درآو
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کابل  کردند و طالبان نیز بعد از اشغال  کشـــور فرار  »گلبدین حکمتیار« به ســـمت شـــمال 
کردند. در این  ى در آنجا فعالیت می کرد، اعدام  که از طرف شورو »محمد نجیب اهلل« را 

ردند. که طالبان قوانین خشک مذهبی وهابی های افراطی را به مرحله اجرا درآو ایام بود 
یستی با نبوغ و خوش استعداد  ر که آمریکایی ها او را به عنوان ترو کســـی بود  »بن الدن« 
کرده  کنیا و تانزانیا حمله  تشخیص داده بودند چراکه در سال 1998 به سفارت آمریکا در 
گفته  کشـــته و بیـــش از 1400 نفر زخمی شـــدند. به  کـــه درنتیجه حدود 250 یا 190 نفر  بـــود 
آمریکایی ها حمله 11 ســـپتامبر هم توســـط بن الدن انجام شـــده بود و بدیهی بود که آمریکا 
»اســـامه« را از »طالبان« طلب کند ولی رهبر طالبان این خواســـته را هرگز نپذیرفت چراکه 
او وامـــدار »بـــن الدن« بود، و او را حافظ منافع خود می دانســـت.در مـــاه اکتبر آمریکا حمله 
کرد و درنتیجه قســـمتی از حمله خود را به طالبان و القاعده  یســـم آغاز  ر خود را بر ضد ترو
ى ائتالف شمال  معطوف داشت و انگلیس هم او را همراهی می کرد. در این هنگام نیرو
کابل و سایر  نیز به حرکتی بر ضد طالبان دست زد که از طرف آمریکا نیز حمایت می شد و 
ى مقاومت  ردند و درنتیجه در همان ســـال طالبـــان نیرو شـــهرهاى مهـــم را به تصّرف درآو

کرد]21[. خود را از دست داد و سرانجام در همان سال »هرات« را نیز واگذار 

القاعده	 
یستی که در افغانستان فعالیت می کند، القاعده است. شبکه القاعده  ر دیگر گروه ترو
کستان تأســـیس شد. مناطق قبایلی شمال غرب  ر پا در بدو امر در ســـال 1988 در پیشاو
که با افغانســـتان هم مرز اســـت، همچنان خـــط مقدم جبهـــه در جنگ علیه  کشـــور  این 
یست های اسالم گرا است. همکاری القاعده با طالبان سبب شد که قبل از حمالت  ر ترو
یازدهم سپتامبر در آمریکا، اسامه بن الدن بتواند در افغانستان اسکان یابد. در پی اشغال 
افغانستان توسط نیروهای آمریکا در سال 2001، اسامه بن الدن ناچار شد افغانستان را ترک 
کردند و او  کســـتان رخنه  کند. نیروهای آمریکایی نهایتًا در ســـال 2011 به مخفیگاه او در پا
را کشـــتند. پس ازآن ایمن الظواهری، که آخرین بار در اکتبر 2001 در افغانســـتان دیده شده 
بود، به عنوان ســـرکرده جدید القاعده معرفی شـــد. در این میان آمریکا همچنان به حمله 
که با افغانســـتان  کســـتان  با هواپیماهای بدون سرنشـــین به نواحی مرزی شـــمال غرب پا
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هم مرز است، ادامه می دهد. این حمالت در ظاهر علیه کسانی است که شک آن می رود 
ییس جمهوری آمریکا صورت می گیرد.  از روســـای القاعده باشند و با تأیید باراک اوباما ر
یند این اســـتراتژی مؤثر بوده و ســـبب حذف برخی  برخـــی از طرفداران این حمالت می گو
کستان  یست ها از میدان نبرد شده است.گفته می شود متحدان القاعده در پا ر رؤسای ترو
یست های رده باالی القاعده  ر از جمله لشـــکر جنگوی و لشـــکر طیبه، به مخفی شدن ترو
کرده اند.حافظ محمد ســـعید، ســـرکرده لشـــکر طیبه به اســـامه بن الدن در تأسیس  کمک 
گروه تحت رهبری او عامل حمالت به  کرده بود.  شـــبکه القاعده در ســـال 1988، کمک 

کشته شدن 174 نفر شد. که منجر به  بمبیی در سال 2008 بود 
کســـتانی و جنبش اســـالمی  یســـتی طالبـــان پا ر گروه های ترو شـــبکه حقانـــی و ســـایر 
ازبکســـتان نیـــز از متحـــدان القاعده هســـتند. این شـــبکه ماننـــد القاعده پس از اشـــغال 

کرد]22[. کستان نقل مکان  افغانستان توسط آمریکا به نواحی مرزی شمال غرب پا

قوه مجریه- 1-4-1
یـــه )حکومت( ارگان اجرایی اســـت که وظیفۀ مقررات و تطبیـــق قوانین را به  قـــوه مجر
زرا  عهده دارد. بر اســـاس ماده ٧١ قانون اساسی افغانســـتان، حکومت متشکل است از و
زرا و وظایفشان، توسط  ییس جمهور اجرایی وظیفه می نمایند. تعداد و یاست ر که تحت ر
ییس جمهور انتخاب می گردند. حکومت افغانستان  زرا از سوى ر قانون تنظیم می گردد. و
ى اسالمی افغانستان در سطح کشور در بخش های مختلف  یر دارد. دولت جمهور ز 30 و
یاست ها، ادارات و کمیسیون ها را ایجاد کرده تا این ادارات در راستاى جریان پیشرفت،  ر
که در حوزه وقف و امـــور خیریه به فعالیت  زارتخانه های افغانســـتان  مفیـــد واقع شـــوند. و

زارت دادگستری هستند. زارت ارشاد، حج و اوقاف و و زارت اقتصاد، و می پردازند و

قوه قضاییه- 1-4-2
قوه قضاییه، به عنوان یک نهاد مستقل دولتی فعالیت می کند. این قوه متشکل است 
که  از دادگاه عالی، محکمه های اســـتیناف و همچنین محکمه های مقدماتی می باشد 
گردد. دادگاه عالـــی به عنوان عالی ترین  ســـازمان و صالحیتش، باید توســـط قانون تنظیم 
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یاست قوه قضاییه جمهوری اسالمی افغانستان را بر عهده دارد. که ر نهاد قضایی است 
ییس جمهور با تایید مجلس سفلی و با رعایت   دادگاه عالی از نه )٩( عضو انتصابی ر
مفاد بند ٣ ماده 5٠ و همچنین ماده ١١٨ قانون اساســـی تشـــکیل می شـــود. ســـه عضو آن 
برای مدت 4 ســـال، ســـه عضو دیگر برای مدت ٧ ســـال و سه عضو بعدی برای مدت ١٠ 
ســـال منصوب می شـــوند. انتصابات بعـــدی برای مدت ١٠ ســـال خواهد بـــود. انتصاب 

ر دوم اجازه داده نمی شود. اعضاء برای دو

شکل 1-7( ساختار تشکیالتی حکومت افغانستان

ییـــس دادگاه عالـــی انتخـــاب می نماید.  ییس جمهـــور، یکـــی از اعضـــا را به عنـــوان ر ر
که در  گردند؛ مگر تحت شرایطی  رۀ شـــأن عزل  اعضای دادگاه عالی قرار نیســـت تا آخر دو

ماده ١٢٧ قانون اساسی بیان شده باشد.
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قوه مقننه- 1-4-3
که شوراى  گفته می شود  ى اســـالمی افغانستان، شوراى ملی نیز  به قوه مقننۀ جمهور
ملی از دو مجلس ســـفلی و مجلس علیا تشـــکیل شـــده است. بر اســـاس ماده ٨١ قانون 
ى اســـالمی افغانســـتان، به عنوان عالی ترین ارگان  اساســـی، شـــوراى ملی دولت جمهور

قانون گذار، مظهر ارادۀ مردم افغانستان است و از قاطبۀ ملت نمایندگی می کند ]1[.
یر نشان داده شده است. کلی ساختار حکومتی افغانستان در شکل ز به صورت 

جمعیت و پراکندگی سنی- 1-5
گزارش بانک جهانی، نمودار رشـــد جمعیت افغانســـتان بین ســـال های 2000 تا  بنـــا بر 
که در شـــکل مشخص است،  2015 در شـــکل 1-8 نشـــان داده شـــده اســـت. همان طور 
جمعیت افغانستان در سال 2015، تقریبًا 32.526.562 نفر می باشد درحالی که جمعیت 

ایران در سال 2015، در حدود 79.109.272 نفر می باشد ]2[.

شکل1-8( نمودار رشد جمعیت افغانستان و ایران از سال 2000 تا 2015

یـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه  کمک هـــای خیر ســـن افـــراد می تواند در میـــزان 
کمک های غیرمذهبی مشاهده نشده است. از جمله عواملی  مشخصی بین سن افراد و 
تر  تر افزایش یابد، باال کمک های خیریه در میان افراد با ســـن باال که ســـبب می شـــود میزان 
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گرایش های مذهبی این افراد نســـبت به افراد جوان تر اســـت، از ســـوی دیگر افراد در  بودن 
کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحت تـــر می توانند از اندوخته  ســـنین باال 
که افراد با نزدیک شدن  کمک نمایند. همچنین مطالعات نشان می دهد  خود به دیگران 

کمک به آن ها می اندیشند. به پایان زندگی و یاد مرگ بیشتر به دیگران فکر می کنند و به 
در برخی مطالعات، مشـــاهده شـــده اســـت که زنان به دلیل حس همدلی و تمایالت 
کمک های خیریه نشـــان می دهند و درعین حال  مذهبی و اجتماعی، تمایل بیشـــتری به 
کمک های  کردن ابـــراز می کننـــد، در عمل  کمک  کمتـــری به  مـــردان باوجوداینکـــه تمایل 
بیشـــتری می کنند؛ علی رغم این مسائل جنسیت نمی تواند به عنوان یک متغیر مستقل و 
منفرد در میزان بخشـــندگی افراد ســـنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیـــر درآمد افراد و نظر 

کردن نیز تأثیرگذار می باشند. کمک  سایر افراد خانواده نسبت به 

شکل1-9( نمودار ساختار سنی شهروندان افغانستان در سال 2014
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اطالعات فرهنگی مذهبی- 1-1

فرهنگ- 1-1-1
افغانســـتان به دلیل قرارگرفتن در مســـیر جاده ابریشـــم محل پیوندگاه تمدن های بزرگ 
کز بازرگانی عصر باســـتان به شـــمار می رفته اســـت. این  جهان بوده و یکی از مهم ترین مرا
پلیتیکی افغانستان در شکل دادن موزاییکی  موقعیت مهم و حساس ژئواستراتژیکی و ژئو
رمیانه و آسیای  غنی از فرهنگ ها و تمدن های بزرگ همچون ایرانی، آسیای مرکزی، خاو
ره های  ینه ســـنگی و طی دو کشـــور نقش مهمی داشـــته اســـت. از عصر پار جنوبی در این 
یخی، مردم افغانســـتان، یا همان ایرانیان شرقی باستان، جایگاه عمده ای در معرفی و  تار
کانون مسلط  گهگاه  گسترش ادیان جهانی و نقش مهمی در بازرگانی و دادوستد داشته و 

سیاسی و فرهنگی در آسیا بوده اند.
ران باســـتان اســـت. زمان برگزاری  ز یکی از کهن ترین جشـــن های به جامانده از دو نورو
ز در افغانســـتان نیز همچـــون ایران آغاز ســـال نو  ز، در آغـــاز فصـــل بهار اســـت. نـــورو نـــورو
محســـوب می شود. این جشن طبق سنت ها برای مدت دو هفته برگزار می شود و مردم از 
ز قبل )حداقل قبل از چهارشـــنبه ســـوری( برای آغاز این جشـــن آماده می شـــوند.  چند رو

زی در افغانستان عبارت اند از: جشن های نورو
که در مزار  گل سرخ( یک جشن خاص است  گل سرخ )میله  گل سرخ: جشن  جشـــن 
ییدن گل های ســـرخ اجرا می شود و در طول  ز اول ســـال و به مناسبت رو شـــریف در 40 رو
ز مردم از همه جا برای حضور در این جشـــن به مزار شـــریف می آیند. این مراسم  این 40 رو
به طـــور همزمـــان بـــا مراســـم جهنده علـــی )یا پرچم علـــی( انجام می شـــود. این مراســـم با 
یانی شـــباهت دارد و بـــه آن ژنده  کاو برافراشـــتن یـــک علم )کـــه ترکیب رنـــگ آن به درفش 
ز سال اجرا می شود. جشن  یند( در حرم منســـوب به امام علی و در اولین رو ســـخی می گو

له و حرم ادامه می یابد]19[. ز در دشت های ال گل سرخ برای چهل رو

مذهب- 1-1-2
یادی با  کشـــور افغانستان به دلیل همســـایگی با ایران نقاط مشترک فرهنگی مذهبی ز
ایران دارد. 99.7 درصد مردم افغانستان مسلمان هستند و مابقی پیرو دیگر ادیان اند]15[.
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جدول1-1( پیروان مذاهب مختلف اسالم در افغانستان

درصد پیروانمذهب

89.7 -84.7سنی

15-10شیعه

غالب مردم مســـلمان افغانستان از پیروان مذهب حنفی هستند، گرچه در این زمینه، 
آمار دقیق رســـمی وجـــود ندارد، اما آنچه بیشـــتر پژوهشـــگران، به طور تقریبـــی ارائه کردند، 
پیروان مذهب حنفی را بین 65 تا 70 درصد از کل جمعیت افغانســـتان اعالم داشـــته اند. 
که از اقوام پشـــتون، تاجیک، ترکمـــن، عرب، بلوچ، ایماق، قرقیز، قزاق، نورســـتانی، هزاره 
و... ترکیب یافته اســـت. پیروان مذاهب دیگر اهل سنت مثل شافعی، حنبلی و مالکی یا 
وجـــود ندارنـــد و یا این کـــه در خفایند و کســـی به پیـــروی ازاین گونه مذاهب شـــهرت نیافته 

است.
برگیرندۀ اقوام  که در مذهب »حنفی« همواره تنها مذهب رسمی افغانستان بوده است 

کن افغانستان را شامل می شده است. مختلف سا
در کشـــور افغانســـتان در گذشـــته امور قضایی مردم افغانســـتان )شـــیعه و سنی( تابع 
تصمیمـــات و صالح دیدهـــای قاضـــی )حنفـــی( بوده اســـت، قضـــات دارای اختیارات 
کیفر متناســـب با جرایم را از قبل تعیین نمی کرد و در  گســـترده بوده اند، نیز نوع مجازات و 
ره امان اهلل خان دســـت به  واقـــع مجـــازات تابع دیـــدگاه و رأی شـــخص قاضی بـــود. در دو
اصالحـــات قضایی زد با همـــکاری برخی از فقهای نواندیش، مثل، »مولوی عبدالواســـع 
کتاب مبانی و  کتاب »تمســـک القضا امانیه« نمود. در ایـــن  ین  قندهـــاری« اقدام بـــه تدو
کرد و از همه مهم تر این که به تعریف و تعیین مجازات  صالحیت های قضات را محدود 
که ازاین پس هر قاضی نمی تواند، طبق برداشـــت های شـــخصی  و جـــرم نیز پرداخته شـــد 

کند. یش حکم، صادر  خو
شـــیعیان افغانســـتان از نظـــر جمعیـــت، دومین مذهب مردم افغانســـتان به حســـاب 
می آیند. شـــیعه ها از اقوام مختلفی چون: هزاره، قزلباش، ســـادات، بلوچ ها، پشـــتون ها، 
کـــه عمدتًا جمعیت شـــیعیان افغانســـتان را )هزاره ها و  تاجیک هـــا و... ترکیـــب یافته اند 
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سادات( تشکیل می دهند. البته در این زمینه آمار دقیق و متفق علیه از تعداد پیروان این 
مذهب وجود ندارد]16[.

که هم محل عبادت است هم  در افغانستان مساجد باشکوه و معروفی بنا نهاده شده 
کارهـــای فرهنگـــی و سیاســـی صورت می گیرد در برخی شـــهرها مســـاجد امن ترین  در آن 
کبود در  پناهگاه در هنگام بارش برف و باران است. از مساجد معروف می توان به مسجد 
که پیکر حضرت  که برخی از حنفی های آن منطقه معتقدند  کرد  شـــهر مزار شریف اشاره 
ک سپرده شده است. این مسجد یکی از قدیمی ترین  علی ابن ابی طالب در آن مکان به خا
مســـاجد افغانســـتان است و در ســـال 1017 هجری شمســـی بازسازی شـــد و تغییراتی در 
کابل، مسجد  گشت]17[. از مساجد دیگر می توان به مسجد عبدالرحمن  ظاهر آن ایجاد 

کرد]18[. شاه دو شمشیره، مسجد عیدگاه و مسجد جامع پل خشتی اشاره 





| فصل دوم |
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مقدمه- 2-1
رود به  کشـــور افغانستان بیان شـــد. پیش از و کلی  درباره  گذشـــته اطالعاتی  در فصل 
بررســـی ســـاختار  نظام مدیریت وقف و امور خیریه در افغانستان الزم است مفاهیم اولیه 

گردد. در خصوص وقف، امور خیریه، جمعیت ها، و مؤسسات خیریه بیان 

اشخاص حکمی )حقوقی(- 2-2
مطابق با ماده 338 قانون مدنی افغانســـتان شـــخص حکمی )حقوقی( شـــخصیت 
معنوی است که واجد اهلیت حقوقی بوده و بنابر اهداف معین به شکل مؤسسه، شرکت 

یا جمعیت تشکیل می گردد. شخصیت حکمی دو نوع است:
شـــخصیت حکمی عام که شامل دولت، ارکان، ادارات فرعی یا شعبات مربوط به آن 	 

و تأسیسات عامه می باشد.
که ناشی از اراده افراد خصوصی بوده به شکل جمعیت ها، 	  شخصیت حکمی خاص 

وقف، مؤسســـات، شـــرکت های مدنی یا تجارتی و امثال آن به وجود آمده باشـــد، مگر 
اینکه قانون چنین شخصیت ها را عام قرار داده باشد ]2[.

وقف- 2-3
مطابق با ماده 344 قانون مدنی افغانستان وقف عبارت است از حبس مال از تصرف 
که  مالکانـــه و بـــذل منفعت آن به امـــور خیریه. وقف، دارای شـــخصیت حکمی اســـت 
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توســـط اساســـنامه تثبیت می گردد. برای وارســـی امـــور مربوط به وقـــف اداره دولت به نام 
که عواید و مصارف آن را مطابق با شـــرایط الزمه وقف بر وفق اساســـنامه  اوقاف وجود دارد 
کرده باشد. وقف  آن اداره و مراقبت می نماید. مگر اینکه قوانین خاص طور دیگری حکم 
که طبق شرایط اساسنامه  دارای حقوق و وجایب مالی مســـتقل بوده و به پرداخت دیونی 
به مصرف رسیده، مکلف می باشد. صحت وقف، رجوع از آن و هرگونه تغییر در مصارف 
که در  کننده اعتبـــار دارد،   و شـــرایط الزمه و یـــا معاوضه مال موقوفه،  وقتـــی از طرف وقف 
دفاتـــر مربـــوط ثبت )دفاتر خاصی که در اداره ثبت اســـناد به این منظـــور تعیین گردیده به 

گردیده باشد. ثبت می رسد( 
که قانونًا ممنوع و یا  در قانون افغانســـتان هرگاه ســـند وقف مشـــتمل بر تصرفی باشـــد 
کننده فاقد اهلیت قانونی باشد،  اداره ثبت اسناد در چنین موارد به  باطل بوده و یا وقف 

ثبت آن اقدام نمی نماید.
در قانون افغانستان وقف به دو صورت دائمی یا موقت صورت می پذیرد. موقوفه برای 
مســـجد و مؤسســـات عامـــه به صورت موقـــت نمی تواند اتفـــاق بیفتد. از طرفـــی نیز وقف 
یـــاده از دو طبقه اوالد وقف کننده جواز ندارد. در تقســـیم بندی  خـــاص موقـــت بوده و به ز
دیگر وقف در افغانستان به دو صورت وقف اموال منقول و غیرمنقول نیز صورت می پذیرد.

که از نظر احکام دین مقدس  در افغانستان وقف به امور خیریه در صورتی مجاز است 
اسالم و منافع ملی، امر خیریه شناخته شود.

مطابق با قانون مدنی مبادله مال موقوفه پس از بررســـی و اظهارنظر اداره اوقاف در دفتر 
کننده نمی تواند بیش از ثلث مال خود را  مربوط ثبت می گردد. ضمنًا در افغانستان وقف 

رثه و یا امور خیریه وقف نماید. به اشخاص غیر وارث یا به بعضی از و
هرگاه وقف کننده شرطی گذارد که مخالف منافع ملی، مصلحت وقف یا مستحقان 

باشد، وقف صحیح اما شرط از اعتبار ساقط می گردد ]2[.

اداره وقف- 2-3-1
کار انداختن مال  وقف کننده در سند وقف، شخصی را برای نظارت در امور اداره، به 
که در سند وقف تصریح شده  یع فواید آن بر مســـتحقان به تناسب سهامشان  موقوفه و توز
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که بعـــدًا نظارت  باشـــد، تعییـــن نموده، حـــدود وظایـــف و صالحیت وی را با شـــخصی 
می کند تعیین می نماید.

زارت ارشـــاد، حج و اوقاف می باشـــد. ایـــن اداره امور  نظـــارت وقـــف عام از وظایـــف و
مربوط به اموال موقوفه را مطابق اساسنامه خود تنظیم، تصرف و اداره می نماید.

محکمـــه نمی تواند برای اداره مال موقوفه بیش از یک ناظر تعیین نماید. مگر اینکه در 
تعددشـــان مصلحت متصور باشد. در این صورت محکمه صالحیت هر یک از ناظران 
که در  را تعیین نموده و می تواند به هر یک از ناظران قســـمتی از وقف را تخصیص بدهد؛ 

این صورت هر ناظر در اداره قسمت مربوط به خود مستقل می باشد.
ناظر در برابر مال موقوفه امین و از طرف مستحقان وقف وکیل شناخته می شود.

ناظر مکلف اســـت تمام مصارف را مطابق با دســـتورالعملی که محکمه تعیین نموده 
یه مخالف آن باشد. رد، مگر اینکه عرف جار به عمل آو

ارکان وقف در افغانستان عبارت اند از:
که مال خود را وقف می کند. 1ـ واقف: شخصی است 

که اســـتیفای منافع موقوفه از طرف واقـــف به او واگذار  2ـ موقوف علیه: شـــخصی اســـت 
شده است.

که موضوع وقف قرار می گیرد. 3ـ عین موقوفه: مالی است 
4ـ جهت وقف )شخصیت حکمی  وقف(.

وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت آن بر دو قسم ذیل می باشد:
که برای امور خیریه جهت منافع عامه وقف شده باشد، مانند مدرسه  1ـ وقف عام: مالی 

یا برای اشخاص غیرمحصور مثل محصالن.
یـــه در جهات مخصوص یا اشـــخاص محصور  کـــه برای امور خیر 2ـ وقـــف خاص: مالی 

وقف شده باشد )مانند اوالد( ]2[.

جمعیت ها- 2-4
مطابق با ماده 403 قانون مدنی افغانستان جمعیت عبارت است از مجموع اشخاص 
که برای مدت معین یا غیر معین بـــه منظور تأمین اهداف  حقیقـــی یا حکمی )حقوقـــی( 
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خیریه عام المنفعه اجتماعی،  علمـــی، ادبی،  فنی و هنری به صورت غیرانتفاعی مطابق 
با احکام این قانون تشکیل شده باشد.

اعطـــای اجـــازه تأســـیس جمعیت ها از طریـــق مراجـــع صالحیـــت دار دولتی صورت 
می گیـــرد. این مراجع موارد اجرایی جمعیت ها را از رهگـــذر تطابق آن با قوانین، مقررات و 

اساسنامه مراقبت می نماید.
که خـــالف احکام قانـــون یا آداب عامـــه فعالیت نموده یـــا به اعمالی  جمعیت هـــای 

که بر خالف منافع ملی و اهداف تأسیسی آن باشد، باطل می گردد. دست بزنند 
که فعالیت آن را تنظیم و از طرف اعضای مؤسس  جمعیت دارای اساســـنامه ایست 

آن منظور می شود. اساسنامه جمعیت حاوی موارد ذیل است:
عنوان جمعیت، هدف و مرام تأســـیس آن و مرکـــز اداره جمعیت. )مرکز اداره جمعیت 	 

در خارج از افغانستان نمی تواند باشد(
شهرت مکمله اعضای مؤسس.	 
کار انداختن و تصرف در آن.	  عواید جمعیت، به 
که جمعیت را تمثیل می کند با تعیین اعضا، وظایف و طرق عزل آن ها.	  هیئت هایی 
حقوق اعضای مؤسس.	 
طریقه نظارت اموال جمعیت.	 
طریقه تعدیل اساسنامه جمعیت.	 
الحاق، تقسیم و تأسیس نمایندگی.	 
که اموال به آن انتقال می یابد.	  انحالل و تصفیه امور مالی جمعیت و مرجعی 

مطابـــق بـــا قانـــون مدنـــی افغانســـتان جمعیـــت دارای هیئت مدیره می باشـــد. تعیین 
یت اعضا در اساسنامه جمعیت  اعضای هیئت مدیره، صالحیت، وظایف و ختم عضو
توضیح می گردد. هیئت مدیره مرکب از سه عضو و یا بیشتر بوده و مدت خدمتشان بیش 
که در اساســـنامه به آن  از ســـه ســـال نمی تواند باشـــد. هیئت مدیره در حدود صالحیتی 
گردیده، امور مربوط به جمعیت را اداره می نماید. ضمنًا جمعیت ها یک مجمع  تصریح 
که در خالل ســـه ماه بعد از ختم هر سال مالی به صورت عادی تشکیل  عمومی نیز دارند 
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گزارش  گزارش ساالنه هیئت مدیره و  جلسه داده و امور مربوطه به بودجه، حساب ساالنه، 
مربوط به امور مالی را بررسی می نماید.

جمعیت ها در حاالت آتی منحل می گردد:
که تعهدات خود را نتوانند ایفا بکنند.	  درحالی 
که در اساســـنامه آن 	  که اموال یا منافع خود را خارج از اهدافی تخصیص دهد  درحالی 

گردیده است. توضیح 
در حالی که جمعیت به تخلف از مواد مندرج اساسنامه و یا هر نوع اجراییات مخالف 	 

رزد. قانون، اهداف تأسیسی، نظام و آداب عامه مبادرت و
هرگاه محکمه به انحالل جمعیت حکم نماید، یک و یا چند شخص را برای تصفیه 
یع دارایی جمعیت با رعایت احکام مندرج در اساسنامه مربوط تعیین  امور حسابی و توز
یع دارایی جمعیت منحل شـــده، حکمی در اساسنامه  که دربارۀ توز می نماید. درصورتی 
آن موجود نباشـــد، محکمه می تواند این دارایی را به جمعیت و یا مؤسســـه دیگری انتقال 

که با جمعیت منحل شده اهداف مشترک داشته باشد]2[. دهد 

جمعیت های عام المنفعه- 2-4-1
کـــه به منظور تأمیـــن منافع عامه  جمعیـــت عام المنفعـــه، عبارت از جمعیتی اســـت 
تأســـیس می گـــردد. اعطای عنـــوان جمعیت به صفـــت عام المنفعه توســـط فرمان دولت 

صورت می گیرد. سلب عنوان اعطاشده توسط چنین فرمان نیز جواز دارد.
جمعیـــت عام المنفعه تحت مراقبت مرجع صالحیت دار مربوط فعالیت می نماید. 
اجراییـــات جمعیـــت ازنظر تطابق بـــا قوانین، اساســـنامه و مصوبه هـــای مجمع عمومی 
توســـط مرجع مذکور مورد تفتیش و تحقیق قرار می گیرد. هیئت تفتیش از طرف مرجع 
صالحیـــت دار تعییـــن گردیـــده و در ختم کار گـــزارش اجراییات خود را بـــه مرجع مربوط 

تقدیم می نماید ]2[.

جمعیت خیریه- 2-4-2
یـــه و یا رفاه  که بـــرای تأمین اهداف خیر یـــه عبارت از جمعیتی اســـت  جمعیـــت خیر

اجتماعی جهت استفاده اعضای جمعیت یا سایر اشخاص تأسیس شده باشد.
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اعضای هیئت مدیره نمی توانند در داخل جمعیت به شـــغل دیگری در مقابل اجرت 
گزارش اجراییات ســـاالنه  رزند. هیئت مدیره جمعیـــت خیریه مکلف به تهیه  اشـــتغال و
می باشـــد. هیئت مدیـــره بودجـــه ســـاالنه جمعیـــت را بـــا اســـناد و مـــدارک آن بـــه مرجـــع 

رت مرجع مذکور را تهیه می کند. صالحیت دار تقدیم نموده معلومات مورد ضرو

جمعیت فرهنگی- 2-4-3
که هدف تأســـیس آن را توســـعه امور  جمعیـــت فرهنگی، عبارت از جمعیتی اســـت 
علمـــی، فنی، ادبی و هنری تشـــکیل می دهـــد. هیئت مدیره جمعیـــت فرهنگی مکلف 

گزارش اجراییات ساالنه خود را به اطالع مرجع صالحیت دار برساند. است 

مؤسسات- 2-5
که  در قانون مدنی افغانســـتان مؤسسه، عبارت از شخصیت حکمی )حقوقی( است 
بـــرای انجام خدمات بشـــری، دینی، علمی، فنی و یا حمایتـــی از طریق تخصیص اموال 

برای مدت غیر معین تأسیس یافته و به روی اهداف غیرانتفاعی فعالیت می نماید.
تأسیس مؤسسه توسط سند رسمی صورت می گیرد و سند رسمی به عنوان اساسنامه 

یر می باشد: مؤسسه بوده و حاوی مطالب ز
عنوان مؤسسه و مرکز اداره آن. مرکز اداره مؤسسه در خارج از افغانستان نمی تواند باشد.	 
هدف و مرام تأسیس آن.	 
اسم و شهرت مکمله مؤسس یا مؤسسان.	 
که به مؤسسه تخصیص یافته است.	  تفصیالت دارایی ای 
ییس آن.	  تشکیل اداری مؤسسه و اسم ر
طریقه نظارت و تفتیش امور مالی مؤسسه.	 
طریقه تعدیل اساســـنامه،  الحاق، تجزیه و تأســـیس نمایندگی های مؤسســـه با توضیح 	 

که اموال مؤسسه به آن تعلق می گیرد. طریقه تصفیه و تعیین مرجعی 
احـــکام مربوط به جمعیت ها از قبیل تأســـیس، الحاق، تجزیه، تأســـیس نمایندگی، 
ییس موقت، انحالل و تصفیه، تبدیل مؤسســـه به عام المنفعه و همچنان حکم  تعیین ر
مندرج ماده )418( این قانون بر عموم مؤسسات نیز قابل تطبیق می باشد. احکام مربوط 
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که به شـــکل وقف تأســـیس یافته باشـــد،  به مؤسســـات مندرج این قانون دربارۀ مؤسســـه 
استثناء  تطبیق می گردد ]2[.

مؤسسات غیردولتی- 2-5-1
یر  با قانون مؤسســـات غیردولتی افغانستان مؤسســـات غیردولتی به صورت ز مطابق 

تعریف می شود:
که شـــامل  1.  مؤسســـه غیردولتـــی: ســـازمان غیردولتـــی، غیرسیاســـی و غیرانتفاعی بوده 

مؤسسات داخلی و خارجی می گردد.
کـــه به منظور  2.  مؤسســـۀ غیردولتـــی داخلـــی: عبارت از مؤسســـه غیردولتـــی داخلی بوده 

پیشبرد هدف یا اهداف معین تشکیل می گردد.
که در خارج افغانستان  3.  مؤسســـه غیردولتی خارجی: عبارت از تشـــکل غیردولتی بوده 

گردیده و شرایط این قانون را بپذیرد. مطابق قانون دول خارجی تأسیس 
که در خارج  4.  مؤسســـۀ غیردولتی خارجی بین المللی: عبارت ازتشـــکل غیردولتی بوده 
کشـــور را شـــامل  افغانســـتان مطابق قانون دول خارجی ایجاد و فعالیت آن بیش از یک 
می نماید. مؤسسات ملل متحد و ارگان های مربوطۀ آن شامل این تعریف نمی باشند.

که: 5.  غیرانتفاعی به این مفهوم 
کاری مؤسسه به 	  مؤسسه نمی تواند دارایی، عایدات و منافع حاصله را به جز اهداف 

یع نماید. هیچ شخصی توز
مؤسســـه نمی تواند از دارایی، عایدات و منافع حاصله به مقاصد و منافع شـــخصی 	 

مؤسســـان، اعضـــا، هیئت مدیره، مســـؤوالن، کارکنان، کمک دهنـــدگان یا نزدیکان 
آن ها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نماید.

گمرکی در ارتباط با واردات  مؤسســـه از پرداخت هر نوع مالیات، تکس و محصـــوالت 
کـــه در پیشـــبرد اهداف  امـــوال، اجنـــاس و ســـایر تجهیزات مربـــوط به حوزه فعالیتشـــان 
ری می باشد، طبق احکام قوانین مالیات بر عایدات و گمرکات  غیرانتفاعی و خیریه ضرو

معاف می باشد]3[.
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قوانین مرتبط با وقف و امورخیریه - 2-1
قانـــون مدنی افغانســـتان بـــا 2416 مـــاده به تفصیل در خصـــوص موضوعات مختلف 
مطالبـــی را بیـــان نموده اســـت. در ایـــن قانون وقف و مفهوم آن در افغانســـتان و شـــرایط و 
احکام اجرایی آن بحث شـــده اســـت. ضمنًا در این قانون به طریقه نظارت بر موقوفات و 
انواع آن بیان شـــده است. همچنین مشـــابه وقف در این قانون در خصوص جمعیت ها، 
یـــه، جمعیت فرهنگی و مؤسســـات مطالبی  جمعیت هـــای عام المنفعه، جمعیت خیر
گردیده است. بیان شده و تعریف هر یک و مسئولیت اداره و نظارت در هر یک مشخص 

یـــه قانون مؤسســـات غیردولتی  یکـــی دیگـــر از قوانیـــن نافـــذ در حوزه وقـــف و امور خیر
افغانســـتان می باشـــد. در این قانون به تفصیل در خصوص مؤسســـات غیردولتی، احکام 
مترتب بر آن، معنا و مفهوم آن در حقوق افغانستان، مسئولیت اداره و نظارت بر مؤسسات 
غیردولتـــی و مباحثـــی این چنینی بحث شـــده اســـت. ضمنًا در این قانـــون در خصوص 

یابی نیز مطالبی بیان شده است. کمیسیون عالی ارز زارت اقتصاد و  مسئولیت و
کم بر بخش وقف  قانون احوال شـــخصیه اهل تشیع افغانستان یکی دیگر از قوانین حا
و موقوفات در افغانســـتان می باشـــد. در این قانون به تفصیل در خصوص وقف و احکام و 

شرایط آن به صورت مجزا پرداخته شده است.
که در آن به اختصار به جمعیت ها پرداخته شده بود،  عالوه بر قانون مدنی افغانســـتان 
یفی  قانونی دیگری با عنوان قانون جمعیت ها به صورت مجزا در خصوص جمعیت و تعار

که در این خصوص وجود دارد و همچنین احکام و شرایط آن در افغانستان وجود دارد.
گزارش قرار دارد. قوانین فوق به تفصیل در پیوست 
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 روند توسعه و وضعیت موجود 
کشور افغانستان وقف و امور خیریه در 





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

مقدمه - 3-1
کشـــور افغانســـتان بیان شـــده  یخچه تحول حکمرانی وقف در  در ایـــن فصل ابتدا تار
اســـت و ســـپس به  صورت مختصـــر در خصوص وضعیت موجود  امـــور خیریه و وقف و 

کن مذهبی افغانستان  توضیحاتی بیان می گردد. همچنین مساجد و اما

کشور افغانستان- 3-2 گذرا به تاریخچه تحول حکمرانی وقف در  نگاهی 
کم بر آن اداره ای تحت عنوان  بر اســـاس نیاز جامعه افغانستان و تصمیم حکومت حا
ادارۀ عالـــی اوقاف برای اولین بار در ســـال 1349 هجری شمســـی به صـــورت غیرانتفاعی 
کار آن روی موضوعاتی چون:  زارت قوه قضاییه تأســـیس و اســـاس  عام المنفعه در حوزه و
ک وقفی، اموال منقول و  ک و امال ردن امال گرفتن و به دســـت آو یســـی، پس  )ثبت و نام نو

کن متبرکه، مزارها، تنظیم امور و انسجام مساجد و...( تشکیل داده شد. غیرمنقول اما
یم شاهی به جمهوری، منحل   این اداره در سال 1352 هجری شمسی بعد از تغییر رژ

شد و به مدیریت عمومی اوقاف و مدیریت عمومی حج تبدیل شد.
یاســـت شئون اسالمی تبدیل  در ســـال 1358 هجری شمســـی این اداره ارتقا و به نام ر
زارت شئون اسالمی ارتقا  یاست شئون اسالمی به و شد. در سال 1362 هجری شمسی ر
زارت حج و اوقاف ارتقا پیدا  کرد. در ســـال 1378 هجری شمســـی این معاونت به و پیدا 
زارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وقت به عنوان  کرد. در سال 1381 هجری شمسی و
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زارت حج و اوقاف به نام  زارت حج و اوقاف ادغام شد و و ارشاد اسالمی در تشکیالت و
گذاری شد1 ]4[. زارت ارشاد، حج و اوقاف نام  و

وضعیت موجود موسسات و انجمن های فعال وقف و امور خیریه افغانستان2- 3-3
زارت اقتصاد طی ســـال مالی 1393 به تعداد  مطابق با اطالعات موجود در ســـایت و
یابی و  257 انجمن غیردولتی داخلی و 13 انجمن خارجی مجوز فعالیت داده شـــده و ارز

ثبت شده است.
زارت اقتصاد افغانســـتان 293 انجمن غیردولتی طی دو ســـال از  مطابـــق با گزارش و
زارتخانه  اواخـــر ســـال های 1392 تا اواخر 1394 گزارشـــی از فعالیت های خود را بـــه این و

ارائه نکرده اند.
زارت اقتصاد در ســـال 1393 جمعًا 900 مؤسســـه  گزارشـــی دیگر از و همچنین بر طبق 
غیردولتـــی داخلـــی و خارجی که شـــامل 697 مؤسســـه غیردولتی داخلی و 203 مؤسســـه 
یاست تنظیم فعالیت های مؤسسات  گزارش فعالیت های خود را به ر غیردولتی خارجی 

کرده اند ]5[. زارت اقتصاد ارائه  غیردولتی و
ژه، صـــورت مصارف بـــا تفکیک درصد  جـــدول عمومـــی تلفیقی رده بنـــدی تعداد پرو
ژه هـــای اداری و بخش هـــا تعداد 150 مؤسســـه داخلی و خارجی برای ســـال  مصـــارف پرو
زارت  یاســـت انسجام فعالیت های مؤسسات غیردولتی و زه ر 1393 مطابق برنامه صدرو

اقتصاد نشان داده شده است.

1. در زمینۀ تاریخچۀ وقف، علی رغم جســـتجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت، به دلیل محدودیت های دسترسی منابع و همچنین 
عدم انتشـــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه، مطالـــب کامل تری یافت نگردیـــد و تکمیل اطالعات موجـــود، نیاز به انجام 

تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
2. در زمینـــۀ وقـــف و امورخیریـــه، علی رغم جســـتجوهایی کـــه در اینترنت صـــورت پذیرفت، به دلیـــل محدودیت های دسترســـی منابع و 
همچنین عدم انتشـــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مورد مطالعه، مطالب کامل تری یافت نگردید و تکمیل اطالعات موجود، نیاز به 

انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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جدول  3-1( جدول عمومی تلفیقی رده بندی تعداد پروژه ها 150 مؤسسه غیردولتی برتر در سال 1393 )میلیون دالر(

زارت  یاست انسجام بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی و گزارش ر مطابق با 
دادگســـتری افغانستان در ســـال 1395، تعداد مجوزهای صادرشـــده برای جمعیت های 
یاســـت 664 مورد بوده اســـت و مجوز 570 جمعیت تمدید شـــده  مختلف توســـط این ر
گزارش 94 مورد مجوز جدید برای جمعیت ها صادر شـــده  اســـت. همچنین بر طبق این 
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اســـت. در سال 1394 تعداد مجوزهای صادر شـــده برای جمعیت های مختلف توسط 
یاســـت 70 مورد بوده اســـت و مجوز 50 جمعیت تمدید شـــده اســـت. همچنین بر  این ر

گزارش 20 مورد مجوز جدید برای جمعیت ها صادر شده است ]6[. طبق این 
گزارش مرکز بین المللی قوانین غیرانتفاعی، تعداد 4001 مؤسســـه غیردولتی داخلی  بـــه 
در افغانســـتان وجـــود دارد و همچنیـــن 434 مؤسســـه غیردولتـــی بین المللی بـــه فعالیت 
کـــه 1971 مؤسســـه غیردولتی فعال و 279 مؤسســـه  می پردازنـــد. البتـــه الزم به ذکر اســـت 

زارت اقتصاد افغانستان وجود دارد. غیردولتی بین المللی در اطالعات پایه و
زارت دادگســـتری  گزارش ایـــن منبع تا ســـال 2016 در افغانســـتان و در و همچنیـــن بـــه 

2334 جمعیت غیرانتفاعی به فعالیت می پردازند.
کشور به  یکی از معضالت اساســـی در افغانســـتان وجود مهاجرت های فراوان در این 
کشـــورهای همســـایه  کشـــورهای همســـایه و همچنیـــن پناهنـــدگان مختلف از  ســـمت 
کســـتان می باشد. عالوه بر این بســـیاری از افغان ها پس از مهاجرت درصورتی  همچون پا
که قصد بازگشت به کشور خود را داشته باشند با مشکل مکانت زندگی روبه رو می شوند. 
یر نشـــان داده شـــده اســـت تعـــداد8.1 میلیـــون نفـــر نیازمند در  که در شـــکل ز همان طـــور 

که وضعیت آن ها در حاالت مختلف نشان داده شده است ]7[. افغانستان وجود دارد 
در شـــکل )3-1( نیازمندان افغانستان براساس ساختار سنی و جنسیت و همچنین 
کـــه هر یک از این نیازمندان در افغانســـتان با آن دســـت و پنجـــه نرم می کنند  مشـــکالتی 
کودک در افغانســـتان با مشکالت جدی روبه رو  نشـــان داده شده اســـت. تقریبًا 5 میلیون 
هستند. همچنین از حیث مشکالت بیشترین مشکل در بخش سوءتغذیه و عدم وجود 

مصونیت غذایی می باشد ]7[.
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شکل  3-1( وضعیت پناهندگان، مهاجران و نیازمندان افغانستان

در شـــکل )3-2( تعداد افراد نیازمند در افغانســـتان براســـاس بخش های مختلف از 
قبیل ســـرمایه اضطراری، مصونیت غذایی و امنیت غذایی، سالمت، تغذیه، مصونیت 
و آب و نظافـــت و بـــاز طرفی با توجه به وضعیت مهاجـــرت، پناهندگی در معرض جنگ 

بودن و حوادث طبیعی نشان داده شده است ]7[.

شکل  3-2( وضعیت نیازمندان در افغانستان از لحاظ ساختار سنی، جمعیت و مشکالت
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در شـــکل )3-3( براســـاس مناطـــق جغرافیایـــی وضعیـــت نیازمندان در افغانســـتان 
تحلیل شده است.

شکل  3-3( وضعیت نیازمندان در افغانستان براساس بخش های مختلف

کمک های بشردوستانه- 3-4 وضعیت دریافت 
در شکل )3-4( میزان درخواست های کمک کشورهای مختلف ازجمله افغانستان 
رده شـــده، نشـــان داده شده  که برآو )برحســـب میلیون دالر( و میزان درصدی از این نیازها 
کشور افغانستان در اواسط این رده بندی قرار دارد.  که مشاهده می شود  است. همان طور 

افغانستان 417 میلیون دالر درخواست شده و از این مقدار 70٪ تأمین شده است.

تعداد افراد نیازمند بر اساس بخش
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کشورهای مختلف کمک  شکل  3-4( درصد برآورده شدن درخواست های 

کمک های بین المللی در سال های 2013  که بیشترین  کشور اول  در شکل )5-3( 10 
گردیده است نشـــان داده شده اند. در این شکل افغانستان با رنگ  و 2014 به آن ها ارســـال 

گردیده است کمک های بین المللی به آن ها در سال های 2013 و 2014 ارسال  که  کشور اول  شکل  5-3( 10 
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یافت کمک های بین المللی  کستری نشان داده شده است و نهمین کشور ازنظر در خا
کشـــورهای محـــروم به افغانســـتان  کمک هـــای بین المللـــی بـــرای  بـــوده اســـت. 3.2٪ از 
کمک های بین المللی به افغانستان در سال 2014  منتقل شـــده اســـت و همچنین میزان 

نسبت به سال 2013 تغییرات چندانی نداشته است.
میزان کمک های کشـــورهای مختلف به کشور افغانستان طی سال های 2002 تا 2009 
در نمودارهـــای )3-6( و )3-7( نشـــان داده شـــده اســـت. همان طور که در نمـــودار قابل 
مشاهده است امریکا بیشترین حجم کمک های بشردوستانه را به افغانستان داشته است 
اما آنچه که واضح است به طورقطع این کمک ها صرفًا 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 می نماید. 

کمک های سایر کشورها در نمودار به تفکیک مشخص شده است ]8[.

کمک های توسعه ای به افغانستان  کمیته  کشورهای عضو  کمک های بشردوستانه   شکل  3-6( میزان 
طی سال های 2002 تا 2009
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کشور به افغانستان طی سال های 2002 تا 2009 کمک های بشردوستانه چند  شکل  3-7( میزان 
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 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور افغانستان و امور خیریه در 
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مقدمه- 4-1
یکی از موضوعات مهم برای شناخت وضعیت وقف و امور خیریه، قرآن و مساجد در 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع  کشـــورهای مختلف شـــناخت ســـاختار و باز
یگـــران فعال در زمینه هـــای مختلف و  که با شـــناخت انواع باز ازآن جهـــت اهمیـــت دارد 
ردهای هر یک از  که انجام می دهند، می توان از دستاو بررسی و تحلیل نوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  این باز
کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف و امور خیریه،  در ایـــن فصل پس از معرفی انواع 
یگران  کن متبرکه، و قرآن و فعالیت های مذهبی، به شناسایی و تحلیل باز مســـاجد و اما
که در این سه بخش ایفا می کنند، پرداخته شده است. سپس  مختلف با توجه به نقشی 
یگران به همراه نوع ارتباط آن  ها ترسیم شده است و پس  از  نگاشـــت نهادی تمامی این باز
یت، چشم انداز، ساختار  یگران و مجموعه فعالیت ها، اهداف، مأمور آن هر یک از این باز

و... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.

کنشگران فعال در حوزه وقف و امورخیریه- 4-2 انواع 
رودی ها )منابع( و یا  که می تواند بر و گروه و یا سازمانی  کنشـــگر، عبارت اســـت از فرد، 
بروندادهـــای یک سیســـتم تأثیـــر بگذارد و یـــا از خروجی هـــا و بروندادهـــای آن )خدمات، 
کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  گزارش  محصـــوالت، پیامدها و ...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:
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سیاست گذار- 4-2-1
کسب وکارها و  که باید توسط دولت،  که برنامه هایی  یک سیاســـت گذار نهادی است 

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

یق تغییرات داوطلبانه )مانند کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. تشو
بر این اســـاس نهادهای سیاست گذار در سه بخش وقف و امورخیریه، مساجد و قرآن 
زارت  زارت ارشاد، حج و اوقاف، و یابی، و کمیسیون عالی ارز کشور افغانستان شامل:  در 

زارت اقتصاد می باشد. زارت دادگستری و زارت امور خارجه، و مالیه، و
زارت 	  یابی: درخواســـت های مؤسســـات غیردولتی برای ثبـــت به و کمیســـیون عالی ارز

یابی  زاتخانه به مطالعه و بررسی این اسناد می پردازد. سپس جهت ارز اقتصاد رفته این و
یابی سپرده می شود. کمیسیون عالی ارز نهائی به 

یارت، 	  زارت سازمان دهی امور مربوطه اوقاف، حج و ز زارت ارشاد، حج و اوقاف: این و و
مساجد و نشریات را بر عهده دارد. عالوه بر این بخش های دیگری نظیر سازمان انسجام 
یاست اداری و  یاست سیاست ها و انســـجام، ر امور قرآنی، ســـازمان اســـناد و ارتباط، ر
زاتخانه در اصل در حوزه وقف مســـئولیت  زارتخانه قـــرار دارد. ایـــن و مالـــی نیـــز در این و

رود پیدا می کند. حکمرانی را بر عهده دارد و در برخی موارد در حوزه تصدی گری نیز و

تنظیم گر- 4-2-2
که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم کننده بنا به دالیل  شرکت ها و مردم را تنظیم می کند. 

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

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

کارکردهای تنظیم کننده، بررســـی انـــواع روش های تنظیمی مفید  بـــه منظور درک بهتر 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: خواهد بود. به صورت 

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

دارند، تنظیم شود.
یکرد دستور 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نسخه خود انجامی رو خود_  تنظیمی: این رو

و کنترل تلقی شود. در این مورد، اغلب انجمن های تجاری یا کسب وکار تشکیل شده 
کـــه قوانین عملکرد را ایجاد، کنتـــرل و اجرا می کنند. به عنوان یک قانون، خودتنظیمی 
اغلـــب به عنـــوان یک روش کســـب وکار دیده می شـــود که اقـــدام انحصاری بـــه منظور 
یکرد شامل سطح باالی تعهد  جلوگیری از مداخله دولت انجام می دهد. مزایای این رو
یکرد  کســـب وکارها و ماهیـــت جامـــع قوانیـــن تنظیم شـــده می باشـــد. به عالوه، ایـــن رو
یی  یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از سو منعطف تر از رو
یکرد غیر دموکراتیک، محدود به بررســـی  دیگـــر، خودتنظیمی می تواند به صورت یک رو
که با اهداف مختلف قوانین را  دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توسط کســـانی 
کمترین ســـطح،  خودتنظیمـــی همـــواره در معرض  تنظیـــم می کننـــد، دیـــده شـــود. در 
چالش هـــای منتج شـــده از عالقه های بیرونی کســـانی که فکر می کنند اســـتانداردها و 

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

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

که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند. گر  آلودگی، می تواند پاداش بگیرد ا
بر این اســـاس نهادهای تنظیم گر در ســـه بخش وقف و امورخیریه، مســـاجد و قرآن در 
یاســـت های ارشـــاد، حج و اوقاف مناطق مختلف عربستان،  کشـــور افغانستان شامل: ر
یاســـت انســـجام، بررسی و ثبت ســـازمان های اجتماعی و  کمک ها، ر یاســـت مدیریت  ر

یاست انسجام فعالیت های مؤسسات غیردولتی می باشد. احزاب سیاسی، و ر
زارت 	  یاســـت انســـجام، بررســـی و ثبت احزاب سیاســـی و ســـازمان های اجتماعـــی و ر
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زارت دادگســـتری ثبـــت و نظـــارت می گردند و طرز  دادگســـتری: جمعیت هـــا از طرف و
گانه تنظیـــم می گردد و جـــواز نامۀ فعالیت  تأســـیس و ثبـــت جمعیت ها در مقـــررۀ جدا
زارت دادگســـتری در برابر ده هزار افغانی صادر  جمعیت ها به مدت ســـه سال توســـط و

می گردد و بعد از سه سال قابل تمدید است.
زارت اقتصاد: مطابـــق با قانون 	  یاســـت انســـجام فعالیت های مؤسســـات غیردولتی و ر

زارت اقتصاد مرجع ثبت، نظارت، بررسی و انسجام  مؤسسات غیردولتی افغانستان، و
فعالیت های مؤسسات غیردولتی در افغانستان می باشد.

کمک ها جهت حمایت از 	  یاست مدیریت  زارت مالیه: ر کمک ها و یاســـت مدیریت  ر
یاست  توســـعه و بازســـازی افغانســـتان با همکاران بین المللی همکاری می کند. این ر
ژه ها کمک  جریان کمک های رسمی توسعه ای را پیگیری نموده و در تهیه و تطبیق پرو
یاست  می کند و در رابطه با کمک ها مشـــورت های سیاستی خود را ارائه می کند. این ر
کوشـــش می کند تا اطمینان حاصل نماید که کمک های که چه از طریق بودجه ملی یا 

مکانیزم های خارجی ارائه می گردد.

تسهیل گر- 4-2-3
 توســـط دولت ســـرمایه گذاری 

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شـــوند و هـــدف آن توســـعه و بهبـــود بـــازار خدمـــات می باشـــد. یـــک تســـهیل کننده، 
تأمین کننـــدگان خدمـــات را از طریق انجام فعالیت های خدماتـــی جدید، ارتقاء تجارب 
یابی  کارکرد های دیگر یک تسهیل کننده شامل ارز مفید و ایجاد ظرفیت حمایت می کند. 
خارجی تأثیر تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاســـی 
کـــه به طورمعمول توســـط ســـازمان های  کارکردی اســـت  بهتـــر می باشـــد. عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های  توســـعه گرا انجام شده و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن دیتابیســـی از  دولتی باشـــد. عالوه بر موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آو
ره ای برای مؤسســـات خیریه نیز می تواند به  مجموعـــه خیریه ها و یا انجام خدمات مشـــاو

گرفت. کارکردهای تسهیل کنندگان در نظر  عنوان 
بر این اساس نهادهای تسهیل گر در حوزه وقف و امورخیریه شامل: اداره مشورت های 
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امنیتـــی بـــرای مؤسســـات غیردولتی و اداره هماهنگـــی کمک ها برای افغان ها )مؤسســـه 
اکبر( می باشد.

اداره مشـــورت های امنیتی برای مؤسسات غیردولتی افغانستان )INSO(: این مؤسسه 	 
یک ســـازمان غیرانتفاعی، غیردولتی و بشردوســـتانه است که در کشور انگلستان ثبت 
می باشد. این دفتر که قباًل در افغانستان بنام اداره مشورت های امنیتی برای مؤسسات 
غیردولتـــی افغانســـتان )ANSO( فعالیـــت می کـــرد، به صورت رایـــگان نیازمندی های 
مشورتی اجتماعات ســـازمان های غیردولتی را در زمینه های امنیتی ارائه می دارد. این 
پـــا، دفتـــر کمک هـــای بشردوســـتانه، اداره همـــکاری و  مؤسســـه توســـط کمیســـیون ارو

یس از نظر مالی تأمین می گردد. توسعه ای سو
کبر و یا 	  کبر )ACBAR(: مؤسســـه ا کمک ها برای افغان ها – مؤسســـه ا اداره هماهنگی 

که در زمینه حفظ شـــفافیت،  اداره هماهنگـــی کمک ها بـــرای افغان ها نهادی اســـت 
حســـاب دهـــی و هماهنگـــی میـــان ســـازمان های غیردولتـــی در افغانســـتان فعالیـــت 
می نماید. این مؤسســـه که در سال 1988 میالدی توسط تعداد از مؤسسات غیردولتی 
کســـتان فعالیـــت می کردند، ایجاد گردید. اکنون به عنوان  که برای مهاجرین افغان در پا
یک نهاد ارتباطی و انتقال دهنده اطالعات میان دفاتر ســـازمان ملل متحد، مؤسسات 
کننـــدگان و ادارات دولتی افغانســـتان  غیردولتـــی، مؤسســـات تأمین کننده مالی/اهدا

همکاری می نماید.

ارائه دهنده خدمات- 4-2-4
تأمین کننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسساتی 
یـــه فعالیت می کنند.  کـــه در زمینه آمـــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیر هســـتند 
ری کمک های مردمی و صرف این کمک ها  ضمنًا مؤسسات خیریه ای که وظیفه جمع آو

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند.
کشـــور  بـــر این اســـاس نهادهـــای ارائه دهنده خدمـــات در حوزه وقـــف و امورخیریه در 

افغانستان شامل: سازمان آموزش و تحقیق صلح و انجمن توسعه افغانستان می باشد.
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نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 4-3
که در بخش پیشین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همان طور 
کشور افغانستان فعالیت می نمایند؛ در این  حوزۀ وقف و امور خیریه، مســـاجد و قرآن در 
کنشگران در شکل 4-1 نشان داده شده است  بخش ابتدا نگاشت نهادی مربوط به این 
و سپس نهادهای سیاست گذار، تنظیم گر، تسهیل گر و ارائه دهندۀ خدمات در موضوعات 

گرفته اند.  مختلف در این سه حوزه مورد تحلیل قرار 

شکل  4-1( نگاشت نهادی

کمیسیون عالی ارزیابی- 4-3-1
زارتخانه  زارت اقتصاد رفته این و درخواست های مؤسســـات غیردولتی برای ثبت به و
کمیسیون عالی  یابی نهایی به  به مطالعه و بررســـی این اسناد می پردازد. سپس جهت ارز

یابی سپرده می شود. ارز
یر تشکیل شده است: یابی از افراد ز کمیسیون عالی ارز
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ییس.	  زارت اقتصاد، به عنوان ر نمایندۀ با صالحیت و
زارت امور خارجه، به عنوان عضو.	  نمایندۀ با صالحیت و
زارت مالیه به عنوان عضو.	  نمایندۀ باصالحیت و
زارت دادگستری به عنوان عضو.	  نمایندۀ باصالحیت و
کارواموراجتماعی، به عنوان عضو.	  زارت  نمایندۀ باصالحیت و

یابی، درخواســـت های واصله ثبت را بررســـی نمـــوده، طی مدت  کمیســـیون عالی ارز
یخ ارائۀ درخواست تصمیم مبنی بر ثبت یا رد آن را اتخاذ می نماید. هرگاه  ز از تار پانزده رو
زارت اقتصاد مکلف  گـــردد، و یب  یابـــی تصو کمیســـیون عالی ارز ثبت مؤسســـه از طرف 
یر اقتصاد و یکی از اشـــخاص  ز اســـت جواز فعالیت به درخواســـت دهنده را به امضای و
زارت  کند و که مؤسسه خارجی برای ثبت مراجعه  صالحیت دار صادر نماید. در صورتی 
یب کمیسیون  اقتصاد مکلف است یک کپی مکمل اسناد مؤسسۀ خارجی را بعد از تصو

زارت بخش مربوطه ارسال نماید. زارت امورخارجه و و یابی به و عالی ارز
یابـــی در حاالت ذیل درخواســـت ثبـــت مؤسســـات غیردولتی را  کمیســـیون عالـــی ارز

رد می نماید:
درصورتی که اساســـنامه اسناد و مدارک ثبت مطابق شرایط مندرج در قانون مؤسسات 	 

غیردولتی نباشد.
که اسناد نامکمل باشد.	  درصورتی 
که نام مؤسســـۀ درخواســـت دهنده با نام مؤسســـۀ دولتی یـــا غیردولتی قباًل 	  درصورتـــی 

گردد. ثبت شده و یا با نام شرکت های خصوصی مشابهت داشته و سبب سوءتفاهم 
کـــه دو یا بیش از دو مؤسســـۀ غیردولتی به عین نام درخواســـت ثبـــت را ارائه 	  درصورتـــی 

 درخواســـت ثبـــت را ارائه نموده 
ً
یت به مؤسســـه ای داده می شـــود که اوال نماید. حق اولو

اســـت، در این صورت به درخواست دهندۀ بعدی فرصت داده می شود تا نام جدید را 
انتخاب نماید ]3[.
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وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان- 4-3-2
یارت، مســـاجد و نشـــریات را بر  زارت ســـازماندهی امور مربوطه اوقاف، حج و ز ایـــن و
عهـــده دارد. عالوه بر این بخش های دیگری نظیر ســـازمان انســـجام امور قرآنی، ســـازمان 
زارتخانه  یاست اداری و مالی نیز در این و یاست سیاست ها و انسجام، ر اسناد و ارتباط، ر
ر در تشکیالت  یر، دو معاون، چهار  مشاو ز زارت دارای یک و قرار دارد؛ که در حال حاضر و
ر در تشـــکیالت خارجی می باشـــد که حقوق و دستمزدشان از طرف  داخلی و پنج مشـــاو
یاست دادگاه عالی با این اداره  زارت اقتصاد پرداخت می شود. همچنان با یکجا شدن ر و
کـــه جمعًا به تعداد  یاســـت و دو بخش می رســـد  یاســـت های مرکزی آن به پانزده ر تعداد ر
که شـــامل: ائمه و خطبای مســـاجد و واعظان تکیه ها و حســـینیه ها در  )8330( پرســـنل 
یاست های دیگر نیز در  سراســـر کشور می شـــود، عالوه بر آن براســـاس نیازمندی تعدادی ر
یاســـت تحقیقات علوم اســـالمی،  که می توان از آن جمله از ر گردیـــد  زارت جذب  ایـــن و
زارت نیز در منطقه  یاست مجمع علمی، نیز نام برد، همچنین شعبه های دومی از این و ر

یاست های ارشاد، حج و اوقاف فعالیت می نمایند ]4[. تحت نام ر

شکل  4-2( سایت وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان
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خط مشی وزارت ارشاد، حج و اوقاف- 4-3-2-1
زارت  ارشاد، حج و اوقاف یکی از مهم ترین نهادهای دولتی است که عالوه بر تنظیم  و
امـــور دینی مردم، همچون پلی ارتباطی بین مردم جمهوری اســـالمی افغانســـتان و جهان 
زارت به عنوان ارگان کلیدی برای انسجام بنیادی رشد و توسعه امور  اســـالم اســـت. این و
دینـــی و حفظ ارزش هـــای فرهنگی و ملی مردم افغانســـتان باوجود مشـــکالت موجود در 
چارچوب مراتب قانونی و استراتژی های ملی بر اساس مسائل دینی فعالیت می کند ]4[.
زارت ارشـــاد، حج و اوقاف در عرصه ارائه خدمات دینی به مردم افغانستان با حفظ  و
یش بـــا ارگان های معـــارف، تحصیالت عالی،  اســـتقالل در راســـتای انجـــام وظایف خو
زارت دادگستری، اطالعات و فرهنگ و پارلمان در عرصه  کادمی علوم، دادگاه عالی، و آ
کشـــورهای اســـالمی در عرصه خارجـــی در چارچوب مقـــررات قانونی، روابط  داخلی و با 
یش را در  زارتخانه می کوشد مراتب حقوقی خو کاری و استراتژیک دارد. بدین منظور این و
زارت  چارچوب اصول استراتژیکی دینی و ملی افغانستان توسعه و تحکیم ببخشد. این و

در عرصه های ذیل دارای خط مشی معین و هدفمندانه ای می باشد:
1.    در عرصه ارشاد امور دینی از طریق مساجد، حسینیه ها و مدارس دینی

یارت برای مســـلمانان و  2.   در عرصه ارائه خدمات برای حجاج  و تنظیم پروســـه حج و ز
پیروان سایرادیان.

گرفتن ملک های غصب شده وقفی. 3.   در عرصه تنظیم امور وقف و پس 
4.   در عرصه ارائه خدمات فرهنگی، تحقیقی و علمی از طریق تحقیقات علوم اسالمی 

کتب معتبر اسالمی. کانال نشریاتی ازجمله: مجله پیام حق، ارشاد اسالم و چاپ  و 
5.    در عرصه روشـــن کردن افکار عامه از تحوالت فقهی و مســـاعدت در حل مشـــکالت 

زارت در مرکز و نواحی اطراف. دینی مردم از طریق مجمع علمی و شوراهای علمای و
یاســـت های ارشاد، حج  کردن و ترمیم ر 6.   در عرصه خدمات اجتماعی و مذهبی با بنا 
کتابخانه و موزه در مزار شـــریف، ســـاخت  و اوقـــاف مناطـــق اطـــراف و مرکز، ســـاخت 
زارت، ساخت سالن های فاتحه خوانی  رش ائمه، ساخت مجتمع و پرو کادمی آموزش و آ
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زنانه در مرکز و اطراف، بازسازی ملک های واگذارشده وقفی از طریق درآمدهای وقفی، 
یع زکات و خدمات مربوط به آن، ســـاخت مساجد  ری و توز تأســـیس یک اداره جمع آو
برای ادای نماز جماعت زنان، تأسیس و ساخت یک مرکز نیرومند مستقل، باصالحیت 

کابل ]4[. و علمی برای فتوا در مسائل شرعی در شهر 
زارت عرضه خدمات قانونمند و شایسته دینی و باال بردن  هدف سیاســـت های این و
گاهی مردم برای توســـعه و تحکیم مردم در برنامه های دولت جمهوری اســـالمی  ســـطح آ
یت نهاد  دولت  افغانســـتان، بازســـازی معنوی و فرهنگـــی و جلب اعتماد ملی بـــرای تقو
کاهش فقر و ایجاد یک مملکت مترقی  به منظور تحکیم پایه های امنیت و صلح پایدار، 
زارت  کاری و و متمدن و با افتخار در عرصه بین المللی می باشد. سیاست فعالیت های 
ارشـــاد، حج و اوقاف با توجه به اســـتراتژی های ملی و دینی جمهوری اسالمی افغانستان 

به قرار ذیل است:

گاهی های مردم با هدف کاهش فقر و حفظ  الف(   ارائه خدمات شایســـته دینی و ارتقای ســـطح آ
روحیه وحدت ملی

یت نهاد محراب و منبر با ساخت مساجد و حسینیه ها و مدارس خصوصی  	  تقو
مربوط به مساجد.

استخدام خطبا و امامان شایسته به منظورتحکیم و تقویت اصول شایسته ساالری.	 
ایجـــاد کالس هـــای تخصصی برای امامـــان و خطبا به منظـــور تربیت کادرهای 	 

متخصص.
یـــت و توســـعه مـــدارس خصوصـــی در چارچوب مســـاجد بـــه منظورکاهش 	  تقو

بی سوادی و توسعه مسائل دینی برای  اطفال و نوجوانان دختر و پسر.
گاهی ســـریع و به موقع مـــردم از ارزش های دینی و 	  تبلیغـــات عمومـــی به منظور آ

جلب حمایت مردم از دولت
ارائـــه تبلیغات مؤثر در خطبه های نماز جمعه و عیدها به منظورجلب همکاری 	 

یست، امور سالمت  عامه مردم در نهادینه نمودن ارزش های حقوق بشر، محیط ز
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کمیت قانون ســـهمگیری در انتخابات،  زنـــان، حا و بهداشـــت، حقوق اطفال و
مبارزه علیه مواد مخدر و فساد اداری و اخالقی.

کشور و 	  یه طالب افغانی از  تعلیم و تربیت در مدارس، جلوگیری از خروج بی رو
کشور. توسعه فرهنگ آموزشی افغانی در داخل 

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 هفته نامه ارشاد اسالم به منظور ارتقای سطح معلومات 	 
زارت در  گاهی هـــای اســـالمی و دینـــی مـــردم و انعکاس فعالیت هـــا و عملکـــرد و و آ

کاری. تمامی عرصه های 
کنفرانس ها به منظور ارج نهـــادن به مقام واالی کتاب و ســـنت، 	  تشـــکیل محافـــل و 

کشوری  کشور و توسعه روحیه همیاری در مسائل مهم  یخی  گرامی داشت از ایام تار
و دینی.

زۀ ماه مبارک رمضان، برنامه ختم قرآن و جشن 	  انسجام امور عبادی ازجمله برنامه رو
یق مردم به انجام رکن ســـوم اســـالم و برجسته ســـازی  کریم  به منظور تشـــو نزول قرآن 
کین و  نقش عامه مردم در توســـعه فرهنگ، مبارزه علیه فقر، دستگیری از فقر ا و مسا

تحکیم عدالت اجتماعی
راه انـــدازی مســـابقات قرائـــت و تفســـیر میان حافظان سراســـر کشـــور به منظور رشـــد 	 

اســـتعدادهای درخشـــان حافظان، آماده ســـاختن آن ها در مســـابقات بین المللی و 
توسعه اصل حمایت از تشکیل مراکز حفظ کالم اهلل مجید برای جوانان عالقه مند به 

دین.
انجام تحقیقات دانشگاهی و علمی در حوزه علوم اسالمی به منظور توسعه فرهنگ 	 

یخـــی، علمی،  یـــت نقش علمـــا در حفظ میـــراث گران بهـــای تار غنـــی اســـالم و تقو
ره های اسالمی و ملی افغانستان. رزی دو کشاو فرهنگی و 

ســـازماندهی هدفمندانـــه علمای افغانســـتان در چارچوب مجمع علمـــی به منظور 	 
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یســـم،  ر رســـیدگی به مشـــکالت فقهی مردم و ارائه راهکار دینی برای مبارزه علیه ترو
اختالس، آدم ربایی، تعصبات قومی، زبانی، نژادی و مذهبی.

تغییـــر و تنظیـــم مراحـــل حج و عمـــره به منظـــور اعـــزام آبرومندانه حجـــاج افغانی به 	 
عربســـتان ســـعودی و تبلور حضـــور قانونمند و اخالقـــی مردم افغانســـتان در کنگره 

بین المللی حج.
یارت  	  مســـاعد نمودن زمینه اعزام زائرین کربال و امـــام رضا به عراق و ایران به منظور ز

مقبره حضرت امام حسین )ع(  و امام رضا )ع(.
گنگ به هندوســـتان به منظور ادای مناسک 	  مســـاعد نمودن زمینه اعزام زائرین آب 

مذهبی ساالنه هندوهای افغان.
کشـــورهای 	  مســـاعد نمودن زمینـــه تحصیالت متوســـط و عالی خطبـــا و امامان در 

کشور یت سیستم تحصیالت عالی  اسالمی  به منظور تقو

ک وقفی به منظور تقویت سیستم اقتصادی کشور و رسیدگی به مشکالت دینی مردم. ج(   اداره امال
ک وقفی از صاحبان قدرت به منظور 	  ک وقفی و پس گرفتن امال وضع قوانین برای امال

تحقق عدالت اجتماعی و توسعه ارزش وقف در میان مردم.
ری درآمد وقفی و جلوگیری از 	  بازگشـــایی حساب مســـتقل در بانک به منظور جمع آو

هدر رفتن آن ها توسط افراد و نهادهای غیرمسئول.
یت اصول 	  ری عشر و زکات به منظور تقو ردن تغییرات کلی درروش و شیوه جمع آو آو

کشور. اقتصادی 
یت روابط کارشناسان امور وقفی افغانستان با کشورهای اسالمی به منظور انتقال 	  تقو

تجارب کافی کشورهای اسالمی برای بهبود سیستم کاری وقف در افغانستان.

گذشته - 4-3-2-2 کشور در طول 8 سال  چند نمونه از فعالیت های اوقاف این 
یرمحمداکبرخان.	  ز سنگ فرش مسجد شریف و
ساخت هشت مغازه در ناحیه وقفی مسجدشریف نورزایی	 
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یارتگاه بابای خودی، ع،	  ترمیم و بازسازی ز
یارتگاه سخی	  ترمیم و بازسازی ز
یارتی تمیم صاحب انصار.	  ترمیم مقبره ز
یاست اوقاف.	  یارتگاه سخی صاحب با همکاری ر یس ها بهداشتی ز ساخت سرو
حفظ زمین های وقفی از دست صاحبان قدرت	 
کردن درآمد اوقاف از درآمد دولت	  مجزا 
کابل ]4[.	  جا به جا نمودن غرفه های در ساحات وقفی نواحی مختلف شهر 

وزارت مالیه- 4-3-3
کنترل مصارف  ری مالیه، تنظیـــم و  زارت مالیـــه ترتیـــب و تطبیق بودجـــه، جمـــع آو و
ری اســـت تا هـــر دولت از دخل و خرج  گمرکی را به عهده دارد. ضرو دولـــت و تنظیم امور 
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 
گرفته شود و در تنظیم امور انها تدابیر  کســـر بودجه باید تناسب عواید و مصارف در نظر  از 
ری عوایـــد افزایش یابد و از  گیرد تا از یکســـو جمع آو جـــدی اتخـــاذ و اقدامات الزم صورت 
یاد بودجه  ســـوی دیگر از مصارف بیجا جلوگیری گردد. چنانچه مشـــخص است بخش ز
زارت مالیه توانســـته است  کمک های بین المللی تامین می شـــود، و افغانســـتان از طریق 
کمک های بین المللی برای افغانستان افزایش  ز نفوذ خود را بر انســـجام و تنظیم  ز به رو رو
کثـــر تـــالش خود را صـــورت داده اســـت تا جـــذب کمک هـــای بین المللی از  دهـــد و حدا

گردد. مجاری دولتی انجام 
ین  کشور مبتنی بر اصول و مواز زارت مالیه افغانســـتان این است تا امور مالی  هدف و
کفائی مالی برخوردار  علمی اقتصادی تنظیم شود، افغانستان از ثبات، مصؤنیت و خود 
کامل جهـــت رفع  گـــردد و بـــه ایـــن ترتیـــب از بیـــت المـــال بـــا حســـاب دهی و شـــفافیت 

گیرد. نیازمندی های مردم استفاده صورت 
یـــت کمک هـــا اســـت که جهت  یاســـت مدیر زارت مالیـــه، ر یکـــی از معاونت هـــای و
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حمایت از توســـعه و بازســـازی افغانســـتان با همکاران بین المللی همکاری می کند و در 
ادامه به صورت مفصل اهم فعالیت های آن تبیین می گردد.

کمک ها وزارت مالیه- 4-3-3-1 ریاست مدیریت 
کمک ها جهت حمایت از توسعه و بازسازی افغانستان با همکاران  یاست مدیریت  ر
یاست جریان کمک های رسمی توسعه ای را پیگیری  بین المللی همکاری می کند. این ر
ژه هـــا کمک می کنـــد و در رابطه با کمک ها مشـــورت های  نمـــوده و در تهیـــه و تطبیـــق پرو
که  یاســـت کوشش می کند تا اطمینان حاصل نماید  سیاســـتی خود را ارائه می کند. این ر
که چه از طریق بودجه ملی یا میکانیزم هـــای خارجی ارائه می گردد، از طریق  کمک هـــای 
گردیده  که در اســـتراتژی توسعه ملی افغانستان تصریح  یت های دولت  مطابقت آن با اولو
که ملت افغانســـتان شـــدیدًا  گردند به صورتی  اســـت، به حد امکان به طور مؤثر اســـتفاده 
کمک ها به عنوان یـــک پل میان  یـــت  یاســـت مدیر کمک ها می باشـــد، نقش ر وابســـته به 
زارت مالیه و جامعه مدنی برای صلح پایدار  زارت های ذی ربط، و همکاران بین المللی، و

و رفاه در افغانستان، بسیار مهم تلقی می گردد ]9[.
کمک ها با همـــکاری نزدیک همـــراه با همکاران  یاســـت مدیریت  یـــت اصلی ر مأمور
کمک های خارجی به افغانســـتان  کـــه  توســـعه ای بین المللـــی اطمینان حاصـــل می کند 

گردند. یت های دولت استفاده  به طور مؤثر و در مطابقت با نیازمندی ها و اولو
کمک هـــای  هماهنگـــی  اداره  افغانســـتان،  موقـــت  اداره  یـــان  جر در   ،2002 ســـال  در 
گردیـــد. هدف از  افغانســـتان من حیـــث یک نهاد مســـتقل به همـــکاری )UNDP( ایجاد 
ایجاد این نهاد پیگیری کمک هایی بود که به افغانستان ارائه می گردید تا اطمینان حاصل 
یت ها و نیازمندی های دولت و مردم افغانستان پاسخگو باشد. کمک ها به اولو که  گردد 
گردید و یک واحد  کمک های افغانستان منحل  در اواخر سال 2003، اداره هماهنگی 
زارت مالیه ایجـــاد گردید که  یاســـت بودجه توســـعه ای و روابط خارجـــی در و دیگـــر بنـــام ر
کمک ها  کمک ها را تنظیم می نمود. در ســـال 2006، واحـــد هماهنگی  مســـائل مربوط به 
کمک هـــای بین المللـــی را پیگیری نمـــوده و در  گردید تـــا  یاســـت بودجه ایجـــاد  تحـــت ر
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کمک ها مشورت ارائه نماید. کمک ها و اثربخشی  خصوص سیاست های هماهنگی 
با در نظر داشـــت اینکه این واحد نقش مهمی را در هماهنگی و اثربخشـــی کمک ها 
یاســـت مدیریت کمک ها در ســـال 2010  یاســـت تحت نام ر ایفا می نماید، این واحد به ر
یاســـتی می باشد که  یاســـت مدیریت کمک ها یکی از ســـه ر ارتقا یافت. در حال حاضر ر
یاســـت مدیریت کمک ها  یاســـت عمومی بودجـــه ایفای وظیفه می کند. هدف ر تحت ر
یـــان کمک های توســـعه ای و حصول اطمینـــان از اینکه این  عبـــارت اســـت از تنظیم جر
یت های تعیین شده و مشخص شده در استراتژی توسعه ملی افغانستان  کمک ها به اولو

پاسخگو باشد.
یاست دارای سه واحد می باشد که عبارت اند از واحد هماهنگی  در حال حاضر، این ر
گزارش دهـــی و تنظیم  کمک ها و واحـــد  کمک هـــا، واحـــد سیاســـت گذاری و اثربخشـــی 

گردیده است ]9[. کمک ها در چارت ذیل تشریح  یاست مدیریت  معلومات. ساختار ر

کمک ها شکل 4-3( ساختار سازمانی ریاست مدیریت 
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یـــت کمک ها  یاســـت مدیر کلـــی شـــرح وظایف مســـئولیت های عمومی ر به صـــورت 
به صورت ذیل می باشد:

حصـــول اطمینـــان از اینکـــه همه کمک هـــا )کمک هایـــی از طریق بودجـــه حکومت و 	 
همچنیـــن خـــارج از بودجه به مصرف می رســـد( با اســـتراتژی توســـعه ملی افغانســـتان 

یی و تطابق دارد همسو
فعالیـــت در جهت افزایش میزان کمک به بودجه اصلی از ســـوی کشورها/مؤسســـات 	 

کمک دهنده
یاست عمومی بودجه به منظور کمک به ترتیب بودجه ملی )بودجه های 	  هماهنگی با ر

یی با تأمین مالی خارجی اصلی و خارجی( از طریق همسو
یت های ملی از طریق 	  ری تسهیالت در جهت شامل ساختن کمک ها در اولو فراهم آو

کمک ها کمیته عالی اثربخشی  شرکت در جلسات مختلفی چون جلسه 
کمک ها	  زارت مالیه از مسائل مربوط به  گاه ساختن مقامات رهبری و آ
زارت مالیه در جلســـات مختلف با جامعه بین المللی در داخل و خارج 	  نمایندگی از و

کشور ]9[.

وزارت امور خارجه - 4-3-4
زارت خانه دولت  زارت امـــور خارجـــه جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان یکـــی از 25 و و
زارتخانه مســـئولیت اجرای دیپلماسی و  جمهوری اســـالمی افغانســـتان می باشـــد. این و
همچنین اداره روابط افغانســـتان با دیگر کشـــورهای جهان و سازمان های بین المللی را بر 

زارتخانه می باشد. عهده دارد. در حال حاضر ضرار احمد عثمانی سرپرست این و
مطابق با مواد مختلف قانون مؤسســـات غیردولتی NGOs در افغانســـتان مؤسســـات 
کشـــورها  که ثبت و فعالیت آن ها را در ســـایر  خارجـــی، اســـناد و یا مـــدارک معتبر دیگری 
زارت امور خارجه ارائه نمایند و سپس این مؤسسات، فرم های  اثبات می نماید، باید به و
کلی فعالیت های آن ها می باشد توسط نمایندۀ با  که حاوی اهداف و شرح  کتبی خود را 
زارت اقتصاد  زارت امور خارجه جهت ثبت به و صالحیت دفتر مرکزی خود بعد از تائید و

ارائه می نماید.
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یافت درخواســـت ثبت  زارت اقتصـــاد بعـــد ازدر ضمنـــا ادارۀ مؤسســـات غیردولتـــی و
زارت  مؤسســـۀ خارجـــی، درصـــورت نواقـــص یک کپی اســـناد را درمـــدت یک هفته بـــه و
زارت امورخارجه مکلف اســـت درمدت یک ماه اسناد را  امورخارجه ارســـال می نماید و و
کمیســـیون  کتبًا مطلع ســـازد، درغیر این صورت  زارت اقتصاد را  یابـــی و از نتیجۀ آن و ارز
زارت امورخارجه  یابی می تواند درخواست ثبت را به جریان بیاندازد. درصورتیکه و عالی ارز
زارت  درمورد ثبت مؤسســـه اعتراض داشته باشد، اعتراض را همراه با اسناد وشواهد به و

زارت اقتصاد مکلف به بررسی آن می باشد. اقتصاد ارائه می نماید و و

وزارت دادگستری- 4-3-5
زارت وجود  ره های قبل از اسالم به صورت ساده و ابتدایی و نه به نام و زارت از دو این و
که موجب ایجاد عدل  کرد و تحت قوانینی  که طی سال های متوالی توسعه پیدا  داشت 
پرســـی جرائم،  وداد در ســـرزمین های مختلـــف می شـــد فعالیت می کـــرد و به تحقیق و باز
ر حکم مراجعی در تشـــکیالت دولتی آن وقت می پرداخت.  کمه و صدو قوانین جزا، محا
زارت دادگســـتری در چارچـــوب قانـــون اساســـی جمهوری اســـالمی افغانســـتان، قانون  و

کشور فعالیت می نماید ]6[. تشکیالت اساسی دولت و سایر اسناد قانونی 
که وظایف  زارت دادگســـتری جمهوری اســـالمی افغانســـتان یـــک اداره دولتی بـــوده  و

عمده آن عبارت است از:
یاست جمهوری اسالمی افغانستان.	  یس قوانین و دستورات مقام ر تنظیم پیش نو
ابراز نظـــر دربارۀ مطابقت قراردادهای حقوقی و بین المللی، مقاوله ها )کنوانســـیون ها( و 	 

موافقت نامه های تجارتی خارجی با قوانین جمهوری اسالمی افغانستان.
یس قوانین و مقرره هایی 	  زارت ها و اداره هـــای د ربارۀ پیش نو مطالبه و بررســـی نظریات و

کـــه از طرف آن ها طرح می گردد و تکمیل آن قوانیـــن و مقرره ها با همکاری متخصصان 
زارت ها و ادارات مربوطه. و

زارت ها و ادارات دولتی.	  ره های قانونی و حقوقی به و ارائه مشاو
دفاع از ملک ها و منافع مادی دولت و در صورت لزوم دفاع از افراد غیردولتی.	 
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شکل  4-4( نمایی از سایت وزارت عدلیه )دادگستری( افغانستان

دفاع از حقوق مالکان، کار، خانواده و سایر حقوق مدنی اتباع بر اساس شکایت آنان.	 
گاهی حقوقی عموم.	  تالش جهت ارتقای سطح آ
ر اجازه 	  گروه های سیاســـی و ســـازمان های اجتماعی و صـــدو بررســـی اساســـنامه های 

فعالیت رسمی برای آن ها.
کز اصالح و تربیت اطفال.	  تنظیم امور اطفال متخلف از قانون در مرا
تنظیم و اداره امور مربوط به مساعدت های حقوقی.	 
ر جـــواز نامه هـــای فعالیـــت وکالی مدافـــع، راهنمـــای معامـــالت و 	  تنظیـــم و صـــدو

یسان. یضه نو عر
چاپ و نشر اسناد قانونی.	 
زنامه رسمی ]6[.	  نشر عالئم و نشان های تجارتی ثبت شده و اعالن ثبت اسناد در رو
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یر فعالیت های فوق را به انجام می رساند. زارتخانه مطابق با چارت سازمانی ز این و

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

یاست های مختلفی  زارتخانه از ر همان طور که در شکل فوق نشان داده شده است این و
یاست ها عبارت اند از: تشکیل شده که هر یک در زمینه های مختلفی فعالیت دارند. این ر

یاست سیاست ها و برنامه ها	  ر

وزیر دادگستری
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سازمان بازرسی داخلی	 
سازمان نشریات و ارتباطات با عموم	 
سازمان بازرسی عمومی	 
سازمان عمومی قضایای دولتی	 
سازمان عمومی حقوقی	 
کمک های حقوقی	  سازمان عمومی 
کز اصالح و تربیت اطفال	  سازمان عمومی مرا
سازمان انسجام احزاب و سازمان ها	 
سازمان امور اداری و مالی	 
سازمان منابع انسانی	 
سازمان حمایت حقوق بشر	 
سازمان تدارکات	 

ریاست انسجام، بررسی و ثبت احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی- 4-3-5-1
یاســـت انســـجام، بررســـی و ثبت ســـازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی باهدف  ر
بررسی و ثبت سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی بر اساس فرمان شماره 152 مورخ 

گردید. زارت عدلیه ایجاد  1381/8/5 در چارچوب و
یاست به شرح ذیل می باشد: اهم وظایف این ر

مطابق قانون احزاب سیاسی و مقرره طریقه ثبت احزاب سیاسی که به اساس مصوبه 	 
یخ  زرا و طی فرمان شماره )73( در تار شـــماره 23 مورخ 1382/6/17 مجلس عالی و
یخ  ییس دولت انتقالی اســـالمی افغانســـتان توشـــیح و به تار 1382/7/22 از جانب ر
زارت عدلیه  26 میزان ســـال 1383 نیز در جریده رسمی شماره )812( به نشر رسید، و
ر جـــواز فعالیت برای احزاب سیاســـی گردیـــد که این  عهده دار بررســـی، ثبـــت و صدو

یاست انسجام محول شد و هم اکنون اجرای آن را بر عهده دارد. وظیفه به ر
مورخ 1381/6/25 	  بر 12(   44( شماره  بر مصوبه  بنا  اجتماعی  قانون سازمان های  طبق 

ییس دولت انتقالی اســـالمی  یـــخ 5 /1381/8 توســـط ر زرا کـــه به تار مجلـــس عالـــی و
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یخ 22 جدی سال 1381 در جریده رسمی شماره )804( به  افغانســـتان توشـــیح و به تار
ر جواز فعالیت برای سازمان های  یاست عهده دار بررسی، ثبت و صدو نشر رسید، این ر

گردیده است. اجتماعی مذکور 
یاســـت انســـجام دربارۀ ثبت احزاب سیاسی تا  که از آغاز فعالیت ر الزم به ذکر اســـت 
یخ 1392/06/27 جمعًا 57 حزب سیاســـی توانسته اند بر اساس قانون جدید احزاب  تار
یافت نماینـــد و همچنین از آغاز  سیاســـی پـــس از طی مراحل قانونـــی، مجوز فعالیـــت در
یاست تا حال جمعًا به تعداد 3770 ســـازمان اجتماعی جواز فعالیت  فعال شـــدن این ر

کسب نموده اند.
زارت  که در باال نیز اشـــاره شـــد در افغانســـتان جمعیت ها از طـــرف و لـــذا همان طـــور 
گانه  دادگســـتری ثبت و نظارت می گردند و طرز تأســـیس و ثبت جمعیت ها در مقررۀ جدا
زارت دادگستری  تنظیم می گردد و جوازنامۀ فعالیت جمعیت ها به مدت سه سال توسط و
زارت دادگستری  در برابر ده هزارافغانی صادر می گردد و بعد از سه سال قابل تمدید است. و

کز والیت ها ایجاد نماید ]6[. ر و تمدید جوازنامه ها را در مرا موظف است شعبه صدو

وزارت اقتصاد- 4-3-1
کشور است و با رشد  زارت هماهنگ کننده ی فعالیت های اقتصادی در سطح  این و
اقتصادی و اجتماعی تأمین کننده رفاه عموم جامعه می باشد و عامل فقرزدایی در جامعه 
زارت  اســـت و در این عرصه بیش از 60 ســـال ســـابقه ی کاری دارد. اهداف اســـتراتژیک و

اقتصاد عبارت است از:
نهادینه ساختن سیاست ها و استراتژی های اقتصاد ملی بر مبنای اقتصاد بازار	 
تســـریع پروســـه رشـــد اقتصادی و اجتماعی، ارتقای تأثیرات اقتصـــادی  و تأمین ظهور 	 

متوازن بخش های اقتصاد ملی.
یق، حمایت و 	  تأمیـــن رشـــد پایدار در روشـــنایی سیاســـت های دولـــت همچنین تشـــو

یـــت بخـــش خصوصی کـــه منتج به ازدیـــاد درآمد ســـرانه، تولید ملی، بهبود ســـطح  تقو
گردد. استخدام و استقرار سطح متولیان 

یر اشاره نمود: زارت اقتصاد افغانستان می توان به موارد ز از وظایف اصلی و



کشور افغانستان  /  87 فصل چهارما نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

انسجام و هماهنگی طرح ها و ترتیب سیاست، استراتژی و برنامه های توسعه اقتصادی 	 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور تسریع روند رشد اقتصادی و  و اجتماعی 

کشور و نظارت بر تطبیق آن اجتماعی 
ثبت و اعطای جواز برای مؤسســـات غیردولتی )NGO( و نظارت از جریان فعالیت های 	 

آن ها ]5[
که شـــامل 541 بخـــش مرکزی و 409 بخش منطقه ای  زارت جمعًا از 950 بخش  این و

تشکیل شده است.
یاست منطقه ای تشکیل شده است.  یاست مرکزی و 34 ر یاست عمومی و 16 ر از 2 ر

یر است: وظایف عمده هر بخش از این قسمت ها شامل موارد ز
مدیریت و انســـجام طرح و ترتیب سیاســـت، استراتژی و برنامه های توسعه اقتصادی و 	 

اجتماعـــی کوتاه مـــدت، میان مدت و بلندمدت به منظور تســـریع روند رشـــد و توســـعه

شکل  4-6( ساختار سازمانی وزارت اقتصاد افغانستان
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کشور. اقتصادی و اجتماعی 
یابی ظرفیت های موجود توسعه ای در شهرها به منظور تحلیل های اقتصاد، 	  مطالعه ارز

تأمین رشد و توسعه شهرها، محله ها و بخش های اقتصاد ملی.
کشور.	  ژه های توسعه ای در سطح  یت بندی پرو یابی، تحلیل و اولو ارز
ژه های توسعه ای معین شده با 	  یابی جریان تطبیق سیاســـت، برنامه ها و پرو نظارت و ارز

بودجه های مشخص شده.
حصول و ترتیب گزارش های ســـاالنه از وضعیت اقتصـــادی و تحقق اهداف و برنامه های 	 

توســـعه ای، فعالیت های مؤسســـات غیردولتی داخلی و خارجی و ســـایر فعالیت های 
اقتصادی و ارائه آن ها به حکومت.

ثبـــت و اعطـــای فعالیـــت بـــرای مؤسســـات غیردولتـــی داخلـــی و خارجی و نظـــارت بر 	 
فعالیت های مؤسسات غیردولتی مطابق با احکام قانون.

راهنمایی، تشـــویق، حمایت، نظارت و انسجام سرمایه گذاری های خصوصی به منظور 	 
توسعه: توسعه اقتصادی، اجتماعی و ارتقای سطح زندگی مردم.

مطالعه و بررســـی طرق و شـــیوه های بهتـــر همکاری های اقتصادی به منظور گســـترش 	 
روابط اقتصـــادی دوجانبه و چندجانبه با مؤسســـات بین المللی و ارائه پیشـــنهادهای 

زارت امور خارجه. ژه ای جهت تأمین مالی به آن ها از طریق و پرو
یابی 	  زارت اقتصـــاد بـــرای ارز یاســـت و زارتخانـــه ای تحـــت ر ایجـــاد کمیته هـــای بیـــن و

کاری آینده بخش های ذی ربط. مشکالت و ترتیب برنامه های 
تأمین روابط با مؤسســـات ملل متحد، ســـازمان های مالی بین المللی، نمایندگی های 	 

اختصاصی ملل متحد، سازمان های منطقه ای و بین منطقه ای.
سازمان دهی طرح و ترتیب سیاسی و استراتژیکی کار، قوای بشری و ارتقای ظرفیت ها به 	 

زارت ها، ادارات و مؤسسات بین المللی ]5[ همکاری و
زارت اقتصاد مرجع ثبت، نظارت،  مطابق با قانون مؤسسات غیردولتی افغانستان، و
بررســـی و انسجام فعالیت های مؤسســـات غیردولتی در افغانســـتان می باشد. مطابق با 

یر تعریف می شود: این قانون مؤسسات غیردولتی به صورت ز
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که شـــامل  1.  مؤسســـه غیردولتـــی: ســـازمان غیردولتـــی، غیرسیاســـی و غیرانتفاعی بوده 
مؤسسات داخلی و خارجی می گردد.

کـــه به منظور  2.  مؤسســـۀ غیردولتـــی داخلـــی: عبارت از مؤسســـه غیردولتـــی داخلی بوده 
پیشبرد هدف یا اهداف معین تشکیل می گردد.

که در خارج افغانستان  3.  مؤسســـه غیردولتی خارجی: عبارت از تشـــکل غیردولتی بوده 
گردیده و شرایط این قانون را بپذیرد. مطابق قانون دول خارجی تأسیس 

که در خارج  4.  مؤسسۀ غیردولتی خارجی بین المللی: عبارت از تشکیل غیردولتی بوده 
کشـــور را شـــامل  افغانســـتان مطابق قانون دول خارجی ایجاد و فعالیت آن بیش از یک 
می باشد. مؤسسات ملل متحد و ارگان های مربوطۀ آن شامل این تعریف نمی باشند.

که: 5.  غیرانتفاعی به این مفهوم 
 مؤسسه نمی تواند دارایی، عایدات و منافع حاصله را به جز اهداف کاری مؤسسه به 	 

یع نماید. هیچ شخصی توز
 مؤسســـه نمی تواند از دارایی، عایدات و منافع حاصله به مقاصد و منافع شـــخصی 	 

مؤسســـان، اعضـــا، هیئت مدیره، مســـؤوالن، کارکنان، کمک دهنـــدگان یا نزدیکان 
آن ها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نماید.

زارت اقتصاد ارائه  گزارش های خـــود را بـــه و یر بایـــد  مؤسســـات غیردولتی بـــه ترتیب ز
نمایند.

گزارش فعالیت های  1. مؤسسه مکلف است طی مدت سه ماه بعد از پایان سال مالی، 
زارت اقتصاد ارائه نماید. تحقق یافتۀ ساالنۀ خود را به و

که از  گزارش فعالیت خود را در هر شـــش ماه مطابق فرم هایی  2. مؤسســـه مکلف اســـت 
زارت  رت قابل اصالح می باشد، به و زارت اقتصاد آماده شـــده و در صورت ضرو طرف و

اقتصاد ارائه نماید.
گزارش شش ماهه به شکل نسخۀ اصلی، سه کپی در برابر رسید به دفتر مرکزی و دفاتر   .3
گزارش را در اسرع  زارت اقتصاد ســـپرده می شود. دفاتر منطقه ای مکلف اند  منطقه ای و

زارت اقتصاد ارسال نمایند. وقت به دفتر مرکزی و
کند  زارت بخش ارسال  یش را به و گزارش شش ماهۀ خو 4. مؤسسه مکلف است کپی از 
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که در آن اجرای فعالیت می نماید. ]5[

ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات غیر دولتی- 4-3-1-1
یاست انسجام فعالیت های مؤسسات غیردولتی، ایجاد شفافیت  هدف اصلی این ر
وحسابدهی از مصارفات بودجه ای جذب مساعدت های مؤسسات غیردولتی و استفاده 
موثر ازمساعدت های فنی، مالی وظرفیت کاری مؤسسات برای تطبیق برنامه های توسعه 
کار و  ایجـــاد هماهنگی بین مؤسســـات غیردولتـــی و ادارات دولتی و نظارت و بررســـی از 

فعالیت مؤسسات در افغانستان است.
یاست عبارت است از: اهم اهداف این ر

ژه ها 	  هماهنگی فعالیت های مؤسسات غیردولتی وحصول اطمینان از روند تطبیق پرو
در مناطق مختلف

گزراش دهی از تطبیق 	  یت و حســـاب دهی،  گزارشـــات تحلیلی بمنظورتامین وتقو تهیه 
ژه های مؤسسات ژه ها وصورت مصارف پرو پرو

یابی و نظارت مؤسسات غیردولتی.	  گزارش تحلیلی و ارز تهیه و ترتیب 
هماهنگـــی بین مؤسســـات و ادارات اســـتانی و جلوگیـــری از فعالیت های خودســـرانه 	 

مؤسسات.
ارائه خدمات مناسب مطابق با قانون مؤسسات غیردولتی.	 
ری خدمات برای مؤسسات غیردولتی.	  رعایت قانون انجمن ها، به جهت فراهم آو

یاســـت انسجام فعالیت های مؤسسات غیر دولتی شامل موارد ذیل  کلیدی ر وظایف 
می گردد:

ثبت مؤسسات غیردولتی	 
گزارش های شش ماهه و ساالنه مؤسسات غیردولتی	  یابی  تحلیل و ارز
ژه های مؤسسات غیردولتی	  نظارت و بازدید عینی از مناطق پرو
گمرکی و خدمات فنی	  یژه معافیت  اجرای خدمات و



کشور افغانستان  /  91 فصل چهارما نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

4-3-7 -)INSO( اداره مشورت های امنیتی برای مؤسسات غیردولتی افغانستان
کشور  که در  این مؤسســـه یک ســـازمان غیرانتفاعی، غیردولتی و بشردوســـتانه اســـت 
که قباًل در افغانستان به نام اداره مشورت های امنیتی  انگلستان ثبت می باشد. این دفتر 
بـــرای مؤسســـات غیردولتـــی افغانســـتان )ANSO( فعالیـــت می کـــرد، به صـــورت رایگان 
نیازمندی های مشـــورتی اجتماعات سازمان های غیردولتی را در زمینه های امنیتی ارائه 
پا، دفتر کمک های بشردوستانه، اداره همکاری  می کند. این مؤسسه توسط کمیسیون ارو

و توسعه ای سوئیس ازنظر مالی تأمین می گردید ]10[.
کابل بوده و دفاتر  دفتر مرکزی اداره مشـــورت های امنیتی برای مؤسسات غیردولتی در 

محلی آن در هرات، مزار شریف، جالل آباد و قندهار قرار دارد.
یر می باشد: حوزه فعالیت های این اداره به شرح ز

زانـــه، هفتگی در خصوص حـــوادث و گزارش های دو 	  یافـــت هشـــدارهای امنیتی رو در
برگیرنده تحلیل ها و پیش بینی های امنیتی می باشد که در هفتگی و سه ماهه 

شکل  4-7( نمایی از سایت اداره مشورت های امنیتی برای مؤسسات غیردولتی افغانستان
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جلسات امنیتی به صورت هفتگی	 
کارمندان مؤسسات غیردولتی	  گاهی سازی ماهانه امنیتی برای  برنامه آ
ارائه توضیحات مؤسسات غیردولتی در ارتباط به ادارات امنیتی داخلی و بین المللی	 
تربیت و آموزش محافظان ]11[.	 

4-3-8 -)ACBAR( کبر کمک ها برای افغان ها – مؤسسه ا اداره هماهنگی 
که در زمینه  کبـــر و یا اداره هماهنگی کمک هـــا برای افغان ها نهادی اســـت  مؤسســـه ا
حفظ شـــفافیت، حساب دهی و هماهنگی میان ســـازمان های غیردولتی در افغانستان 
که در ســـال 1988 میالدی توسط تعدادی از مؤسسات  فعالیت می نماید. این مؤسســـه 
کســـتان فعالیـــت می کردند. اکنون  که برای مهاجران افغان در پا گردید  غیردولتـــی ایجـــاد 
به عنـــوان یک نهـــاد ارتباطی و انتقال دهنـــده اطالعات میـــان دفاتر ســـازمان ملل متحد، 
مؤسســـات غیردولتـــی، مؤسســـات تأمین کننـــده مالی/اهداکننده هـــا و ادارات دولتـــی 

افغانستان همکاری می نماید ]12[.

کبر شکل  4-8( نمایی از سایت مؤسسه ا
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یت و  کشـــور ژاپـــن اداره توانمندی و حـــق العضو در حـــال حاضر این مؤسســـه توســـط 
ســـازمان های عضـــو آن تأمیـــن مالـــی می گردد. تعـــداد 128 مؤسســـه غیردولتـــی داخلی و 
یت این مؤسســـه را دارنـــد. برای اخذ  که در افغانســـتان فعالیـــت دارند عضو بین المللـــی 
یت این مؤسسه، مؤسسات مکلف اند تا دستورالعمل مؤسسات غیردولتی را قبول  عضو
و امضا نمایند. جلســـات مجمع عمومی این مؤسسه با اشتراک تمام اعضا در هرسال دو 
که شـــامل 12 عضـــو دائمی و 4 عضو  کمیته رهبری مؤسســـه  بـــار جریان دارد و جلســـات 
کمیته رهبری به طور دائم بدوش  یاست  غیردائمی است در هرماه یک بار برگزار می شود. ر
کمیتـــه، نمایندگان  که اعضـــای دائمـــی و غیردائمی ایـــن  یـــک نفر افغـــان بوده درحالـــی 

مؤسسات داخلی و خارجی عضو هستند.
کبر دارای دفاتر دیگری در مزارشـــریف و  کابل، مؤسســـه ا عالوه بر وجود دفتر مرکزی در 

جالل آباد نیز می باشد.
یر است: فعالیت های این مؤسسه در چهار زمینه به شرح ز

شـــعبه معلومات و هماهنگی: این شـــعبه مسئولیت نشـــر معلومات، برگزاری و تنظیم 	 
ری و حفظ برنامه های کاری مؤسســـات در ســـطح کشـــور، ترتیب و  جلســـات، جمع آو
تنظیم فهرستی از مؤسسات غیردولتی و دیگر فعالیت ها در قسمت تأمین روابط میان 

اعضا را به عهده دارد.
شعبه سیاست گذاری و دادخواهی: این شعبه برای تسهیل هر چه بیشتر تبادل نظرات 	 

کار می نمایند تا مؤسســـات غیردولتی بتوانند  و معلومات میان مؤسســـات غیردولتـــی 
کلیدی داشته باشند. صدای واحد و مشترک روی مسائل 

یج و همچنان 	  مســـئول دستورالعمل مؤسســـات غیردولتی: این بخش از مؤسسه در ترو
نظارت از کارکردهای مناسب مؤسسات غیردولتی، ظرفیت سازی مؤسسات و ادارات 
دولتی برای درک و شناخت درست از قوانین مرتبط به کار مؤسسات، فعالیت می کند.

شـــعبه گروه ارتبـــاط جامعه مدنی با ادارات دولتی مســـئولیت دارد تا به طور مشـــترک با 	 
یت این نهادهـــا و تأمین رابطه  مؤسســـات غیردولتی، نهادهای جامعـــه مدنی برای تقو

بین جامعه مدنی، ادارات دولتی و پارلمان افغانستان فعالیت نماید.
کبر در معرفی نمایندگان مؤسسات  اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها یا مؤسسه ا
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که توســـط ادارات دولتی  کمک می نماید  غیردولتی در تشـــکل های هماهنگ کننـــده ای 
افغانســـتان راه اندازی می شود. همچنان این مؤسسه به طور منظم مؤسسات غیردولتی را 
کار راهنمایی  در خصوص قانون مؤسســـات غیردولتی، قانون مالیات بر عایدات و قانون 
نموده و مشورت های الزم را جهت تسهیل کار آن ها ارائه می دارد. این مؤسسه در سال های 
2004، 2005 و 2007 میـــالدی بـــه نمایندگـــی از مؤسســـات غیردولتـــی در مجمـــع توســـعه 

افغانستان شرکت نمود ]12[.

جمعیت ها و مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان- 4-3-9
کشـــورهای مختلف درصدد  با توجه به وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم افغانســـتان 
کشور هستند. ازجمله این  راه اندازی مؤسســـات خیریه مختلف در انواع زمینه ها در این 
کشـــور ایران است. چهار مؤسسه خیریه ایرانی در  کشـــورها با توجه به نزدیکی افغانستان، 
که در  افغانســـتان فعالیـــت دارند، یکی از این مؤسســـات حمایت ســـبز پارســـیان اســـت 
کابل، هرات و تخار در بخش ســـالمت خدمت رســـانی می کند. مؤسسه دوم  والیت های 
که در چهار والیت،  کمیته امداد خمینی است  امداد توســـعه بصیر است، مؤسسه ســـوم 
کابل فعالیت دارند و مؤسســـه چهـــارم یک انجمن  ز و همچنین در  هـــرات، بلـــخ، نیمـــرو
که در افغانســـتان  کـــودکان پناهنده به نام حامی  اســـت بـــه نام انجمن حمایـــت از زنان و 

فعالیت می نماید.
که از کشـــورهای  البتـــه نکتـــه حائز اهمیـــت در خصوص مؤسســـات خیریه مختلفی 
کســـتان و... وجود دارد؛ داشـــتن نیات  پا، پا مختلـــف چون امریکا، انگلیس، اتحادیه ارو
که  غیـــر خیرخواهانه و بعضًا سیاســـی و امنیتی این مؤسســـات در افغانســـتان می باشـــد 
زارت اقتصاد افغانســـتان در این خصوص اظهارنظر جدی نماید.  ســـبب شـــده اســـت و
که مؤسســـات خیریه  گر ثابت شـــود  گفته انـــد، ا زارت اقتصـــاد افغانســـتان  مســـئوالن در و
کمک رســـانی به نیازمندان، به فعالیت های اطالعاتی دست  کشـــور به جای  خارجی در 

می زنند، جواز فعالیت آن ها منحل خواهد شد.
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سازمان آموزش و تحقیق صلح- 4-3-9-1
که  کابل است  سازمان آموزش و تحقیق صلح یک مؤسسه غیردولتی افغان مستقر در 
کار می کنـــد و آموزش هایی را در عرصه صلح  روی موضوعـــات صلح، منازعه و عدالت 
ســـازی و حکومت داری خوب ارائه می نماید. این سازمان همچنان روی مؤسسات ملی 
و بین الدولتـــی، مؤسســـات غیردولتی و نهادهـــای ملی تحقیق می کند تا از سیاســـت ها 

رد ]13[. گاهی حاصل نموده و برداشت عمیق تر از مسائل مربوطه به دست آو آ
ژه آموزشـــی و تحقیقاتی در  در حـــال حاضر این مؤسســـه مشـــغول اجرای تعدادی پـــرو
یابی  ژه هایی که هم اکنون این مؤسسه اجرا می نماید، ارز سراسر کشور می باشد. یکی از پرو
تأثیـــرات محلی برنامه صلح و ادغام مجدد افغانســـتان بخصوص تأثیر این برنامه بر روی 
زنـــان اســـت. ایـــن مؤسســـه همچنان تأثیـــر رونـــد انتقال را هـــم ازنظـــر امنیتی و هـــم ازنظر 
یابی شامل بررسی و تحلیل  کند. این ارز یابی  حکومت داری در شـــش والیت مختلف ارز
ایـــن تأثیرات بـــر روی جوانب مختلف زندگی مـــردم این والیت و تأثیر پروســـه انتقال روی 

مؤسسات جامعه مدنی افغانستان می باشد.

شکل  4-9( نمایی از سایت سازمان آموزش و تحقیق صلح
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برنامه های آموزشـــی این مؤسســـه شـــامل برگزاری کارگاه های آموزشـــی حل منازعات و 
گاهی و حضور مردم در انتخابات ســـال 2014 میالدی می باشـــد. این برنامه ها در  افزایش آ
دو والیت شمال کشور تطبیق می شوند. همچنین این مؤسسه برنامه های آموزشی را درباره 
کمیت قانون برای نمایندگان نهادهای رسمی و غیررسمی قضایی در شمال و جنوب  حا
شـــرق کشـــور برگزار می نمایـــد. این نماینـــدگان در حمایت و آموزش گروه هـــای زن در چهار 
والیت کشور برای افزایش سهم گیری آنان در تصمیم گیری هایشان، کمک می نمایند ]13[.

انجمن توسعه افغانستان- 4-3-9-2
که در راســـتای   این انجمن یک ســـازمان غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاســـی بوده 
ارائـــه خدمات توســـعه ای و بشردوســـتانه برای مـــردم افغانســـتان فعالیـــت می نماید. این 
که در زمینه توسعه  ســـازمان یکی از بزرگ ترین مؤسســـات غیردولتی در افغانستان اســـت 
پایدار این کشور کمک می نماید. انجمن توسعه افغانستان با اجرای برنامه های توسعه ای 
و آموزشی، برای شرکت کنندگان در برنامه های خود زمینه تغییر را مساعد می سازد. عالوه 
بر این، این ســـازمان با همکاران خود در فعالیت های محلی و تحقیقی نیز فعال بوده و با 

شکل  4-10( نمایی از سایت انجمن توسعه افغانستان
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ارائه نظرات و مشـــورت، روی موضوعات مختلف با دیگر شـــرکا همکاری می نماید. 
کثر مؤسسات توسعه ای دیگر به خاطر دالیل ناامنی در  که تقریبًا ا این ســـازمان در مناطقی 

کرده و با مردم آن مناطق رابطه پایدار و ثابتی دارد ]14[. آنجا حضور ندارند، فعالیت 
انجمـــن توســـعه افغان ها ســـعی دارد تأثیرات خـــود را از راه های مؤثـــر و جدید از طریق 
گردند، باال ببرد. انجمن  که می توانند مؤثر واقع  بهره برداری از منابع و نظریات همه کسانی 
ژه را انجام داده و در حال حاضر  توسعه افغان ها از سال 2002 به صورت تجمعی 255 پرو

ژه را در دست اقدام دارد. حوزه فعالیت این مؤسسه به شرح ذیل است: انجام 14 پرو
زراعت و توسعه روستاها	 
آموزش و ظرفیت سازی	 
تعلیـــم و تربیـــت )برنامه های حمایت و توســـعه اطفـــال و جوانان، برنامه های آموزشـــی 	 

رسمی و غیررسمی.(
یست	  حفاظت از محیط ز
دادخواهی و تحقیقات اجتماعی	 
برنامه های صلح و حل وفصل منازعه	 
جنسیت و حقوق بشر	 
حکومت داری خوب، مبارزه علیه مواد مخدر و فساد اداری	 
مدیریت خطرات حوادث طبیعی ]14[.	 





| فصل پنجم |

جمع بندی





جمع بندی- 5

کشـــور محصور در خشکی در  افغانســـتان با نام رســـمی جمهوری اسالمی افغانستان 
رمیانه و  کشور حدفاصل آســـیای میانه، آســـیای غربی و خاو آســـیای مرکزی اســـت. این 
کســـتان در جنوب و شرق، ایران در  کابل اســـت. همســـایگان افغانســـتان، پا پایتخت آن 
غرب، تاجیکســـتان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. 
کو و  کشـــور یکی از اعضای اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آســـیا، سازمان ا این 
کنفرانس اســـالمی می باشد. افغانســـتان یکی از کشـــورهای فقیر و با نرخ توسعه  ســـازمان 
کشورهای جهان است. در سال 2009، نرخ مبادله تولید ناخالص  پایین یکی از فقیرترین 
داخلی 14 میلیارد دالر و سرانه تولید ناخالص داخلی به 1،000 دالر می رسید. نرخ بیکاری 
یر خط فقر زندگی می کنند. بیش از 42  کنان آن ز کشـــور 35 درصد و تقریبًا 36٪ ســـا این 
ز زندگی می کنند. اقتصاد افغانستان  درصد از جمعیت افغانستان برای کمتر از 1 دالر در رو
کنون جریان دارد رنج می برد، همراه با آن چندین خشکسالی  از حوادثی که از سال 1978 تا
نیز در طول ســـال های 1998–2001 به مشـــکالت مردم اضافه شدند. اگرچه بعد از جاری 
شـــدن میلیاردها دالر توســـط تجارت هـــای بین المللی و کمک های کشـــورهای دیگر، در 
کند. حدود 81 درصد مردم این  کمی توانست رشـــد  طول شـــش سال پیش، این اقتصاد 
رز هستند و بقیه شامل 11 درصد در صنعت )اغلب بافندگی( و 9 درصد در  کشاو کشور 

کار هستند. خدمات مشغول به 
مطابق با ماده 344 قانون مدنی افغانستان وقف عبارت است از حبس مال از تصرف 
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مالکانـــه و بـــذل منفعت آن به امور خیریه. وقف کننده در ســـند وقف، شـــخصی را برای 
یع منافع آن بر مستحقان به تناسب  کار انداختن مال موقوفه و توز نظارت در امور اداره، به 
سهامشان که در سند وقف تصریح شده باشد، تعیین نموده، حدود وظایف و صالحیت 
که بعدًا نظارت می کند تعییـــن می نماید. نظارت وقف عام از وظایف  وی را با شـــخصی 
زارت ارشـــاد، حـــج و اوقاف می باشـــد. ایـــن اداره امور مربـــوط به اموال موقوفـــه را مطابق  و

اساسنامه خودتنظیم، تصرف و اداره می نماید.
مطابق با ماده 403 قانون مدنی افغانستان جمعیت عبارت است از مجموع اشخاص 
که بـــرای مدت معین یا غیر معین به منظـــور تأمین اهداف  حقیقـــی یا حکمی )حقوقی( 
خیریه عام المنفعه اجتماعی،  علمـــی، ادبی،  فنی و هنری به صورت غیرانتفاعی مطابق 
با احکام این قانون تشکیل شده باشد. اعطای اجازه تأسیس جمعیت ها از طریق مراجع 
صالحیـــت دار دولتی صـــورت می گیرد. این مراجع موارد اجرایـــی جمعیت ها را از رهگذر 

تطابق آن با قوانین، مقررات و اساسنامه مراقبت می نماید.
یر  مطابق با قانون مؤسســـات غیردولتی افغانســـتان مؤسســـات غیردولتـــی به صورت ز

تعریف می شود:
که شـــامل  1.  مؤسســـه غیردولتـــی: ســـازمان غیردولتـــی، غیرسیاســـی و غیرانتفاعی بوده 

مؤسسات داخلی و خارجی می گردد.
کـــه به منظور  2.  مؤسســـۀ غیردولتـــی داخلـــی: عبارت از مؤسســـه غیردولتـــی داخلی بوده 

پیشبرد هدف یا اهداف معین تشکیل می گردد.
که در خارج افغانستان  3.  مؤسســـه غیردولتی خارجی: عبارت از تشـــکل غیردولتی بوده 

گردیده و شرایط این قانون را بپذیرد. مطابق قانون دول خارجی تأسیس 
4.  مؤسســـۀ غیردولتی خارجی بین المللی: عبارت از تشـــکل غیردولتی بوده که در خارج 
کشـــور را شـــامل  یک  افغانســـتان مطابق قانون دول خارجی ایجاد و فعالیت آن بیش از

می شود. مؤسسات ملل متحد و ارگان های مربوطۀ آن شامل این تعریف نمی باشند.
نیازمندان افغانستان براساس ساختار سنی و جنسیت و همچنین مشکالتی که هر 
یک از این نیازمندان در افغانســـتان با آن دســـت و پنجه نرم می کنند نشـــان داده شـــده 
اســـت. تقریبـــا 5 میلیـــون کـــودک در افغانســـتان با مشـــکالت جـــدی روبه رو هســـتند. 
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همچنین از حیث مشـــکالت بیشـــترین مشـــکل در بخش ســـوء تغذیه و عدم وجود 
مصونیت غذایی می باشد.

یگران مختلف فعال در حوزه وقف و امور خیریه، قرآن و مسجد و ارتباط هر یک با  باز
که در حکمرانی در افغانســـتان بر عهده دارند در ادامه به اختصار توضیح  توجه به نقشـــی 

داده شده است و در انتها نگاشت نهادی نشان داده خواهد شد.
زارت  یابی: درخواســـت های مؤسســـات غیردولتی برای ثبت به و کمیســـیون عالی ارز
یابی  زارتخانه به مطالعه و بررسی این اسناد می پردازد. سپس جهت ارز اقتصاد رفته این و

یابی سپرده می شود. کمیسیون عالی ارز نهایی به 
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زارت ســـازماندهی امـــور مربوطه اوقـــاف، حج و  زارت ارشـــاد، حـــج و اوقـــاف: ایـــن و و
یارت، مســـاجد و نشریات را بر عهده دارد. عالوه بر این بخش های دیگری نظیر سازمان  ز
یاست  یاســـت سیاست ها و انســـجام، ر انســـجام امور قرآنی، ســـازمان اســـناد و ارتباط، ر
زارتخانه در اصل در حوزه وقف مسئولیت  زارتخانه قرار دارد. این و اداری و مالی نیز در این و

رود پیدا می کند. حکمرانی را بر عهده دارد و در برخی موارد در حوزه تصدی گری نیز و
زارت  یاســـت انســـجام، بررســـی و ثبت احزاب سیاســـی و ســـازمان های اجتماعی و ر
زارت دادگستری ثبت و نظارت می گردند و طرز تأسیس  دادگستری: جمعیت ها از طرف و
گانه تنظیم می گردد و جواز نامۀ فعالیت جمعیت ها به  و ثبت جمعیت ها در مقـــررۀ جدا
زارت دادگستری در برابر ده هزار افغانی صادر می گردد و بعد از سه  مدت سه سال توسط و

سال قابل تمدید است.
زارت اقتصاد: مطابق با قانون  یاســـت انســـجام فعالیت های مؤسســـات غیردولتی و ر
زارت اقتصاد مرجع ثبت، نظارت، بررسی و انسجام  مؤسســـات غیردولتی افغانســـتان، و

فعالیت های مؤسسات غیردولتی در افغانستان می باشد.
یاست مدیریت کمک ها جهت حمایت  زارت مالیه: ر یاست مدیریت کمک های و ر
یاست  از توســـعه و بازســـازی افغانســـتان با همکاران بین المللی همکاری می کند. این ر
ژه ها کمک  جریان کمک های رســـمی توســـعه ای را پیگیـــری نموده در تهیه و تطبیـــق پرو
یاست  می کند و در رابطه با کمک ها مشـــورت های سیاســـتی خود را ارائه می نماید. این ر
کمک ها از طریق بودجه ملی یا میکانیزم های  کوشـــش می کند تا اطمینان حاصل نماید 

خارجی ارائه می گردد.
اداره مشورت های امنیتی برای مؤسسات غیردولتی افغانستان )INSO(: این مؤسسه 
کشـــور انگلستان ثبت  که در  یک ســـازمان غیرانتفاعی، غیردولتی و بشردوســـتانه اســـت 
که قباًل در افغانستان به نام اداره مشورت های امنیتی برای مؤسسات  می باشد. این دفتر 
غیردولتـــی افغانســـتان )ANSO( فعالیـــت می کـــرد، به صـــورت رایـــگان نیازمندی هـــای 
مشـــورتی اجتماعات ســـازمان های غیردولتـــی را در زمینه های امنیتی ارائـــه می دارد. این 
پا، دفتر کمک های بشردوستانه، اداره همکاری و توسعه ای  مؤسســـه توسط کمیسیون ارو

سوئیس از نظر مالی تأمین می گردد
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کبر و  کبر )ACBAR(: مؤسســـه ا – مؤسســـه ا اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها 
یـــا اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها نهادی اســـت که در زمینه حفظ شـــفافیت، 
فعالیـــت  افغانســـتان  در  ســـازمان های غیردولتـــی  میـــان  و هماهنگـــی  دهـــی  حســـاب 
از مؤسسات غیردولتی  می نماید. این مؤسســـه که در سال 1988 میالدی توسط تعداد 
کســـتان فعالیت می کردنـــد. اکنون به عنوان  ایجـــاد گردیـــد که برای مهاجران افغان در پا
یک نهاد ارتباطی و انتقال دهنده اطالعات میان دفاتر ســـازمان ملل متحد، مؤسســـات 
افغانســـتان  دولتی  ادارات  و  مالی/اهداکننده هـــا  تأمین کننـــده  غیردولتـــی، مؤسســـات 

همکاری می نماید.
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قانـــون مدنی افغانســـتان بـــا 2416 مـــاده به تفصیل در خصـــوص موضوعات مختلف 
مطالبی را بیان نموده است. در این قانون وقف، مفهوم آن در افغانستان و شرایط و احکام 
اجرایی آن بحث شـــده اســـت. ضمنًا در این قانون به طریقه نظارت بر موقوفات و انواع آن 
بیان شـــده اســـت. همچنیـــن مشـــابه وقـــف در ایـــن قانـــون در خصـــوص جمعیت هـــا، 
یـــه، جمعیت فرهنگی و مؤسســـات مطالبی  جمعیت هـــای عام المنفعه، جمعیت خیر
گردیده است. بیان شده و تعریف هر یک و مسئولیت اداره و نظارت در هر یک مشخص 

یـــه قانون مؤسســـات غیردولتی  یکـــی دیگـــر از قوانیـــن نافـــذ در حوزه وقـــف و امور خیر
افغانســـتان می باشـــد. در این قانون به تفصیل در خصوص مؤسســـات غیردولتی، احکام 
مترتب بر آن، معنا و مفهوم آن در حقوق افغانستان، مسئولیت اداره و نظارت بر مؤسسات 
غیردولتـــی و مباحثـــی این چنینی بحث شـــده اســـت. ضمنًا در این قانـــون در خصوص 

یابی نیز مطالبی بیان شده است. کمیسیون عالی ارز زارت اقتصاد و  مسئولیت و
کم بر بخش وقف  قانون احوال شـــخصیه اهل تشیع افغانستان یکی دیگر از قوانین حا
و موقوفات در افغانســـتان می باشـــد. در این قانون به تفصیل در خصوص وقف و احکام و 

شرایط آن به صورت مجزا پرداخته شده است.
که در آن به اختصار به جمعیت ها پرداخته شده بود،  عالوه بر قانون مدنی افغانســـتان 
یفی  قانون دیگری با عنوان قانون جمعیت ها به صورت مجزا در خصوص جمعیت و تعار

که در این خصوص وجود دارد و همچنین احکام و شرایط آن در افغانستان وجود دارد.
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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-	 
که توسط اساسنامه تثبیت می گردد. وقف، دارای شخصیت حکمی است 

ماده 345-	 
که عواید و مصارف  برای وارسی امور مربوط به وقف اداره دولت بنام اوقاف وجود دارد 
آن را مطابق به شرایط الزمه وقف بر وفق اساسنامه آن اداره و مراقبت می نماید. مگر اینکه 

کرده باشد. قوانین خاص طور دیگری حکم 
ماده 346 –	 

که طبق شـــرایط  وقف دارای حقوق و وجایب مالی مســـتقل بوده و به پرداخت دیونی 
اساسنامه به مصرف رسیده، مکلف می باشد.

ماده 347 –	 
صحت وقف، رجوع از آن و هرگونه تغییر در مصارف و شـــرایط الزمه و یا معاوضه مال 

گردیده باشد. کننده اعتبار دارد، که در دفاتر مربوط ثبت  موقوفه،  وقتی از طرف وقف 
ماده 348 –	 

که در اداره ثبت اســـناد باین  اجـــراآت متذکره ماده )347( این قانون در دفاتر خاصی 
گردیده به ثبت می رسد. منظور تعیین 
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ماده 349 –	 
گـــردد، موضوع غرض  کننده راجع به اعتبار ســـند وقف مانعی ظاهر  هـــرگاه نـــزد ثبت 
انفصـــال و اخـــذ تصمیم بـــه 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  
نمی شود. 

 	 – 351
حرمان از اســـتحقاق و یا رجوع از وقف در محکمه مربوط صورت می گیرد. موضوع به 
که حرمان یا رجوع از استحقاق شان داده شده ابالغ می گردد، تا دالیل خود را  اشـــخاصی 

به محکمه ارائه نمایند.
ماده 352 –	 

کننده  که قانونا ممنوع و یا باطل بـــوده و یا وقف  هرگاه ســـند وقف مشـــتمل بر تصرفی 
فاقد اهلیت قانونی باشد،  اداره ثبت اسناد در همچو موارد به ثبت آن اقدام  نمی نماید. 

ماده 353-	 
هرگاه وقف به شرط غیر صحیح مشروط گردیده، وقف صحیح و شرط باطل شناخته 

می شود.
ماده 354 -	 

)1(وقف بطور دائمی یا موقت جواز دارد.
گرفته  نمی تواند. )2(موقف برای مسجد و مؤسسات عامه طور موقت صورت 

کننده جواز ندارد. یاده از دو طبقه اوالد وقف  )3(وقف خاص موقت بوده و به ز
ماده 355-	 

که از نظر احکام دین مقدس اسالم و منافع ملی،  وقف به امو رخیریه وقتی جواز دارد 
امر خیریه شناخته شود.
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ماده 356 –	 
)1(وقف اموال منقول و غیر منقول جواز دارد.

که مفرز و معین  )2(  وقف جزء مشـــاع در اموال غیر منقول جواز ندارد، مگر در صورتی 
گردیده باشد.

ماده 357 –	 
که فعالیت مجاز دارند وقف شده می تواند. اسهام شرکتهای 

ماده 358 –	 
کننده دربارۀ مال موقوفه حسب الفاظ و معانی آن اعتبار دارد. اظهارات وقف 

ماده 359 –	 
یا قســـمتی از وقف عام رجـــوع نماید. اما برای جهات  )1(وقـــف کننده  نمی تواند از تمام و
مصرف آن شروطی را در حدود احکام این قانون هنگام ثبت وقف تعیین نموده می تواند.
که به آنها وقف  کننده  نمی تواند در وقف مســـجد و تاسیســـات عامه و چیـــزی  )2(وقف 

گردیده تغییری وارد نماید.
ماده 360 –	 

تغییر در شـــروط مصـــارف وقف عام طور صریح و مطابق به احـــکام مندرج این قانون 
صورت می گیرد.

ماده 361 –	 
کننده می تواند در حدود احکام این قانون اســـتفاده از حقوق آتی را هنگام ثبت  وقف 

گذارد: وقف خاص شرط 
1. اعطاء و حرمان

یادت و نقصان. 2. ز
3. تغییر.

4. مبادله.
ماده 362 –	 

مبادله مال موقوفه پس از منظوری اداره اوقاف در دفتر مربوط ثبت می گردد.
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ماده 363 –	 
که قرائن بعدم صدق اقرار  کننده یا غیر راجع به نســـب شـــخص، در حالی  اقرار وقف 

موجود باشد، بر موقوف علیهم تاثیر ندارد.

فرع اول – استحقاق در وقف

ماده 364 –	 
هـــرگاه در وقـــف به اقارب منظور وقف غیر معین یا محـــل مصرف آن موجود نبوده و یا 
رت احســـاس نگردیده و یـــا اینکه حاصالت وقف بیش از اندازه  اصال به آن مصرف ضرو
رت باشـــد، حاصالت وقف تماما و یا قســـمت باقیمانـــده آن به اجازه  مصـــرف مورد ضرو
کدام بمصرف  رت هر  کننـــده باندازه ضرو محکمـــه به اوالد والدین و اقارب محتاج وقف 

میرسد.
ماده 365 –	 

کننده  نمی تواند بیش از ثلث مال خود را به اشـــخاص غیر وارث یه به بعضی از  )1(وقف 
رثه و یا امور خیریه وقف نماید. و

)2(ثلث مال به تناسب دارایی شخص هنگام وفات او سنجش می گردد.
ماده 366 –	 

رثه اش جمیـــع مال خود را به تمام  کننده می تواند جمیـــع مال خود را به تمام و )1(وقـــف 
رثه اش وقف نماید. و

گر وقف کننده حین وفات وارث نداشته باشد، می تواند جمیع مال خود را بهرجهت  )2(ا
که بخواهد وقف نماید. خیریه 

ماده 367 – 	 
که حین وفات موجود باشند، وقتی  کننده  )1(اوالد، زوج یا زوجه و والدین شخص وقف 
از وقف بیش از ثلث مال مســـتحق می گردند که حق ارث شـــان به ســـببی از اســـباب، 
گردیده و ر صورت  یع استحقاق مطابق باحکام میراث عملی  ساقط نگردیده باشد.توز

وفات آنها به اوالد شان منتقل می گردد.



پیوست ها  /  115

گـــر یکـــی از مســـتحقین قبال باندازه حصه خـــود مالی را بدون عـــوض از وقف کننده  )2(ا
کمتر  که  یافت نموده باشد، استحقاق وی از مال موقوفه ساقط می گردد. در صورتی  در
یافت نمده باشد تفاوت آنرا با در نظر داشت احکام ماده)368(  از اســـتتحقاق خود در

این قانون مستحق می گردد.
ماده 368-	 

که در حـــال حیاتش وفات  کننده می تواند اســـتحقاق مال موقوفـــه اوالد خود را  وقـــف 
نموده اســـت، برپا فرع متوفی نموده مطابق باحکام ماده )367( این قانون تســـلیم نماید. 

کننده حیات داشته باشد. مشروط بر اینکه فرع مذکور قبل ازو فات وقف 
ماده 369-	 

گریده،  که مطابق باحکام ماده )367( این قانون مســـتحق مـــال موقوفه  شـــخصی را 
که موجب حرمان  گذاشت  نمی توان تمامَا و یا قسمًا از آن محروم نموده و یا چنان شرطی 

گردد، مگر مطابق باحکام مواد مندرج این قانون. استحقاق وی 
ماده 370-	 

کـــه وارث را از میراث محروم می ســـازد. مانع اســـتحقاق وی از مـــال موقوفه نیز  قتلـــی 
می گردد.

ماده 371- 	 
که مطابق احکام این قانون در وقف حق ثابت داشته  کننده، شخصی را  )1( هرگاه وقف 
باشـــد، از وقف محروم سازد، ســـهم ثابته وی برایش داده شده و متباقی آن بر اشخاص 

یع می گردد. که ازو قف محروم نگردیده اند، به تناسب اسهام وقف شان توز دیگر ی 
کننده قابل اعتبار است. )2(ادعای سهم ثابته تا یکسال از وفات وقف 

ماده 372-	 
تنـــازل موقـــوف علیه از اســـتحقاق 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 می گردد.
ماده 374-	 

که برای  گریده انتفاع از آن بغیر از سکونت یا منزلی  که به مقصد سکونت وقف  منزلی 
گریده، ســـکونت در آن مجاز می باشـــد. مشـــروط بر اینکه  انتفـــاع غیر از ســـکونت وقـــف 

محمکه بخالف آن قرار صادر نکرده باشد.
ماده 375-	 

گریده باشـــد. اصل فرع غیر خود را محجوب نمی سازد.  )1( هرگاه وقف بر طبقات مرتب 
درصورت وفات اصل، استحقاق وی به فرع وی انتقال می نماید.

)2(تقســـیم حاصالت وقف باثر از بین رفتن یک طبقه تغییـــر  نمی نماید. در این صورت 
اســـهام از یک فرع بفرع دیگرمطابق باحکام مندرج فقـــره اول این ماده انتقال می نماید. 

گردد. که عدم تغییر در آن موجب حرمان یکی از مستحقین وقف  مگر در صورتی 
ماده 376-	 

یکی از طبقات مســـتحق موجود نباشـــد.  یـــده و در گر )1(هـــرگاه وقـــف بر طبقـــات مرتب 
استحقاق وقف مطابق به احکام این قانون به طبقه بعدی انتقال می نماید.

گر در طبقه اولی بعدَا مستحق موجود شود استحقاق شان مجددا‘َ اعاده می گردد. )2(ا

فرع دوم- تقسیم وقف
ماده 377-	 

گر سهم مطابق  کننده باید در سند وقف سهم مستحقین را مفرز و معین نماید ا )1(وقف 
به شروط وقف کننده به عده از مستحقین متعلق گردد. آنها می توانند تفریز اسهام شان 

را مطالبه نمایند.
کلی متصور باشـــد، مطالبه  گر مال موقوفه قابل تقســـیم نبوده و یا در تقســـیم آن ضرر  )2(ا
گرفته می تواند. فروش و تقسیم قیمت آن به تناسب سهم هر یک از مستحقین صورت 

ماده 378-	 
ناظر وقف عامه می تواند تقسیم وقف و تفریز سهم مربوط بوقف عامه را مطالبه نماید.

ماده 379-	 
که به محکمه تقدیم می شود صورت می گریرد. تقیسم  تقســـیم وقف باثر در خواســـتی 
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انجام شده قابل فسخ  نمی باشد.

فرع سوم-اداره وقف
ماده 380-	 

ران انداختن مال  وقف کننده در سند وقف، شخصی را برای نظارت در امور اداره، دو
که در سند وقف تصریح  یع حاصالت آن بر مستحقین بتناسب اسهام شان  موقوفه و توز
که بعدا نظارت  شـــده باشد، تعیین نموده، حدود وظایف و صالحیت وی را با شخصی 

می کند تعیین می نماید.
ماده 381-	 

ناظـــر  نمی توانـــد بـــدون اجـــازه محکمـــه بحاســـب وقف، مطالبـــه قرض نمایـــد. قبول 
ران انداختن آن از ین حکم مستثنی می باشد. تعهدات عادی بمنظور ادره وقف و بدو

ماده 382-	 
گردیده  گاه محکمه مال موقوفه را تقســـیم و یا ســـهم مســـتحقین در آن قبال تعیین  هر 
که واجد اهلیت قانونی باشـــد.  باشـــد، از طرف محکمـــه هر یک از متحقیـــن در صورتی 

بحیث ناظر سهم مربوط به خود تعیین می گردد.
ماده 383-	 

نظارت وقف عام از وظیفه اداره اوقاف می باشد. این اداره امور مربوط به اموال موقوفه 
را مطابق اساسنامه خود تنظیم، تصرف و اداره می نماید.

ماده 384-	 
محکمه  نمی تواند برای اداره مال موقوفه بیش از یک ناظر تعیین نماید. مگر اینکه در 
ین صورت محکمه صالحیت هر یک از ناظرین  تعدد شـــان مصلحت متصور باشد. در
را تعیین نموده و می تواند بهر یکشان قسمتی از وقف را تخصیص بدهد. هر ناظر در اداره 

ساحه معینه خود مستقل می باشد.
ماده 385-	 

هرگاه از متســـحقین اهلیت نظارت وقف را داشـــته باشـــد. شـــخصی دیگری بحیث 
ناظر وقف تعیین شده نمی تواند. 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 می دارد.
ماده 386-	 

ناظر در برابر مال موقوفه امین واز طرف مستحقین وقف وکیل شناخته می شود.
ماده 387 –	 

ناظر مکلف است تمام مصارف را مطابق بطرزالعملی که محکمه تعیین نموده بعمل 
یه مخالف آن باشد. آرد، مگر اینکه عرف جار

ماده 388 – 	 
گردد، مسئول  کلی ناظر بر اموال موقوفه و یا حاصالت آن عاید  )1(هرگاه ضرری از تقصیر 

جبران خساره وارده می باشد.
)2(اگر ضرر عایده ناشـــی از تقصیر جزیی ناظر باشـــد، وقتی مســـئولیت جبران خساره به 

که وظیفه نظارت را در مقابل اجرت اجرا نماید. وی عاید می گردد 
ماده 389 –	 

)1(هـــرگاه دعـــوی مربوط بحســـابات وقف در محکمه دایـــر و ناظر به ارائه اســـناد مکلف 
که ناظر نتواند حسابات خود را در میعاد معین طور مستند ارائه نماید  گردد. در صورتی 
یـــا اوامر محکمـــه را دربارۀ تصفیه حســـاب اطاعت نـــه نماید،  محکمـــه می تواند وی را 
ز از پنج هزار افغانی نباشـــد محکوم نمایـــد. در صورت تکرار  کـــه متجاو بجـــزای نقدی 

بجزای نقدی الی ده هزار افغانی محکوم شده می تواند.
)2 (حرمان ناظر از تمام یا قسمتی از اجرت نظارت نیز جواز دارد.

ماده 390 –	 
هرگاه ناظر دربارۀ تاخیر حســـابات عذر معقولی ارائه نماید. محکمه می تواند به برائت 

وی یا تخفیف مجازات مندرج ماده )389( این قانون حکم نماید.
ماده 391 – 	 

گردد،   هرگاه حین رســـیدگی به دعوای مربوط بوقف اســـباب موجبه عزل ناظر موجود 
محکمه می تواند بعزل وی از نظارت حکم نماید.

ماده 392 –	 
که حکم دعوی مربوط بوقف کسب قطعیت نماید،  شخص دیگری  محکمه تا وقتی 
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را موقتا بحیث ناظر تعیین می نماید.
ماده 393 – 	 

اقرار ناظر مبنی بر نظارت شخص دیگر اعتبار ندارد.
ماده 394 –	 

ناظـــر باســـتیذان محکمـــه می تواند همه ســـاله دو فیصـــد حاصالت وقـــف را بمنظور 
یل نمـــوده و یا آنـــرا مطابق به  مصـــارف ترمیـــم و تعمیر مـــال موقوفه بحســـاب امانـــت تحو

ران اندازد. که از طرف محکمه اتخاذ می گردد، بمصرف رسانیده و بدو یزی  تجاو
ماده 395 –	 

که مطابق بحکم ماده  یل دو فیصد حاصالت وقف را  هرگاه ناظر و یا مســـتحقین تحو
گرفته باشـــد، مفیـــد ندانند، میتواننـــد تعدیل یا الغـــای آنرا از  )394( ایـــن قانـــون صورت 

محکمه مطالبه نمایند.
ماده 396 –	 

هرگاه برای تعمیر و ترمیم اموال موقوفه به بیشتر از مبلغ مندرج ماده )394( این قانون 
رت باشد، ناظر تزیید مبلغ متذکره را از محکمه مطالبه می نمایند. ضرو

ماده 397 –	 
رت یک قســـمت از  محکمـــه می توانـــد بمنظور تعمیر و ترمیـــم مال موقوفه، عندالضرو

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 می یابد.
ماده 399 –	 

گرچه قبل از تکمیل  وقف دربارۀ هر ســـهم با از بین رفتن مســـتحق آن خاتمه می یابد. 
که با از بین رفتن شان وقف منتهی  مدت معینه با از بین رفتن باقی مستحقین طبقه ای 

گرفته باشد. می گردد،  صروت 
کننده انتقال، سهم را به باقی مستحقین تصریح نگرده باشد.  مشـــروط بر اینکه وقف 
ین صورت وقف با از بین رفتن تمام مســـتحقین طبقه مذکور و یا تکمیل مدت معینه  در
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خاتمه می یابد.
ماده 400 –	 

هـــرگاه وقف در تمام اســـهام ثابته خاتمه یابد، ملکیت مـــال موقوفه در صورت حیات 
که مســـتحق  کننده بخود وی و در غیر آن به مســـتحقین انتقال می یابد. در صورتی  وقف 
رثه  کننده از جمله و که حین وفات وقف  موجود نباشـــد ملکیت مال موقوفه باشخاصی 

شناخته شده باشند و در غیر آن بدولت تعلق می گیرد.
ماده 401 – 	 

هـــرگاه وقف در تمام اســـهام غیر ثابتـــه خاتمه یابـــد، ملکیت مال موقوفـــه در صورت 
کننده از  کننده بخود وی و در غیر آن به اشـــخاصی که حین وفـــات وقف  حیـــات وقـــف 
رثه شناخته شده باشند انتقال می یابد در صورتی که وارثی موجود نباشد ملکیت  جمله و

مال موقوفه بدولت تعلق می گیرد.
ماده 402 –	 

که اعمار مجدد و یا استبدال آن ممکن و یا  )1(هرگاه مال موقوفه به نحوی تخریب شـــود 
مفید نباشد،  وقف خاتمه می یابد. همچنان وقف دربارۀ سهم هر مستحقی که سهمیه 

حاصالت وی بمقدار ناچیزی تقلیل یابد، خاتمه پیدا میکند.
)2(انتهای وقف بدرخواست اشـــخاص ذیعالقه و قرار محکمه صورت می گیرد. ملکیت 
مال موقوفه که وقف آن خاتمه یافته باشـــد، در صورت حیات وقف کننده بخود وی و در 
غیر آن به شخصی انتقال می یابد، که درحین انتهای وقف مستحق شناخته شده باشد.

مبحث سوم – جمعیت ها

فرع اول – احکام عمومی
ماده 403 –	 

)1(جمعیت عبارت اســـت از مجموع اشـــخاص حقیقی یا حکمی که برای مدت معین 
یـــا 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.



پیوست ها  /  121

)2( اعطـــای اجـــازه تاســـیس جمعیت های مندرج فقـــره یکم این مـــاده، از طریق مراجع 
صالحیتـــدار دولتی صورت می گیرد.این مراجع اجراآت جمعیت ها را از رهگذر تطابق 

آن با قوانین، مقررات و اساسنامه مراقبت می نماید.
ماده 404 –	 

جمیعـــت هـــای که خالف احـــکام قانون یا آداب عامـــه فعالیت نموده یـــا به اعمالی 
که بر خالف منافع ملی و اهداف تاسیســـی آن باشد، باطل پنداشته شده  تشـــبث نماید 

هیچگونه اثری بر آن مرتب شده نمی تواند.
ماده 405 –	 

که فعالیت آنرا تنظیم و از طرف اعضای مؤسس آن  )1(جمعیت دارای اساسنامه ایست 
منظور می شود.

)2(اساسنامه جمعیت حاوی طالب ذیل است:
1. عنوان جمعیت، هدف و مرام تاسیس آن و مرکز اداره جمعینت. مرکز ادره حجمعیت 

در خارج از افغانستان بوده  نمی تواند. 
2. شهرت مکمله اعضای مؤسس.

ران انداختن وتصرف در آن. 3. عواید جمعیت، بدو
که جمعیت را تمثیل می کند با تعیین اعضاء، وظایف و طرق عزل آنها. 4. هیئت هایی 

5. حقوق ووجایب اعضای مؤسس.
6. طرز نظارت اموال جمعیت.

7. طرز تعدیل اساسنامه جمعیت.
8. الحاق، تقسیم و تاسیس نمایندگی.

که اموال به آن انتقال می یابد. 9. انحالل و تصفیه امور مالی جمعیت و مرجعی 
ماده 406-	 

)1(اعضـــای مؤســـس  نمی توانند چنان مطالبی را در اساســـنامه جمعیـــت بگنجانند که 
رثه شان مجاز قرار دهد. انتقال اموال را بعد از انحالل جمعیت بخود، فامیل و یا و

ین حکم  )2(اســـهام جمعیت هـــای تعاونی، صندوق اعانات مبادله وصنـــدوق تقاعد از
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مستثنی می باشد.
ماده 407-	 

یت جمعیت خواه به اداره شـــخص یا جمعیت باشـــد. موجب  خارج شـــدن از عضو
حرمان از اموال جمعیت می گردد. مگر اینکه در قانون مخالف آن تصریح شده باشد.

ماده 408-	 
گردد، مگر اینکـــه همچو مکلفیت برای  جمعیـــت نمی تواند مالک امـــوال غیر منقول 
ری پنداشته شود. جمعیت ها تعلیم و امور خیریه  اجرای وظایف اساســـی جمعیت ضرو

ین حکم مستثنی می باشد. از
ماده 409-	 

که اساسنامه آن مطابق باحکام  شـــخصیت حکمی جمعیت و قتی تثبیت می گردد 
گردیده باشد. این قانون ترتیب و نشر 

ماده 410-	 
اعالن اساســـنامه جمعیت بعد از پرداخت محصول معینه و ثبت جمعیت در دفاتر 

مربوط و نشر آن در رسمی جریده تکمیل می گردد.
ماده 411-	 

یخ مطالبه  ز از تار مرجع صالحیتدار، اساسنامه جمعیت را درخالل مدت شصت رو
ز جمعیت حکما اعالم شده شناخته  آن اعالن می نماید. در غیر آن به تکمیل شصت رو
می شـــود. مرجع مذکور باثر مطالبه اشخاص ذیعالقه مکلف است اساسنامه جمعیت را 

مطابق باحکام این قانوناعالن و یا آنرا رد نماید.
ماده 412-	 

تعدیـــل اساســـنامه جمعیت بارعایت احکام مـــواد )409-410-411( این قانون بعد از 
اعالن نافذ شمرده می شود.

ماده 413 –	 
جمیعت مراتب آتی را رعایت می نماید:

1. نگهداری دفاتر و اسناد مربوط جمعیت در مرکز اداره آن.
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یخ  تار با  2. ثبت اســـم، ولد، اســـم فامیلی، ســـن، نمبر تذکره، پیشـــه و آدرس هر عضو 
یـــا تغییراتی که در موارد فوق  یت جمعیت، در دفاتر مخصوص  بـــه عضو شـــمول وی 

بعمل می آید.
یب مجمع عمومی و مجالـــس اداری در دفاتر مخصوص. هر  یدادهـــا و تصاو 3. ثبـــت رو

یات محاضر اطالع حاصل نماید. عضو جمعیت می تواند از محتو
4. ثبـــت مصـــارف، عواید، تبرعـــات و مدارک آن بالتفصیـــل در دفاتر مخصوص صورت 

می گیرد. 
یات این اسناد و محاضر اطالع حاصل نماید. مرجع صالحیتدار می تواند از محتو  

5. اشخاص خارجی می توانند در حاالت خاص به اجازه مراجع ذیصالح در جمعیت های 
یت نمایند. کسب عضو فرهنگی 

ماده 414 – 	 
)1(جمعیت مکلف است باجازه مرجع صالحیتدار اموال نقدی مربوط به جمعیت را به 

گذارد. عنوان جمعیت در بانک و یا محل دیگری بودیعت 
یخ تغییـــر، به مرجع  )2(جمعیـــت بایـــد از تغییر محـــل ودیعت در خالل یـــک هفته از تار

صالحیتدار اطالع نماید.
ماده 415 –	 

امـــوال مربـــوط به جمعیـــت بـــرای تامین اهـــداف معینـــه آن بمصرف میرســـد. مقدار 
ران انداختـــه شـــده می توانـــد، مشـــروط بـــر اینکـــه  باقیمانـــده در ســـاحات مطمئـــن بـــدو

فعالیت های اصلی آنرا متاثر نسازد. 
ماده 416 –	 

گردیده می باشـــد.  یب  که از طرف مجمع عمومی تصو جمعیت دارای بودجه ســـاالنه 
بودجه جمعیت باطالع مرجع صالحیتدار رسانیده می شود.

ماده 417 – 	 
کـــه در اساســـنامه آن توضیح شـــده فعالیت  جمعیـــت  نمی توانـــد خـــارج از حدودی 

نماید.
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ماده 418 –	 
جمعیت ها  نمی توانند به مضاربت مالی تشبث نمایند. 

ماده 419 –	 
راق و نشـــرات آن  )1(اســـم جمعیت، شـــماره اعالن و حدود فعالیت آن در تمام دفاتر، او

درج می گردد.
که بجمعیت دیگری متعلق  )2(هیچ جمعیت  نمی تواند چنان اسمی را انتخاب نماید 

گرچه ساحه فعالیت آنها مشترک باشد. باشد، 
ماده 420 –	 

)1(هیـــچ جمعیتی بدون اجازه مرجـــع صالحیتدار  نمی تواند بـــه جمعیت، صالحیتدار  
کلپ در خارج از افغانســـتان منســـوب، مشترک و یا  نمی تواند به جمعیت، هیئت و یا 

گردد. منضم 
که در خارج  کلپی  )2(هیچ جمعیت  نمی تواند اموالی را از شـــخص، جمعیت هیئت یا 

افغانستان باشد، بدست آرد مگر باجازه مرجع صالحیتدار.
)3(هیـــچ جمعیت  نمی تواند چیزی را به اشـــخاص و یا مؤسســـات خارجی بدون اجازه 

مرجع صالحیتدار بفرستد.
ماده 421 –	 

که از طرف حکومت وضع  تبرعات تنها به اسم و حساب جمعیت مطابق به مقرراتی 
ری شده می تواند. گردیده، جمع آو

بـــارۀ تبرعات هر جمعیت حســـب  مرجـــع صالحیتـــدار می تواند شـــرائط خاصی را در
کند. احوال عالوه 

ماده 422 – 	 
ز قبـــل باصالع مرجع  )1(جمعیـــت باید انعقـــاد واجندای مجمع عمومـــی را اقال )15( رو

صالحیتدار برساند.
مرجـــع صالحیتـــدار می تواند نماینده ایرا غرض اشـــتراک در مجمـــع عمومی جمعیت   

بفرستد.
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یخ انعقاد آن، باطالع  ز از تار گذارشـــات مجمع عمومی را در خالل )15( رو )2(جمعیت 
مرجع صالحیتدار میرساند.

ماده 423 –	 
)1(جمعیت می تواند نمایندگی تاسیس نماید.

)2(نمایندگـــی بعـــد از اعـــالن، حیثیت شـــخصیت حکمی مســـتقل را ســـب می نماید. 
نماینذگی نمی تواند 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 –	 

)1(جمعیـــت دارای هیئـــت مدیره می باشـــد. تعیین اعضاز هیئت مدیـــره، صالحیت، 
یت اعضاء در اساسنامه جمعیت توضیح می گردد. وظایف و ختم عضو

)2(هیئت مذدیره مرکب از ســـه عضو و یا بیشـــتر بوده و مدت خدمت شـــان بیش از سه 
سال بوده نمی تواند.

یت مطابق به اساسنامه جمعیت صورت می گیرد. )3(تجدید عضو
ماده 425 –	 

که به صفت عضو هیئت مدیره تعیین می گردد، باید بحکم قطعی محکمه  شخصی 
باصالحیت بحرمان از حقوق سیاسی و مدنی محکوم نشده باشد.

ماده 426 –	 
گردیده، امور مربوط  که در اساسنامه به آن تصریح  )1(هیئت مدیره در حدود صالحیتی 

به جمعیت را اداره می نماید.
)2(هیئت مدیره اقال دو مرتبه در یک ماه تشکیل جلسه می دهد.

ماده 427 –	 
هیئـــت مدیـــره شـــخصی را از جمله اعضای خـــود یا دیگر اعضـــای جمعیت بحیث 

ییس تعیین می نماید. ر
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ماده 428 –	 
ییـــس تعیین می شـــود امـــور مربوط به  کـــه از طـــرف هیئت مدیـــره بحیث ر شـــخصی 
پیشنهاد، تقرر موظفین، تطبیق مجازات تادیبی، مالحظه اسناد مصرف و مراقبت تنفیذ 
یب مجمع عمومی و هیئت مدیره را انجام می دهد. مشـــروط بر اینکه در اساسنامه  تصاو

جمعیت خالف آن تصریح نشده باشد.

فرع سوم – مجمع عمومی
ماده 429 –	 

کـــه وجایب خود را مطابق به اساســـنامه  )1(مجمـــع عمومـــی مرکب از تمام عضاییســـت 
جمعیت ایفاء نموده باشند. 

یب مجمع عمومی خارج از موضوعات شامل اجنداء  اعتبار ندارد. )2( تصاو
ماده 430 –	 

کثریت آرای اعضای حاضر بعد از تکمیل نصاب دو ثلث  یب مجمع عمومی با تصاو
یب مجمـــع عمومی دربارۀ تعدیل اساســـنامه  اعضـــای اصلی آن صـــورت می گیرد. تصاو
جمعیت به اکثریت مطلق و دربارۀ انحالل جمعیت، عزل اعضای هیئت مدیره،  اتحاد 
کثریت دو ثلث اعضاء صـــورت می گیرد. مگر اینکه در  و یـــا الحـــاق آن با جمعیت دیگر با

اساسنامه جمعیت خالف آن تصریح شده باشد. 
ماده 431 –	 

کتبا  در جلســـات مجمع عمومی اعضاء شـــخصا اشـــتراک نموده و یا عضو دیگری را 
بحیث نماینده خود تعیین مینمایند.

ماده 432 –	 
مجمع عمومی در خالل ســـه ماه بعد از ختم هر ســـال مالی بصورت عادی تشـــکیل 
جلســـه داده و امور مربوطه به بودجه، حســـاب سال تمام راپور ساالنه هیئت مدیره و راپور 
مربوط به امور مالی را بررســـی می نماید. تشـــکیل جلســـات فوق العاده مجمع عمومی در 
گرفته می تواند. انعقاد جلســـات مجمع عمومی بدعوت هیئت  صـــورت لزوم نیز صورت 

مدیره صورت می گیرد.
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ماده 433 –	 
یخ  ز از تار هـــرگاه هیئت مدیره جلســـه فوق العاده مجمع عمومـــی را در خالل )15( رو
که در ان هدف انعقاد  تسلیمی درخواست تحریری اقال ده نفر از اعضای مجمع عمومی 
کننـــدگان می توانند مســـتقیما  جلســـه نیـــز توضیح یافته اســـت دایر ننماید، درخواســـت 

اعضای مجمع عمومی را به تشکیل جلسه دعوت نمایند.
ماده 434 –	 

عضـــو جمعیـــت در موضوعـــی که منفعت وی در آن دخیل باشـــد،  حـــق رای دادن را 
ین حکم مستثنی می باشد. ندارد. رای دادن دربارۀ انتخاب اعضای هیئت جمعیت از

ماده 435 –	 
یبی را خالف احکام  ییس جمعیت تصاو )1(هـــرگاه مجمع عمومی یا هیئت مدیره و یا ر
یب مطالبه ابطال صورت  قانون یا اساسنامه جمعیت اتخاذ نماید، در برابر همچو تصاو

می گیرد.
که اداره  مطالبـــه ابطـــال از طرف خارنوالی یا یکـــی از اعضای جمعیت به محکمـــه ای   
ر  یخ صدو مرکـــزی جمعیت در حوزه صالحیت آن واقع اســـت در خالل ســـه مـــاه از تار

یب تقدیم می گردد. تصو
که بر اساس حسن نیت ذیحق  یب بر حقوق مکتسبه اشخاصی  )2( ابطال اینگونه تصاو

گردیده اند، تاثیر ندارد.
ماده 436 –	 

که از طـــرف مجمع عمومی یا هیئت مدیره یا  یبی را  )1(مرجـــع صالحیتدار تعمیل تصاو
ییس جمعیت مخالف قانون، نظام و آداب عامه اتخاذ شده باشد، متوقف می سازد. ر
یخ توقف آن دعوی ابطال را در برابر  ز از تار )2(مرجع صالحیت دار باید در خالل )30( رو

یب مذکور بمحکمه باصالحیت، اقامه نماید. تصو

ل و تصفیه جمعیت فرع چهارم _ انحال
ماده 437 –	 

)1(جمعیت در حاالت آتی منحل می گردد:
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کرده نتواند.. 1 که تعهدات خود را ایفا  در حالی 
که در اساســـنامه آن توضیح . 2 کـــه اموال یا منافـــع خود را خـــارج از اهدافی  در حالـــی 

گردیده، تخصیص دهد. 
کـــه جمعیت به تخلـــف از مواد منـــدرج اساســـنامه و یا هر نـــوع اجراآت . 3 در حالـــی 

رزد. مخالف قانون، اهداف تاسیسی، نظام و آداب عامه مبادرت و
)2(مطالبـــه 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 می گردد.
ماده 438 –	 

هرگاه محکمه بانحالل جمعیت حکم نماید، یک و یا چند شـــخص را برای تصفیه 
یـــع دارایی جمعیت با رعایت احکام مندرج اساســـنامه مربوط تعیین  امور حســـابی و توز
یع دارایی جمعیت منحل شده، حکمی در اساسنامه  که دربارۀ توز می نماید. در صورتی 
که با  آن موجـــود نباشـــد، محکمـــه می تواند این دارایـــی را بجمعیت و یا مؤسســـه دیگری 

جمعیت منحل شده اهداف مشترک داشته باشد انتقال دهد.
ماده 439 –	 

که  هرگاه محکمه برد مطالبه انحالل جمعیت حکم نماید، می تواند به ابطال تصرفی 
گرفته است،  حکم نماید. مورد اعتراض قرار 

مبحث چهارم – جمعیت های عام المنفعه
ماده 440 –	 

کـــه بمنظور تامیـــن منافع عامه  )1(جمعیـــت عـــام المنفعـــه، عبارت از جمعیتی اســـت 
تاسیس می گردد. 

)2(اعطای عنوان جمعیت به صفت عام المنفعه توســـط فرمان دولت صورت می گیرد. 
سلب عنوان اعطاء شده توسط چنین فرمان نیز جواز دارد.

ماده 441 –	 
جمعیـــت عام المنفعه برعایت شـــرایط اهلیـــت مربوط به تملک امـــوال منقول و غیر 

منقول مقید  نمی باشد.
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ماده 442 –	 
حـــدود اســـتفاده جمعیت عـــام المنفعه از صالحیت ســـلطه عامه، ماننـــد عدم جواز 
ر زمان دربارۀ ملکیت این اموال  حجز بر تمام و یا قسمتی از اموال جمعیت، عدم تاثیر مرو

ک برای تامین اهداف جمعیت توسط مقررات توضیح می شود. و جواز استمال
ماده 443 –	 

جمعیـــت عام المنفعه تحـــت مراقبت مرجع صالحیتدار مربـــوط فعالیت می نماید. 
یب مجمع عمومی توســـط  اجـــراآت جمعیـــت از نظر تطابق با قوانین، اساســـنامه و تصاو

مرجع مذکور مورد تفتیش و تحقیق قرار می گیرد.
کار راپور اجراآت  گردیده و در ختم  هیئـــت تفتیش از طرف مرجع صالحیتدار تعیین 

خود را به مرجع مربوط تقدیم می نماید.
ماده 444 –	 

که هدف مشـــترک  )1(مرجـــع صالحیتدار می تواند اتحـــاد چند جمعیت عام المنفعه را 
بـــارۀ توحید فعالیت هـــا یا تعدیل  یب نماید. همچنـــان می تواند در داشـــته باشـــند تصو
اهداف جمعیت های مختلف بر وفق احتیاجات محیط یا بمنظور ایجاد هم آهنگی 
که برای تامین اهداف  که از طرف آنها انجام می گردد و با اسباب دیگری  بین خدماتی 

جمعیت ها مفید پنداشته شود، تصمیم اتخاذ نماید.
یـــب خود اســـباب و طـــرز العمل اتحـــاد و چگونگی تســـلیمی  )2(مرجـــع مذکـــور در تصو

راق و اسناد را به هیئت جدید توضیح می نماید. اموال، او
ماده 445 –	 

یت هیئت عامل می شوند،  )1(مرجع صالحیتدار می تواند اشخاصی را که داوطلب عضو
اجازه شمول ندهد.

یـــان انتخابات  )2(مرجـــع صالحیتـــدار می توانـــد یکـــی از داوطلبـــان را بـــرای مراقبت جر
اعضاء تعیین نماید.

گرفته باشـــد،   گـــر انتخابـــات مخالف احـــکام قانون یا اساســـنامه جمعیت صورت  )3(ا
ز از اجرای  مرجـــع صالحیتـــدار قرار مدللی مبنی بر الغای انتخـــاب را در خالل )15( رو

انتخابات صادر می نماید.
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ماده 446 –	 
ییس هیئت مدیـــره ای را برای اجرای  )1(مرجـــع صالحیتـــدار می تواند بنابر قـــرار مدلل، ر

گردیده موقتا تعیین نماید. که در اساسنامه جمعیت توضیح  وظایفی 
ییس یا هیئت مدیره  ییس یا هیئت مدیره موقت وقتی تعیین می گردد که در اجراآت ر )2(ر
ز نماید، کـــه دوام آنها بوظیفه بمصلحـــت جمعیت نبوده با  جمعیـــت چنان تخلفـــی برو

یخ اخطار برفع تخلفات نپرداخته باشد. ز از تار ر )15( رو وجود اخطار جمعیت و مرو
ماده 447 –	 

کارکنان آن مکلف اند تمام اموال جمعیت،  اسناد  )1(اعضای هیئت مدیره جمعیت و 
و دفاتر مربوط را باختیار هیئت مدیره موقف بگذارد.

کارکنان جمعیت با سپردن اموال،  اسناد و  )2(مسئولیت قانونی اعضای هیئت مدیره و 
دفاتر مربوط به هیئت مدیره موقت خاتمه پیدا  نمی کند.

ماده 448 –	 
که در قرار تعیین شـــان  ییـــس یـــا هیئت مدیره موقت مکلف اســـت در خالل مدتی  ر
یـــح یافته، مجمع عمومی را دایر و راپور اجراآت خـــود را تقدیم نماید. مجمع عمومی  تصر
بعد از اســـتماع راپور، هیئت مدیره جدید را مطابق به اساســـنامه و احکام قانون انتخاب 

می نماید.
ماده 449 –	 

ییس و یا هیئت مدیره موقت که در داخل مدت معینه  یب ر جمعیت به تطبیق تصاو
گرفته، در داخل حدودی که در قرار مذکور و یا اساسنامه  مندرج قرار، تعیین شان صورت 

جمعیت توضیح شده، مکلف می باشد.
ماده 450 –	 

که باثر تخلف مســـئولیت شـــان  مرجـــع صالحیتدار، اعضای هیئت مدیره ســـابق را 
ز از سه سال نباشد، از داوطلب شدن مجدد بحیث  که متجاو گردیده، برای مدتی  ثابت 

عضو هیئت مدیره محروم می سازد.
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مبحث پنجم – جمعیت خیریه
ماده 451 –	 

یـــه و یا رفاه  که بـــرای تامین اهـــداف خیر یـــه عبـــارت از جمعیتیســـت  )1(جمعیـــت خیر
اجتماعی جهت استفاده اعضای جمعیت یا سایر اشخاص تاسیس شده باشد.

)2(اعضای هیئت مدیره  نمی توانند در داخل جمعیت به شغل دیگری در مقابل اجرت 
رزند. اشتغال و

ماده 452 – 	 
)1(هیئت مدیره جمعیت خیریه مکلف به تهیه راپور اجراآت ساالنه می باشد.

)2(هیئـــت مدیره بودجه ســـاالنه جمعیـــت را با اســـناد و مدارک آن بمرجـــع صالحیتدار 
رت مرجع مذکور را تهیه میکند. تقدیم نموده و معلومات مورد ضرو

مبحث ششم – جمعیت فرهنگی
ماده 453 –	 

جمعیـــت فرهنگـــی، عبـــارت از جمعیتیســـت که هدف تاســـیس آنرا انکشـــاف امور 
علمی، فنی، ادبی و هنری تشکیل می دهد.

ماده 454 –	 
هیئـــت مدیره جمعیت فرهنگی مکلف اســـت راپور اجراآت ســـاالنه خـــود را باطالع 
مرجـــع صالحیتدار برســـاند. ایـــن جمعیت راجع به تقدیم اســـناد و معلومـــات الزمه تابع 

احکام سایر جمعیت های مندرج این قانون می باشد.

مبحث هفتم – مؤسسات
ماده 455 –	 

مؤسســـه، عبارت از شـــخصیت حکمییســـت که برای انجام خدمات بشری، دینی، 
علمی، فنی و یا ســـپورتی ازطریق تخصیص اموال برای مدت غیر معین تاســـیس یافته و 

بروی اهداف غیر انتفاعی فعالیت می نماید.
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ماده 456 –	 
)1(تاسیس مؤسسه توسط سند رسمی صورت می گیرد.

)2(سند رسمی حیثیت اساسنامه مؤسسه را داشته و حاوی مطالب آتی می باشد:
عنوان مؤسسه و مرکز اداره آن. مرکز اداره مؤسسه در خارج از افغانستان بوده نمی تواند.. 1
هدف و مرام تاسیس آن.. 2
اسم و شهرت مکمله مؤسس یا مؤسسین.. 3
که به مؤسسه تخصیص یافته است.. 4 تفصیالت دارایی ای 
ییس آن.. 5 تشکیل اداری مؤسسه و اسم ر
طرز نظارت و تفتیش امور مالی مؤسسه.. 6
طرز تعدیل اساســـنامه، الحاق، تجزیه و تاسیس نمایندگی های مؤسسه با توضیح . 7

که اموال مؤسسه به آن تعلق می گیرد. طرز تصفیه و تعیین مرجعی 
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 می توانند مطابق باحکام قانونی که دربارۀ وصیت و هبه موجود است، دعوی نمایند.
ماده 458 –	 

که توسط ســـند رسمی تاسیس شـــده باشد، مؤســـس آن می تواند قبل از  مؤسســـه ای 
اعالن توسط سند رسمی دیگری از تاسیس آن انصراف نماید.

ماده 459 –	 
که مطابق باحکام این قانون اعالن  شخصیت حکمی مؤسسه وقتی تثبیت می گردد 

گردیده باشد.
ماده 460 –	 

ییس آن و یا مرجع صالحیتداری که مؤسسه  اعالن مؤسسه بمطالبه مؤسس یا اولین ر
تحـــت نظـــارت آن قرار دارد، مطابق باحـــکام مربوط به اعالن جمعیـــت های مندرج این 

قانون صورت می گیرد.
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ماده 461 –	 
مرجع صالحیتدار می تواند دربارۀ تاســـیس، طرز اداره و اساســـنامه مؤسســـه، بمنظور 

تامین اهداف تاسیس آن، تعدیل وارد نماید.
ماده 462 –	 

ییس اداره و تمثیل می گردد. مؤسسه توسط ر
ماده 463 –	 

ییس مؤسســـه، بودجه و صورت حسابات ساالنه مؤسســـه را بمرجع صالحیتدار آن  ر
رت مرجع مذکور را تهیه می نماید. ارائه و معلومات مورد ضرو

ماده 464 –	 
مؤسسه  نمی تواند بدون اجازه مرجع صالحیتدار وصیت و یا هبه را قبول نماید.

ماده 465 –	 
که در  مرجع صالحیتدار می تواند در ضمن دعوی از محکمه مربوط عزل موظفینی را 
یده یا اعمال مخالف قانون یا اساســـنامه مؤسســـه را مرتکب  رز وظایـــف محوله اهمـــال و
گردیـــده انـــد و یـــا اموال مؤسســـه را مخالف اهداف تاســـیس یا اراده مؤســـس آن بمصرف 

گردیده اند مطالبه نماید. رسانیده یا اینکه مرتکب قصور فاحش 
ماده 466 –	 

مرجـــع صالحیتدار می تواند برای تامین اهداف مؤسســـه یا نگهداری اموال متعلق به 
که در اساسنامه مؤسسه قید  یا قسمتی از وجایب و شروطی را  آن تخفیف یا الغای تمام و

گردیده است،  از محکمه با صالحیت مطالبه نماید.
ماده 467 –	 

یش  ییس مؤسســـه مخالف قانون، نظام عامه یا خارج از حدود صالحیت خو هرگاه ر
اجـــراآت نماید، مرجـــع صالحیتدار می تواند این اجراآت را متوقف و ابطال این اجراآت را 

از محکمه با صالحیت مطالبه نماید.
ماده 468 –	 

یخ  کثـــر در خالل یکســـال از تار )1(مطالبـــه ابطـــال منـــدرج مـــاده )467( این قانـــون حدا
اجراآت، به محکمه تقدیم می گردد.
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که بر اساس حسن نیت ذیحق  )2(ابطال اینگونه اجراآت بر حقوق مکتســـبه اشـــخاصی 
گردیده اند، تاثیر ندارد.

ماده 469 –	 
احـــکام مربوط به جمعیت ها از قبیل تاســـیس، الحاق، تجزیه، تاســـیس نمایندگی، 
ییس موقت، انحالل و تصفیه، تبدیل مؤسســـه به عام المنفعه و همچنان حکم  تعیین ر

مندرج ماده )418( این قانون بر عموم مؤسسات نیز قابل تطبیق می باشد.
ماده 470 –	 

که به شکل وقف تاسیس  احکام مربوط به مؤسسات مندرج این قانون دربارۀ مؤسسه 
یافته باشد، استثناء  تطبیق نمی گردد.

ماده 471 –	 
که در موارد مربوط این  اتخاذ تدابیر در برابر تخلفات موظفین جمعیت ها و مؤسساتی 

قانون تصریح یافته، مانع تطبیق قانون جزای عمومی  نمی گردد.



پیوست دوم: قانون مؤسسات غیردولتی NGOsدر افغانستان

فصل اول_ احکام عمومی

هدف 
مادۀ اول:	 

 )NGOs(این قانون به منظور تنظیم فعالیت های مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی )1(
گردیده است. درکشوروضع 

)2( شـــرایط تأســـیس، ثبت، طرز اداره، فعالیت، نظارت داخلی، انحالل وتصفیۀ اموال 
مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی مطابق احکام این قانون تنظیم می گردد.

نام اختصاری
مادۀ دوم:	 

مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی)NGOs( دراین قانون بنام مؤسسه یاد می شود.
رعایت اسناد تقنینی

مادۀ سوم:	 
مؤسســـه دراجرای فعالیت های خود احکام قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی نافذه 

را رعایت می نماید.

مرجع ثبت
مادۀ چهارم:	 

زارت اقتصـــاد مرجـــع ثبـــت، نظـــارت، بررســـی وانســـجام فعالیت هـــای مؤسســـات  و
درافغانستان می باشد.
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اصطالحات 
مادۀ پنجم:	 

اصطالحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
1.  مؤسسه: سازمان غیردولتی، غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که شامل مؤسسات داخلی 

وخارجی می گردد.
پیشبرد هدف یا  که به منظور 2.  مؤسسۀ داخلی: عبارت ازمؤسسه غیردولتی داخلی بوده 

اهداف معین تشکیل می گردد.
که درخارج افغانستان مطابق قانون  3.  مؤسسه خارجی: عبارت از تشکل غیردولتی بوده 

گردیده وشرایط این قانون را بپذیرد. دول خارجی تْاسیس 
که درخارج افغانستان  4.  مؤسســـۀ خارجی بین المللی: عبارت ازتشـــکل غیردولتی بوده 
یک کشـــور را شـــامل می نماید.  مطابـــق قانـــون دول خارجی ایجـــاد وفعالیت آن بیش از

مؤسسات ملل متحد وارگان های مربوطۀ آن شامل این تعریف نمی باشند.
که: 5.  غیرانتفاعی به این مفهوم 

کاری مؤسسه به 	  مؤسسه نمی تواند دارایی، عایدات ومنافع حاصله را به جز اهداف 
یع نماید. هیچ شخصی توز

مؤسســـه نمی توانـــد از دارایی، عایـــدات ومنافع حاصله به مقاصد ومنافع شـــخصی 	 
کارکنان، کمک دهندگان یا نزدیکان  مؤسســـین، اعضاء، هیئت مدیره، مسؤولین، 

آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نماید.

طرز مصارف دارایی ها
مادۀ ششم: 	 

)1( دارایی، عایدات ومنافع حاصله صرف درجهت پیشبرد هدف یا اهداف غیرانتفاعی 
مؤسسه مصرف می گردد. 

)2( مؤسســـه مکلف اســـت در تمام فعالیت های خود حســـابدهی و شـــفافیت را بهبود 
کرایۀ دفاتر و منازل وسایرمصارف اداری و لوژستیکی  کارکنان،  بخشـــیده و درتادیۀ مزد 

معقولیت را به منظور جلب اعتماد عمومی مد نظر بگیرند.
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محدودیت های قانونی
مادۀ هفتم:	 

هیچگونه محدودیت باالی اهداف وفعالیت های مؤسســـه در افغانســـتان وضع شده 
نمی تواند، مگر به موجب قانون.

فعالیت های غیر مجاز
مادۀ هشتم:	 

مؤسسه نمی تواند فعالیت های ذیل را انجام دهد:
1. شرکت درفعالیت ها ومبارزات سیاسی.

2. پرداخت وتدارک وجوه مالی برای احزاب ونامزد های سیاسی.
3. ایجاد خشونت ودرگیرشدن درفعالیت های نظامی.

یع، خرید وفروش سالح ومهمات و تربیت اشخاص در رشته های نظامی. 4. تولید، توز
یسم. ر یق یا تامین ترو یستی، حمایت، تشو ر 5. اشتراک درفعالیت های ترو

ر، عرضه، نگهداشـــت،  یع، صدو یه، خرید و فروش، توز 6. مســـاعدت به زرع، تولیـــد، رو
ری تسهیالت در این زمینه. حمل و نقل، تملیک و استعمال مواد مخدر یا فراهم آو

7. استفاده ازامکانات مالی دست داشته علیه منافع ملی، شعایرمذهبی وتبلیغات دینی.
8. اشـــتراک در پروژه ها و قراردادهای ســـاختمانی. »در موارد استثنایی به درخواست رییس 
نمایندگی دیپلوماتیک کشور تامین کننده، وزیر اقتصاد می تواند اجازۀ خاص صادر نماید«.

9. انجام فعالیت های تجارتی صادرات و واردات.
10. انجام سایر فعالیت های مغایر قانون.

چتر مؤسسات
مادۀ نهم:	 

کردن  کامـــل  )1( مؤسســـات می تواننـــد بـــه منظـــور توســـعه، بهبـــود وتحقـــق فعالیت ها و 
کاری ) چتر( را مطابق احکام این قانون ایجاد نمایند. این تشکل بعد  ژه، تشکل  پرو کار

یابی مداراعتبار می باشد. کمیسیون عالی ارز از منظوری 
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)2( مؤسســـات می توانند به منظورهماهنگی وانســـجام بهترکار، با ادارات ذیربط دولتی، 
که تعداد آن از )سه( مؤسسه  کاررا منحیث یک مؤسسه غیردولتی  ســـازمان هم آهنگ 

کمترنباشد، مطابق احکام این قانون ایجاد نمایند.
یش را با همکاری کمیســـیون  )3( مؤسســـات مندرج فقرۀ )2( این ماده فعالیت های خو

یابی تنظیم مینمایند. عالی ارز

عضویت در سازمان های بین المللی 
مادۀ دهم:	 

یت  )1( مؤسســـه می تواند به منظور پیشـــبرد فعالیت های مربوط به طـــور داوطلبانه عضو
کسب نماید. سازمانهای بین المللی را 

رت در  یـــش را در صورت ضرو )2( مؤسســـه می تواند طبق اساســـنامه، نمایندگی های خو
کشورتأســـیس نماید، درایـــن صـــورت دفاترنمایندگی حایزشـــخصیت  ســـائر والیت هـــا 

حقوقی مستقل نبوده، فرع دفتر مرکزی شمرده می شود.

فصل دوم_ شرایط تأسیس ومراحل ثبت مؤسسه

شرایط تأسیس
مادۀ یازدهم:	 

)1( مؤسســـه بـــا حد اقل دوشـــخصیت حقیقی یـــا حقوقی داخلی و یا خارجـــی که یکی از 
آنهـــا در داخل افغانســـتان ســـکونت وآدرس معین داشـــته و شـــخصیت حقیقی ســـن 
قانونی را تکمیل نموده باشـــد،با تکمیل ســـند تأســـیس واساســـنامه توســـط مؤسسین 
تأســـیس می گردد. مؤسسه مکلف است مطابق ســـند تأسیس وا ساسنامه منظورشده 

نماید. فعالیت 
ییس و  ییـــس جمهور، رؤســـا و اعضـــای شـــورای ملی،ر ییـــس جمهـــور، معاونیـــن ر )2( ر
رؤســـاى  معینـــان،  څارنوالـــی،  لـــوی  رهبـــری  هیئـــت  زراء،  و عالـــی،  دادگاه  اعضـــای 
کمیسیون ها یا ادارات مستقل دولتی و رؤسای احزاب سیاسی، حق تأسیس مؤسسه و 

یت در آن را ندارند. عضو
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عدم استفاده از نام مشابه 
مادۀ دوازدهم:	 

کشوردرج شده می تواند. )1( مؤسسه دردفترثبت با یک یا بیشتر از یک لسان رسمی 
کـــه قباًل منحل شـــده،  )2( مؤسســـۀ جدیدالتأســـیس نمی توانـــد ازنـــام و آرم مؤسســـه ای 

استفاده نماید.
)3( مؤسســـه نمی تواند ازنام مشـــابه سایرمؤسســـات، شـــرکت های دولتی وشـــرکت های 

خصوصی استفاده نماید.

محتویات درخواست
مادۀ سیزدهم:	 

گردد. )1( مؤسسه برای مدت معین یاغیرمعین می تواند تْاسیس 
یش ازآنها  )2( مؤسســـه دارای نام، سمبول، آرم وآدرس مشخص بوده ودرفعالیت های خو

استفاده می نماید.
رقۀ درخواست تأسیس مؤسسه حاوی مشخصات ومعلومات ذیل می باشد: )3( و

نام رسمی واختصاری مؤسسه.	 
 آدرس وشهرت مؤسسین.	 
 ساختارتشکیالتی.	 
 میعاد فعالیت مؤسسه.	 
 اهداف ونوع فعالیت مؤسسه.	 
 داشتن پست الکترونیکی جهت تْامین ارتباط در صورت امکان.	 

محتویات اساسنامه
مادۀ چهاردهم:	 

)1( اساسنامۀ مؤسسه دارای مشخصات ومعلومات ذیل می باشد:
1. نام وآدرس رسمی.

2. اهداف وساحۀ فعالیت.
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3.طرز انتخاب و عزل هیئت مدیره.
یرجلسات.  4. طرزالعمل تدو

5. صالحیتها و مکلفیت های مجمع عمومی وهیئت مدیره.
گزارش دهی به هیئت مدیره ومجمع عمومی. 6. طرز 

7. صالحیت ها ومکلفیت های مسؤولین واعضاء.
8. طرزاستفاده از دارایی مؤسسه.

9. تعدیل اساسنامه، ادغام، انفصال، تغیرشکل وانحالل مؤسسه.
که بعدازانحالل یا سلب فعالیت  یع دارایی های مؤسسه  10. طرز العمل استفاده وتوز

کارباقی میماند. پایان  و
11. طرزنظارت داخلی ازاجرای فعالیت های مؤسسه.

کاری مؤسسه. 12. آغاز وختم سال 
ز بعد  )2( مؤسسه مکلف است، در صورت تعدیل اسناسنامۀ مربوط، طی مدت سی رو
از تعدیل آنرا توأم با یک نقل تصمیم مجمع عمومی یا سایر ارگانهای با صالحیت آن به 

کتبًا اطالع دهد. زارت اقتصاد  و
زارت اقتصاد مکلف اســـت تعدیل مندرج فقرۀ )2( این  )3( ادارۀ مؤسســـات غیردولتی و

ماده را در دفتر مربوط ثبت نماید.

طرز ارائۀ درخواست
مادۀ پانزدهم:	 

زارت  کســـب جـــواز فعالیت وثبـــت آن درمرکزبه و رقۀ درخواســـت را غرض  )1( مؤسســـه و
اقتصاد ودروالیات به ادارات والیتی ارائه وفورمه های معیاری را به منظور درج معلومات 
رقۀ درخواست را به  مطالبه شـــده، اخذ می نماید. ادارات والیتی مکلف اند بالفاصله و

زارت اقتصاد ارسال نمایند. و
)2( مؤسسه فرم های ثبت را خانه پری، نام ونام اختصاری، اساسنامه، تشکیل، اهداف 
اقتصادی، دارایی ابتدایی، آدرس مشـــخص درافغانســـتان و لیســـت وســـایل واجناس 
یابی، مؤسســـۀ داخلی مبلغ ده  مربوطـــه را ارائـــه نموده وبعد ازتایید کمیســـیون عالی ارز
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بین المللی مبلغ یک هزار دالر امریکایی را بعنوان حق  هزار افغانی ومؤسسات خارجی و
یزآنرا ضمیمۀ  یل بانک نموده واو ثبت بحســـاب واردات دولت بوســـیلۀ نامه رســـمًا تحو

اسناد مینمایند.
)3( مؤسسۀ خارجی عالوه بر ارائۀ اسناد مندرج فقرۀ )2( این ماده، سند یا مدارک معتبر 
کشـــور دیگراثبات نماید، درج درخواســـت نموده، به  که ثبت وفعالیت آن را در  دیگری 

زارت امور خارجه ارائه می نماید. و
)4( مؤسســـۀ خارجی یاد داشـــت کتبی را که حاوی اهداف و شرح کلی فعالیت های آن 
زارت امور  یش بعـــد از تاییـــد و می باشـــد توســـط نماینـــدۀ با صالحیت دفتـــر مرکزی خو

زارت اقتصاد ارائه می نماید. خارجه جهت ثبت و ثبت به و

ارزیابی درخواست 
مادۀ شانزدهم:	 

کمیسیون تخنیکی تحت نظرادارۀ  )1( درخواســـت ارائه شده واســـناد منضمۀ آن ازطرف 
یابی نهایی به  گردیده، جهت ارز بررســـی  زارت اقتصاد مطالعه و مؤسســـات غیردولتی و
یراقتصاد حسب لزوم دید، جهت سهولت  ز یابی سپرده می شود. و کمیســـیون عالی ارز
یض  کمیســـیون تخنیکی را به ادارات والیتـــی مربوطه تفو متقاضیـــان در والیات وظیفۀ 

نموده می تواند.
یافت درخواســـت ثبت مؤسســـۀ  زارت اقتصاد بعدازدر )2( ادارۀ مؤسســـات غیردولتـــی و
زارت  خارجی، درصورت نواقص یک کپی اسناد شامل دوسیه رادرمدت یک هفته به و

امورخارجه ارسال می نماید.
زارت  یابی و از نتیجۀ آن و زارت امورخارجه مکلف است درمدت یک ماه اسناد را ارز و  
یابی می تواند درخواست ثبت  کمیسیون عالی ارز کتبًا مطلع سازد، درغیر آن  اقتصاد را 

را طی مراحل نماید.
زارت امورخارجه درمورد ثبت مؤسسه اعتراض داشته باشد، اعتراض  )3( درصورتی که و
زارت اقتصاد ارائه می نماید. ادارۀ مؤسســـات غیردولتی  را همراه با اســـناد وشـــواهد به و
گیری  زارت اقتصاد مکلف است اسناد وشواهد را ضم دوسیه نموده، غرض تصمیم  و

یابی محول نماید. کمیسیون عالی ارز به 
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کمیسیون عالی ارزیابی ترکیب 
مادۀ هفدهم:	 

یابی مرکب است از: کمیسیون عالی ارز  )1(
ییس.	  زارت اقتصاد، به حیث ر  نمایندۀ با صالحیت و
زارت امورخارجه، به حیث عضو.	   نمایندۀ با صالحیت و
زارت مالیه به حیث عضو.	   نمایندۀ باصالحیت و
زارت عدلیه به حیث عضو.	   نمایندۀ با صالحیت و
کارواموراجتماعی، به حیث عضو.	  زارت   نمایندۀ با صالحیت و

ز  یابی، درخواســـت ثبت را بررســـی نموده، طی مـــدت پانزده رو کمیســـیون عالـــی ارز  )2(
یخ ارائۀ درخواست تصمیم مبنی برثبت یا رد آن را اتخاذ می نماید. ازتار

صدور جواز فعالیت 
مادۀ هجدهم:	 

زارت اقتصاد  گردد، و یـــب  یابی تصو )1( هرگاه ثبت مؤسســـه ازطرف کمیســـیون عالی ارز
یاشخصی  یراقتصاد و ز مکلف اســـت جواز فعالیت را به درخواست دهنده به امضاء و

یض شده، صادرنماید. که صالحیت به وی تفو
زارت اقتصاد مکلف است یک نقل)کاپی( مکمل اسناد مؤسسۀ خارجی را بعد از  )2( و
زارت ســـکتوری مربوطه  زارت امورخارجـــه و و یابی بـــه و یـــب کمیســـیون عالـــی ارز تصو

ارسال نماید.
زارت اقتصاد مکلف اســـت دالیل  یب قـــرار نگیرد، و )3( هـــرگاه ثبت مؤسســـه مورد تصو

عدم ثبت را طورکتبی به درخواست دهنده ابالغ نماید.
زارت اقتصـــاد شـــهرت مکمـــل مؤسســـات ثبت شـــده را بـــه منظورتأمیـــن امنیت،  )4( و

زارت امورداخله قرار می دهد. بدسترس و
رت  یب شـــده را عندالضرو زارت اقتصاد یک نقل اســـناد مورد نیاز مؤسســـات تصو )5( و

زارت های سکتوری قرار می دهد. بدسترس و
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رد درخواست
مادۀ نوزدهم:	 

یابی درحاالت ذیل درخواست ثبت را رد می نماید: کمیسیون عالی ارز  )1(
که اساسنامه اسناد ومدارک ثبت مطابق شرایط مندرج این قانون نباشد. 1. درصورتی 

که اسناد نامکمل باشد. 2. درصورتی 
3. درصورتی که نام مؤسســـۀ درخواســـت دهنده با نام مؤسسۀ دولتی یا غیردولتی قباًل 
یابانام شـــرکت ها ومتشـــبثین خصوصی مشابهت داشـــته وسبب سوء  ثبت شـــده و

گردد. تفاهم 
که دو یا بیش از دو مؤسسۀ غیردولتی به عین نام درخواست ثبت را ارائه  4. درصورتی 
 درخواســـت ثبت را ارائه نموده اســـت داده 

ً
که اوال نماید. حق اولیت به مؤسســـه ای 

ینصورت به درخواست دهندۀ بعدی فرصت داده می شود تا نام جدید  می شـــود، در
را انتخاب نماید.

یابی اسناد را  کمیســـیون عالی ارز )2( درصورت موجودیت نواقص دراســـناد ارائه شـــده، 
یافت درخواســـت جهت رفع نواقص ازطریق کمیســـیون  یخ در ز ازتار طی مدت ســـی رو
تخنیکـــی به درخواســـت دهنده مســـترد می نمایـــد. دراین صورت درخواســـت دهنده 

زاسناد را اصالح ومجددًا ارائه نماید. مکلف است طی مدت بیست رو

تثبیت شخصیت حقوقی
مادۀ بیستم:	 

زارت اقتصاد  کســـب جواز فعالیت از و شـــخصیت حقوقی مؤسســـه درافغانســـتان با 
تثبیت وتکمیل می گردد.

ضرورت اسناد قبلی
مادۀ بیست ویکم:	 

رت داشته باشـــد، ادارۀ مربوط مکلف  هرگاه مؤسســـه به اسناد ثبت شـــدۀ قبلی ضرو
است درزمینه همکاری نماید.
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فصل سوم_ فعالیت های اقتصادی، منابع تمویل ومالیات مؤسسه

منع فعالیت های اقتصادی
مادۀ بیست ودوم:	 

رده  که جهت برآو رزد  )1( مؤسسه درصورتی می تواند به فعالیت های اقتصادی مبادرت و
گیرد. شدن اهداف غیرانتفاعی آن صورت 

)2( عواید حاصله از فعالیت های اقتصادی مؤسسه صرف برای پیشبرد اهداف ومقاصد 
تعیین شدۀ مؤسسه مورد استفاده قرار می گیرد.

)3( عواید حاصلۀ فعالیت های اقتصادی مؤسســـه بصورت مســـتقیم یا غیر مستقیم به 
منظور منفعت شـــخصی مؤسســـین، مســـؤولین، اعضاء، هیئت مدیره و سایرکارکنان 

یع شده نمی تواند.  وکمک دهندگان مصرف یا توز
کارکنان نمیتوانند معامله اقتصادی را با مؤسسۀ  )4(- هیئت مدیره، مســـؤولین و ســـایر 

مربوط انجام دهند.

کار آغاز 
مادۀ بیست وسوم:	 

ژوی تعهد شده را بعد از مطالعه  )1( مؤسسه مکلف است قبل از آغاز کار مسودۀ اسناد پرو
زارت اقتصاد ارائه نماید. و موافقه توسط ادارات سکتوری غرض تایید و ثبت به و

ژه هـــای عاجـــل و اضطـــراری بشـــری از حکم مندرج فقـــرۀ )1( این ماده مســـتثنی  )2( پرو
ژه  می باشـــد. مؤسســـه مکلف اســـت در همآهنگی بـــا ادارات ذیربط بعد از انجـــام پرو

گزارش آنرا به مراجع مربوط ارائه نماید.

شرایط استخدام در مؤسسات
مادۀ بیست وچهارم:	 

ژه های مربوط شـــرایط ایمنی  پرو )1( مؤسســـه مکلف اســـت درفعالیت های اقتصـــادی و
یش فراهـــم وامتیازات اقلیمی وســـاحوی رابه انها  کارکنان خو کار را بـــرای  ومحافظـــوی 

بپردازد.
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ییس واعضای  گیرد. ر )2( مؤسسه مکلف است اصل شایسته گی را دراستخدام مد نظر 
یش را مقرر نمایند. هیئت مدیرۀ مؤسسه نمیتوانند اعضای فامیل یا اقارب نزدیک خو

افغانهـــای  بـــه  را  اولیـــت  حـــق  کارکنـــان  اســـتخدام  در  اســـت  مکلـــف  مؤسســـه   )3(
واجدشرایط بدهد.

)4( مؤسسه مکلف است در استخدام کارکنان خارجی اجازۀ قبلی مراجع ذیربط را حاصل 
زارت امورخارجه کتبًا اطالع دهد. یخ مواصلت، آغازوختم وظیفۀ آنها به و و از تار

در حاالت اضطراری بشری استخدام اتباع خارجی از این امر مستثنی است.   

منابع تمویل 
مادۀ بیست وپنجم:	 

یل شده می تواند: مؤسسه ازمنابع ذیل تمو
1- اعانه وهدایا.

2- ترکه، عطایا و وصیت.
یت. 3 حق العضو

4- دارایی منقول وغیرمنقول.
5- عواید حاصله ازطریق فعالیت های قانونی اقتصادی.

شرایط استفاده از اموال 
مادۀ بیست وششم:	 

برای انجام مقاصد  )1( مؤسســـه طبق احکام قانون دارای اموال منقـــول وغیرمنقول بوده و
واهداف غیرانتفاعی از آن استفاده می نماید.

زارت های مالیه  کاپی آن بـــه و گردیده،  )2( امـــوال منقول وغیرمنقول بنام مؤسســـه ثبـــت 
واقتصاد ارسال می گردد.

)3( مؤسســـین، اعضای هیئت مدیره وســـایرکارکنان نمیتوانند اموال منقول وغیرمنقول 
یا ثبت نمایند. مؤسسه را بنام خود یا اقارب نزدیک خریداری و

)4( عواید ناشـــی ازاموال منقول وغیرمنقول مؤسســـه مطابق احکام این قانون واساسنامۀ 



کشور افغانستان   146  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

گردیده باشـــد، در  یا شـــخصی که دراساســـنامه مؤظف  مربـــوط تحت نظرهیئت نظار و
گرفته می تواند.  جهت اهداف غیر انتفاعی مورد استفاده قرار 

بررسی امور مالی 
مادۀ بیست وهفتم:	 

یکارد( مالی ســـاالنه بوده وگزارش آن  )1( مؤسســـه مکلف به داشـــتن صورت حســـاب )ر
زارت اقتصاد قرارداده  مطابق احکام این قانون تهیه وحین بررســـی ونظارت بدســـترس و

می شود.
یشرا بااســـتفاده ازنورم های بین المللی،  )2( مؤسســـه مکلف اســـت امورمالی ســـاالنۀ خو
زارت های اقتصـــاد و مالیه ومراجع  گزارش آنرا بـــه و بررســـی مالی وحســـابی نموده، نقل 
که توانایی بررســـی مالی و حســـابی خود را توسط  یل کننده ارائه نماید. مؤسســـه ای  تمو
زارت هـــای اقتصـــاد و مالیه در مشـــوره با  بررســـان مالـــی بین المللی نداشـــته باشـــند و
کنندۀ مؤسسات تدابیر مناسب دیگری را در زمینه اتخاذ نمایند. نهاد های همآهنگ 

)3( هیئت مدیره وسایرمسؤولین مؤسسه از اجراآت غیرقانونی امور مالی وحسابی مسؤول 
می باشد. 

الت تهیه وسایل و سامان آ
مادۀ بیست وهشتم: 	 

)1( مؤسســـه مکلف اســـت مـــواد، ماشـــین آالت، عراده جـــات وسایرســـامان آالت مورد 
کشور تهیه نماید. درصورت عدم موجودیت  ژه های تایید شـــده را از داخل  رت پرو ضرو
آن درداخل کشور یا تفاوت فاحش قیمت ها، مؤسسه می تواند آنرا ازخارج تدارک نماید.
ید ســـامان آالت، مواد ولوازم ازخـــارج، اجازۀ قبلی  )2( مؤسســـه مکلف اســـت دربارۀ تور

زارت اقتصاد حاصل نماید. ادارات ذیربط دولتی را ازطریق و
)3( مؤسســـه نمی تواند وســـایط وتجهیزات مؤسســـه را بفروش برســـاند یا به خارج انتقال 

دهد. 
یش را بـــه منظور تْامین اهـــداف غیرانتفاعی  مؤسســـه می توانـــد وســـایط و تجهیزات خو  
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باالى اشـــخاص انفرادى و ســـکتور خصوصی به اســـاس مزایـــده و داوطلبی تحت نظر 
زارت هاى مالیه و اقتصاد به فروش برساند، در این صورت از  نمایندگان با صالحیت و

فروش همچو وسایل و تجهیزات طبق قانون مالیه اخذ می گردد.
هرگاه وسایط و تجهیزات باالى سایر مؤسسات به فروش برسد، در این صورت مؤسسۀ   

فروشنده از پرداخت مالیه معاف می باشد.
رود وفعال ساختن وسایل و تجهیزات مخابراتی اجازه  )4( مؤسسه مکلف است دربارۀ و

زارت اقتصاد حاصل نماید. زارت مخابرات را از طریق و قبلی و

داشتن حساب بانکی 
مادۀ بیست و نهم:	 

)1( مؤسسه مکلف است دارایی های اسعاری وافغانی خود را به حساب معینۀ بانکی در 
کشورشامل حساب نماید. یکی از بانکهای داخل 

)2( بانک ها مکلف اند درمورد افتتاح حساب بانکی واسعاری برای مؤسسات تسهیالت 
الزم فراهم نمایند.

معافیت از مالیات ها
مادۀ سی ام:	 

ید  گمرکی در ارتبـــاط به تور )1( مؤسســـه از پرداخـــت هرنوع مالیات، تکـــس ومحصوالت 
پیشبرد اهداف  که در اموال، اجناس وســـایر تجهیزات مربوط به ســـاحۀ فعالیت شـــان 
ری می باشـــد، طبق احـــکام قوانیـــن مالیات بـــر عایدات و  یـــه ضـــرو غیرانتفاعـــی وخیر

گمرکات معاف می باشد.
یزه را بپردازد. )2( تبعه خارجی مؤسسه مکلف است مطابق احکام قانون تکس و

کارکنان مؤسسه مکلف اند مطابق احکام قانون مالیات برعایدات، مالیات مربوط   )3(
را بپردازند.
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گزارش دهی مؤسسات فصل چهارم_ 

گزارش ارائه 
مادۀ سی و یکم:	 

گزارش فعالیت های  پایان سال مالی،  )1( مؤسسه مکلف است طی مدت سه ماه بعد از
زارت اقتصاد ارائه نماید. یشرا به و تحقق یافتۀ ساالنۀ خو

که  یشـــرا در هر شـــش ماه مطابـــق فورمۀ  گـــزارش فعالیت خو )2( مؤسســـه مکلف اســـت 
زارت اقتصاد ارائه  رت قابل اصالح بوده، به و زارت اقتصاد ترتیب وعندالضرو ازطـــرف و

نماید.
گزارش شـــش ماه به شـــکل نســـخۀ اصلی، ســـه نقل ترتیـــب وبه دفتر مرکـــزی و دفاتر   )3(
گزارش  زارت اقتصاد در برابر رسید سپرده می شود. دفاتر منطقوی مکلف اند  منطقوی و

زارت اقتصاد ارسال نمایند.  را به اسرع وقت به دفتر مرکزی و
کشور ترتیب می گردد. گزارش شش ماهه به یکی ازلسانهای رسمی   )4(

که در آن  زارت سکتوری  یش را به و )5( مؤسسه مکلف است نقلی ازگزارش شش ماه خو
کند. اجرای فعالیت می نماید، ارسال 

گزارش تحلیل و ارزیابی 
مادۀ سی و دوم:	 

گزارش شـــش ماهه  یافت  یخ در ز ازتار زارت اقتصـــاد مکلـــف اســـت درظرف نـــود رو )1( و
یابی نموده از نتیجه به مؤسسۀ مربوط اطالع دهد. مؤسسه، آنرا تحلیل و ارز

زارت اقتصاد مکلف اســـت نقل مختصرگزارش ســـاالنۀ مؤسسات خارجی را بعد از  )2( و
زارت امورخارجه ارسال نماید. یابی به و تحلیل و ارز

نظارت، بررسی و تسلیمی پروژه 
مادۀ سی و سوم:	 

ژۀ مؤسسه مطابق قرار داد  کار و طرز فعالیت پرو کیفیت  کمیت و  )1( نظارت و بررســـی از 
عقدشده صورت می گیرد.
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زارت اقتصاد و ادارات  )2( مؤسســـه مکلف اســـت غرض بازدیـــد ونظارت هیئت هـــای و
کاری را فراهم نماید. ژه های منظور شده تسهیالت  پرو ذیربط سکتوری از

ژه را  کار پرو )3( ادارات ذیربط ســـکتوری مکلف اند درتماس بامؤسســـه جریان پبشرفت 
ژه به  بررســـی ومراقبت نموده، بانظرداشت خصوصیت پرو از نظر فنی به صورت دوامدار

گزارش ارائه نماید. زارت اقتصاد  و
ژه طبق قرارداد عقد شده ازصورت تسلیمی  )4( مؤسســـه مکلف اســـت بعد از اکمال پرو

کتبًا اطالع دهد. زارت اقتصاد  ژه واسناد مربوطه به ادارات سکتوری ذیربط و و پرو

ل وتصفیه مؤسسات فصل پنجم_ تجدید سازمان، ادغام، انحال

تغییر شخصیت 
مادۀ سی و چهارم:	 

)1( مؤسســـه می تواند با مؤسســـه یا مؤسسات دیگر که دارای اهداف مشابه باشند، بعد از 
زارت اقتصاد مدغم، منفصل یا تغیرشکل دهد. تفاهم با و

)2( درصـــورت ادغام یا تغیرشـــکل، مؤسســـۀ ثبت شـــدۀ جدید مســـؤول ایفـــاء تعهدات 
مؤسسۀ قبلی می باشد.

یش می باشد،  )3( درصورت انفصال مؤسسات ازهمدیگر، هرکدام مسؤول تعهدات خو
گرفته باشد. مگراینکه درقرارداد طوردیگری موافقه صورت 

)4( مؤسســـه نمی توانـــد به تشـــکیل انتفاعـــی تغییر شـــخصیت حکمی نموده یا با ســـایر 
گردد. تشکیالت انتفاعی مدغم 

ل  انحال
مادۀ سی و پنجم:	 

)1( مؤسسه درحاالت ذیل منحل می گردد:
کـــه میعاد تأســـیس آن ختـــم گردیده باشـــد، اما درصـــورت تقاضا وتداوم  1. درصورتـــی 

فعالیت، این میعاد قابل تجدید می باشد.
گیری مؤسســـه بـــه طور داوطلبانـــه مطابق  کـــه عالیتریـــن مرجع تصمیم  2. درصورتـــی 

اساسنامۀ مربوط به انحالل آن تصمیم اتخاذ نماید.



کشور افغانستان   150  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

گزارش ســـاالنۀ  که مؤسســـه درظرف یک ســـال بعد از پایان ســـال مالی،  3. درصورتی 
زارت اقتصاد ارائه ننماید. یش را به و فعالیت خو

کـــه مطابق حکم مندرج فقرۀ )1( مادۀ چهل و هفتم این قانون در خالل  4. در صورتـــی 
مدت شش ماه به ثبت مجدد اقدام نه نماید.

یابی درمغایرت بامنافع  کمیسیون عالی ارز که فعالیت مؤسسه از جانب  5. درصورتی 
گردد. عامه، نقض احکام این قانون یا سایرقوانین نافذه تثبیت 

زارت اقتصاد مکلف اســـت از حاالت انحالل مندرج اجزای ) 1، 3 و 4 ( فقرۀ )1(  )2( و
که  کتبًا به مؤسســـه اطالع دهـــد. در صورتی  کمبود های مربوط،  ایـــن مـــاده و نقایص و 
یخ ابالغ به رفع آن موفق نگردد، مؤسســـه بعد از  ز از تار مؤسســـه در خالل مدت ســـی رو

یابی منحل می گردد.  کمیسیون عالی ارز تایید 
زارت اقتصاد مؤسسه را  )3( درصورت اعالم انحالل یا انقضای میعاد معینۀ اعتراض، و

از دفتر ثبت حذف می نماید.
کمیســـیون حـــل اختالفات مراجعـــه و اعتراض  )4( مؤسســـه می توانـــد دربارۀ انحالل به 

یش را ارائه نماید. خو

ل عواقب انحال
مادۀ سی وششم:	 

)1( درصـــورت انحالل یا تغیرشـــکل مؤسســـه )از حالت غیرانتفاعی بـــه انتفاعی( دارایی 
کمیســـیون عالی  منقـــول و غیر منقول باقی مانده بعداز پرداخت طلبات ودیون وتایید 
که  یع می گـــردد. در صورتی  یابی به ســـایر مؤسســـات دارای فعالیت های مشـــابه توز ارز
مؤسسات مشابه آن موجود نباشد، دارایی منقول و غیر منقول به دولت تعلق می گیرد.

)2( دارایی منقول و غیر منقول مؤسســـۀ منحل شـــده به مؤسســـین، اعضا، هیئت مدیره 
یع شده نمی تواند.  گان و یا اقارب آنها توز کمک دهنده  کارکنان و  مسوولین، 
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کمیسیون حل اختالفات فصل ششم_ 

کمیسیون ترکیب 
مادۀ سی وهفتم:	 

)1( بـــه منظورحـــل اختالفات ناشـــی ازتطبیق احکام ایـــن قانون بین مؤسســـات وادارات 
کمیسیون حل اختالفات ایجاد می گردد. دولتی و اتخاذ تصامیم در زمینه 

که سه عضو آن باساس پیشنهاد  کمیســـیون حل اختالف دارای)5( پنج عضو بوده   )2(
ییـــس جمهـــور و دو عضـــو آن از طـــرف ادارۀ مؤسســـات  زارت اقتصـــاد و منظـــوری ر و
همآهنگ غیردولتی معرفی و وظایف محوله را با بیطرفی و استقاللیت انجام می دهند.

ره یی برای مدت  ییـــس کمیســـیون حل اختالفـــات از بین اعضای آن به شـــکل دو )3( ر
یکسال انتخاب می گردد.

رۀ دو ســـاله ازطرف ادارات ذیربـــط معرفی و بیش از  )4( اعضـــای کمیســـیون برای یک دو
ره تمدید شده نمی تواند. یک دو

کمیسیون دارای شرایط ذیل می باشند: )5( اعضای 
کاری حد اقل پنج سال.	  داشتن تحصیالت عالی و تجربۀ 
نداشتن سوابق جرمی.	 

گانۀ را وضع نماید. )6( کمیسیون می تواند بمنظور پیشبرد وظایف محوله طرزالعمل جدا

بررسی اعتراض 
مادۀ سی و هشتم:	 

کمیســـیون حـــل اختالفات  کتبًا به  یـــش را  کننـــده می توانـــد اعتـــراض خو )1( اعتـــراض 
ارائه نماید.

یافت اعتراض و شـــکایات زمان  کمیســـیون حل اختالفات مکلف اســـت بعد از در  )2(
معین را غرض حضور طرفین اختالف تعیین و در ظرف یک ماه تصمیم اتخاذ نماید.
ری و به طرفین اجازۀ مباحثۀ  کمیســـیون شـــواهد و مدارک الزمۀ دو جانبه را جمع آو  )3(

کتبی را می دهد. شفاهی و 
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کمیسیون تصمیم 
مادۀ سی و نهم:	 

که طرفیـــن به آن قناعت نداشـــته  کمیســـیون قطعـــی می باشـــد. در صورتی  )1( تصمیـــم 
کم مربوط مراجعه نمایند. باشند، می توانند به محا

)2( طرفین اختالف در جریان بررسی شکایات حق داشتن وکیل مدافع را دارا می باشند.

فصل هفتم_ احکام نهایی

عدم مداخله در امور مؤسسه 
مادۀ چهلم:	 

کاری مؤسســـات مداخلـــه  )1( ادارات دولتـــی و غیردولتـــی نمیتواننـــد در فعالیت هـــای 
نمایند، مگر مطابق احکام این قانون.

)2( ادارات سکتوری مربوط از حکم مندرج فقرۀ )1( این ماده مستثنی اند.

نمبر پلیت 
مادۀ چهل و یکم:	 

مؤسســـه بعد از کســـب جواز فعالیت می تواند نمبر پلیت مؤقت را برای وســـایط نقلیۀ 
یش طبق اسناد تقنینی مربوط تهیه نماید. خو

مساعدت های داوطلبانه 
مادۀ چهل و دوم:	 

مساعدت ها و همکاری های اشخاص حقیقی و حکمی داوطلب، احزاب سیاسی، 
کـــز عبادتگاه های  اتحادیه هـــای تجارتـــی، ســـازمانهای اجتماعـــی، مناطق نظامـــی و مرا

مذهبی تابع احکام این قانون نمیباشند.

کارکنان  استخدام 
مادۀ چهل و سوم:	 

کار و سایر اسناد  کارکنان مربوط احکام قانون  مؤسسه مکلف است حین اســـتخدام 



پیوست ها  /  153

کشور را رعایت نماید. تقنینی نافذۀ 

نظارت و وضع لوایح 
مادۀ چهل وچهارم:	 

زارت اقتصاد مکلف است از تطبیق احکام مندرج این قانون نظارت نماید.  )1( و
زارت اقتصاد می تواند بمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون لوایح وضع نماید. )2( و

حفظ اسرار 
مادۀ چهل و پنجم:	 

ژه های محرم، اسناد محرم، آرشیف  مسؤولین و اعضای مؤسســـه نمیتوانند اسرار پرو
یخی، فرهنگی و مناطق نظامی را به مقاصد شـــخصی و انتفاعی در داخل و یا  آبدات تار

کشور انتقال دهند. خارج 

کسب معلومات 
مادۀ چهل و ششم:	 

یش را  زارت اقتصاد معلومات مورد نیاز خو مراجع امنیتی می تواننـــد صرف از طریق و
رند. پیرامون فعالیت های مؤسسات غیردولتی بدست آو

مکلفیتهای مؤسسه 
مادۀ چهل و هفتم:	 

یش را قانونًا اخذ نموده، مکلف  که قبل از انفاذ این قانون جواز فعالیـــت خو )1( مؤسســـۀ 
یش  یخ انفاذ این قانون، درخواست ثبت مجدد خو است در خالل مدت شش ماه از تار

زارت اقتصاد ارائه نماید. را توْام با اسناد مربوط به ادارۀ مؤسسات غیردولتی و
که مؤسســـات مندرج فقرۀ یک این ماده پول تضمیـــن را قبل از انفاذ این  )2( در صورتـــی 

قانون پرداخته باشند، وجوه مذکور به عوض پول حق الثبت محاسبه می شود.
زارت اقتصـــاد مکلـــف اســـت طـــی مـــدت یـــک هفته  )3( ادارۀ مؤسســـات غیردولتـــی و
یابی ارائـــه نماید.  درخواســـت و اســـناد مربوط را غرض بررســـی به کمیســـیون عالـــی ارز
یـــخ نهایی تکمیل فورمه دربارۀ  ز بعد از تار یابی طی مدت )نود( رو کمیســـیون عالی ارز
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تایید یا رد آن تصمیم اتخاذ می نماید.
زارت اقتصاد مکلف اســـت در صورت تایید درخواســـت و اســـناد مربوط، مجددًا  )4( و

جواز فعالیت را طبق احکام این قانون صادر نماید.
زارت اقتصـــاد مکلف اســـت، با نظرداشـــت حکم مادۀ نوزدهم ایـــن قانون دالیل رد  )5( و

کتبًا به مؤسسه ارائه نماید. یش را  خو
کمیســـیون  گردد، بعد از تایید  که مؤسســـه مرتکب یکی از تخلفات ذیل  )6( در صورتـــی 
هـــزار  پنجصـــد  الـــی  افغانـــی)1000(  یکهـــزار  مبلـــغ  از  احـــوال  حســـب  یابـــی  ارز عالـــی 

افغانی)500000(جریمۀ نقدی می گردد:
گزارش ساالنۀ نادرست.. 1 ارائه 
گزارش ساالنه در موعد مندرج فقرۀ )1( مادۀ سی و یکم این قانون.. 2 عدم ارائۀ 
عدم فراهم نمودن تســـهیالت غرض نظارت طبق حکم مندرج فقرۀ )2( مادۀ سی . 3

و سوم این قانون.

تاریخ انفاذ 
مادۀ چهل و هشتم:	 

گـــردد و با انفـــاذ آن مقررۀ  یـــخ توشـــیح نافذ و در جریدۀ رســـمی نشـــر  ایـــن قانـــون از تار
فعالیت هـــای مؤسســـات غیردولتی داخلی و خارجی )NGOs( منتشـــرۀ جریدۀ رســـمی 

شماره )792( سال 1421 ق ملغی شمرده می شود.



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 می باشد.

ارکان وقف 
مادۀ دوصدوسی ونهم: 	 

ارکان وقف عبارت اند از:
که مال خود را وقف می کند. 1ـ واقف:شخصی است 

که اســـتیفای منافع موقوفه از طرف واقف بـــه او واگذار  2ـ موقوف علیه:شـــخصی اســـت 
شده است.

که موضوع وقف قرار می گیرد. 3ـ عین موقوفه: مالی است 
4ـ جهت وقف )شخصیت حکمی وقف(.

اقسام وقف به اعتبار موقوف علهیم 
مادۀ دوصدوچهلم:	 

وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت آن بر دو قسم ذیل می باشد:
که برای امور خیریه جهت منافع عامه وقف شده باشد، مانند مدرسه  1ـ وقف عام: مالی 

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:	 

لت بر وقف نمایدوقبض طبقۀ  )1( وقـــف به ایجـــاب منجز واقف، به لفظ یا عملی که دال
گر وقف  اول موقوف علیهم یا ولی آنها قبل از فوت یا رجوع مالک محقق می گردد. ولی ا
گردد، باطل اســـت، مگر اینکه صحت وقف بر آن  معلق بر چیزی حتی معلوم الحصول 

معلق باشد.
)2(قبول وقف عام از مرجع تقلید اهل تشیع افغانستان و یا نمایندۀ مرجع تقلید یا متولی 
موقوفـــه و در وقف خـــاص ازطرف موقوف علیهم انجام می گیـــرد. همچنان در صحت 
کفایت می کند، ماننـــد اداء نماز در  وقـــف بر مقاصد عامه مجرد اســـتفاده برای قبـــض 

مسجد ودفن در مقبره. 
)3(عدم قبول یا رد وقف ازطرف نســـل متقدم، موجب محرومیت نسل متأخر از قبول آن 

نمی گردد.
)4(واقف باید مالک مال مورد وقف بوده و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی داشته 
کامل وصیت به وقف مال نماید، وصیت او صحیح  باشـــد.ولی هرگاه پسری ده ســـاله 

می باشد. 
)5( موقـــوف علیهم باید معین ودر وقف خاص، حین انتفاع موجود باشـــند. ولی معدوم 
ید این زمین را به اوالد و بعد  به تبع موجود از این حکم مستثنی است، مانند اینکه بگو

کردم. از آنها به اوالد آنها وقف 
که منصرف به کلی مجهول باشد، باطل  )6(وقف بر حمل غیر متولد و مجهول به نحوی 

است.
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شرایط مال مورد وقف 
مادۀ دوصدوچهل ودوم:	 

)1(مال مورد وقف دارای شرایط ذیل می باشد:
کلی ومبهم و وقف منفعت باطل است.. 1 عین باشد: بنا براین وقف دین و وقف 
انتفـــاع از وقـــف با بقای عیـــن آن ممکن و حالل باشـــد: بنـــا براین، اگر انتفـــاع ازعین . 2

موقوفه،جز به تلف شدن آن ممکن نباشد ویا انتفاع از آن حرام باشد،وقف باطل است.
در ملک واقف باشد.. 3
قبض و اقباض آن هرچند درآینده ممکن باشد.. 4
موقوفه مالیت مشروع وقانونی داشته باشد.. 5

کـــه آنرا عرف و عادت جـــزء یا تابع موقوفه محســـوب می نمایـــد، در موقوفه  )2(هرچیـــزی 
داخل می باشد.

که به منظور رسیدن به آن، مالی وقف می شود، مشروع باشد. )3(جهت وهدفی 
که  گردد.شرطی  که موقوفه، عندالحاجه به ملک واقف باز  کند  )4( واقف می تواند شرط 

با مقتضای عقد وقف منافات داشته یا غیر مشروع باشد، مبطل وقف است.

ادارۀ وقف
مادۀدو صد وچهل وسوم:	 

)1(وقف دارای شخصیت حکمی بوده ومتولی نمایندۀ قانونی آن می باشد.
)2( واقف می تواند خود یا شخص یا اشخاص دیگری را مستقاًل و یا مشترکًا متولی وقف 

یا ناظر اطالعی یا استصوابی تعیین نماید.
)3( متولی وقف دارای اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی بوده ومی تواند بعد از قبول 

رزد. سمت از تولیت امتناع و
که بـــه نحو تملیک بـــوده، متولی تعیین نکرده باشـــد،  )4(هـــرگاه واقـــف در وقف خاص 
گـــر در ادارۀ آن اختـــالف نمایند،  موقـــوف علیهم ســـمت متولـــی را دارامی شـــوند،ولی ا
نمایندۀ مرجع تقلید شـــیعه، یکی از موقوف علهیم یا شـــخص ثالثی را به عنوان متولی 

نصب می کند.
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)5(هرگاه 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 می نماید. 
)6(واقـــف یا مرجع تقلید اهل تشـــیع نمی توانـــد متولی وقف را بعـــد از انتصاب و قبول او 

عزل نماید،مگر به موجب مفاد و شرایط مندرج در وقفنامه.
)7( ناظـــر و متولـــی وقـــف در حکـــم امیـــن بـــوده، جز بـــا تعـــدی و تفریط، ضامـــن چیزی 
گر عمل،عرفا اجرت داشـــته باشـــد،می تواند اجرة المثـــل را با تأیید  نمی باشـــند. و لـــی ا
محکمـــه از حاصـــالت موقوفه بـــردارد، مگر اینکـــه از قراین فهمیده شـــود، واقف قصد 

مجانی بودن تولیت را داشته است.
)8(متولی نمی تواند، تولیت وقف را در حیات خود یا بعد از فوت به دیگری واگذار نماید 

مگر اینکه چنین اذنی ازطرف واقف داشته باشد.
)9(هرگاه در ضمن عقد وقف، مباشرت متولی شرط نشده باشد، وی می تواند برای اداره 

وقف وکیل تعیین نماید.
)10(وقـــف مجهـــول المصرف بر مصرف متعارف موقوفات حتی االمکان در موارد مشـــابه 

نظر واقف یامطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع مصرف می گردد.
)11(عواید زاید بر مصرف متعارف موقوفات، حتی االمکان در موارد مشابه، به نظر واقف یا 

مطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع مصرف می گردد.

وظایف متولی وقف
مادۀ دوصد وچهل وچهارم:	 

وظایف متولی وقف عبارت اند از:
کز ثبت دولتی در اسرع وقت. 1ـ ثبت موقوفه در مرا

2ـ حفظ و تسهیل انتفاع از موقوفه.
3ـ پرداخت مالیات و سایر عوارض دولتی و حق النظاره در صورت استحقاق.

که تصرف غیر قانونی یا استفاده سوء از وقف نموده اند. 4ـ اقامۀ دعوی علیه اشخاصی 
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:	 

)1(حق التولیه و حق النظاره و ســـایر مصارف الزمـــه وقف از اصل عایدات وقف مقدم بر 
کرده باشد. و  حق موقوف علیهم می باشـــد، مگر اینکه واقف طوری دیگری پیش بینی 
که برای نســـلهای آینده باقـــی نخواهد ماند،  لـــی هرگاه موقوفه در معرض خرابی باشـــد 
گردد. دراین صورت اصالح آن واجب می باشد،هرچند نسل حاضر از منافع آن محروم 
)2( هـــرگاه موقوفـــه به علت خرابی یا ســـایر اســـباب فاقد منافع برای جهت وقف شـــود، 
گر اجاره  کند. ولی ا متولـــی می تواند آنرا اجاره داده و اجرت را بر جهـــت مقصود مصرف 
کند تا  ممکن نباشـــد، می تواند بعضی از موقوفه را بفروشـــد و صـــرف برحصۀ باقیمانده 
که انتفاع به آن ممکن باشـــد،  گردد، در غیر آن می تواند آنرا به عین دیگری  قابـــل انتفاع 
تبدیل نماید. ولی هرگاه ممکن نباشـــد، می تواند آنرا بفروشد و ثمن آنرا بر جهت موقوف 

مقصود موقوف علیها صرف نماید.
)3(حـــق التولیـــه و حق النظـــاره، مطابق اندازۀ تعیین شـــده در وقف نامه می باشـــد و در 

صورت عدم تعیین، متولی، مستحق اجرت المثل عمل خود می باشد.

عزل ناظر و متولی 
مادۀ دوصدوچهل وششم:	 

)1(ناظر و متولی در موارد ذیل عزل می شوند:
که در هریک شرط شده باشد.. 1 فقدان وصف 
اثبات خیانت.. 2
ناتوانی در ادارۀ وقف.. 3
استعفاء.. 4
اثبات تعدی یا تفریط یا مسامحه در انجام وظایف.. 5

)2(هرگاه در حاالت مندرج اجزاء دوم، ســـوم و پنجم مندرج فقرۀ ) 1( این ماده، شخص 
گـــردد، دراین  دیگـــر از طـــرف مجتهد اهل تشـــیع به ضمیمـــۀ آنها تعیین و مشـــکل رفع 

که از جانب واقف نصب شده، عزل نمی گردند. صورت متولی و ناظر 
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گردیده و تا ابد مسجد  )3( هرگاه مســـجد خراب شود،عرصۀ آن از مسجد بودن خارج نه 
گر انتفـــاع از موقوفه غیر مســـجد به خاطر نابود شـــدن موقوف  باقـــی خواهـــد ماند، ولی ا

رثه او منتقل می شود. علیهم ناممکن شود، وقف باطل و بملکیت مالک یا و

خاتمه وقف
مادۀدوصد وچهل وهفتم:	 

وقـــف بـــا از بین رفتن شـــخصیت حکمـــی آن یا اموالی که وقف شـــده اســـت، خاتمه 
می یابد.

استیفاء منافع
مادۀ دوصدوچهل وهشتم:	 

که به موجب آن مالک دارای اهلیت تصرف،انتفاع مالی  )1( حق انتفاع، عقدی اســـت 
را به شخص دیگری واگذار نماید.

)2( حـــق انتفـــاع با ایجاب مالک به لفظ یا عمل دال بر آن و قبول و قبض منتفع یا ولی او 
ایجاد می شود.

)3( حق انتفاع به موجب حبس، قرار ذیل می باشد:
یا عمر منتفع و یا عمر شـــخص . 1 حق انتفاع عمری: انتفاع مال به مدت عمر مالک،و

ثالث.
کم و یا بیشتر.. 2 حق انتفاع رقبی: انتفاع مال به مدت معین،مانند ده سال یا 
حق انتفاع سکنی: انتفاع به خصوص سکونت به نحو عمری یا رقبی.. 3

)4( هرگاه حق انتفاع به مدت عمر منتفع یا شـــخص ثالث باشد، با فوت مالک یا رجوع 
گـــر به مدت عمر مالک یا شـــخص ثالث باشـــد و منتفع فوت  او زایـــل نمی گـــردد، ولی ا
رثه منتفع انتقال  نماید،درایـــن صورت حق انتفاع تا فوت مالک یا شـــخص ثالث بـــه و

می یابد.
که منتفع در انتفاع  )5( نحـــوهء انتفاع از مال، مطابق به نظر مالک می باشـــد، در صورتی 
آن مخالف نظر مالک عمل نموده یا در آن تعدی یا تفریط نماید، مسئول جبران خسارۀ 
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وارده می باشد.
)6( مصارف حفظ و تسهیل انتفاع از مال بر عهده مالک می باشد، ولی مصارف عرفی بر 

ذمۀ منتفع می  باشد، مگر اینکه مالک آنرا متقبل نموده باشد.
کند،  که وقف بر آن جایز است، حبس  )7( مالک می تواند، مال و ملک خودرا بر جهتی 
در ایـــن صـــورت محبوس در ملـــک مالک باقـــی می ماند،ولی هرگاه حابـــس در حبس 
کند.ولی  که حبس را فســـخ  مال،قصـــد قربت نمـــوده و حبس او دائم باشـــد،نمی تواند 
ید  گر بگو گرمقیـــد به مدت معینی بوده، نمی تواند قبـــل از آن مدت رجوع نماید. مثاًل ا ا
موتر من برای ده ســـال در خدمت ایتام یا اهل علم باشـــد، قربة الی اهلل، باید به آن ملتزم 
رثه او  گـــر حابس قبل از ده ســـال فـــوت نماید، مال مذکور بعد از ده ســـال بـــه و گـــردد و ا
گر بی مدت باشـــد،حابس می تواند هر وقـــت بخواهد حبس را  منتقـــل می گـــردد. و لی ا
فســـخ نماید و این حکم در عمری، رقبی و سکنی نیز جاری می گردد، وهمچنان بدون 
قصـــد قربـــت نیز الزم می گردد که دراین صورت مالک تـــا موعد معین به مال خود رجوع 

کرده نمی تواند.



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:	 

یف و اصطالحات آتی در این قانون مفهوم ذیل را افاده می کند: تعار
1. جمعیـــت: جمعیت هـــا به انجمن هـــا، اتحادیه ها، شـــوراها، مجمع ها و تشـــکیالت 
گروهی از اشخاص حقیقی و حکمی به صورت داوطلبانه و  که توسط  اطالق می شـــود 

غیرانتفاعی، غیرسیاسی و مطابق احکام این قانون تشکیل می گردد.
که برای حصول مقاصد علمی،  2. انجمن: اجتماع داوطلبانه اشـــخاص حقیقی اســـت 

ادبی و حرفه ای مطابق احکام این قانون ایجاد می گردد.
که برای مقاصد مشترک و مشروع  3. اتحادیه: اجتماع داوطلبانه اشخاص حکمی است 

حرفه ای، صنفی و تخصصی مطابق احکام این قانون ایجاد می گردد.
که برای حصول مقاصد مشترک  4. شـــوری: اجتماع داوطلبانه اشخاص حقیقی اســـت 

قومی، صنفی و منطقه ای مطابق احکام این قانون ایجاد می گردد.



که برای یک  گروهی از اشـــخاص و نهادهای اســـت  5. مجمع: اجتماع و یا جمع شـــدن 
رهم جمع می شوند. هدف مشترک و مشخص دو

زارت عدلیه  که شـــکل و محتوای آن از طـــرف و یســـت  6. جوازنامه: ســـند حقوقی بهادار
ترتیب و اعطاء می گردد.

رعایت احکام قوانین
مادۀ سوم:	 

یش اساســـات دین مقدس اســـالم،  جمعیت هـــا مکلـــف اند در پیشـــبرد اهداف خو
کشور را رعایت نمایند. احکام قانون اساسی و مواد این قانون و سایر قوانین نافذه 

تثبیت شخصیت
مادۀ چهارم:	 

که اساسنامۀ آن مطابق به احکام  شخصیت حکمی جمعیت زمانی تثبیت می گردد 
گردیده باشد. این قانون ترتیب، ثبت ونشر 

حدود فعالیت
مادۀ پنجم:	 

)1( جمعیت ها نمی توانند خالف منافع ملی و خارج ازحدود مندرجات اساسنامۀ ثبت 
یش فعالیت نمایند. شدۀ خو

رزند و یا مطالب سیاسی  )2( جمعیت ها نمی توانند، به فعالیت های سیاسی مبادرت و
را در اساسنامه های مربوط پیش بینی نمایند.

تساوی در برابر قانون
مادۀ ششم:	 

جمعیت ها، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.
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فصل دوم_ طرز تأسیس و ثبت تأسیس جمعیت
مادۀ هفتم:	 

که ســـن )18( ســـالگی را تکمیل نموده باشـــند، مطابـــق احکام این  اتباع افغانســـتان 
قانون می توانند، جمعیت ها را تأسیس نمایند.

منع تأسیس بیش از یک جمعیت تحت یک نام
مادۀ هشتم:	 

بـــه منظـــور ایجاد زمینه توســـعه و توســـعه بیشـــتر جمعیت ها، تأســـیس بیـــش از یک 
جمعیت تحت یک نام جواز ندارد.

تأسیس اتحادیه
مادۀ نهم:	 

جمعیت های دارای اهداف و فعالیت های مشـــترک یا مشابه می توانند، باهم الحاق 
گردد. یا ادغام 

محتویات اساسنامه
مادۀ دهم:	 

یـــب گردیده و حـــاوی مطالب ذیل  )1( اساســـنامۀ جمعیـــت از طـــرف مؤسســـان آن تصو
می باشد:

1. عنوان جمعیت و اهداف آن.
کار آن. 2. ساحۀ فعالیت و نحوۀ 

یت و حقوق و وجایب اعضاء آن. 3. شرایط عضو
ییدات انضباطی. یت و تطبیق سایر مو 4. شرایط اخراج از عضو

5. ساختار تشکیالتی.
6. موعد و طرز برگزاری جلسات.

7. طرز انتخاب هیئت رهبری و صالحیت های آن.
کنترل ازاجرای فعالیت های آن. 8. طرز 
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یل و طرز نظارت بر آن. 9. ذکر منبع تمو
10. طرز تعدیل و تغییر در اساسنامه، الحاق یا ادغام آن با جمعیت های دیگر.

11. تعیین موقعیت دفتر مرکزی و نمایندگی های آن.
12. موارد انحالل و طرز تصفیۀ امور مالی جمعیت.

13. ذکر اسما و شهرت مؤسسان.
)2( مؤسســـان جمعیـــت مکلـــف اند، اساســـنامۀ منـــدرج فقـــره )1( این مـــاده را ترتیب، 

یب و در مطابقت با احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی طی مراحل نمایند. تصو

داشتن دفاتر
مادۀ یازدهم:	 

جمعیت ها مکلف به داشتن دفاتر منظم مالی و حسابی می باشند.

مقر فعالیت
مادۀ دوازدهم:	 

که مطابق احکام این قانون تأسیس می گردد،  )1( دفتر مرکزی و مقر فعالیت جمعیت ای 
کشور بوده نمی تواند. درخارج 

کشـــورهای خارجی توسط افغانهای مقیم آن  که مطابق احکام قوانین  )2( جمعیت های 
کشـــور تْاســـیس و اداره می شوند، می توانند در داخل کشور شـــعبه یا نمایندگی تْاسیس 
کشـــور تابـــع احکام این قانون  نماینـــد، دراین صورت فعالیت های نمایندگی در داخل 

می باشد.
یش را درخارج از افغانســـتان مطابق به قوانین  )3( جمعیت هـــا می توانند دفاتـــر فرعی خو

کشور نباشند. که مغایر منافع ملی  کشور میزبان ایجاد نمایند. مشروط به این 

مرجع ثبت
مادۀ سیزدهم:	 

زارت عدلیه ثبت می گردند. )1( جمعیت ها از طرف و
گانه تنظیم می گردد. )2( طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها درمقررۀ جدا
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زارت عدلیـــه در برابر ده  )3( جوازنامـــۀ فعالیت جمعیت ها به مدت ســـه ســـال توســـط و
هزارافغانی صادر می گردد و بعد از سه سال قابل تمدید است.

کز والیات  ر و تمدیـــد جوازنامه هـــا را در مرا زارت عدلیـــه مؤظف اســـت شـــعبه صدو )4( و
ایجاد نماید.

آغاز فعالیت
مادۀ چهاردهم:	 

جمعیت بعد از اخذ جوازنامه می تواند به فعالیت آغاز نماید.

حقوق
مادۀ پانزدهم:	 

جمعیت ثبت شده دارای حقوق ذیل می باشد:
1. فعالیت مســـتقل یا با اشـــتراک سایر جمعیت ها، مشـــروط براینکه مطابق احکام مادۀ 

نهم این قانون با هم الحاق یا ادغام نموده باشند.
2. داشـــتن نشـــریۀ موقوت یا غیر موقوت مســـتقل به منظور پخش اهداف آن طبق احکام 

قانون.
که ممد تأمین اهداف مندرج اساسنامۀ مربوط باشد. 3. سایرحقوق قانونی ای 

فصل سوم_ امورمالی

منابع تمویل جمعیت
مادۀ شانزدهم:	 

یل شده می تواند: )1( جمعیت از منابع ذیل تمو
حق الشمول.. 1
یت.. 2 حق العضو
فروش نشرات.. 3
اعانه و هدایای اشخاص داخلی و خارجی.. 4

کمک های  )2( جمعیت هـــا می توانند جهـــت تحقق اهداف مندرج اساســـنامه مربوط، 
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زارت عدلیـــه  گاهـــی و مالـــی و تکنیکـــی مؤسســـات و جمعیت هـــای خارجـــی را بـــه آ
رند. بدست آو

یـــل و موارد مالـــی جمعیت علنی بـــوده و دارایی آن تنهـــا درجهت تحقق  )3( منابـــع تمو
اهداف آن به مصرف می رسد.

افتتاح حساب بانکی
مادۀ هفدهم:	 

کشور  جمعیت ها مکلف اند، حســـاب بانکی معینی را در یکی از بانک های داخلی 
افتتاح و از آن استفاده نمایند.

گزارش عواید و مصارف ارایۀ 
مادۀ هجدهم:	 

یش را به  گـــزارش عواید و مصارف خو جمعیت ها مکلف اند، در اخیر هر ســـال مالی 
زارت عدلیه ارایه نمایند و

ل جمعیت فصل چهارم_ انحال

ل جمعیت انحال
مادۀ نوزدهم:	 

یب مجمع عمومی منحل شده می تواند. )1( جمعیت، طبق اساسنامۀ مربوط به تصو
یب نماید، دارایی آن تحت نظر ادارۀ  )2( هـــرگاه مجمع عمومی، انحالل جمعیت را تصو
انســـجام، بررســـی و ثبـــت جمعیت هـــا و احزاب سیاســـی مطابق صراحت اساســـنامۀ 
مربوط به مرجع تعیین شـــده و در غیر آن به یکی از جمعیت های دارای اهداف مشـــابه 

یع می گردد. توز
زارت ها و ادارات  درصورتـــی که جمعیت مشـــابه آن موجود نباشـــد، دارایی مذکور بـــه و  

ذیربط تعلق می گیرد.
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محکمه
مادۀ بیستم:	 

گردیده است در یکی از حاالت ذیل به  که مطابق احکام این قانون تْاسیس  )1( جمعیتی 
زارت عدلیه و حکـــم محکمۀ ذیصالح  اســـاس مطالبـــه هر یک از اعضاء و پیشـــنهاد و

منحل می گردد:
کشور.. 1 تخطی از احکام اسناد تقنینی نافذ 
عدم ایفای تعهدات مندرج اساسنامۀ مربوط.. 2
مبادرت به اجرای فعالیت های مخالف اساسنامۀ مربوط.. 3

کـــه قانون آن را جرم شـــمرده اســـت، غرض  )2( هـــرگاه جمعیـــت مرتکـــب تخلفـــی گردد 
تعقیب عدلی به خارنوالی معرفی می گردد.

کـــه جرم ثابت شـــود، محکمه عـــالوه بر مجـــازات ممثلیـــن آن، به انحالل  در صورتـــی   
جمعیت نیز حکم می نماید.

تصفیۀ امورمالی و حسابی
مادۀ بیست ویکم:	 

)1( هـــرگاه محکمـــه بـــه انحـــالل جمعیـــت حکـــم نماید، ســـه نفـــر مرکـــب از نمایندگان 
یع  زارت هـــای مالیـــه و عدلیه و جامعۀ مدنی را برای تصفیۀ امور مالی و حســـابی و توز و

دارایی جمعیت با رعایت احکام اساسنامۀ مربوط تعیین می نماید.
)2( محکمـــه می تواند حکـــم انتقال دارایی جمعیت منحل شـــده را بـــه جمعیت دارای 
زارت های مربوط  که چنین جمعیت موجود نباشـــد، بـــه و اهـــداف مشـــابه و درصورتی 

صادر نماید.

فصل پنجم_ احکام نهایی

منع انتقال دارایی به اشخاص معین
مادۀ بیست ودوم:	 

مؤسســـان جمعیت نمی توانند دارایـــی جمعیت ها را بعد از انحـــالل یا ختم فعالیت 
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جمعیـــت بـــه خـــود، اعضـــای خانـــواده یا اقـــارب خـــود تخصیص و یـــا چنیـــن مطلب را 
دراساسنامۀ مربوط درج نمایند.

مراقبت و نظارت
مادۀ بیست و سوم:	 

)1( ادارۀ انســـجام، بررســـی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاســـی مکلف اســـت، از اجراآت 
جمعیت ها و مطابقت فعالیت آنها با اساسنامۀ مربوط و قوانین نافذ، نظارت به عمل آورد.

پایان هر ســـال مالی گزارش فعالیـــت و دارایی منقول و غیر  )2( جمعیت هـــا مکلف اند در
منقول خویش را به ادارۀ انسجام بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی ارائه نمایند.

داشتن نشان
مادۀ بیست وچهارم:	 

جمعیت، دارای نشان و مهر مخصوص می باشد.

رعایت احکام قانون مدنی
مادۀ بیست وپنجم:	 

که در این قانون حکمی پیش بینی نگردیده باشـــد، احکام مواد )403 الی  در مواردی 
439( قانون مدنی در زمینه قابل تطبیق می باشد.

ثبت مجدد
مادۀ بیست و ششم:	 

زارت عدلیه ثبت شـــده اند، درخالل  کـــه قبل از انفاذ این قانـــون در و جمعیت هایـــی 
گردند. یخ نشر این قانون مجددأ در حدود احکام این قانون ثبت،  مدت یکسال از تار

انفاذ
مادۀ بیست وهفتم:	 

یخ نشر درجریدۀ رسمی نافذ و با انفاذ آن قانون سازمان های اجتماعی  این قانون از تار
منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره )804( مورخ 1381/10/22 ملغی می گردد.








	1
	2
	3
	4
	1فرم

