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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 داشـــت، و همکاران ایشان، آقایان علیرضا رحیمی و  مدیریت اجرای این پرو

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

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

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

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

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

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

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

ژه و جزئیات هر یک از  ین چهارچوب کالن، تفصیلی و محدوده پـــرو فـــاز صفر بـــه تدو
مراحـــل و فعالیت هـــا اختصـــاص یافـــت. در فـــاز اول شـــاخص هایی جهـــت انتخـــاب 
کشـــورهای مدنظر  گردید و مبتنی بر این شـــاخص ها،  کشـــورهای هدف مطالعه، تعیین 
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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 سیاســـی و  کســـتان اســــــت. ارتباط  کشـــورهای اســـالمی منتخب پا یکی از 
کستان در منطقه و قرابت دینی  کســـتان، اهمیت پا فرهنگی جمهوری اســـالمی ایران و پا
کســـتان به عنوان یکی از  ئل انتخاب پا کشـــور ما، از جمله دال کشـــور با  و مذهبی بین آن 

کشورهای هدف مطالعه می باشد
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
کستان می باشـــد و در آن وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی اجتماعی و  کشـــور پا
کســـتان، مفهـــوم وقف و امور خیریه، روند توســـعه و وضعیت  کشــــــور پا فرهنگی مذهبی 
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موجود بخش وقف و امور خیریه، نگاشـــت نهادی بخش وقف و امور خیریه و قوانین این 
کستان طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است. کشور پا بخش در 

کلی در  ردن اطالعـــات  بـــرای انجام تحقفیـــق حاضر فدر ابتـــدا به منظور به دســـت آو
کســـتان، اعم از اطالعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  کشـــور پا زمینه های مختلف 
پرداخته شـــد. این اطالعات به راحتی و با یک جســـتجوی ابتدایی از ســـایت هایی نظیر 
ردن  یکی پدیـــا و ســـایت های مشـــابه آن بـــه دســـت آمدنـــد. همچنین بـــرای بدســـت آو و
اطالعـــات اقتصادی از قبیل درآمدهای ســـرانه، رشـــد جمعیت، تولیـــد ناخالص ملی و 

که منبع بسیار معتبری است مراجعه شد. موارد مشابه به سایت بانک جهانی 
 

کشور  برای بررسی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه ای و شاخص های بخشندگی 
گزارش خارجی مربوط  گزارشات شامل 2  گزارشاتی بررسی شدند. این  کستان مقاالت و  پا
کستان در اختیار  کشور پا به ســـال های اخیر بود و اطالعات بســـیار جالبی را در ارتباط با 

قرار داد. 
گزارشات مذکور عبارت است از: ین  عناو
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- CAF WORLD GIVING INDEX 

- Global-Humanitarian-Assistance-Report 

کستان در میان دیگر کشورهای جهان و شاخص های  در این گزارش رتبه بندی کشور پا
یادی در خصوص وضعیت  گرفته بود و اطالعات بسیار ز بخشـــندگی آن مور بررســـی قرار 
کشور در طول سال های اخیر و به خصوص از 2010 تا  کمک های بشردوستانه به این  فقر و 

2015 ارائه شده بود.

کســـتان و  گـــزارش دوم نیـــز اطالعات بســـیاری در خصـــوص وضعیت زندگی در پا در 
کستان بیان شده بود. شرایط زندگی مهاجران در پا

ســـپس برای بررســـی تخصصی در زمینۀ امور وقف و خیریه به اطالعات موجود در فاز 
کستان یافت نشد.  ژه مراجعه شد اما مطالعاتی در این خصوص برای کشور پا یک این پرو
گزارشات و یا دیگر فایل های مرتبط فارسی موجود  پس از این مرحله برای یافتن مقاالت، 
که نتیجه ای در  یی به عمل آمد  کتابخانه های اینترنتی جســـتجو در ســـایت های ایرانی و 
کســـتان هیچ گونه مطالعات پیشـــین  کشـــور پا پی نداشـــت. در زمینه وقف و امور خیریه 

انجام شده به زبان فارسی یافت نگردید.
یف اغلب  یف و مفاهیم وقفی پرداخته شد که این تعار در فصل این مقاله به بیان تعار
کســـتان به دســـت آمد و چندی دیگر نیز از ســـایت های  از قوانین و اســـناد وقفی کشـــور پا

کستان. زارت خانه و ادارات اوقاف پا مرتبط مانند و
در فصول 3 و 4 به بررســـی ســـازمان ها، برنامه ها و وضعیت موجود وقف و امور خیریه 
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کستان پرداخته شـــد. اطالعات این فصول از سایت ها و مقاالت و مجالت  کشـــور پا در 
که عمدتًا به زبان انگلیسی بودند، به دست آمدند.  مختلفی 

کســـتان در ابتدا نهاد اصلی این  کشـــور پا برای مطالعه در خصوص نگاشـــت نهادی 
کســـتان مورد بررســـی قرار گرفت. با بررسی این سایت  زارت امور مذهبی پا کشـــور، یعنی و
زارت خانه فعالیت خاصی در خصوص وقف و امور خیریه انجام  که این و متوجه شدیم 

یارت می باشد. نمی دهد و اغلب فعالیت های آن در خصوص امور مربوط به حج و ز
ســـپس به مطالعه سایت دپارتمان اوقاف سند پرداخته شد. در این سایت اطالعاتی 
در خصوص اسناد و قوانین وقفی دولت سند و اطالعاتی در خصوص موقوفات به دست 

آمد.

گرفت. این هیئت نیز اداره ای  ســـپس ســـایت هیئت وقف پنجاب مورد بررســـی قرار 
نظیر دپارتمان وقف ســـند بود و در سایت آن بیشتر مطالب مرتبط شامل اسنادی می شد 

که قوانین و مقررات و اطالعاتی در خصوص موقوفات و وضعیت آن ها را بیان می کرد.
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ســـپس به بررســـی ســـایت دپارتمان امور مذهبی بخش بلوچســـتان اقدام شد. در این 
کستان در حوزه وقف و امور  ســـایت نیز مطالبی در خصوص فعالیت های این ایالت از پا
خیریه بیان شـــده بود. هر چند در این بخش مشـــاهده شد که این ایالت در حوزه وقف به 
دلیل نبود موقوفه های متعدد دارای نظام قوی نیســـت امـــا لینک هایی در خصوص امور 
کشور  که دپارتمان های رفاه اجتماعی این  خیریه و مؤسســـات یافت شد و مشخص شد 

به انجام فعالیت هایی در خصوص مؤسسات و نهادهای خیریه می پردازند.
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پس از آن به بررســـی دپارتمان رفاه اجتماعی پنجاب پرداخته شـــد و با مطالعه سایت 
گردیدند. آن دپارتمان، وظایف و فعالیت های آن مشخص 

رود به بخش مؤسســـات خیریه ای و نهاد های غیرانتفاعی متوجه اداره ها و  ســـپس با و
زارت اطالعات  زارت مالیه بود. با بررسی این و سازمان های دیگری شدیم. اولین سازمان و

گزارش بیان شدند. کلی از فعالیت های آن به دست آمده و در 
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با لینک های دیگر نقش ادارۀ دیگری به نام انجمن فدرالی درآمد مشـــخص شـــد و به 
ســـایت آن مراجعـــه و وظایـــف و فعالیت هـــای آن و همچنین نقش آن در امـــور خیریه ای 

کشور بیان شد.

که در چند مقاله، نام آن ذکر شـــده بود  کســـتان  ســـپس به ســـایت مرکز بشردوســـتی پا
کستان بود. نام مرکز بشردوستی  رفتیم. این مقاله ها در خصوص سازمان های بخش سوم پا

کرده بود. گر بیان  کستان را به عنوان یک تسهیل  پا
گزارش بیـــان شـــدند و فعالیت ها و  بـــا مطالعـــه ســـایت آن اطالعاتـــی اســـتخراج و در 

وظایف آن بیان شدند.
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که وظیفه ثبت و رسیدگی به امور مجوزی  پس از آن به بررسی شرکت هایی پرداختیم 
مؤسســـات را داشـــتند. یکی از این شـــرکت ها یافت و مطالعه شد و اطالعات موردنیاز از 

سایت آن به دست آمد.

که مؤسسات  در هنگام جســـتجو در خصوص مؤسسات خیریه به ســـایتی برخوردیم 
یـــه را معرفی و اطالعاتی در خصوص آن ها بیان می نمود. با مطالعه این ســـایت آن را  خیر

ردیم. گران قرار داده و اطالعاتی از آن به دست آو در دسته تسهیل 
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کســـتان پرداختیم. این مؤسســـات جزء  یـــه در پا در نهایـــت به بررســـی 2 مؤسســـه خیر
کشـــور بودنـــد و فعالیت هـــای چشـــم گیری را در این حـــوزه انجام  مؤسســـات اصلـــی این 

می دادند. 

ژه های انجام شده توسط آن ها  این مؤسسات خیریه بررســـی شدند و فعالیت ها و پرو
گردیدند. بیان شدند. با این بررسی حوزه های اصلی فعالیت های آنان نیز مشخص 
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ز  گزارش از مراجع معتبر و به رو که در تـــدو ین این  در مجموع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گردد. انشـــاءاهلل با نقد و نظــــــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقت باالیی برخـــوردار 
گـــردد. در پایان الزم  یـــف و اجـــرای مطالعـــات و پژوهش هـــای تکمیلی مثمرثمـــر واقع  تعر
میدانم 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 |

کستان کشور پا کلی  اطالعات 





کستان- 1 کشور پا 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. 
بـــه منظـــور آشـــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور، 
که  گـــزارش همان طور  ری اســـت؛ در ایـــن  کشـــور ضـــرو کلی آن  یژگی هـــای  آشـــنایی بـــا و
کمک های خیریه و وقف و ســـازوکارهای  گردید، به بررســـی روند تغییر  پیش ازاین اشـــاره 
مربـــوط بـــه آن پرداخته می شـــود. مطالعات گســـترده ای در زمینه مؤلفه هـــای تأثیرگذار در 
که از آن  زمینه کمک های خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت 

میان می توان به مذهب، سن افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
کســـتان پرداخته  کشـــور پا یژگی های بارز  بـــه همیـــن جهت در این فصـــل به بررســـی و
کـــه در پنج بخـــش اطالعـــات جغرافیایـــی، اطالعـــات اقتصـــادی، اطالعات  می شـــود 
سیاســـی- اجتماعـــی، اطالعـــات فرهنگی- مذهبـــی و در نهایت جایگاه این کشـــور در 

کمک های خیریه می باشد. حوزه وقف و 

اطالعات جغرافیایی- 1-1
کستان« )به زبان اردو: اسالمی جمهوری  کستان با نام رسمی »جمهوری اسالمی پا پا
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کســـتان(، کشـــوری در جنوب غربی آســـیا است و پایتخت آن اســـالم آباد نام دارد. این  پا
یای عمان دارد و از غرب با ایران، از شـــمال  کیلومتری با در کشـــور در جنوب مرز آبی هزار 
با افغانستان، از شرق با هندوستان و از شمال شرق با جمهوری خلق چین هم مرز است. 
کستان به  کستان است. هر دو کشور هند و پا ناحیه کشـــمیر مورد ادعای هندوســـتان و پا
کنترل  گانه بخش هایی از این منطقه را اداره می کنند و این مناطق توســـط خط  طور جدا

از هم جدا شده اند )1(.
کـــه حدودًا معادل مجموع  کیلومتر مربع اســـت  کســـتان معادل 803، 940  ری پا پهناو
ری کشورهای فرانسه و انگلستان است. نواحی شرق آن بر روی فالت هند و نواحی  پهناو
کیلومتر  گرفته اســـت. 1046  راســـیا قرار  غربـــی و شـــمالی بر روی فالت ایران و ســـرزمین او
یای عرب از طرف جنوب دارد و از ســـوی غرب با افغانســـتان  )650 مایـــل( مـــرز آبی با در
کیلومتر )1809 مایل( از  کیلومتر )325 مایل( و از طرف شـــمال شـــرق با چین 2912   523

کیلومتر )565 مایل( از طرف جنوب غرب با ایران مرز دارد. طرف شرق با هند و 909 

کستان در جهان شکل  1‑1: موقعیت جغرافیایی پا
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کشورهای همسایه کستان در میان  شکل  1‑2: موقعیت جغرافیایی پا

یژگی های طبیعی از سواحل شنی مردابی و باتالق های دارای حرا  در این کشور انواع و
گرفته تـــا جنگل های معتـــدل و مرطوب حفاظت شـــده و قلمروهای  در ســـاحل جنوبـــی 
کوه هـــای )هیمالیا( قراقوروم، هندوکش در شـــمال همگی به چشـــم می خورند. به  یخی 
که با برف و  طـــور تقریبـــی 108 قله با بلنـــدی بیش از 7000 متـــر )23000 فوت( وجـــود دارد 
کستان ازجمله کی2 )در بلتستان( و نانگا پاربات  یخچال پوشیده شده اند. پنج کوه در پا
که توســـط هند اداره  کشـــمیر  بیش از 8000 متر )26000 فوت( ارتفاع دارند. در قســـمتی از 
کشـــور جریان دارد. هر ساله  کســـتان رودخانه ســـند در طول  می شـــود تا نواحی شـــمالی پا
یادی جهانگرد خارجی را به خود جلب می کنند.  کستان شـــمار ز قســـمت های شمالی پا
کستان را به عنوان مقصد نهایی خود می دانند. در  کوهنوردان از سراسر دنیا بلتستان در پا
کستان وجود دارند؛ در قسمت  غرب رود ســـند بیابان های خشک و تپه ای بلوچســـتان پا
شرق هم شن های روان بیابان تار وجود دارد. بیشتر نواحی منطقه پنجاب و قسمت هایی 
یادی برخوردار  رزی در آنجا از اهمیت ز از سند دشت های حاصل خیزی هستند که کشاو

است.
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گرم در  آب وهوا نیز به همین روال متفاوت اســـت؛ زمســـتان های ســـرد و تابستان های 
شمال و آب و هوای معتدل در جنوب که متأثر از تأثیر اقیانوس هند است. نواحی مرکزی 
گرم دارند و دمای آن ها به بیش از 45 درجه ســـانتی گراد )113 درجه  تابســـتان های بســـیار 
کمتر از دمای انجماد می رسد.  که دمای هوا  فارنهایت( می رســـد و زمستان های ســـردی 
که بیشـــتر با دمای  کم اســـت و از 250 میلی متر و تا 1250 میلی متر  میـــزان بـــارش باران نیز 
موســـم )مونســـون( غیرقابـــل اطمینان جنـــوب غربی در اواخر تابســـتان همراه هســـتند در 
کمبود آب نیز توسط ساخت سدها بر روی رودخانه ها و استفاده از  نوسان است. مسئله 

آب چاه ها در مناطق خشک تر تا حدی حل شده است)1(.

کشوری- 1-1-1 تقسیمات 
کســـتان از پنج ایالـــت، یک منطقۀ خودمختار قبایلی، یـــک منطقه فدرال پایتخت  پا

کشمیر تشکیل شده است. )اسالم آباد( و دو منطقه مربوط به جامو و 
یته	  کو منطقه زردرنگ )شماره 1( ایالت بلوچستان به مرکزیت 
 	)NWFP( ر منطقه بنفش رنگ )شماره 2( ایالت خیبر پختونخوا به مرکزیت پیشاو
منطقه آبی رنگ )شماره 3( ایالت پنجاب به مرکزیت الهور	 
کراچی	  منطقه سرخ رنگ )شماره 4( ایالت سند به مرکزیت بندر 
منطقه ســـفید رنگ )شـــماره 5( منطقه فـــدرال پایتخت )ناحیه پایتختی اســـالم آباد( 	 

)IST(
منطقه سبز رنگ )شماره 6( منطقه خودمختار قبایلی	 
کشـــمیر آزاد( به 	  کســـتان )جامو و  کشـــمیر پا زه ای رنگ )شـــماره 7( منطقه  منطقه فیرو

)AJK( مرکزیت مظفرآباد
گلگت	  گلگت بلتستان به مرکزیت  منطقه سیاه رنگ )شماره 8( ایالت 

ایالـــت بلوچســـتان و ایالـــت خیبر پختونخوا )ســـرحد شـــمال غربی(، خـــود نیز دارای 
 Provincially Administered Tribal( کـــه آن هـــا را مناطـــق خودمختار قبایلـــی هســـتند 

یند)1(. گو  Areas )PATA
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کستان کشوری پا شکل  1‑3: تقسیمات 

اطالعات اقتصادی- 1-3
کـــه در جبهه هـــای سیاســـی و اقتصادی با  کشـــوری در حال توسعه اســـت  کســـتان  پا
کشور بسیار فقیر بود نرخ  چالش هایی روبه رو بوده است. با وجود اینکه در سال 1947 این 
کستان در طول 4 دهه بعد از آن بهتر از میانگین جهانی بوده است؛ اما  رشـــد اقتصادی پا

گاهانه به پایین آمدن این نرخ در دهه 1990 منجر شد. سیاست های ناآ
گسترده اقتصادی به اقتصادی قدرتمندتر منجر شده اند و به نرخ رشد  اخیرًا تغییرات 
یـــژه در زمینه های ســـاخت و تولید و بخش های خدمات مالی )اقتصادی( ســـرعت  به و
بخشـــیده اند. پیشـــرفت های بزرگی نیز در موقعیت ارز خارجی و رشـــد سریع در منابع ارز 
ثابت در سال های اخیر شاهد بوده ایم. تخمین بدهی خارجی در سال 2005 در حدود 40 
یـــکا بود. با ایـــن حال این بدهی با کمک های صنـــدوق بین المللی پول و  میلیـــارد دالر آمر
کاهش یافته اســـت. تولیـــد ناخالص  بخشـــودگی بدهـــی از طرف ایـــاالت متحـــده آمریکا 
رد شد و تولید سرانه ناخالص ملی آن  داخلی در سال 2005 حدود 404/6 میلیارد دالر برآو

2400 دالر آمریکا بود.
کســـتان در 5 سال اخیر شاهد یک افزایش ثابت  نرخ های رشـــد تولید ناخالص ملی پا
کشور ٪1/8 بود ولی در سال مالی  بوده اند. در سال 2001 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
کـــه 30 ژوئـــن 2005 پایان یافت، نرخ رشـــد تولید ناخالص داخلی اســـمی به حدود 8/4٪ 
کســـتان را پس از چین دارنده دومین نرخ رشد اقتصادی در میان  رســـید. این نرخ رشـــد پا
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پرجمعیت تریـــن کشـــورهای جهان قرار داد. با این حال فشـــارهای تورمـــی و میزان ذخیره 
کمتر از مقدار الزم و همچنین عوامل اقتصادی دخیل دیگر امر نگه داشتن نرخ رشد به این 

میزان را مشکل می سازد.
رزی ســـاختار اقتصاد را تغییر داده است و اکنون اقتصاد  رشـــد بخش های غیر کشـــاو
تنهـــا ٪20 تولید ناخالص داخلی را تشـــکیل می دهد. بخش خدماتـــی حدود ٪53 تولید 
کشـــور حدود 30٪ این بخش را تشکیل  که تجارت عمده و خرد  کشـــور  ناخالص داخلی 
کراچی همـــراه بـــا دیگر بازارهـــای در حـــال ایجـــاد دنیا اوج  می دهـــد. اخیـــرًا بـــازار بـــورس 
کار  گرفته اســـت. مقادیـــر هنگفتی از ســـرمایه گذاری های خارجی در صنایـــع متعددی به 
گرفته شده اند. با این حال سرانه بازار بورس همچنان مخابرات، نرم افزار، خودرو، نساجی، 

کشتی هستند)1(. کود، فوالد و ساخت  سیمان، 
که در گذشـــته از دسترسی خارجی محروم مانده است، هوافضا  صنعت مهم دیگری 
گســـترده شـــدن میـــزان مهمات  پخانه در ارتش از پیش به  اســـت. تیپ هـــای مختلف تو
کرده اند. خبرهایی از احتمال مشـــارکت عمومی یا خصوصی در  کمک  کســـتان  نظامی پا
کســـتان همراه  برنامه های آینده موشـــکی به گوش می خورد که می تواند با برنامه فضایی پا
یرا توانایی های کنونی این کشور شامل موشک های بالستیک میان برد و تحقیقاتی  شود؛ ز
یکرد ساختاری برای استفاده از این  بر روی موشـــک های بالستیک قاره پیما می شوند. رو
یرا  کســـتان شود ز توانایی های هوافضایی ممکن اســـت باعث رونق ســـریع تر اقتصادی پا
که  گذشته بوده است  صنعت هوانوردی پیش تر هم شـــاهد رشد چشمگیری در سالهای 

با حضور شرکت های هواپیمایی متعددی همراه بوده است)1(.
یر اطالعـــات اقتصادی و نمودارهـــای آن ها در ســـال های اخیر برای  در نمودارهـــای ز
که به صـــورت قابل لمس تـــر روند پیشـــرفت و  کســـتان نمایـــش داده شـــده اســـت  کشـــور پا

کشور را در حال حاضر نشان می دهد.  کنونی  وضعیت 
کســـتان بین ســـال های 2000 تا 2014  کشـــور پا در شـــکل 1-4 تولیـــد ناخالص داخلی 
که مشـــخص اســـت این نمودار به شـــدت  میالدی نشـــان داده شـــده اســـت. همان طور 
کســـتان نزدیک به 4  صعودی بوده و در طی این 14 ســـال تولید ناخالص داخلی کشـــور پا
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کســـتان در ســـال 2014 برابـــر با 271.5  برابر شـــده اســـت. میـــزان تولید ناخالص داخلی پا
میلیون دالر بوده است)5(.

کستان شکل  1‑4: تولید ناخالص داخلی پا

کســـتان با ایران مقایســـه شـــده اســـت.  در شـــکل 1-5 نیـــز تولیـــد ناخالـــص داخلی پا
تر بوده و در سال 2014  کستان باال که مشخص است ایران در این شاخص از پا همان طور 

کستان بوده است)5(. تولید ناخالص داخلی ایران دو برابر پا

کستان با ایران شکل  1‑5: مقایسه تولید ناخالص داخلی پا
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کستان نمایش داده شده است.  در شـــکل 1-6 تولید ناخالص داخلی ســـرانه کشور پا
کستان 1434 دالر بوده است)8(.  این شاخص در سال 2015 برای پا

کستان کشور پا شکل  1‑6: تولید ناخالص داخلی سرانه 

کستان در مقایسه با ایران نشان داده  در شکل 1-7 نیز تولید ناخالص داخلی سرانه پا
کســـتان در ســـال 2014، 1320 دالر و این  شـــده اســـت. تولید ناخالـــص داخلـــی ســـرانه پا

که چیزی در حدود 4 برابر می باشد)9(. شاخص برای ایران 5440 دالر بوده 

کستان با ایران شکل  1‑7: مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه پا



کستان  /  35 کشور پا کای  فتل اولر اک عات 

کستان نشـــان داده شده است. در این  در شـــکل 1-8 رشـــد تولید ناخالص داخلی پا
یادی  کستان بسیار نامنظم بوده و فراز و نشیب ز که رشدGDP برای پا شکل دیده می شود 

کستان در 2015، 4.7٪ بوده است)10(. داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی پا

کستان شکل  1‑8: رشد تولید ناخالص داخلی پا

کستان و ایران نشان داده شده  در شکل 1-9 نیز مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی پا
کم است)11(. که تغییرات نامنظمی بر روند آن حا است 

کستان و ایران شکل  1‑9: مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی پا
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اطالعات سیاسی اجتماعی- 1-1
کنفرانس اسالمی، ســـازمان همکاری  کســـتان عضو ســـازمان ملل متحد، ســـازمان  پا
ران اســـتقالل  منطقه ای جنوب آســـیا )ســـارک( و ســـازمان اکو می باشـــد. همچنین از دو
کشـــورهای همســـود  کشـــور عضوی از اتحادیه  کبیر، این  کســـتان و هنـــد از بریتانیـــای  پا
کســـتان در ایـــن اتحادیه ســـه بـــار لغو  یـــت پا گرچـــه عضو )مشـــترک المنافع( بوده اســـت. 
شده اســـت؛ نخستین بار در ســـال 1351 )1972( پس از آنکه اتحادیه کشورهای همسود 
کســـتان به رســـمیت شـــناخت، دولت  کســـتان شـــرقی( را از پا اســـتقالل بنـــگالدش )پا
که البتـــه دوباره در ســـال 1989 به  کرد  کســـتان به نشـــانه اعتـــراض این اتحادیـــه را ترک  پا
کودتای غیرقانونی  کســـتان از ســـال 1999 تا 2004 به دلیل  یت پا اتحادیه بازگشـــت. عضو
کستان  یت پا یز مشرف از طرف اتحادیه لغو شد. سومین بار در نوامبر 2007، عضو ژنرال پرو
یز مشرف از سوی اتحادیه لغو شده است)1(. به دلیل اعالم وضعیت فوق العاده توسط پرو

کشور جدید از هند مستقل شد. در  کشـــور در ســـال 1947 به عنوان یک دولت و  این 
کشور منجر  کستان شـــرقی با نام بنگالدش از این  ســـال 1971 جنگ داخلی به جدایی پا
که شامل تمدن دره سند  کهنی از زندگی و تمدن را داراســـت  یخچه  شـــد. این منطقه تار
ره های رشـــد نظامـــی و اقتصـــادی و هم چنین  کســـتان دو می شـــود. از زمان اســـتقالل، پا
کستان از لحاظ  کرده است. پا بی ثباتی را همگام با جدا شـــدن بنگالدش از خود، تجربه 
کشور اسالمی دارنده جنگ افزار  بزرگی نیروهای مســـلح در رده هفتم جهان اســـت و تنها 

هسته ای می باشد)1(.
کشـــور جمهـــوری پارلمانی فدرال اســـت و از 4 ایالت و چهار قلمرو  نوع حکومت این 
کشور  کســـتان هم از نظر زبانی و قومی و هم از نظر جغرافیایی  فدرالی تشـــکیل می شود. پا
کراچی بزرگ ترین  کشـــور، اســـالم آباد پایتخت و  متنوع اســـت. اردو زبان های رســـمی این 
ر حکمی، زبان  کستان با صدو کســـتان است. در شهریور ماه 1394 دیوان عالی پا شهر پا

کرد. کشور اعالم  اردو را به عنوان زبان اداری این 
کشور  کشور جهان بر پایه تعداد نیروهای نظامی دائمی است، این  کســـتان هفتمین  پا

کشورهای دارای سالح هسته ای است)1(. از قدرت های هسته ای و از 
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کستان را به رهبری محمد علی جناح و لیاقت علی خان  مسلم لیگ، اولین دولت پا
کســـتان به دست مســـلم لیگ با ظهور احزاب سیاسی  تشـــکیل داد. رهبری سیاســـت پا
کستان  کســـتان و عوامی لیگ در شرق پا کســـتان در غرب پا دیگر و با ظهور حزب مردم پا
گذاشت. اولین قانون  یادی رو به افول  که نهایتًا به ایجاد بنگالدش منجر شد، به میزان ز
کستان در سال 1335 )1956( اتخاذ شد، اما در سال 1958 توسط ایوب خان  اساسی پا
به حال تعلیق در آمد. قانون اساسی مصوب 1973 توسط ضیاءالحق در سال 1977 به 
یب رســـید و این مهم ترین ســـندی اســـت که  تعلیق درآمد و دگربار در ســـال 1991 به تصو
کستان یک جمهوری فدرال است و اسالم به  پایه های دولت و حکومت را بنا می نهد. پا
کشور محســـوب می شود. سیســـتم نیمه–رئیس جمهوری شامل قوه  عنوان دین رســـمی 
که شامل 100 عضو  کستان  که خود شامل سنای پا مقننه ای متشـــکل از دو مجلس است 

که دارای 342 عضو است، می شود. کستان  است و مجمع ملی پا
کســـتان، رئیس دولت و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح است و  رئیس جمهور پا
 رهبر بزرگ ترین 

ً
یر معموال ز کســـتان انتخاب می شـــود. نخســـت و کالج الکتورال پا توســـط 

حـــزب در مجمع ملی اســـت. هر ایالت، سیســـتم حکومتـــی مشـــابهی دارد و دارای یک 
که مســـتقیمًا انتخاب می شـــود؛ در مجمع ایالتی، رهبر بزرگ ترین  مجمع اســـالتی است 
یر انتخاب می شود. رؤسای ایالت نیز توسط مجامع ایالتی و  ز حزب یا ائتالف به عنوان و

زراء انتخاب می شوند. به پیشنهاد و
کشور  یخ این  کشور در طول تار کســـتان نقش مؤثری را در سیاست های عمده  ارتش پا
ز  کرده اســـت؛ رؤســـای جمهور نظامی از 1958 و 71، 1977 و 88 و از 1999 تا به امرو ایفا 
کســـتان )PPP( که توســـط  رهبـــری کشـــور را به عهده داشـــتند. حـــزب چپ گرای مردم پا
یگر سیاســـی مهم در دهه 1970 ظهور  ذوالفقار علی بوتو رهبری می شـــد، به عنوان یک باز
کســـتان سیاســـت خود را از سیاســـت  کـــرد. تحـــت رهبری نظامـــی محمد ضیاءالحق پا
کرد و به سوی شریعت و دیگر قوانین اسالم پایه تغییر موضع داد.  سکوالر بریتانیایی جدا 
در طـــول دهـــه 1980 جنبش متحد قومی )MQM( که ضد فئودالـــی و طرفدار مهاجر اردو 
کراچی  یژه  کنان شهری تحصیل کرده و غیر سنتی ایالت سند و به و |مهاجر بود توســـط سا
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که توسط حزب مردم و  کرد. ســـالهای دهه 1990 شاهد سیاست های ائتالفی  کار  آغاز به 
مسلم لیگ احیا شده رهبری می شد بود.

یادی از  کســـتان )PML –Q( تعداد ز در انتخابات عمومی اکتبر 2002، مســـلم لیگ پا
کرد و  گروه ها از آن خود  گرفتن در رده دوم از میـــان دیگر  کرســـی های مجلـــس ملی را با قرار 
که شـــاخه ای از حزب PPP بود شـــناخته شـــد.  کســـتان  بـــه عنوان حزب مجلس ملت پا
یخ 26  یر شـــناخته شـــد، اما در تار ز ظفراهلل خان جمالی از PML –Q به عنوان نخســـت و
ژوئن 2004 استعفا داد و رهبر PML –Q چادهری مبثوجات )شجاعت( حسین به عنوان 
یـــر اقتصاد  ز یر موقـــت جایگزیـــن او شـــد. در 28 اوت 2004 مجمـــع ملـــی به و ز نخســـت و
یر  ز کستان و قائم مقام پیشین سیتی بانک، شوکت عزیز رأی داد و او را به عنوان نخست و پا
که ائتالف احزاب مذهبی اسالمی بود در انتخابات  کرد. مجلس متحده عمل  انتخاب 
کستان افزایش داد. ز شد و حضور خود را در مجمع ملی پا ایالت مرزی شمال غرب پیرو

کنفرانس اسالمی است و OIC را به  کســـتان عضو فعالی از ســـازمان ملل و ســـازمان  پا
کـــه برنامه ای برای ایجاد  کار برده اســـت؛  گروه اعتدال روشـــنفکران به  عنوان محلی برای 
کستان همچنین یکی از اعضا  یک رنسانس و عنصر روشنگری در دنیای اسالم است. پا
ســـازمان های مهم منطقه ای سازمان های همکاری های منطقه ای جنوب آسیا )سارک( 
گونی را با  گونا گذشته روابط  کستان در  و سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( است. پا
کســـتان مهم ترین متحد آسیایی بود  که پا آمریکا به خصوص در اوایل دهه 1950 هنگامی 

رقم زده است.
کســـتان همچنین عضو ســـازمان پیمـــان مرکزی )ســـنتو( و ســـازمان پیمان جنوب  پا
کستان  شرقی آســـیا )SEATO( بود. در طول جنگ شوروی–افغانســـتان در دهه 1980 پا
یکی از متحدان اصلی آمریکا بود؛ اما روابط آن ها هنگامی که آمریکا به خاطر سوءظن هایی 
کرد، روبه  کستان از فعالیت های هسته ای تحریم هایی را بر او اعمال  نسبت به استفاده پا
یســـم روابـــط آمریکا و  ر ســـردی گذاشـــت. پـــس از حمالت 11 ســـپتامبر و جنگ بر ســـر ترو
کابل ظاهرًا  یم طالبـــان در  کســـتان حمایت خـــود را از رژ یژه پـــس از اینکه پا کســـتان به و پا
کســـتان  یه 2004، مؤســـس برنامه هســـته ای پا متوقـــف نمـــود، بهبـــود یافته اســـت. در ژانو
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کره شمالی اعتراف  گسترش نیروی هسته ای به لیبی، ایران و  عبدالقدیر خان به موضوع 
که او عبدالقدیر خان را بخشـــوده  کرد  یز مشـــرف اعالم  یدنت پرو یه 2004 پرز کرد. در 5 فور

است.
یادی روابط ناآرامی را با همسایه اش هند داشته است. اختالف  کستان مدت های ز پا
کستان در 1947 و  کشمیر به جنگ های تمام عیاری در جنگ هند – پا بلندمدت بر ســـر 
کستان در 1965 انجامید. جنگ داخلی در 1971 به جنگ آزادی خواهانه  جنگ هند و پا
کســـتان برای  کســـتان تبدیل شـــد. پا که خودجوش بود و جنگ 1971 هند– پا بنگالدش 
نشـــان دادن برابـــری خـــود بـــا آزمایش هـــای هســـته ای Pokhran-II هنـــد در ســـال 1998 
کشور مســـلمان دارای سالح های  آزمایش های ســـالح های هســـته ای را انجام داد و تنها 
کشـــور با هند پس از آغاز مذاکرات صلح در  گردید. روابط این  هســـته ای به طور رســـمی 
کســـتان روابط نزدیـــک اقتصـــادی نظامی و سیاســـی را با  2002 رو بـــه بهبـــودی اســـت. پا

جمهوری خلق چین دارا می باشد)1(.

کستان- 1-1-1 کشور پا ساختار سیاسی 

کستان شکل  1‑10: ساختار سیاسی پا
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که به صورت فدرال اداره می شـــوند و رهبران  کســـتان همچنین در نواحـــی قبیله ای  پا
کســـتان برای  قبیلـــه ای از طالبـــان حمایـــت می کننـــد بـــا بی ثباتی هایی روبه رو اســـت. پا
ســـرکوبی ناآرامی هـــای محلـــی مجبـــور بـــه اســـتقرار نیروهـــای ارتش خـــود در ایـــن نواحی 
که آتش بس اعالم شـــده بین رهبـــران قبیله ای و دولت  شده اســـت. این در حالی اســـت 

کستان ثبات الزم را به منطقه باز نگردانده است. پا
که در بزرگ ترین ایالت خود، بلوچستان  یادی اســـت  کســـتان مدت ز اضافه بر این، پا
کستان( دچار بی ثباتی است. ارتش برای جنگ با شورش جدی در این استان از سال  )پا
1973 تا سال 1976 مستقر شد. ثبات اجتماعی پس از اینکه رحیم الدین خان به عنوان 
کســـتان ازسر  که آغاز آن در ســـال 1977 بود منصوب شـــد. در پا مجری حکومت نظامی 
گرفته شـــد. پس از صلح و آرامش نســـبی در طول دهه های 1980 و 1990 برخی از رهبران 
یز مشـــرف در  قبیلـــه ای بانفـــوذ بلـــوچ بازهم یک جنبـــش جدایی طلبانه را پس از اینکه پرو

کردند. 1999 به قدرت رسید آغاز 
کســـتان دارای چهار ایالت به نام های پنجاب، ســـند، استان سرحد و بلوچستان و  پا
یاست جمهوری است.  سیستم حکومتی این کشور فدرالی و ترکیبی از نظام پارلمانی و ر
کشـــور دارای دو مجلس ملی)342 نماینده( و ســـنا)100 نماینده( اســـت و هر یک از  این 
ایالت های آن دارای یک دولت و مجلس ایالتی با اختیارات محدود هســـتند و عالوه بر 
گلگیت، بلتســـتان،  یژه به نام های مناطق شمالی)شـــامل 5 منطقه:  این ها، دو منطقه و
کســـتان ملحق نشـــده و توســـط  که پس از جدایی هند رســـمًا به پا گانچی  گیزار و  دیامیر، 
مقامات محلی اداره می شـــوند( و مناطق قبایلی تحت اداره دولت فدرال)موســـوم به فاتا 
که تحت حکومت رؤسای قبایل هستند( نیز در این کشور وجود دارند و ساختار حکومتی 

کستان شامل قوای: پا
کابینه و شورای امنیت ملی  یر،  ز 1- قوه مجریه: متشـــکل از رئیس جمهور، نخســـت و
کشـــور جمهوری  کســـتان به دلیل اینکه نوع حکومت این  اســـت. طبق قانون اساســـی پا
اســـالمی است و رئیس جمهور آن باید مســـلمان باشد. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از 
ره 5 ســـاله انتخاب  اعضای ســـنا مجلـــس ملی و اعضـــای مجالس ایالتی بـــرای یک دو
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رة متوالی انتخاب شود. می کنند و تنها می تواند برای دو دو
کستان برای پنج سال انتخاب می شود. رئیس جمهور مقامی  هر رئیس جمهوری در پا
کســـتان  کســـتان به شـــمار می آید. نمایندگان هر دو پارلمان ملی پا تقریبًا تشـــریفاتی در پا
که شـــامل  یعنی؛ مجلس ملی و ســـنا، به همراه چهار مجلس اســـتانی یا مجالس ایالتی 
کشـــور را بـــا رأی گیری  ســـند، پنجـــاب، خیبرپختونخواه و بلوچســـتان رئیس جمهور این 
که حدودًا تعداد این نمایندگان به هزار و صد نفر می رســـد. روند اخذ  انتخـــاب می کنند؛ 
کستان در اسالم آباد تحت نظارت قاضی انور کاسی  یاســـت جمهوری پا رأی انتخابات ر

رئیس دادگاه عالی این شهر برگزار می شود)1(.
2- قوه مقننه: متشـــکل از دو مجلس ســـنا و ملی است. اعضای مجلس ملی را افراد 
کستان  کرسی های این مجلس به 4 ایالت پا 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می کنند. 
و مناطق قبیله ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقســـیم می شـــوند و حدود 5٪ از این 
کشور)مســـیحیان، هندوها، سیک ها( اختصاص  کرســـی ها به اقلیت های مذهبی این 
دارنـــد. نماینـــدگان مجلس ســـنا را اعضای مجالـــس ایالتی مربوط بـــه هوایالت انتخاب 
می کننـــد. افزون بر این، نمایندگانـــی از مناطق قبیله ای تحت نظـــر دولت فدرال و ناحیه 

پایتخت نیز حضور دارند.
کســـتان به 4 ایالـــت منطقة  3- حکومـــت محلـــی و سیســـتم مجالس قانون گـــذار: پا
که بعد از انتخاب رئیس  پایتخت و مناطق قبیله ای تحت نظر حکومت تقسیم می شود 
الوزرای ایالت از ســـوی مجالس ایالتـــی، رئیس جمهور نیز فرمانـــدار را منصوب می کند و 
رة 5 ساله از سوی مردم و رأی آن ها انتخاب می شود. اعضای مجالس ایالتی برای یک دو

4- قوه قضائیه: شـــامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاه هایی اســـت که 
یژه دیگری بـــه نام دادگاه  صالحیـــت رســـیدگی به امـــور جنایی و مدنی را دارنـــد. دادگاه و
که شامل یک رئیس قضات)از  فدرال شـــریعت متشکل از 8 قاضی مســـلمان وجود دارد 
ســـوی رئیس جمهور( و ســـه قاضی از طبقة علما و نخبگان اســـالمی اســـت و این دادگاه 
دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اســـالم تصمیم گیـــری می کند؛ و در صورت تضاد 
قانـــون با اســـالم، رئیس جمهور یا فرمانـــدار موظف به هماهنگی آن با اســـالم خواهد بود. 
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کار، مالی، خالف کاری های  یژه ای مانند دادگاه های مواد مخدر،  همچنین دادگاه های و
یســـت ها وجـــود دارد. اداره محتســـب نیز در بســـیاری از مناطق  ر یـــژه ترو بانکـــی، دادگاه و
مسلمان نشـــین بـــرای تضمیـــن اینکه هیچ تخلفی نســـبت به شـــهروندان صـــورت نگیرد 
که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می کند)1(. تأسیس شده است 

کستان- 1-1-1 وزارت خانه های پا
یر است: زارت خانه به شرح ز کستان شامل 24 و پا

یزی و توسعه. 1 زارت برنامه ر و
زارت تجارت و صنعت. 2 و
زارت ارتباطات. 3 و
زارت دفاع. 4 و
زارت تولیدات دفاعی. 5 و
زارت امور خارجه. 6 و
کار. 7 زارت مسکن و  و
زارت صنایع و تولیدات. 8 و
زارت اطالعات، خبررسانی. 9 و

زارت همکاری های درون استانی. 10 و
کنترل مواد مخدر. 11 زارت داخلی و  و
گلگت بلتستان. 12 کشمیر و  زارت امور  و
زارت دادگستری. 13 و
کستانیان در خارج و توسعه منابع. 14 زارت پا و
زارت نفت و منابع طبیعی. 15 و
زارت حمل ونقل. 16 و
زارت راه آهن. 17 و
زارت امور دینی و مذهبی. 18 و
ری. 19 زارت علوم و فناو و
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زارت مناطق ایاالت و مناطق مرزی. 20 و
زارت آب و نیرو. 21 و
زارت هماهنگی خدمات بهداشت بین المللی . 22 و
زارت تحقیق و نگهداری از منابع غذایی بین المللی. 23 و

زارت امور پارلمانی)12( و

جمعیت و پراکندگی سنی- 1-1-3
گذشته نشـــان داده شده است.  کســـتان در 15 سال  در شـــکل 1-11 رشد جمعیت پا
کستان با سرعت باالیی در حال رشد بوده و در سال 2015 به 189 میلیون نفر  جمعیت پا

رسیده است)7(. 

کستان شکل  1‑11: روند رشد جمعیت در پا

یل  کمتر از برز که بیشتر از روسیه و  کستان ششمین جمعیت بزرگ جهان را داراست  پا
کســـتان انتظار می رود جمعیت آن در ســـال  اســـت. به علت نرخ رشـــد باالی جمعیت پا
کستان نسبتًا مشکل است و این  یل فراتر رود. نشان دادن جمعیت پا 2020 از جمعیت برز
به علت تفاوت های آشـــکار در دقت هر سرشـــماری و عدم هماهنگی بین بررســـی های 
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گفت نرخ رشد جمعیت در   بتوان 
ً
گون مربوط به نرخ رشد جمعیت است اما احتماال گونا

دهه 1980 به اوج خود رسید. 
کشـــور اســـت، اما زبان انگلیســـی زبان  کســـتانی و زبان مشـــترک این  زبان اردو زبان پا
کســـتان و در تجـــارت و همچنین طبقـــه خاص و  که در قانون اساســـی پا رســـمی اســـت 
کار برده می شود. زبان پنجابی نیز زبان  تحصیل کرده و شـــهری و بسیاری از دانشگاه ها به 
کستانی ها از نژادها و  کشـــور ندارد. پا بیش از 60 میلیون نفر اســـت، اما رســـمیتی از سوی 
پایی هستند  گروه های قومی متعددی تشکیل یافته اند که بیشتر آن ها از نوع مردم هندوارو

کن این بخش از شبه قاره هند هستند. و به همین دلیل بسیار متفاوت از افراد بومی سا
یایی تعلـــق دارنـــد. درحالی کـــه تعداد  گـــروه قومـــی هندوآر کســـتانی ها بـــه  یـــت پا کثر ا
یدیان ها نیز به چشم می خوردند. این  کمتری از دراو قابل توجهی از نژادهای ایرانی و تعداد 
گروه های قومـــی کوچک تـــری تقســـیم می شـــوند. پنجابی ها  گروه هـــای قومـــی عمـــده بـــه 
بـــان ســـرائیکی 8.38٪، مهاجـــر اردو  44.68٪، پشـــتون ها 15.42٪، ســـندی ها 14.1٪، ز

7.57٪، بلوچ ها 3.57٪ و سایرین 6.28٪ جمعیت را تشکیل می دهند.
داده های سرشـــماری نشـــان می دهند که ٪96 جمعیت کشـــور مســـلمان هستند که 
کشور دارای  کســـتان پس از ایران دومین  ٪80 آن ها ســـنی و ٪19 آن ها شـــیعه هســـتند. پا
کســـتان را مســـیحیت، هندوئیســـم،  جمعیت شـــیعه در جهان اســـت. بقیه جمعیت پا
کاالش های  یهودی هـــا، ســـیک ها، زرتشـــتی ها، احمدی ها و آنیمیســـت ها )که عمدتـــًا 
کستان وجود دارند؛  چیترال هســـتند( تشـــکیل می دهند. تعداد کمی بودایی نیز در آمار پا
کستان ادعای مالکیت  که توســـط هند اداره می شود و پا البته این افراد در قســـمت لداخ 
رود مسلمانان به  کستان در سال 1947 با و آن را دارد زندگی می کنند. ساختار جمعیتی پا
گرفت. از سال  کســـتان و هندوها و ســـیک ها به هندوســـتان به شـــدت تحت تأثیر قرار  پا
2005 بـــه بعـــد بیش از 3 میلیـــون مهاجر بـــه علت جنگ های جـــاری در افغانســـتان، در 
کمیسیون عالی مهاجران سازمان ملل، ٪83 مهاجران  کستان باقی مانده اند و براساس  پا

کستان می دانند. هدف خود را اقامت دائم در پا
کســـتان مســـلمان هســـتند )77٪ ســـنی و 19٪ شـــیعه(. به عالوه  96٪ از جمعیت پا
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یند)1(. کشور می ز 1.85٪ هندو، 1.6٪ مسیحی و 0.04٪ سیک نیز در 

اطالعات فرهنگی- مذهبی- 1-5
که ســـنت های خـــود را در طول  کســـتان دارای فرهنگ منحصربه فرد و غنی اســـت  پا
رود اســـالم بسیاری از پنجابی ها و سندی ها،  کرده اســـت. واقعیت پیش از و یخ حفظ  تار
کمان اموی،  ره توســـعه اســـالم، توســـط حا هندو و بودایی بودند؛ اما این روند در طول دو
محمد بن قاســـم، ســـلطان محمود غزنوی و دیگران تغییر یافت. بســـیاری از فعالیت ها، 
یخـــی و مکان های مقـــدس از حکومت مغـــول مســـلمان و فرمانروایان  غذاهـــا بقایـــای تار
کمیز )تمیز( می شـــود. زنان نیز شلوار  که شـــامل لباس ملی شـــلوار  افغان ها برجای مانده 

قمیز با رنگ های شاد می پوشند.
 شـــیروانی یا 

ً
کـــه مردان شـــلوارهایی با رنگ هـــای تیره تر می پوشـــند و معموال در حالـــی 

که بـــر روی لباس هـــا می آید بر تـــن می کنند. انواع موســـیقی  کت بلنـــد(  اچـــکان )نوعـــی 
کی و  گایا گونه های ســـنتی مانند قوالی و غزل  کســـتانی متنوع است؛ موسیقی محلی و  پا
که موســـیقی ســـنتی و غربی را در هـــم می آمیزند مانند اجـــرای همزمان  گونه هـــای جدید 
که توســـط نصرت فاتح علی خان مشـــهور انجام می شـــود. دیگر  قوالی و موســـیقی غربی 
ین  خوانندگان عمده غزل، مهدی حسن، غالم علی و فریده خانم طاهره، سید عبید پرو

و اقبال بانو هستند.
رود مهاجران افغان در اســـتان های غربی، موسیقی پشتو و زبان فارسی را دوباره زنده  و
گسترش  ر را به عنوان محلی برای موسیقی دانای افغان و محلی برای  کرده است و پیشاو
یزیون  کشـــور مبدل ســـاخته اســـت. تا دهه 1990 شـــرکت تلو موســـیقی افغان به خارج از 
کستان رسانه های  کســـتان که توسط دولت اداره می شـــد )PTV( و شرکت خبرگزاری پا پا
 ،Geo TV یزیونی شخصی متعددی از قبیل کانال های تلو کشور بودند؛ اما اکنون  عمده 
کانال ها و فیلم های متعدد  گروه ARY نیز وجود دارنـــد.  یزیـــون اینـــدوس، Hum TV و  تلو
کســـتان از طریق Cask TV و  پایی و آســـیایی نیـــز برای اکثریت جمعیت پا آمریکایی، ارو
کوچکی نیز در الهور و  ماهواره قابل دسترســـی هستند. همچنین صنایع فیلم سازی بومی 
لی وود و پولی وود آن ها را می شناســـند( وجود دارند. با وجود  ر )که اغلب با نام ال پیشـــاو
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کستان بسیار  زه ممنوع هستند ستاره های سینمای هند در پا اینکه فیلم های بالیوود امرو
محبوب هستند)1(.

کستان عمدتًا چند زبانه و مسلمان است و اغلب آن ها احترام خاصی را به  جامعه پا
ارزش های خانوادگی ســـنتی دارند. با وجود اینکه خانواده های شهری به سیستم خانواده 
که  هســـته ای تغییر یافته اند و ایـــن به دلیل محدودیت های اجتماعی–اقتصادی اســـت 
توسط سیستم سنتی خانواده مشترک بر آن تحمیل می شود. دهه های اخیر حضور طبقه 
کستان، فیصل آباد،  کراچی، الهور، راولپندی، حیدرآباد پا متوســـط را در شـــهرهایی نظیر 
ر شاهد بوده است که خواهان حرکت در سوی یک جهت آزادی خواهانه تر  سوکور و پیشاو
هستند و این در مقابل نواحی قبیله ای شمال غربی است که با افغانستان هم مرز هستند 
و ســـنت های دیرینه و روش محافظه کارانه را پیش می گیرند. افزایش فرایند جهانی شـــدن 
کســـتان رتبه 46 را در ایندکس جهانی شـــدن  تأثیر فرهنگ غربی را افزایش داده و اکنون پا
کشور زندگی می کنند و حدود نیم  کســـتانی در خارج از  دارا اســـت. در حدود 4 میلیون پا

میلیون نفر مقیم خارج نیز در ایاالت متحده آمریکا زندگی می کنند.
کشور از نظر  کشورهای اسالمی، دومین  کستان اسالم است و در میان  دین رســـمی پا

تعداد مسلمانان محسوب می شود.
کستان است و بر فرهنگ ها و ملل و مناظر  گردشگری یک صنعت در حال رشد در پا
متنـــوع آن اســـتوار اســـت. بازمانده هـــای تمدن باســـتانی از قبیـــل موهنجـــودارو و هاراپا و 
کســـیال تـــا بخش هـــای تپـــه ای هیمالیا همـــه جهانگردانـــی را به خود جـــذب می کنند.  تا
کوهنوردانی را  یان و  که ماجراجو کستان چندین رشته کوه با ارتفاع بیش از 7000 متر دارد  پا

کی2. یژه  از سراسر دنیا به خود جذب می کند، به و
کستان دژها و برج ها و دیگر آثار معماری کهن و همچنین دره  قســـمت های شمالی پا
کوچـــک پیش از  هونـــزا و دره هـــای چیتـــرال را دارا اســـت. دره های چیتـــرال محل جامعه 
اسالم آنیمیست کلشه است که از تباری هندوایرانی هستند. شهر الهور دارای نمونه های 
بســـیاری از معمـــاری مغول مانند مســـجد بدشـــاهی، باغ های شـــالیمار )الهـــور(، مقبره 

جهانگیر و دژ الهور است)1(.
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مقدمه- 1-1
رود به  کســـتان بیان شـــد. پیش از و کشـــور پا کلی درباره  گذشـــته، اطالعاتی  در فصل 
کســـتان، الزم اســـت مفاهیم اولیه در این حوزه  بررســـی ســـاختار وقف و امور خیریه در پا
مشخص گردد. مفاهیمی که در این فصل بیان شده است شامل توضیحاتی در خصوص 
یف مهم در حوزه وقف و قوانین و شـــرایط مرتبط با وقف می شـــود. همچنین برخی از  تعار
قوانین و احکام مرتبط با ســـرمایه گذاری وقف و اجاره و اســـتفاده از موقوفات بیان شـــده 

است.

تعاریف وقفی- 1-1

مفهوم وقف- 1-1-1
وقف یک هدیه یا بخشش ثابت توسط یک شخص مسلمان است )که می تواند یک 
گارانه مسلمانان و یا امور خیریه  دارایی منقول و یا غیرمنقول باشد( در جهت قوانین رستا

و یا مذهبی)14(.
بر اساس سنت ابوحنیفه

که به یـــک امر خـــاص تخصیص داده  وقـــف حبـــس یک مال یا هـــر چیز دیگر اســـت 
می شود و از منافع آن در جهت امور خیریه استفاده می شود)14(.
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واقف- 1-1-1
یر باشد: که مالی را وقف می کند واقف نام دارد و باید دارای شرایط ز کسی 

واقف باید مسلمان باشد.. 1
واقف می تواند زن یا مرد باشد.. 2
واقف باید عاقل باشد.. 3
یش باشد.. 4 واقف باید صاحب  مال خو
واقف باید به سن بلوغ رسیده باشد)14(.. 5

اشکال وقف- 1-1-3
یر ایجاد شده باشد: وقف می تواند به یکی از اشکال ز

که به محض امکان استفاده از موقوفه، وقف انجام شود.. 1 به صورتی 
با استفاده از وصیت نامه. 2
در بستر بیماری. 3
توسط استفاده کننده)14(. 4

تکمیل وقف- 1-1-1
قانون سنی:. 1

کند. که صاحب وقف آن را اعالم  کامل می شود  وقف تنها زمانی 
قانون شیعی:. 2

کامل نیست)14(. که دارایی آن به متولی و یا اولین وارث داده نشود  وقف تا زمانی 

تخصیص وقف- 1-1-5
یر تخصیص یابد: وقف می تواند برای عوامل ز

خود واقف. 1
آشنایان و اقوام واقف. 2
خانواده واقف. 3
عموم)14(. 4
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متولی- 1-1-2
کم شرع تعیین  که می تواند توســـط واقف، وصی یا حا متولی مدیر یا ناظر وقف اســـت 
کامل  که متولی آن تعین نشـــود  شـــود. بر اســـاس فتوای یکی از مجتهدین وقف تـــا زمانی 

نیست)14(.
یر را داشته باشد: متولی باید شرایط ز

مسلمان باشد. 1
عاقل باشد. 2
بالغ باشد)14(. 3

کاماًل مشـــخص و تعیین شـــده باشـــد. وقف در  کســـتان وقف باید  بـــر اســـاس قانون پا
گر یک موجودیت مبهم یا نامعلوم در وقف باشـــد آن  صورت عدم قطعیت باطل اســـت. ا

وقف باطل خواهد بود)14(.

کستان- 1-3 بخش سوم در پا
سازمان های رســـمی به 3 دسته تقسیم می شوند. سازمان های عمومی، سازمان های 
خصوصی و ســـازمان های بخش ســـوم. ســـازمان های بخش ســـوم شـــامل ســـازمان های 
داوطلبانه، ســـازمان های غیرانتفاعی، ســـازمان های غیردولتی، ســـازمان های مردم نهاد و 
ســـازمان های مدنی در جامعه می شـــوند. تعداد ســـازمان های بخش ســـوم در کشور های 
که  کشورهایی است  کستان نیز یکی از  سراسر جهان به ســـرعت در حال افزایش است. پا
در آن این بخش از سازمان ها به سرعت در حال شکل گیری و افزایش هستند. سازمان های 
کستان خود به 3 بخش رفاه محور، مذهبی محور و توسعه محور تقسیم  بخش سوم در پا

می شوند)41(.

تعریف نهاد غیرانتفاعی- 1-1
یک نهاد غیرانتفاعی نهادی اســـت که برای سودرسانی به جامعه فعالیت می کند. این 
نهاد ممکن اســـت ســـودی به دست آورد اما این ســـود باید برای توسعه نهاد استفاده شود. 
اعضا و متولیان مؤسسه نباید از سود به دست آمده برای منافع شخصی استفاده کنند)40(.
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کستان- 1-5 کشور پا قوانین وقف و امور خیریه 
کستان مطالب بسیاری وجود دارد. با توجه به  در حوزه قوانین وقف و امور خیریه در پا
کســـتان، در ایالت های مختلـــف آن قوانین متفاوتـــی وجود دارد. با  کشـــور پا ایالتی بودن 
کســـتان در گذشـــته بخشی از هند بوده اســـت و از این کشور  کشـــور پا که  توجه به این امر 

کشور هند می باشد. کشور بیشتر برگرفته از  جداشده است، قوانین این 

قانون اجاره موقوفات- 1-5-1
در ایـــن قانـــون که مربوط بـــه ایالت پنجاب می شـــود به قوانین اجـــاره موقوفات در این 
ایالـــت پرداختـــه شـــده اســـت. بررســـی شـــرایط اجـــاره وقـــف، مدت زمـــان آن، چگونگی 
قراردادهای اجاره نامه، موارد قانونی مرتبط با موقوفات اجاره ای، حقوق مســـتأجر و اموری 
که در این قانون بیان شده است. برای مثال یکی از بند های  ازاین دست مواردی هستند 
کرد چه اقداماتی باید در این  گر مستأجر ملک را اشغال  که ا قانون به این مسئله می پردازد 

خصوص انجام شود.

قانون وقف سال 1995- 1-5-1
ایـــن قانون شـــامل 9 فصل اســـت که در هر فصـــل آن امور مختلفـــی در ارتباط با وقف 
کستان بیان شده است. این قانون از قوانین وقف کشور هند اقتباس شده  ایالت پنجاب پا

است.
که به بیـــان چگونگی ثبت  از فصـــول مهم تـــر این قانون می تـــوان فصل 5 آن را نـــام برد 
موقوفـــات می پـــردازد و همچنین فصل 6 آن که چگونگی نگهداری حســـاب های وقفی را 

بیان می کند.

مقررات وقف پنجاب 1013- 1-5-3
این مقررات شامل 10 فصل است که در 35 صفحه بیان شده است. در این مجموعه 
که به امور  کلیاتی در خصوص مجموعه های فعـــال و هیئت های وقفی  مقـــررات به بیان 

وقفی رسیدگی می کنند پرداخته شده است.
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مقررات وقف پنجاب 1011- 1-5-1
در ایـــن مجموعـــه از قوانین نیز بـــه بیان امور مرتبط با هیئت وقف پنجاب، جلســـات 
آن ها با کمیته های مختلف، هیئت رئیســـه ها و شـــرایط آن ها، شـــرایط کمیته های اجاره 
موقوفات و... پرداخته شـــده اســـت. همچنین به معرفـــی کمیته های مختلف و وظایف 

آن ها پرداخته است.

فرمان دارایی های وقف سند 1979- 1-5-5
ک  کستان است در خصوص دارایی ها و امال که مربوط به ایالت سند در پا این فرمان 

وقفی بیان شده است.
یـــف وقف و موقوفه و  یف مفاهیـــم مختلف ازجمله تعر در ایـــن قانـــون در ابتدا به تعار
متولی و... پرداخته شـــده اســـت. همچنین شـــرایط وقف و موقوفه، انتقال وقف، شرایط 

متولی و... نیز در این سند بیان شده است.

اصالحیه فرمان دارایی های وقف سند 1981- 1-5-2
این قانون مربوط به اصالحیه فرمان ســـال 1979 دارایی های وقف ســـند اســـت که در 
ســـال 1984 صادر شـــد. این قانون شامل 2 صفحه است و تنها بند های خاصی از قانون 

کرده است. قبل را اصالح 

کستان- 1-2 قوانین وقفی پا

قوانین وقفی پنجاب- 1-2-1
که در خصوص  کســـتان می باشـــد  کشـــور پا گانه  ایالت پنجاب یکی از ایالت های 4 
وقـــف و امـــور خیریه قوانین خاص خـــود را دارد. این قوانین به طور عمده از قوانین کشـــور 

یر است. هند اقتباس شده اند. چندی از قوانین به شرح ز

قوانین اجاره موقوفات- 1-2-1-1

قانون اجاره زمین ها	 
قرارداد اجاره باید مکتوب باشد. 1
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ره قـــرارداد حداقل یک ســـال و حداکثر 3 ســـال باشـــد با توجه به شـــرایط ذکر شـــده . 2 دو
)قرارداد سال اول با مزایده تعیین شود- سال دوم افزایش 20٪ اجاره - سال سوم افزایش 

20٪ اجاره(
قرارداد تا دو سال دیگر با تائید مدیر اوقاف قابل تمدید است با افزایش 10٪ در هر سال. 3

قانون اجاره آرامگاه ها و معابد:	 
قرارداد اجاره باید مکتوب باشد. 1
مدت قرارداد یکسال قابل تمدید با افزایش 25٪ در سال در میران قرارداد و با تائید مدیر . 2

اوقاف تا قبل از 31 دسامبر هر سال

قانون اجاره مغازه ها:	 
قرارداد اجاره باید مکتوب باشد. 1
مدت قرارداد حداکثر 3 سال. 2
کرایه با توجه به درآمد مغازه تعیین شود. 3 میزان 
باقی موارد موجود باید برابر با شرایط مستأجر قبل محاسبه شود. 4
ره های . 5 مســـتأجر باید اجـــاره 2 ماه را از پیش پرداخـــت نماید و بقیه ماه ها بر اســـاس دو

معین
گر مستأجر توانایی پرداخت اجاره تا 2 ماه را نداشته باشد ظرف مدت یک هفته پس . 6 ا

برو خواهد شد. از آن با اخطار رو
این قانون شامل بندها و بخش های دیگری در خصوص مدیریت اوقاف و چگونگی 
اجاره و ســـرمایه گذاری آن ها می باشـــد. همچنین بنابراین قانون ســـال 2002، قانون ســـال 

گردید. 1960 لغو 

کمیته امور مذهبی- 1-2-1-1 قانون تشکیل 
کمیتـــه مذهبی را بـــرای هر یک از  ییـــس اداره اوقـــاف می توانـــد در صورت نیـــاز یک  ر

کند. دارایی های وقفی مأمور 
یر می شود: کمیته شامل موارد ز یارتگاه باشد،  وقتی که موقوفه یک ز
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پیه باشـــد، نبایـــد تعداد افراد . 1 کمتر از 2 میلیون رو یارتـــگاه  درصورتی کـــه درآمد ســـاالنه ز
کمیته بیشتر از 7 نفر باشد.

پیه . 2 کمتر از 5 میلیون رو پیه و  یارتگاه بیشتر از 2 میلیون رو که درآمد ساالنه ز در صورتی 
کمیته بیشتر از 10 نفر باشد. باشد، نباید تعداد افراد 

پیه باشد، نباید تعداد افراد . 3 یارتگاه بیشـــتر از 5 میلیون رو در صورتی که درآمد ســـاالنه ز
کمیته بیشتر از 20 نفر باشد.

یر می شود: کمیته شامل موارد ز وقتی که موقوفه یک مسجد باشد، 
پیه است.. 1 که درآمد ساالنه مسجد بیشتر از 100 هزار رو 5 تا 10 عضو در صورتی 
پیه است.. 2 کمتر از 100 هزار رو که درآمد ساالنه مسجد  5 عضو در صورتی 

کـــه موقوفه مقبره امامـــزاده یا عبادتگاه دیگری اســـت، تعـــداد اعضا نباید  در صورتـــی 
بیشتر از 7 نفر باشد.

کند. کمیته منصوب  ییس  ییس اوقاف باید یکی از اعضا را به عنوان ر ر
ییس اوقاف وجود دارد. کمیته 1 سال است و امکان لغو آن توسط ر حق فعالیت 





| فصل سوم |

 روند توسعه و وضعیت موجود وقف
کستان کشور پا و امور خیریه در 
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مقدمه- 3-1
کســـتان و آشـــکار شـــدن مفهوم وقف و امور  پس از بررســـی وضعیت عمومی کشـــور پا
یخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشور  خیریه، در این فصل به بررســـی روند تار
کســـتان پرداختـــه می شـــود و پس ازآن به بررســـی وضعیت موجـــود و آمارهـــای مربوط به  پا

نهادها و درآمدهای آن ها پرداخته خواهد شد.
یخی توسعه، مطالبی درباره تغییر و تحوالت مدیریت مربوط به امور  در بخش روند تار
اوقـــاف، قانون ها و دســـتورالعمل های تنظیم امور اوقاف و تغییـــر و تحوالت مدیریت امور 

مربوط به مساجد بیان شده است.

کستان- 3-1 روند توسعه وقف در پا
کســـتان تا اواســـط قرن 20 بخشـــی از کشور هندوســـتان و مستعمره  با توجه به اینکه پا

کشور هندوستان الگوبرداری شده است.  انگلستان بوده است، نظام وقفی آن از 
کم بودند: کستان حا یر در پا قبل از سال 1959 قوانین وقفی ز

قانون وقف مسلمانان پنجاب 1951. 1
قانون اوقاف اسالمی 1945. 2
قانون مؤسسه خیریه استان مرزی شمال غربی 1949. 3
قانون وقف مسلمان )اصالحیه سند( 1959. 4
قانون وقف مسلمان )اصالحیه بمبئی( 1935. 5



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

کستان را تحت اختیار  کشور پا در ســـال 1959 دولت پنجاب دارایی های وقفی غرب 
کنند.  که متولیان وقفی را از تولیت آن ها محروم  خود قرار داد و به دولت اجازه داده شـــد 
کردن دارایی های وقفی در سال 1960 صادر شد  که در جهت دولتی  این اقدام با قوانینی 
که این نه تنها نقض  دنبال شـــد. بر اســـاس این قانون تمام موقوفات به دست ایالت افتاد 

آشکار قوانین اسالمی بلکه نقض قوانین وقف مسلمانان سال 1913 بود)13(.
یر بود: دالیل این اقدام شامل موارد ز

کنتـــرل و نظارت بر فضای مذهبی جامعه اســـت و وقف همواره با . 1 حکومـــت به دنبال 
مذهب در جامعه ارتباط تنگاتنگی داشته است.

حکومت چشم به درآمدهای سرشار وقف داشته است.. 2
که بـــه این ترتیـــب از هـــر فرصتی برای . 3 تمرکـــز بـــه معنـــای بوروکراتیـــزه بر نظـــام مذهبی 

استقالل آن رد می شود
گروه های مختلـــف جامعه نظیـــر علما و  ایـــن اقدام بـــا مخالفـــت بســـیاری از افـــراد و 
دانشمندان اســـالمی، صاحبان عبادتگاه ها، مرشدهای مقبره ها و روشن فکران و فعاالن 

برو شد. دیگر اجتماعی رو
کستان، 345 معبد،  طبق مطالعات آماری تا ســـال 1984 در استان های مختلف پا
رزی، 48200 هکتار زمین غیـــر زراعی، 2215  648 مســـجد، 32000 هکتـــار زمیـــن کشـــاو
مغازه، 1869 خانه وقفی تحت اختیار دولت درآمد؛ بنابراین دیگر وقف دیگر در خدمت 

مردم نبود)13(.
کســـتان در سال 1984در  لیســـت دارایی های دولتی شـــده در بخش های مختلف پا
یر نشان داده شده است. با توجه به این شکل اهمیت دو منطقه سند و پنجاب  شـــکل ز

در حوزه وقف و دارایی های وقفی نمایان می شود.
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کستان شکل  3‑1: دارایی های دولتی شده در بخش های مختلف پا

کنترل می شد اما پس از این سال به  کستان در سطح اســـتانی  تا ســـال 1971 اوقاف پا
طور مستقیم تحت نظارت حکومت مرکزی درآمد.

کستان تمامی دپارتمان های اوقاف در استان های را به صورت  در سال 1976 دولت پا
یادی پایدار نبود و پس از 3 سال و در  رد. این اقدام زمان ز یر نظر قانون خود درآو فدرالی و ز

1979 قانون فدرالی لغو شد و قدرت دوباره به تک تک استان ها بازگشت.
کامل را بر اوقاف بخش خود  کنترل  کامل داد تا  قانون جدید به تمامی استان ها اختیار 

که می خواهند انجام دهند. داشته باشند و هر اقدامی را 
که اهداف خود را بر اساس  در ســـال 1979 برای استان ها فرمان های وقفی صادر شد 

کنند)13(. این فرمان ها تنظیم 
اهداف دپارتمان های اوقاف در استان ها شامل این موارد بود:

کنند بهترین . 1 که تضمین  کامل بر اوقاف تحت پوشـــش خود به طوری  کنترل  نظارت و 
درآمـــد از دارایی هـــای آن به دســـت می آید و بهبود خدمات مذهبـــی و تضمین اینکه از 

درآمد ها در اهداف صحیح آن استفاده می شود.
بهبود آموزش مذهبی. 2

دپارتمان هـــای اوقـــاف )ســـند، پنجـــاب، مناطق شـــمال غربـــی( هیچ یـــک از طریق 
که  یافت نمی کنند به جز اســـتان بلوچســـتان  حکومت هـــای ایالـــت خود بودجـــه ای را در

یافت می کند. کمی را در بودجه بسیار 
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یر می باشد: درآمد های اصلی اوقاف استان ها از موارد ز
ری شده از معابد و آرامگاه ها )حدود 50٪ از درآمد ساالنه(. 1 درآمدهای جمع آو
ری شده از هدایای مردم در جشن ها و مراسم مختلف )٪15(. 2 درآمدهای جمع آو
ری شده از سرمایه گذاری ها )٪5(. 3 درآمدهای جمع آو
ک شهری )٪15(. 4 ری شده از اجاره امال درآمدهای جمع آو
رزی )٪10()13(.. 5 کشاو ری شده از اجاره زمین های  درآمدهای جمع آو

وضعیت موجود دارایی های وقفی پنجاب- 3-1-1-1
پنجاب به طورکلی دارای 34237 مورد وقفیات است که می توان از بین آن ها به موارد 

کرد. یر اشاره  ز
ک اجاره ای 6275 مورد	  امال
مسجد 1017 مورد	 
تکیه 356 مورد	 
درگاه 61 مورد	 
صومعه 20 مورد	 
کلیسا 1 مورد1	 

معافیت مالیاتی - 3-3
کســـتان افراد عالقه مند به ایجاد مؤسسات خیریه هستند به  کشـــور پا علت اینکه در 

یر است: دالیل ز
یرا تمامی فعالیت ها و درآمد های این مؤسسه طبق قانون مالیاتی 2001 و 2002 معاف . 1 ز

از مالیات هستند.

1. در زمینه ی وضعیت موجود وقف و امورخیریه پاکستان، عایرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت، به دلیل محدودیت های 
دسترسی منابع و همچنین عدم انتشار اک عات مفید از کرف کشور مورد مطالعه، تنها اک عات مربوط به ایالت پنجاب در دسترس 

بود و مطالب کاماتری درباره ی سایر ایالت ها یافت نفردید و تکمیل اک عات
موجود، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیای در این زمینه دارد.
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برای خیرین معافیت های مالیاتی در جهت هدایا و بخشش های آنان وجود دارد.. 2
گانه ای را در خصوص غیرانتفاعی  برای معافیت مالیاتی باید مؤسسه درخواست جدا

بودن خود به انجمن فدرالی درآمد بفرستد و از آنان تقاضای معافیت مالیاتی بکند.
که توسط کمیســـر مالیات بر درآمد تائید شوند معاف از مالیات  مؤسســـات خیریه ای 
گردش های مالی خود می شوند. هدایای خیریه ای نیز شامل این معافیت می شوند)40(.

کشورها- 3-1 کستان در امور خیریه با دیگر  کشور پا مقایسه وضعیت 
کشورها  کستان از لحاظ شاخص ها و معیارهای مختلف با دیگر  کشـــور پا وضعیت 

گیرد. که در ادامه به طور مفصل موردبررسی قرار می  مقایسه شده است 

گزارش همیاری جهانی بشردوستانه- 3-1-1
کستان سومین کشور مهاجرپذیر  بر اساس مطالعات انجام شده در سال 2015 کشور پا
کثر  که ا کستان میزبان 1.57 میلیون نفر مهاجر بود  کشور پا دنیا بوده است. در سال 2015 
آن ها از افغانســـتان وارد این کشـــور شده بودند. این در حالی است که وضعیت زندگی در 
کستان 208 دالر )درآمد سرانه  کســـتان به شدت ضعیف است و درآمد ســـرانه افراد در پا پا

در سوئد 116 برابر این مقدار است( می باشد.
یر تعداد مهاجران و میزان درآمدهای آن ها در کشـــور های مختلف نمایش  در شـــکل ز
کســـتان در این شـــاخص بسیار  کشـــور پا که دیده می شـــود  داده شـــده اســـت. همان طور 

کشور می شود)16(. کمتری عاید مهاجران این  کرده است و درآمد  ضعیف عمل 
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کشور های مختلف شکل  3‑2: تعداد مهاجران و میزان درآمدهای آن ها در 

3-1-1 -CAF گزاراشات
کســـتان در شـــاخص های مختلف بخشندگی  کشـــور پا  ،CAF گزارشـــات با توجه به 
مورد بررسی قرارگرفته است. این کشور در میان 145 کشور موردمطالعه، در کمک به افراد 
کار داوطلبانه رتبۀ 107 را کســـب  ناشـــناس رتبـــۀ 121، در کمک بـــه خیریه ها رتبه 49 و در 
کســـتان در شاخص بخشندگی 5 ســـاله بین سال های 2010 تا  نموده اســـت. همچنین پا

2014 در رتبه 94 جهان قرار دارد)15(.
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کستان در شاخص های مختلف بخشندگی کشور پا شکل  3‑3: 

کشور مختلف جهان در شاخص های مختلف بخشندگی شکل  3‑4: 
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کنیم،  گر رتبه کشورها را در کمک به افراد ناشناس بر اساس تعداد افراد خیر محاسبه  ا
کشور برتر جهان و در جایگاه نهم قرار دارد. این  کستان با 44 میلیون نفر در بین 10  کشور پا
کشـــور به دســـت آمده  کســـتان با توجه به جمعیت باالی این  رتبـــه در این شـــاخص در پا

است)15(.

کمک به افراد ناشناس کشور برتر در  شکل  3‑5: رتبه 10 

کنیم،  کمک به خیریه ها بر اســـاس تعداد افراد خیر محاســـبه  کشـــورها را در  گـــر رتبه  ا
کســـتان بـــا 45 میلیـــون نفـــر در بین 10 کشـــور برتر جهـــان و در جایگاه ششـــم قرار  کشـــور پا

دارد)15(.
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کمک به خیریه ها کشور برتر در  شکل  3‑6: رتبه 10 

کستان- 3-5 کشور پا مساجد شاخص 

مسجد پادشاهی- 3-5-1
که در شهر الهور واقع شده  کستان است  یخی پا مسجد پادشـــاهی یکی از مساجد تار
گورکانی هند در سال  یب عالمگیر، آخرین امپراتور  رنگ ز اســـت. این مسجد به دستور او
1673 میـــالدی )1050 شمســـی( ســـاخته شـــد و از بناهـــای مهـــم معمـــاری اســـالمی در 

کستان به حساب می آید. کستان به شمارمی رود. این مسجد دومین مسجد بزرگ پا پا
یخ معماری شبه قاره هند یاد می شود  از مسجد پادشاهی به عنوان نقطه تحولی در تار
گورکانی در آن متمرکزشـــده اســـت. این بنا پـــس از بنای  ره  یبایـــی دو کـــه همه شـــکوه و ز
کستان و  که در اسالم آباد واقع شده دومین مسجد بزرگ در پا تازه ســـاز مسجد شاه فیصل 
گنجایش 50000 نمازگزار را دارد و از  که  جنوب آســـیا و پنجمین مسجد بزرگ جهان است 

کستان به شمار می رود)17(. گردشگری پا جاذبه های مهم 
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شکل  3‑7: مسجد پادشاهی

یادی  ره گورکانی یا مغولی است که ارتباط ز معماری این مسجد به سبک معماری دو
بـــا معمـــاری ایرانی دارد. مســـجد پادشـــاهی یکی از شـــاهکاری معماری، کاشـــی کاری و 
نجاری ایرانی اســـت و ظاهر و حالتی شاخص، وسیع و با شکوه دارد. معماری و طراحی 
یژه از نظر نما دارای توازن و هماهنگی نزدیکی با مسجد جامع دهلی  مسجد پادشاهی به و
یـــب، امپراتـــور شـــاه جهان،  رنگ ز کـــه در ســـال 1648 م بدســـت پـــدر او در هنـــد اســـت 
که مناره های آن هشـــت ضلعی  ساخته شـــده اســـت؛ اما برخالف مســـجد جامع دهلـــی 
اســـت مناره های این بنا مقطعی مربع شـــکل دارند. نمای خارجی مســـجد پادشاهی را با 
که شـــکل  گرفته اند  یژه از فرم لوتوس بهره  کرده اند و به و کی شـــده تزئین  ســـنگ های حکا
یبایی آراسته شـــده اســـت و  کنگره های ز عمده آن برجســـته اســـت. لبه باالیی دیوارها با 
یبا، تزئینات  گچ کاری های ز یبایی بنا افزوده است. در تزئینات داخلی از  سنگ مرمر بر ز

و نقش و نگارهای اسلیمی و منبت کاری و نقاشی روی دیوار استفاده شده است.
که روکشی  کوره ای پخته شده و ساروج است  دیوارهای مسجد پادشاهی از آجرهای 
از سنگ شنی قرمز دارد و پایه ستون ها از سنگ های مرمر رنگارنگ هستند. برای پوشاندن 
که  که در مرمتی  کرده بودنـــد  کوره ای پخته شـــده اســـتفاده  کف اصلی حیاط از آجرهای 

گرفت با سنگ های شنی قرمز جایگزین شد. طی سالهای 60-1939 م انجام 
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یلی است و به وسیله طاق نماهای تزئین شده به 7 قسمت  مسجد دارای شبستان طو
گنبد از ســـنگ مرمر است و دارای  تقسیم شـــده اســـت. بیرون از این 7 قســـمت 3 جفت 
کف اصلی در اتاق مربوط به خواندن  که در نوع خودش بسیار عالی است.  قوســـی است 
نماز و دعا با آجرها و ســـنگ مرمر با فرم منظمی پوشـــانده شده است. در این مسجد تنها 
یر  کتیبه ای در شبســـتان ز رودی و دیگری  کتیبه بر روی دروازه و کتیبه وجود دارد: یک  دو 

ایوان اصلی)17(.

شکل  3‑8: موقعیت مسجد پادشاهی

مسجد جامع الهور- 3-5-1
کستان  مسجد جامع الهور، هفتمین مسجد بزرگ جهان اسالم است که به تازگی در پا
که در منطقه بحریا ساخته شده است، ظرفیت  ساخته شده است. مسجد جامع الهور 
که 25 هزار نفر از آنان می توانند در شبستان اصلی به نماز  پذیرایی 70 هزار نمازگزار را دارد 

بایستند.
کشور می تواند در جهان اسالم  ین است و این  کستان نو جامع بحریا در واقع سمبل پا
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گنبد و چهار مناره 165 متری  بابت این مســـجد به خود ببالد. مســـجد جامع الهور با 21 
کســـتان به شمار  هفتمین مســـجد بزرگ جهان و بزرگ ترین مســـجد جمهوری اســـالمی پا

می رود.
یبا، نیار علی دادا اســـت که آن را با 40 هزار موزائیک هنری تزئین  معمار این مســـجد ز
ره مغولی ساخته شده به بانوان  کرده اســـت. طبقه دوم این مســـجد بزرگ که به ســـبک دو

نمازگزار اختصاص یافته است)18(.

شکل  3‑9: مسجد جامع الهور

مسجد ملک فیصل- 3-5-3
که در  یباترین مســـاجد جهان اســـت  مســـجد »ملک فیصـــل« یکـــی از بزرگ تریـــن و ز
کســـتان در جنوب آســـیا واقع شـــده است. این مسجد ســـمبل معماری و  »اســـالم آباد« پا
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یبایی آن چشم را مجذوب خود می کند. مساحت مسجد  مهندسی بی نظیری است که ز
شـــاه فیصل به 5000 مترمربع می رسد و برای 300 هزار نمازگزار ظرفیت دارد. جرقه ساخت 
که شـــاه فیصل بن عبدالعزیز، پادشـــاه عربســـتان از  مســـجد ســـال 1966 میـــالدی زمانی 

کرد، زده شد)19(. اسالم آباد بازدید 
ســـال 1969 میالدی مسابقه ای بین المللی در سطح معماران مسلمان برگزار شد و در 
این مســـابقه معماران 17 کشـــور، 43 طرح را برای ساخت مسجد پیشنهاد دادند و پس از 
کشـــور ترکیه پذیرفته شـــد.  ز بررســـی، طرح پیشـــنهادی »ودات دالوکای« معماری از  4 رو
یال  عملیات ساخت مسجد سال 1976 میالدی آغاز شد و عربستان مبلغ 130 میلیون ر
سعودی را برای ساخت مسجد در نظرگرفت. ساخت این مسجد در سال 1986 میالدی 

گرفت. به پایان رسید و به عنوان دانشگاه بین المللی اسالمی مورد استفاده قرار 
که »شـــاه فیصل عبدالعزیز« ســـرمایه گذار اصلی و بانی ساخت این مسجد  از آنجایی 
ر آن پس از به قتل رســـیدن وی در سال 1975 میالدی به  بود این مســـجد و خیابان مجاو
یژگی های منحصربه فرد این مســـجد، آن اســـت که مسجد  همین نام به ثبت رســـید. از و
گنبد آن به شکل خیمه یا چادر طراحی شده است. سالن نمازگزاران به  گنبد بوده و  فاقد 
رودی  گرفته اند و و یک قـــرار  شـــکل مثلث و چهار مناره اطراف آن به شـــکل مدادهای بار
یبا پوشیده شده و خطاطان  مسجد لوسترهای بزرگ قرار دارد و دیوارها با موزاییک های ز
کستانی به خط کوفی آن را نوشته و طراحی کرده اند. به این ترتیب می توان گفت  مشهور پا

کستانی است. که این مسجد پلی بین معماری سنتی عربی، ترکی و مسلمانان پا
رودی اصلی مســـجد از شرق با یک حیاط با مسجد مرتبط می شود. فواره های بزرگ  و
رودی، بر روی یک سکوی بلند قرار دارد. نمازخانه اصلی برای ده هزار نفر،  در محور این و
رودی واقع  که درست در باالی و نمازخانه بانوان برای یک هزار و 500 نمازگزار ظرفیت دارد 
شـــده اســـت. حیاط مسجد برای چهل هزار نفر ظرفیت دارد و یک سکو برای 27 هزار نفر 
که برای 22 هزار نفر ظرفیت دارند. عالوه بر این محوطه های ســـبز می توان به  و رواق هایی 

گیرند. یست هزار نفر مورد استفاده قرار  عنوان فضاهای عبادی در فضای باز برای دو
 نمازخانـــه اصلـــی بـــر مبنـــای یک پالن مربعـــی به طول شـــصت متر اســـت و به  جای 
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گرفته می شوند با یک پوسته  کار   در مســـاجد به 
ً
اســـتفاده از گنبدهای ســـنتی که معموال

بتونـــی پخ دار هشـــت وجهـــی که جلوهـــای از یک خیمـــه بیابانی را به نمایـــش می گذارد، 
پوشـــش داده  شده  اســـت. ارتفاع پوسته سقف به چهل متر می رســـد و روی چهار شاه تیر 
بتونی بزرگ قرار دارد. این پوســـته یک شـــاهکار مهندسی دقیق و حساب شده  است و به 

صورت سازه فضایی و متشکل از قالب های بتنی مثلثی شکل دیده می شود.
 فواصـــل شیشـــه  دار ما بیـــن قاب ها، نور طبیعی را به داخل سرســـرای اصلی مســـجد 
هدایت می کند و ارزشی معنوی به فضای داخلی می بخشند. سطح خارجی بنا با سنگ 
مرمر ســـفید رنگ پوشـــیده شـــده  اســـت و ســـطوح داخلی با طرح های موزاییکی آراســـته 
شده اند. دیوار قبله در نمازخانه اصلی مسجد با کاشی های لعاب داده ترکی در رنگ های 
کیدات عمودی  آبی طالیی مزین شده است. در نمازخانه اصلی، قابل توجه ترین جنبه، تأ

است.
که بیشـــتر به معماری عثمانی شـــباهت دارد، به گونه ای اســـتفاده  محورهای عمودی 
که به سمت مکه هستند، شاخص تر  که امتدادهای افقی اصلی در فضا را  شـــده  اســـت 
که هر دو توســـط یک هنرمند  می کنـــد. در جلـــوی دیوار قبلـــه، محراب و محور قـــرار دارد 
کســـتانی طراحی شده اند. محراب بلند و غیرمتعارف این مسجد، یک عنصر معماری  پا
تندیس وار ســـاده به شـــکل یک قرآن مفتوح عمودی است، ولی منبر طرح نسبتًا متداولی 
کـــه در آن از هزتر المپ  یبـــای بـــزرگ در نمازخانه اصلی وجـــود دارد  دارد. یـــک چلچـــراغ ز

الکتریکی استفاده شده  است.
در پای دیوار غربی و شـــمالی نمازخانه اصلی مســـجد در فضای بیرونی، استخرهایی 
که باعث می شوند جریان هوا به واسطه آب سطح آن ها تعدیل شود.  قرار داده  شده  است 
یک شیشه ای در امتداد طول دیوار قبله در اثر نور غیرمستقیم  همچنین درخشش نوار بار
منعکس شـــده از استخر بزرگ بیرونی و بازتاب آن به فضای داخل، روحی تازه و مضاعف 
گرانیت  کف ها از  به فضا می بخشد. سازه بتونی مسجد، در داخل به رنگ سفید است و 
بـــراق و صیقلـــی پوشـــیده  شـــده اند. دسترســـی بـــه نیم طبقـــه بانـــوان از طریـــق گذرگاهی 
سرپوشیده فراهم شده  است که در آن قطعه ای از یک حدیث نوشته شده  است: »بهشت 
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یر پای مادران است« ز
کار  که توانست مصالح را با مهارت خاصی به  دالوکای معمار این مســـجد، فردی بود 
گیرد و تأثیرات مطلوبی را بیافریند. شـــکل تندیس وار ســـاختمان توأم با مدرن بودن آن در 
ری های سازه ای معاصر و عدم استفاده از مصالح محلی موجود  کنار نمایش آخرین فناو
نظیر سنگ و آجر، ساختمان را به عنوان نمادی مهم از شهر مطرح ساخته  است. دالوکای 
که در آن تکنولوژی مدرن  کرده است  با مهارت و خبرگی هنری خود، معماری ای را خلق 
کار رفته است و نمازگزار را به تفکر و تعمق وا می دارد.  به عنوان راهی برای ارتباط با خدا به 
یبا و  گفتنی اســـت، هر ساله شخصیت های اســـالمی و سیاسی بسیاری از این مسجد ز

مدرن بازدید می کنند)19(.1

شکل  3‑10: مسجد ملک فیصل

1. در زمینـــه ی وضعیـــت مســـاجد و اماکـــن مذهبی کشـــور پاکســـتان، عایرغم جســـتجوهایی کـــه در اینترنت صـــورت پذیرفـــت، به دلیل 
محدودیت های دسترســـی منابع و همچنین عدم انتشار اک عات مفید از کرف کشور مورد مطالعه، مطالب کاماتری یافت نفردید و 

تکمیل اک عات موجود، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیای در این زمینه دارد.





| فصل چهارم |

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

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آنها دو یگران استفاده  باز
کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف وامور خیریه،    در ایـــن فصل پس از معرفی انواع 
یگران  کـــن متبرکه، قـــرآن و فعالیت های مذهبی به شناســـایی و تحلیل باز مســـاجد و اما
کستان ایفا می کنند، پرداخته  که در وقف و امور خیریه کشور پا مختلف با توجه به نقشی 
یگـــران به همـــراه نـــوع ارتباطات آن   شـــده اســـت. ســـپس نگاشـــت نهادی تمامی این باز
یگـــران و مجموعه فعالیت هـــا، اهداف،  ترسیمشـــده اســـت و پســـازآن، هر یک از این باز

یت، چشم انداز، ساختار و ... آنها مورد تحلیل قرار می گیرد. مأمور

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

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

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

کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. یق تغییرات داوطلبانه )مانند  تنظیم، تشو
دپارتمان اوقاف ســـند در سال 1970 تأسیس شد. در سال 1976 این دپارتمان به یک 
کســـتان تبدیل شـــد؛ اما در ســـال 1979  زارت امور مذهبی دولت پا یر نظر و مرکز رســـمی ز
یر نظر دولت فدرالی  دوباره این مرکز به یک نهاد استانی تبدیل شد. دپارتمان اوقاف سند ز
سند فعالیت می کند و در این ایالت به انجام امور مربوط به موقوفات، عبادتگاه ها و امور 

یارتی می پردازد ز

هیئت وقف پنجاب	 
هیئـــت وقف پنجاب یک ســـاختار قانونـــی تحت نظر حکومت پنجـــاب طبق قانون 
1995 می باشـــد. تمامی مســـاجد، درگاه ها، قبرســـتان ها و اوقاف توسط این هیئت ثبت 

می شوند. هیئت وقف پنجاب در سال 2003 تشکیل شد.

دپارتمان امور مذهبی بلوچستان 	 
گردید. این  دپارتمـــان امـــور مذهبی دولت بلوچســـتان در ســـال 2007 میالدی ایجـــاد 
دپارتمان قبل از آن به عنوان بخشـــی از اداره امور درآمدی اســـتان بود. این دپارتمان در 3 
که  یر نظر مستقیم حکومت استانی هستند  استان دیگر یک سازمان مستقل خودمختار ز
کسب می کنند و درآمد های خود را برای نگهداری  درآمدهای خود را از دارایی های وقفی 
یارتگاه ها و همچنین امور خیریه خرج می کنند. اداره حج و  و توســـعه مســـاجد، معابد و ز
اوقـــاف دپارتمـــان امور مذهبی بلوچســـتان، 2 مســـجد و یک قبرســـتان دارد، امـــا معبد و 

یارتگاه دیگری ندارد. ز
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گذشـــت 30 ســـال از ایجـــاد اولیـــن نهـــاد در خصـــوص رفاه  در ســـال 1979 و پـــس از 
گانـــه در اســـتان پنجاب در خصـــوص رســـیدگی به امور  اجتماعـــی، یـــک دپارتمـــان جدا

گردید.  اجتماعی استان ایجاد 
این دپارتمان به دنبال ایجاد یک سیســـتم حمایتی قـــوی در خصوص امور اجتماعی 
اســـتان به طور عام و رسیدگی به امور حاشیه نشـــینان به طور خاص می باشد. همچنین 
دپارتمـــان بـــه دنبال ارائـــه خدمـــات اجتماعی به عمـــوم مـــردم و به خصوص افـــراد فقیر و 

آسیب پذیر جامعه با استفاده از توسعه ظرفیت های سازمانی می باشد.

وزارت مالیه	 
زارت مالیه بر اساس امور مرتبط با امور مالی دولت فدرال و موضوعات مالی مربوط  و
به تمام کشور، اماده سازی بودجه ساالنه و تأمین بودجه اضافی موردنیاز برای حساب های 
گیری  زارت پی  یت و پارلمان و حسابرســـی ســـازمان دولتی فدرال فعالیت می کند. مأمور
که پایداری اقتصاد  کســـتان به گونه ای است  سیاســـت های اقتصادی و اعمال آن ها در پا

کیفیت سطح زندگی تمامی شهروندان توسعه یابد. کشور حفظ شود و  کالن 

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

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

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

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

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

دارند، تنظیم شود. 
یکرد 	  یکرد می توانـــد به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی رو خـــود- تنظیمی: ایـــن رو

دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در این مـــورد، اغلـــب انجمن های تجاری یا کســـب وکار 
کنترل و اجرا می کنند. به عنوان یک قانون،  که قوانین عملکرد را ایجاد،  تشکیل شـــده 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسب وکار دیده می شود که اقدام انحصاری به 
یکرد شـــامل ســـطح  منظـــور جلوگیـــری از مداخلـــه دولت انجام می دهد. مزایای این رو
باالی تعهد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده می باشـــد. به عالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از  یکرد منعطف تر از رو رو
یکرد غیر دموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یک رو ســـو
بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانیکه با اهـــداف مختلف 
قوانین را تنظیم می کنند، دیده شود. در کمترین سطح،  خودتنظیمی همواره در معرض 
چالش هـــای منتج شـــده از عالقه هـــای بیرونی کســـانیکه 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
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک سو، می توان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد  کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز سعی دارد به منظور 
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شونده فعالیت های غیر مطلوب خود 
کند. برای  را از طریـــق تحمیل/ وضـــع مالیات و کمک هـــای مالی محدود یا متوقـــف 
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
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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، PBRبیشتر 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 سیستم 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  فرآینـــد تنظیم را کاهش می دهد. به عالوه این رو
شـــرکت، که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد،  را فراهم می کند. اگرچه به عنوان 
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

انجمن فدرالی درآمد	 
انجمـــن فدرالـــی درآمد )FBR( در ســـال 1924 و طبـــق قانون مرکـــزی انجمن درآمدها 
زارت مالیه ایجاد شد. پس از مدتی این  تأسیس شد. در سال 1944 یک بخش مجزا در و
بخش مستقل شد و فعالیت خود را تا سال 1960 ادامه داد. در 1960 انجمن فدرالی درآمد 
زارت مالیه ملحق شـــد. در ســـال 1974 تغییرات بســـیاری در  به عنوان یک دپارتمان به و
وظایف و اهداف این دپارتمان ایجاد شد. در سال های 1991 و 1995 نیز تغییرات بسیاری 

گردید.  در این دپارتمان ایجاد 
در حـــال حاضر و بر اســـاس قانون ســـال 2007 انجمـــن فدرالی درآمـــد )FBR( انجمن 

کستان می باشد. کشور پا اصلی نظارت بر درآمدها در 

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

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال
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می شوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات می باشد. یک تسهیل گر، تأمین کنندگان 
خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتـــی جدید، ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد 
یابـــی خارجی تأثیر  کارکرد های دیگر یک تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایت می کند. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر می باشد. 
که به طورمعمول توسط سازمان های توسعه گرا انجام شده  کارکردی است  عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های دولتی باشد. عالوه بر  و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن دیتابیســـی از مجموعه خیریه ها و یا  موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آو
کارکردهای  یـــه نیز می توانـــد به عنـــوان  ره ای برای مؤسســـات خیر انجـــام خدمـــات مشـــاو

گرفت. تسهیل کنندگان در نظر 

کستان 	  مرکز بشردوستی پا
کمک های بیگانگان  کســـتان مطالعاتی در خصوص استقالل از  در سال 1998 در پا
در خصوص امور بشردوســـتانه در کشـــور انجام شد. در سال 2000 کنفرانسی در خصوص 
ایجاد یک مرکز بشردوستی در کشور برای رسیدگی به امور توسعه ای برگزار شد. پس از این 
کستان ارائه شد و این مرکز با هدف  کنفرانس پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد مرکز بشردوستی پا

گردید. بهبود و توسعه امور بشردوستانه بومی و داخلی ایجاد 
کســـتان )PCP( در ســـال 2001 به عنوان یک ســـازمان غیرانتفاعی  مرکز بشردوســـتی پا
گردید. این سازمان  حامی دولت و تحت بخش 42 قانون شرکت های سال 1984 ایجاد 
تنها نهاد تأیید شـــده توســـط هیئت فدرالی درآمد )FBR( است که به سازمان های تولید 

گواهینامه ارائه می دهد.   )NPO( ملی
کســـتان و تســـهیل ارتباط بین  این مرکز تنها هدف خود را بهبود امور بشردوســـتانه در پا
یت  کشـــور می داند. همچنین این ســـازمان به دنبال تقو دولـــت و جامعه مدنی و تجاری 
محیط کشـــور برای فعالیت هر چه قوی تر ســـازمان های مدنی کشور می باشد و در این راه 

به ارائه خدمات حمایتی می پردازد)35(.
این مرکز به حمایت و ارائه خدمات به سازمان های مرتبط با حقوق حیوانات، توسعه 
یست، اقتصاد خرد، حقوق بشر،  ارتباطات، فرهنگ و هنر، بهداشـــت و درمان، محیط ز
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تحقیق و توسعه و مدیریت بحران می پردازد.

شرکت های ثبت مؤسسات 	 
کستان به این صورت  روند ثبت  مؤسســـات خیریه یا  مؤسسات غیرانتفاعی دیگر در پا
کـــه پـــس از تصمیم گیـــری در خصـــوص ثبـــت  مؤسســـه موردنظـــر بایـــد بـــه یکی از  اســـت 

کرد. شرکت های ثبت مؤسسات رفت و  مؤسسه خود را در آنجا ثبت 

شرکت ثبت مؤسسات سینرژی 	 
کســـتان ایجاد شده است. در  گذشته در پا شـــرکت ثبت مؤسسات ســـینرژی در دهه 
ر و حامی شـــرکت ها و مؤسســـات در  حال حاضر این شـــرکت یکی از شـــرکت های مشـــاو
ره های تجاری، خدمات ثبت شرکت ها، تأسیس  کستان می باشد. در این شرکت مشاو پا
ری اطالعات به   مؤسسات غیرانتفاعی، خدمات مالیاتی، خدمات نیروی انسانی و فناو

شرکت ها و مؤسسات داده می شود.

سایت دایرکتوری سازمان های غیرانتفاعی	 
ســـایت دایرکتوری سازمان های غیرانتفاعی یک ســـایت جامع برای تمام NGO های 
کستان می باشد. در این سایت NGOها بر اساس دسته بندی های مختلف و  فعال در پا
کاری نمایش داده می شوند. در این سایت مؤسسات و  بر اساس منطقه فعالیت و زمینه 
رش، حیوانات،  پرو نهادهای فعال در حوزه های ســـالمت، حقوق بشر، توسعه، آموزش و
هنر و فرهنگ، اقشار آسیب پذیر و... و همچنین دسته بندی آن ها بر اساس شهر، منطقه 

و استان بیان شده است.
گر در بخش ســـازمان های غیرانتفاعی و  این ســـایت را می توان به عنوان یک تســـهیل 

کرد. همچنین امور خیریه معرفی 

ارائه دهنده خدمات - 1-1-1
تأمین کننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسساتی 
یـــه فعالیت می کنند.  کـــه در زمینه آمـــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیر هســـتند 
ری کمک های مردمی و صرف این کمک ها  ضمنًا مؤسسات خیریه ای که وظیفه جمع آو
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در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند.
کستان یکی از ســـازمان های اصلی و مستقل غیرانتفاعی  مؤسســـه خیریه الخدمت پا
کرده است. ایجاد  کار  در این کشـــور می باشـــد. این مؤسسه در سال 1990 ثبت و شروع به 
خانه هایـــی امـــن، تغذیه و درمان رانده شـــدگان و حمایـــت از افراد نیازمنـــد از اهداف این 
مؤسســـه بوده اســـت. در این مؤسســـه داوطلبان بســـیاری برای خدمت بـــه ملت در حال 
فعالیـــت هســـتند. فعالیت این افـــراد تمامی حوزه های آســـایش و رفاه، توســـعه، احیاء، 
کمک های مالی و حمایت  رش، بهداشت و ســـالمت، خدمات اجتماعی،  پرو آموزش و

از ایتام را شامل می شود.

مؤسسۀ خیریۀ ساهارا	 
که  کستان است  مؤسسۀ خیریۀ »ساهارا« یکی از مؤسسات خیریۀ معاف از مالیات پا
 )1998 of 1135-98/ )DDSW, WD&DM-LD )REGD( در ســـال 1998 و یا شماره
گواهینامه تأییـــدی از مرکز بشردوســـتی  به ثبت رســـیده اســـت. این مؤسســـه همچنیـــن 
یافتت نموده است. به طورکلی این مؤسسه به انجام فعالیت های  کســـتان )PCP( را در پا
بشردوســـتانه در حوزه های سالمت، آموزش و بخش های حوادث اجتماعی جامعه نظیر 

)سیل، زلزله، خشک سالی و دیگر فجایع طبیعی( می پردازد.
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نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همانطور 
کن متبرکه، قرآن و فعالیت های مذهبی در  ســـه بخش وقف وامور خیریه، مســـاجد و اما
کســـتان فعالیت می نمایند؛ در این بخش، ابتدا نگاشـــت نهادی مربوط به این  کشـــور پا
کنشـــگران در شـــکل )4-1( نشـــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاست گذار، 
تنظیم گر، تســـهیل گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در ســـه بخش وقف و 
کن متبرکه، قـــرآن و فعالیت هـــای مذهبی مـــورد تحلیل قرار  یـــه، مســـاجد و اما امـــور خیر

گرفته اند.

کستان کشور پا شکل  4‑1: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه 
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حکومت های سند، پنجاب و بلوچستان- 1-3-1
کســـتان دارای چهار ایالت به نام های پنجاب، ســـند، استان سرحد و بلوچستان و  پا
یاست جمهوری است.  سیستم حکومتی این کشور فدرالی و ترکیبی از نظام پارلمانی و ر
هر یک از ایالت های آن دارای یک دولت و مجلس ایالتی با اختیارات محدود هستند و 
یژه به نام های مناطق شـــمالی )شـــامل 5 منطقه: گلگیت،  عـــالوه بـــر این ها، دو منطقه و
کستان ملحق نشده و  که پس از جدایی هند رسمًا به پا گانچی  گیزار و  بلتستان، دیامیر، 
توســـط مقامات محلی اداره می شوند( و مناطق قبایلی تحت اداره دولت فدرال )موسوم 

کشور وجود دارند. که تحت حکومت رؤسای قبایل هستند( نیز در این  به فاتا 

دپارتمان اوقاف سند- 1-3-1
دپارتمان اوقاف ســـند در سال 1970 تأسیس شد. در سال 1976 این دپارتمان به یک 
کســـتان تبدیل شـــد؛ اما در ســـال 1979  زارت امور مذهبی دولت پا یر نظر و مرکز رســـمی ز
یر نظر دولت فدرالی  دوباره این مرکز به یک نهاد استانی تبدیل شد. دپارتمان اوقاف سند ز
سند فعالیت می کند و در این ایالت به انجام امور مربوط به موقوفات، عبادتگاه ها و امور 

یارتی می پردازد)21(. ز

شکل  4‑2: سایت دپارتمان اوقاف سند
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ساختار سازمانی- 1-3-1-1

شکل  4‑3: ساختار سازمانی دپارتمان اوقاف سند

اهداف دپارتمان	 
اهداف این دپارتمان عبارت اند از:

یارتگاه ها، مساجد و دیگر دارایی های وقفی. 1 کن مقدس و ز نگهداری و نظارت بر اما
یارتی مختلف . 2 کن ز تهیه بهترین امکانات و خدمات برای زائرین اما
کشور)21(. 3 کمک های مالی به نیازمندان، فقرا، ایتام و معلولین  ارائه خدمات و 

وظایف دپارتمان- 1-3-1-1
یر را انجام می دهد: گفته شده این دپارتمان فعالیت های ز در جهت نیل به اهداف 

کن مقدسه مساجد و آرامگاه های بزرگان	  مدیریت و نظارت بر اما
کن مذهبی و 	  رســـیدگی به امور روشنایی، بهداشت، آب نوشیدنی و وضوخانه برای اما

مساجد
کز مذهبی	  ساخت مسافرخانه ها، اقامتگاه ها و محل های اسکان در مرا
تولید بیشترین درآمد ممکن از دارایی های وقفی، کرایه ها و اجاره ها و قرارداد های وقفی 	 

و استفاده از آن ها در نگهداری از عبادتگاه ها و مساجد
کنفرانس های ارشاد در سطح استانی	  برگزاری 
کشوری به صورت ساالنه	  برگزاری مسابقات حفظ و قرائت در سطوح استانی و 
یارتی	  گروه های ز یارت برای رهبران  ره های آموزشی حج و ز برگزاری دو
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ترفیع ایدوئولوژی اســـالمی و برجسته سازی تفکر و زندگی پیامبران و اشخاص برجسته 	 
دینی

از بین بردن تهدیدات فعالیت های ضداجتماعی و همچنین تفکرات نژادپرســـتانه در 	 
مساجد و عبادتگاه ها

که تمام درآمدهایش را از طریق فعالیت های  دپارتمان اوقاف یک نهاد مســـتقل است 
رد. خود به دست می آو

کســـب درآمد اســـتفاده  ک و زمین هـــای وقفی برای  ایـــن دپارتمـــان همچنیـــن از امـــال
می کند.

دارایی های وقفی دپارتمان اوقاف سند- 1-3-1-3
که این  دپارتمان اوقاف سند بر 80 مسجد در حوزه تحت پوشش خود نظارت می کند 

گزارش بیان شده اند)21(. 78 مسجد در پیوست 
یر نظر دپارتمان اوقاف ســـند نشـــان  یر نیز تعداد مســـاجد، اوقاف و معابد ز در جدول ز

داده شده است.

شکل  4‑4: دارایی های وقفی دپارتمان اوقاف سند

هیئت وقف پنجاب - 1-3-3
هیئـــت وقف پنجاب یک ســـاختار قانونـــی تحت نظر حکومت پنجـــاب طبق قانون 
1995 می باشـــد. تمامی مســـاجد، درگاه ها، قبرســـتان ها و اوقاف توسط این هیئت ثبت 

می شوند. هیئت وقف پنجاب در سال 2003 تشکیل شد.
یر است: فعالیت هیئت وقف پنجاب شامل موارد ز
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نظارت بر تمامی نهادهای وقفی و دارایی های آن ها در استان. 1
ترین درآمدها از . 2 که باال که تضمین شـــود  کنترل فعالیت های وقفی به گونه ای  نظارت و 

آن ها به دست می آید و نگهداری و حفاظت از آن ها به درستی انجام می شود)21(.

شکل  4‑5: سایت ادارۀ اوقاف پنجاب

ژه بزرگ را اجرا نموده است: اخیرًا هیئت وقف پنجاب 2 پرو
تأسیس بیمارستان مالرکولتا. 1
تأسیس دانشگاه اسالمی دخترانه مالرکولتا. 2

کمیته های اداره اوقاف پنجاب- 1-3-3-1
کمیته هایی را  هیئت وقف پنجاب در مواقع لزوم و در صورت احســـاس نیاز می تواند 
کرده و آن ها را به امـــور مربوطه بگمارد. برای مثال  برای رســـیدگی به امـــور مختلف ایجاد 
کمیته ای برای رســـیدگی به امـــور موقوفات،  کمیتـــه ای برای رســـیدگی به امور مســـاجد، 

کمیته ای برای رسیدگی به درآمدهای وقفی و....

کمیته های مذهبی- 1-3-3-1
کمیتـــه مذهبی را بـــرای هر یک از  ییـــس اداره اوقـــاف می توانـــد در صورت نیـــاز یک  ر
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کند. دارایی های وقفی مأمور 

زیارتگاه	 
یر می شود: کمیته شامل موارد ز یارتگاه باشد،  وقتی که موقوفه یک ز

پیه باشـــد، نباید تعداد افراد . 1 کمتر از 2 میلیون رو یارتـــگاه  که درآمد ســـاالنه ز در صورتی 
کمیته بیشتر از 7 نفر باشد.

پیه . 2 کمتر از 5 میلیون رو پیه و  یارتگاه بیشتر از 2 میلیون رو که درآمد ساالنه ز در صورتی 
کمیته بیشتر از 10 نفر باشد. باشد، نباید تعداد افراد 

پیه باشد، نباید تعداد افراد . 3 یارتگاه بیشـــتر از 5 میلیون رو در صورتی که درآمد ســـاالنه ز
کمیته بیشتر از 20 نفر باشد.

مسجد	 
یر می شود: کمیته شامل موارد ز وقتی که موقوفه یک مسجد باشد، 

پیه است.. 1 که درآمد ساالنه مسجد بیشتر از 100 هزار رو 5 تا 10 عضو در صورتی 
پیه است.. 2 کمتر از 100 هزار رو که درآمد ساالنه مسجد  5 عضو در صورتی 

کـــه موقوفه مقبره امامـــزاده یا عبادتگاه دیگری اســـت، تعـــداد اعضا نباید  در صورتـــی 
بیشتر از 7 نفر باشد.

کند. کمیته منصوب  ییس  ییس اوقاف باید یکی از اعضا را به عنوان ر ر
ییس اوقاف وجود دارد. کمیته 1 سال است و امکان لغو آن توسط ر حق فعالیت 

دپارتمان امور مذهبی دولت بلوچستان- 1-3-1
کســـتان می باشـــد و دارای بخش ها و  دولـــت بلوچســـتان یکی از دولت های فدرالی پا
دپارتمان های مختلفی در دولت خود اســـت. فرماندار حکومت بلوچستان محمود خان 

که به عنوان رهبر اصلی این دولت در بلوچستان فعالیت می کند)25(. کزای است  آچا
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شکل  4‑6: فرماندار حکومت بلوچستان

که هر یک از ایـــن دپارتمان ها  دولـــت بلوچســـتان دارای 39 دپارتمان مختلف اســـت 
یر نظر  فعالیت هـــای مرتبـــط با خود را در اســـتان خود انجـــام می دهند. ایـــن دپارتمان ها ز
رزی،  کشـــاو فرمانـــدار اســـتان فعالیت می کنند. از ایـــن دپارتمان هـــا می توان به دپارتمان 
رش، دپارتمـــان مالیـــه، دپارتمان  پـــرو دپارتمـــان ارتباطـــات و مســـکن، دپارتمـــان آموزش و
کرد. یکی از این دپارتمان ها، دپارتمان امور مذهبی اشـــاره  بهداشـــت و درمان و... اشـــاره 

کرد)26(. 
گردید. این  دپارتمـــان امـــور مذهبی دولت بلوچســـتان در ســـال 2007 میالدی ایجـــاد 
دپارتمان قبل از آن به عنوان بخشـــی از اداره امور درآمدی اســـتان بود. این دپارتمان در 3 
که  یر نظر مستقیم حکومت استانی هستند  استان دیگر یک سازمان مستقل خودمختار ز
کسب می کنند و درآمد های خود را برای نگهداری  درآمدهای خود را از دارایی های وقفی 
یارتگاه ها و همچنین امور خیریه خرج می کنند. اداره حج و  و توســـعه مســـاجد، معابد و ز
اوقـــاف دپارتمـــان امور مذهبی بلوچســـتان، 2 مســـجد و یک قبرســـتان دارد، امـــا معبد و 

یارتگاه دیگری ندارد)22(. ز
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شکل  4‑7: سایت دپارتمان امور مذهبی بلوچستان

ساختار سازمانی- 1-3-1-1

شکل  4‑8: ساختار سازمانی دپارتمان امور مذهبی بلوچستان

وظایف دپارتمان- 1-3-1-1
وظایف دپارتمان امور مذهبی بلوچستان عبارت اند از:

کنترل و نگهداری مساجد و دارایی های متعلق به آن	 
برگزاری مسابقات ساالنه حفظ و قرائت قران	 
کنفرانس صراط النبی	  برگزاری 
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یت هالل ماه	  کمیته رؤ ایجاد 
پذیرش دانشـــمندان، روحانیون و افراد مذهبی کشـــورهای مختلف اسالمی و هدایت 	 

تورهای آنان در استان
هماهنگی با دولت فدرال در خصوص امور مذهبی	 
یارت)26(	  یسی فصلی از افراد برای انجام امور حج و ز نام نو

دپارتمان رفاه اجتماعی پنجاب- 1-3-5
گذشـــت 30 ســـال از ایجـــاد اولیـــن نهـــاد در خصـــوص رفاه  در ســـال 1979 و پـــس از 
گانـــه در اســـتان پنجاب در خصـــوص رســـیدگی به امور  اجتماعـــی، یـــک دپارتمـــان جدا

گردید.  اجتماعی استان ایجاد 
این دپارتمان به دنبال ایجاد یک سیســـتم حمایتی قـــوی در خصوص امور اجتماعی 
اســـتان به طور عام و رسیدگی به امور حاشیه نشـــینان به طور خاص می باشد. همچنین 
دپارتمـــان بـــه دنبال ارائـــه خدمـــات اجتماعی به عمـــوم مـــردم و به خصوص افـــراد فقیر و 

آسیب پذیر جامعه با استفاده از توسعه ظرفیت های سازمانی می باشد)29(. 

وظایف دپارتمان- 1-3-5-1
یر است: وظایف دپارتمان بر اساس قانون سال 2011 به صورت ز

ثبت، همیاری فنی و نظارت بر آژانس های رفاه اجتماعی	 
حمایت اجتماعی شامل مراقبت های سازمانی، توسعه و احیای مهارت ها	 
یابی، آموزش و احیای افراد معلول جامعه	  ثبت، ارز
کردن شرارت های اجتماعی	  یشه کن  ر
همکاری با سازمان های غیردولتی در حوزه مواد مخدر و مبارزه با اعتیاد	 
ارائه خدمات در زمان های بحرانی و اضطراری	 
ارائه خدمات مالی به فقرا و نیازمندان از بیت المال پنجاب)28(	 
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شکل  4‑9: سایت دپارتمان رفاه اجتماعی پنجاب

ثبت سازمان های غیرانتفاعی- 1-3-5-1
تمرکز اصلی دپارتمان توســـعه امور الزم در خصوص رفاه اجتماعی اســـت. یکی از این 
گری ســـازمان های  یت و تســـهیل  که شـــامل تقو یت برنامه های اجتماعی اســـت  امور تقو
غیرانتفاعی می باشـــد. ســـازمان های غیرانتفاعی نقش بســـیار مهمـــی را در ارائه خدمات 

کشور بازی می کنند. اجتماعی در 
یت ســـازمان های غیرانتفاعی برای شناســـایی، توســـعه،  هـــدف اصلـــی دپارتمان تقو
اجرا، مدیریت و ارزش گذاری برنامه های آنان پس از ثبت آنان )طبق قانون ثبت و نظارت 

سال 1961( به عنوان آژانس های رفاه اجتماعی می باشد.
یر را در خصوص سازمان های غیرانتفاعی دارد: دپارتمان مسئولیت های ز

بررسی و تحقیق در خصوص سازمان ها و ارتباط با پلیس محلی در خصوص ثبت این 	 
سازمان ها

ثبت سازمان های غیرانتفاعی با توجه به نیازهای جامعه	 
زرسانی اطالعات تمامی سازمان های غیرانتفاعی ثبت شده بر اساس 	  نگهداری و به رو
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قانون
یابی سازمان های غیرانتفاعی	  بازرسی، نظارت و ارز
گیری حساب ها و حسابرسی سازمان های غیرانتفاعی	  پی 
آماده سازی استاندارد های مناسب برای خدمات سازمان های غیرانتفاعی	 
کشور	  هماهنگی با سازمان های غیرانتفاعی با توجه به برنامه های جاری 
ره ها و ســـمینارهای مختلف برای آموزش ســـازمان های غیرانتفاعی و برای 	  برگزاری دو

افزایش ظرفیت های آنان)30(

وزارت مالیه- 1-3-2
زارت مالیه بر اساس امور مرتبط با امور مالی دولت فدرال و موضوعات مالی مربوط  و
به تمام کشور، اماده سازی بودجه ساالنه و تأمین بودجه اضافی موردنیاز برای حساب های 

پارلمان و حسابرسی سازمان دولتی فدرال فعالیت می کند. 

کستان شکل  4‑10: سایت وزارت امور مالیه پا

کســـتان  گیـــری سیاســـت های اقتصـــادی و اعمـــال آن ها در پا زارت پـــی  یـــت و مأمور
که پایـــداری اقتصاد کالن کشـــور حفظ شـــود و کیفیت ســـطح زندگی  به گونـــه ای اســـت 

تمامی شهروندان توسعه یابد)34(.

انجمن فدرالی درآمد- 1-3-7
انجمـــن مرکـــزی درآمد )FBR( در ســـال 1924 و طبـــق قانون مرکزی انجمـــن درآمدها 



کستان کشور پا 96  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

زارت مالیه ایجاد شد. پس از مدتی این  تأسیس شد. در سال 1944 یک بخش مجزا در و
بخش مستقل شد و فعالیت خود را تا سال 1960 ادامه داد. در 1960 انجمن فدرالی درآمد 
زارت مالیه ملحق شـــد. در ســـال 1974 تغییرات بســـیاری در  به عنوان یک دپارتمان به و
وظایف و اهداف این دپارتمان ایجاد شد. در سال های 1991 و 1995 نیز تغییرات بسیاری 

گردید.  در این دپارتمان ایجاد 
در حـــال حاضر و بر اســـاس قانون ســـال 2007 انجمـــن فدرالی درآمـــد )FBR( انجمن 

کستان می باشد)32(. کشور پا اصلی نظارت بر درآمدها در 

شکل  4‑11: سایت انجمن فدرالی درآمد

چشم انداز	 
کارآمد و قابل اعتمـــاد برای بهینه ســـازی درآمدها و ارائه  یک ســـازمان مدرن، پیشـــرو، 

کشور متناظر با قوانین)33( خدمات و توسعه فعالیت های مالیاتی در 

مأموریت	 
بردی مرتبط با مالیات  کار ارتقاء ظرفیت سیســـتم مالیاتی کشور و ارتقاء تکنیک های 

برای ارائه خدمات بهتر)33(
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ارزش ها	 
یی)33( کارگروهی، اعتماد، شفافیت، پاسخگو یکپارچگی، مهارت، 

 CBR بررســـی اینکه ســـازمان ها و  مؤسسات معاف از مالیات هستند یا نه توسط خود
انجام نمی شود بلکه توسط سازمان های تأیید شده و موردقبول انجام می شوند. 

که مجوز  کســـتان ســـازمان هایی برای ثبت مؤسســـات و شـــرکت ها وجود دارنـــد  در پا
فعالیت آن ها را نیز صادر می کنند. این ســـازمان ها پس از بررســـی و تأیید مؤسســـه و نهاد 
موردنظـــر امـــکان معافیـــت مالیاتی آن هـــا را نیز تأییـــد می کنند و از CBR درخواســـت این 

معافیت مالیاتی را انجام می دهند)43(.

کستان- 1-3-8 ارتش یا پلیس محلی پا
کستان بخشی از نیروهای مسلح این کشور می باشد. بر اساس گزارش انستیتو  ارتش پا
بین المللی مطالعات استراتژیک در سال 2013 پرسنل فعال این نیرو حدود 725 هزار نفر 
بوده اســـت. ســـربازگیری این نیرو به صورت حرفه ای و داوطلبانه انجام می شود و هرچند 
کستان امکان ســـربازگیری اجباری وجود دارد اما هرگز در عمل اتفاق  در قانون اساســـی پا

نیفتاده است.
کســـتان  یخچـــه برپایی این نیـــرو به 1947 میالدی باز می گردد. خدمت در ارتش پا تار
داوطلبانه و بر اساس خدمت وظیفه عمومی نا تحمیلی است. این ارتش از زمان تشکیل 
در چهار جنگ با هند و چند درگیری مرزی با افغانستان شرکت داشته است. این ارتش 
در جریان نزاع عرب ها و اسرائیل از اعراب پشتیبانی نمود. این نیرو در ائتالف بین المللی 
یت هـــای حفظ صلح  یت نیز شـــرکت داشـــت و در تعـــدادی از مأمور کو برای آزادســـازی 
کل قوای این  کســـتان فرمانده  ســـازمان ملل نیز همکاری داشـــته اســـت. رئیس جمهور پا

کشور می باشد.
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کستان به صورت ایالتی فعالیت می کنند و نظام مدیریتی  کشور پا نیروهای پلیس در 
آن در هر یک از 4 ایالت آن به صورت مجزا می باشد. 

گروه های تنـــدرو و معاند در تمامی این  کســـتان و وجود  ک پا بـــا توجه به فضای خطرنا
کنترل تمامی نقاط کشور تالش می کنند. همچنین  کشـــور، پلیس و ارتش برای نظارت و 
یکی از فعالیت های پلیس و ارتش نظارت بر مؤسســـات و ســـازمان هایی اســـت که قصد 
فعالیت در کشور را دارند. این مؤسسات و سازمان ها برای شروع فعالیت خود می بایست 

یافت نمایند. از ارتش و یا پلیس محلی مجوز در

کستان- 1-3-9 مرکز بشردوستی پا
کمک های بیگانگان  کســـتان مطالعاتی در خصوص استقالل از  در سال 1998 در پا
در خصوص امور بشردوســـتانه در کشـــور انجام شد. در سال 2000 کنفرانسی در خصوص 
ایجاد یک مرکز بشردوستی در کشور برای رسیدگی به امور توسعه ای برگزار شد. پس از این 
کستان ارائه شد و این مرکز با هدف  کنفرانس پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد مرکز بشردوستی پا

گردید. بهبود و توسعه امور بشردوستانه بومی و داخلی ایجاد 
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کستان شکل  4‑12: سایت مرکز بشردوستی پا

کســـتان )PCP( در ســـال 2001 به عنوان یک ســـازمان غیرانتفاعی  مرکز بشردوســـتی پا
گردید. این سازمان  حامی دولت و تحت بخش 42 قانون شرکت های سال 1984 ایجاد 
تنها نهاد تأیید شـــده توســـط هیئت فدرالی درآمد )FBR( است که به سازمان های تولید 

گواهینامه ارائه می دهد.   )NPO( ملی
کســـتان و تســـهیل ارتباط بین  این مرکز تنها هدف خود را بهبود امور بشردوســـتانه در پا
یت  کشـــور می داند. همچنین این ســـازمان به دنبال تقو دولـــت و جامعه مدنی و تجاری 
محیط کشـــور برای فعالیت هر چه قوی تر ســـازمان های مدنی کشور می باشد و در این راه 

به ارائه خدمات حمایتی می پردازد)35(.
این مرکز به حمایت و ارائه خدمات به سازمان های مرتبط با حقوق حیوانات، توسعه 
یست، اقتصاد خرد، حقوق بشر،  ارتباطات، فرهنگ و هنر، بهداشـــت و درمان، محیط ز

تحقیق و توسعه و مدیریت بحران می پردازد)35(.

کستان شکل  4‑13: حوزه های فعالیت مرکز بشردوستی پا
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گواهینامه- 1-3-9-1 صدور 
ر گواهینامه به دنبال ایجاد شفافیت، مسئولیت پذیری و مدیریت درست  برنامه صدو
یابی سازمان های  گواهینامه با توجه به ارز کســـتان می باشـــد. این  بخش غیرانتفاعی در پا
غیرانتفاعـــی بر اســـاس پارامترهای مشـــخص ازجمله مدیریت داخلـــی، مدیریت مالی و 

ارائه خدمات صادر می شود)35(.

چشم انداز	 
هـــر ســـه بخش جامعـــه یعنی بخش تجـــاری، بخـــش اجتماعی و دولت بـــا همکاری 

کستان فعالیت بنمایند)36(. یکدیگر برای توسعه و پیشرفت پا

مأموریت	 
کستان)36( افزایش حجم و تأثیر انسان دوستی بومی برای توسعه پا

شرکت های ثبت مؤسسات- 1-3-10
کستان به این صورت  روند ثبت  مؤسســـات خیریه یا  مؤسسات غیرانتفاعی دیگر در پا
کـــه پـــس از تصمیم گیـــری در خصـــوص ثبـــت  مؤسســـه موردنظـــر بایـــد بـــه یکی از  اســـت 

کرد.  شرکت های ثبت مؤسسات رفت و  مؤسسه خود را در آنجا ثبت 
موارد موردنیاز برای ثبت مؤسسات

8 تا 10 نفر متولی . 1
که در راه  مؤسسه قرار داده می شود. زمین بیشتر ترجیح داده می شود.. 2 زمین یا پولی 
اداره ای با برگه موافقت نامه آن. 3
درخواست نامه مؤسسه. 4
که باید در فرم های مشخص پر شود. 5 هدف از ایجاد مؤسسه 
کارت ملی. 6 کامل تمامی افراد  مؤسسه با  اطالعات 
سوگندنامه تمامی افراد. 7

پس از کامل کردن این مدارک درخواســـت ثبت  مؤسســـه به یکی از شـــرکت های ثبت 
 مؤسســـات داده می شود. سپس ناظران این شـــرکت ها به بازدید از محل  مؤسسه و تمامی 
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کســـتان  اعضـــا می آینـــد. یک کپی از مدارک و درخواســـت نیز باید به مرکز ارتش داخلی پا
گزارش تائید شده از مرکز ارتش  یافت  )ISPR( و یا پلیس محلی فرســـتاده شـــود. پس از در
کســـتان یا پلیس محلی شـــرکت ثبت  مؤسســـات یک نامه تائید به افسر اجرایی  داخلی پا

گواهی ثبت مؤسسه موردنظر صادر می گردد)45(. منطقه می زند و 

1-3-10-1 -)SBC( شرکت ثبت مؤسسات سینرژی
کستان ایجاد شده است. در حال حاضر این شرکت  گذشته در پا این شرکت در دهه 
کستان می باشد. در این  ر و حامی شـــرکت ها و مؤسسات در پا یکی از شـــرکت های مشاو
ره های تجاری، خدمات ثبت شرکت ها، تأسیس  مؤسسات غیرانتفاعی،  شرکت مشـــاو
ری اطالعات به شرکت ها و مؤسسات  خدمات مالیاتی، خدمات نیروی انســـانی و فناو

داده می شود)37(. 

شکل  4‑14: سایت شرکت ثبت مؤسسات سینرژی

کســـتان در حال فعالیت  این شـــرکت به عنوان یکی از شـــرکت های ثبت کننده در پا
است و به ثبت مؤسسات و نهاد های غیرانتفاعی و خیریه ای نیز می پردازد)38(.

کستان- 1-3-11 سایت دایرکتوری سازمان های غیرانتفاعی پا
کستان می باشد. در این  این سایت یک سایت جامع برای تمام NGO های فعال در پا
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ســـایت NGOها بر اساس دسته بندی های مختلف و بر اســـاس منطقه فعالیت و زمینه 
کاری نمایـــش داده می شـــوند. در این ســـایت مؤسســـات و نهادهای فعـــال در حوزه های 
رش، حیوانـــات، هنـــر و فرهنـــگ، اقشـــار  پـــرو ســـالمت، حقـــوق بشـــر، توســـعه، آموزش و
آســـیب پذیر و... و همچنین دسته بندی آن ها بر اســـاس شهر، منطقه و استان بیان شده 

است.
گر در بخش ســـازمان های غیرانتفاعی و  این ســـایت را می توان به عنوان یک تســـهیل 

کرد)39(. همچنین امور خیریه معرفی 

کستان شکل  4‑15: سایت دایرکتوری سازمان های غیرانتفاعی پا

 مؤسسه خیریه الخدمت- 1-3-11
کستان یکی از ســـازمان های اصلی و مستقل غیرانتفاعی  مؤسســـه خیریه الخدمت پا
کرده است. ایجاد  کار  در این کشـــور می باشـــد. این مؤسسه در سال 1990 ثبت و شروع به 
خانه هایـــی امـــن، تغذیه و درمان رانده شـــدگان و حمایـــت از افراد نیازمنـــد از اهداف این 
مؤسســـه بوده اســـت. در این مؤسســـه داوطلبان بســـیاری برای خدمت بـــه ملت در حال 
فعالیـــت هســـتند. فعالیت این افـــراد تمامی حوزه های آســـایش و رفاه، توســـعه، احیاء، 
کمک های مالی و حمایت  رش، بهداشت و ســـالمت، خدمات اجتماعی،  پرو آموزش و
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از ایتام را شامل می شود)47(. 

شکل  4‑16: سایت مؤسسه خیریه الخدمت

مأموریت- 1-3-11-1
کستان به عنوان یک ســـازمان های مستقل غیرانتفاعی و  مؤسســـه خیریه الخدمت پا
غیرسیاســـی در این کشـــور می باشـــد. این مؤسســـه بدون توجه به محدوده های سیاسی، 
نژادی و منطقه ای به ارائه خدمات به مردم می پردازد. هدف اصلی این مؤسسه در جهت 
کمک های  اهداف خیریه ای و ارائه خدمات حمایتی ســـازنده، خدمات پزشکی و دیگر 

تعیین شده است)47(.

حوزه های فعالیت مؤسسه- 1-3-11-1
یر است: حوزه های فعالیت مؤسسه شامل موارد ز

مدیریت بحران	 
خدمات پزشکی و بهداشت	 
رش	  پرو آموزش و
تهیه آب سالم	 
کمکی	  ارائه وام های 
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خدمات اجتماعی	 
مراقبت از ایتام)46(	 

کمکی- 1-3-11-3 پروژه وام های 
ژه با هدف تهیه اعتبارهای خـــرد به صورت وام هایی برای افراد فقیر و نیازمند  ایـــن پرو
ژه  کافی برای خـــود ایجاد شـــد. این پرو ردن درآمد  بـــرای شـــروع یک تجـــارت و بدســـت آو
کار ثابت و مناســـبی برای خود ندارند و به دنبال ایجاد یک  که  مخصوص افرادی اســـت 
ژه بر اســـاس ســـنت اســـالمی  یت این پرو منبـــع درآمدی پایدار برای خود هســـتند. محور

قرض الحسنه پایه گذاری شده و دنبال می شود)48(.

کمکی شکل  4‑17: پروژه وام های 

پروژه مراقبت از ایتام- 1-3-11-1
کستان  گروه در پا کستان را تشکیل می دهند. این  ایتام آســـیب پذیرترین قشر جامعه پا
4.2 میلیون نفر هستند که بیش از نیمی از آنان از حقوق پایه ای خود نیز برخوردار نیستند. 
کمک بـــه ایتام  مؤسســـه الخدمـــت یک شـــبکه عظیـــم و قدرتمنـــد را بـــرای دســـتیابی و 
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کرده است. در این شبکه داوطلبان مؤسسه  آســـیب پذیر قبل از دزدیده شدن آن ها ایجاد 
کـــه هیچ گونه حامی ندارند و در معرض آســـیب های اجتماعی  به دنبال ایتامی هســـتند 

مختلف هستند.
کمتر از 14 ســـالگی خـــود خانواده و  که در  مؤسســـه بـــه ارائه خدمات به ایتامی اســـت 
حامیـــان خـــود را ازدســـت داده اند. اهـــداف مؤسســـه ایجاد یـــک محیط مناســـب و ارائه 

کودکان می باشد. خدمات آموزشی بهتر برای این 
که درمجموع 635  کشور دارد  این مؤسسه 8 یتیم خانه برای نگهداری ایتام در تمامی 

کودک را تحت پوشش و حمایت خود قرار داده اند)48(.

شکل  4‑18: پروژه مراقبت از ایتام

خدمات پزشکی و بهداشت- 1-3-11-5
کســـتان همواره به دنبال ارائه خدمات پزشکی و درمانی به اقشار  مؤسســـه الخدمت پا
کم درآمد جامعه بوده اســـت. مؤسسه در ابتدا به ارائه خدمات و تجهیزات پزشکی  فقیر و 
کرد. مؤسسه همچنین در  به عموم افراد بدون توجه به شـــرایط اجتماعی و اقتصادی آنان 
ژه ها به ایجاد مراکزی برای نوزادان و مادران، ساخت بیمارستان ها،  انجام این بخش از پرو
ری و اهدا خون پرداخت)48(. ایجاد کمپ های سیار، خدمات آمبوالنسی و مراکز جمع آو
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شکل  4‑19: پروژه خدمات پزشکی و بهداشت

پروژه آموزش وپرورش- 1-3-11-2
مؤسسه خیریه الخدمت در جهت اقدام به امور انسان دوستانه به دنبال ارائه خدمات 
کم درآمـــد و نیازمند نموده  کودکان فقیـــر در خانواده های  تحصیلی و آموزشـــی رایـــگان به 
کستان  رش در پا پرو که به آموزش و اســـت.  مؤسســـه به دنبال ارائه تمامی خدماتی اســـت 
مرتبط می شـــود. ایـــن خدمات شـــامل ارائه بورســـیه تحصیلی به دانش آموزان مســـتعد و 
عالقه منـــد، ســـاخت مدارس جدیـــد در مناطق محروم، آموزش مدرســـین مناســـب و...

)48(

مؤسسه خیریه »ساهارا«- 1-3-13
که  کستان است  مؤسسه خیریه »ساهارا« یکی از مؤسسات خیریۀ معاف از مالیات پا
 )1998 of 1135-98/ )DDSW, WD&DM-LD )REGD( در ســـال 1998 و یا شماره
گواهینامه تأییـــدی از مرکز بشردوســـتی  به ثبت رســـیده اســـت. این مؤسســـه همچنیـــن 
یافتت نموده است. به طورکلی این مؤسسه به انجام فعالیت های  کســـتان )PCP( را در پا
بشردوســـتانه در حوزه های سالمت، آموزش و بخش های حوادث اجتماعی جامعه نظیر 
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)سیل، زلزله، خشک سالی و دیگر فجایع طبیعی( می پردازد.
ژۀ این مؤسســـه ساخت یک مجتمع پزشـــکی به همراه یک بیمارستان 350  اولین پرو
کستانی  تخت خوابی است. این مجتمع در دسترس بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان پا
کشـــور ساخته شده  کشـــور اســـت و جهت خدمت رســـانی رایگان به فقرا و نیازمندان  در 
کنون بیش از 2.7 میلیون نفر از خدمات آن استفاده  است. از زمان ساخت این مجتمع تا

نموده اند.
ژه های مختلف خود دارد)49(. این مؤسسه بیش از 600 کارمند ثابت در بخش ها و پرو

شکل  4‑20: سایت مؤسسه خیریه ساهارا

کامل شدۀ مؤسسه- 1-3-13-1 پروژه های 
گذشته انجام شده و به اتمام  که در ســـال های  کامل شـــدۀ مؤسسه ساهارا  ژه های  پرو

یر می شود:  رسیده است شامل موارد ز
توان بخشی سیل زدگان در سال 2011-2010	 
کمک به زلزله زدگان سال 2005	 
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کمک به متضرران سال سیل زده مناطق مختلف	 
کمک به بحران وضعیت مهاجران الخیبر در سال 2009 	 
 	HIV ژۀ حمایت از بیماران مبتال به پرو

پروژه های در حال اجرای مؤسسه- 1-3-13-1
یر  که هنـــوز به اتمام نرســـیده اند شـــامل مـــوارد ز ژه هـــای در حـــال اجـــرای مؤسســـه  پرو

می باشند:
ساخت مجتمع پزشکی شافی	 
ساخت دانشکده پزشکی ساهارا	 
کارآموزی برای بیکاران	  ژه آموزش و  پرو
ژه ساخت مدارس	  پرو
ژه خدمات اضطراری پزشکی	  پرو
ژه تشخیص بیماری های خاص و درمان آن ها	  پرو
ژه آموزش فوتبال به نوجوانان	  پرو
ژه ساخت مرکز درمانی)51(	  پرو

گواهینامه های دریافتی مؤسسه- 1-3-13-3
یر این  که تصو مؤسســـه ســـاهارا برای معافیت مالیاتی در FBR به ثبت رســـیده است 

یر مشاهده می شود)50(. مجوز در شکل ز
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FBR شکل  4‑21: تصویر مجوز دریافتی مؤسسه از
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همچنین این مؤسسه مجوز فعالیت خود را از دپارتمان رفاه اجتماعی ایالت پنجاب 
کرده و در این دپارتمان نیز ثبت شده است)50(. یافت  در

شکل  4‑22: تصویر مجوز دریافتی مؤسسه از دپارتمان رفاه اجتماعی پنجاب
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یافت نموده است  کستان را نیز در گواهینامه سازمان بشردوستی پا ســـاهارا، همچنین 
گواهینامه آن نشان داده شده است)50(. یر  که در شکل ز

کستان گواهینامه دریافتی مؤسسه از سازمان بشردوستی پا شکل  4‑23: 





| فصل پنجم |

جمع بندی





جمع بندی- 5

کستان« )به زبان اردو: اسالمی جمهوری  کستان با نام رسمی »جمهوری اسالمی پا پا
کســـتان(، کشـــوری در جنوب غربی آســـیا است و پایتخت آن اســـالم آباد نام دارد. این  پا
یای عمان دارد و از غرب با ایران، از شـــمال  کیلومتری با در کشـــور در جنوب مرز آبی هزار 
با افغانستان، از شرق با هندوستان و از شمال شرق با جمهوری خلق چین هم مرز است. 
کستان به  کستان است. هر دو کشور هند و پا ناحیه کشـــمیر مورد ادعای هندوســـتان و پا
کنترل  گانه بخش هایی از این منطقه را اداره می کنند و این مناطق توســـط خط  طور جدا
کســـتان اسالم اســـت و در میان کشورهای اسالمی،  از هم جدا شـــده اند. دین رســـمی پا
کشور در ســـال 1947 به  کشـــور از نظر تعداد مســـلمانان محســـوب می شـــود. این  دومین 
کشـــور جدید از هند مســـتقل شـــد. در ســـال 1971 جنگ داخلی به  عنوان یک دولت و 
یخچه  کشـــور منجر شـــد. این منطقه تار کســـتان شـــرقی با نام بنگالدش از این  جدایی پا
که شـــامل تمدن دره سند می شود. از زمان استقالل،  کهنی از زندگی و تمدن را داراســـت 
ره های رشـــد نظامی و اقتصادی و هم چنین بی ثباتی را همگام با جدا شدن  کســـتان دو پا
کســـتان از لحاظ بزرگی نیروهای مســـلح در رده  کرده اســـت. پا بنـــگالدش از خود، تجربه 

کشور اسالمی دارنده جنگ افزار هسته ای می باشد. هفتم جهان است و تنها 
کشـــور جمهـــوری پارلمانی فدرال اســـت و از 4 ایالت و چهار قلمرو  نوع حکومت این 
کشور  کســـتان هم از نظر زبانی و قومی و هم از نظر جغرافیایی  فدرالی تشـــکیل می شود. پا
کراچی بزرگ ترین  کشـــور، اســـالم آباد پایتخت و  متنوع اســـت. اردو زبان های رســـمی این 
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ر حکمی، زبان  کستان با صدو کســـتان است. در شهریور ماه 1394 دیوان عالی پا شهر پا
کرد. کشور اعالم  اردو را به عنوان زبان اداری این 

کســـتان از پنج ایالـــت، یک منطقۀ خودمختار قبایلی، یـــک منطقه فدرال پایتخت  پا
کشمیر تشکیل شده است. )اسالم آباد( و دو منطقه مربوط به جامو و 

کـــه در جبهه هـــای سیاســـی و اقتصادی با  کشـــوری در حال توسعه اســـت  کســـتان  پا
کشور بسیار فقیر بود نرخ  چالش هایی روبه رو بوده است. با وجود اینکه در سال 1947 این 
کستان در طول 4 دهه بعد از آن بهتر از میانگین جهانی بوده است؛ اما  رشـــد اقتصادی پا

گاهانه به پایین آمدن این نرخ در دهه 1990 منجر شد. سیاست های ناآ
گسترده اقتصادی به اقتصادی قدرتمندتر منجر شده اند و به نرخ رشد  اخیرًا تغییرات 
یـــژه در زمینه های ســـاخت و تولید و بخش های خدمات مالی )اقتصادی( ســـرعت  به و
بخشـــیده اند. پیشـــرفت های بزرگی نیز در موقعیت ارز خارجی و رشـــد سریع در منابع ارز 
ثابت در ســـالهای اخیر شاهد بوده ایم. تخمین بدهی خارجی در سال 2005 در حدود 40 
یـــکا بود. با ایـــن حال این بدهی با کمک های صنـــدوق بین المللی پول و  میلیـــارد دالر آمر
کاهش یافته اســـت. تولیـــد ناخالص  بخشـــودگی بدهـــی از طرف ایـــاالت متحـــده آمریکا 
رد شد و تولید سرانه ناخالص ملی آن  داخلی در سال 2005 حدود 404/6 میلیارد دالر برآو

2400 دالر آمریکا بود.
که در گذشـــته از دسترسی خارجی محروم مانده است، هوافضا  صنعت مهم دیگری 
گســـترده شـــدن میـــزان مهمات  پخانه در ارتش از پیش به  اســـت. تیپ هـــای مختلف تو
کرده اند. خبرهایی از احتمال مشـــارکت عمومی یا خصوصی در  کمک  کســـتان  نظامی پا
کســـتان همراه  برنامه های آینده موشـــکی به گوش می خورد که می تواند با برنامه فضایی پا
یرا توانایی های کنونی این کشور شامل موشک های بالستیک میان برد و تحقیقاتی  شود؛ ز
یکرد ساختاری برای استفاده از این  بر روی موشـــک های بالستیک قاره پیما می شوند. رو
یرا  کســـتان شود ز توانایی های هوافضایی ممکن اســـت باعث رونق ســـریع تر اقتصادی پا
که  گذشته بوده است  صنعت هوانوردی پیش تر هم شـــاهد رشد چشمگیری در سالهای 
با حضور شـــرکت های هواپیمایی متعددی همراه بوده اســـت. در طی این 14 سال تولید 
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کســـتان نزدیک به 4 برابر شـــده اســـت. میزان تولیـــد ناخالص  ناخالـــص داخلی کشـــور پا
کستان در سال 2014 برابر با 271.5 میلیون دالر بوده است. داخلی پا

یل  کمتر از برز که بیشتر از روسیه و  کستان ششمین جمعیت بزرگ جهان را داراست  پا
کســـتان انتظار می رود جمعیت آن در ســـال  اســـت. به علت نرخ رشـــد باالی جمعیت پا
کستان نسبتًا مشکل است و این  یل فراتر رود. نشان دادن جمعیت پا 2020 از جمعیت برز
به علت تفاوت های آشـــکار در دقت هر سرشـــماری و عدم هماهنگی بین بررســـی های 
گفت نرخ رشد جمعیت در   بتوان 

ً
گون مربوط به نرخ رشد جمعیت است اما احتماال گونا

دهه 1980 به اوج خود رسید. 
کشـــور اســـت، اما زبان انگلیســـی زبان  کســـتانی و زبان مشـــترک این  زبان اردو زبان پا
کســـتان و در تجـــارت و همچنین طبقـــه خاص و  که در قانون اساســـی پا رســـمی اســـت 
کار برده می شود. زبان پنجابی نیز زبان  تحصیل کرده و شـــهری و بسیاری از دانشگاه ها به 
کستانی ها از نژادها و  کشـــور ندارد. پا بیش از 60 میلیون نفر اســـت، اما رســـمیتی از سوی 
پایی هستند  گروه های قومی متعددی تشکیل یافته اند که بیشتر آن ها از نوع مردم هندوارو

کن این بخش از شبه قاره هند هستند. و به همین دلیل بسیار متفاوت از افراد بومی سا
کـــه تعداد  یایـــی تعلق دارنـــد. در حالی  گروه قومـــی هندوآر کســـتانی ها بـــه  یـــت پا کثر ا
یدیان ها نیز به چشم می خوردند. این  کمتری از دراو قابل توجهی از نژادهای ایرانی و تعداد 
گروه های قومـــی کوچک تـــری تقســـیم می شـــوند. پنجابی ها  گروه هـــای قومـــی عمـــده بـــه 
بـــان ســـرائیکی 8.38٪، مهاجـــر اردو  44.68٪، پشـــتون ها 15.42٪، ســـندی ها 14.1٪، ز

7.57٪، بلوچ ها 3.57٪ و سایرین 6.28٪ جمعیت را تشکیل می دهند.
کستان سومین کشور مهاجرپذیر  بر اساس مطالعات انجام شده در سال 2015 کشور پا
کثر  که ا کستان میزبان 1.57 میلیون نفر مهاجر بود  کشور پا دنیا بوده است. در سال 2015 
آن ها از افغانســـتان وارد این کشـــور شده بودند. این در حالی است که وضعیت زندگی در 
کستان 208 دالر )درآمد سرانه  کســـتان به شدت ضعیف است و درآمد ســـرانه افراد در پا پا

در سوئد 116 برابر این مقدار است( می باشد.
کمتری عاید  کرده است و درآمد  کستان در این شاخص بسیار ضعیف عمل  کشور پا
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کشور می شود. مهاجران این 
کســـتان در شـــاخص های مختلف بخشندگی  کشـــور پا  ،CAF گزارشـــات با توجه به 
مورد بررسی قرارگرفته است. این کشور در میان 145 کشور موردمطالعه، در کمک به افراد 
کار داوطلبانه رتبۀ 107 را کســـب  ناشـــناس رتبـــۀ 121، در کمک بـــه خیریه ها رتبه 49 و در 
کســـتان در شاخص بخشندگی 5 ســـاله بین سال های 2010 تا  نموده اســـت. همچنین پا

2014 در رتبه 94 جهان قرار دارد.
کســـتان تا اواســـط قرن 20 بخشـــی از کشور هندوســـتان و مستعمره  با توجه به اینکه پا

کشور هندوستان الگوبرداری شده است.  انگلستان بوده است، نظام وقفی آن از 
کم بودند: کستان حا یر در پا قبل از سال 1959 قوانین وقفی ز

قانون وقف مسلمانان پنجاب 1951. 1
قانون اوقاف اسالمی 1945. 2
قانون مؤسسه خیریه استان مرزی شمال غربی 1949. 3
قانون وقف مسلمان )اصالحیه سند( 1959. 4
قانون وقف مسلمان )اصالحیه بمبئی( 1935. 5

کستان را تحت اختیار  کشور پا در ســـال 1959 دولت پنجاب دارایی های وقفی غرب 
کنند.  که متولیان وقفی را از تولیت آن ها محروم  خود قرار داد و به دولت اجازه داده شـــد 
کردن دارایی های وقفی در سال 1960 صادر شد  که در جهت دولتی  این اقدام با قوانینی 
که این نه تنها نقض  دنبال شـــد. بر اســـاس این قانون تمام موقوفات به دست ایالت افتاد 

آشکار قوانین اسالمی بلکه نقض قوانین وقف مسلمانان سال 1913 بود)13(.
یر بود: دالیل این اقدام شامل موارد ز

کنتـــرل و نظارت بر فضای مذهبی جامعه اســـت و وقف همواره با . 1 حکومـــت به دنبال 
مذهب در جامعه ارتباط تنگاتنگی داشته است.

حکومت چشم به درآمدهای سرشار وقف داشته است.. 2
که بـــه این ترتیـــب از هـــر فرصتی برای . 3 تمرکـــز بـــه معنـــای بوروکراتیـــزه بر نظـــام مذهبی 

استقالل آن رد می شود
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گروه های مختلـــف جامعه نظیـــر علما و  ایـــن اقدام بـــا مخالفـــت بســـیاری از افـــراد و 
دانشمندان اســـالمی، صاحبان عبادتگاه ها، مرشدهای مقبره ها و روشن فکران و فعاالن 

برو شد. دیگر اجتماعی رو
کستان، 345 معبد،  طبق مطالعات آماری تا ســـال 1984 در استان های مختلف پا
رزی، 48200 هکتار زمین غیـــر زراعی، 2215  648 مســـجد، 32000 هکتـــار زمیـــن کشـــاو
مغازه، 1869 خانه وقفی تحت اختیار دولت درآمد؛ بنابراین دیگر وقف دیگر در خدمت 

مردم نبود.

دپارتمان اوقاف ســـند در سال 1970 تأسیس شد. در سال 1976 این دپارتمان به یک 
کســـتان تبدیل شـــد؛ اما در ســـال 1979  زارت امور مذهبی دولت پا یر نظر و مرکز رســـمی ز
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یر نظر دولت فدرالی  دوباره این مرکز به یک نهاد استانی تبدیل شد. دپارتمان اوقاف سند ز
سند فعالیت می کند و در این ایالت به انجام امور مربوط به موقوفات، عبادتگاه ها و امور 

یارتی می پردازد ز
هیئـــت وقف پنجاب یک ســـاختار قانونـــی تحت نظر حکومت پنجـــاب طبق قانون 
1995 می باشـــد. تمامی مســـاجد، درگاه ها، قبرســـتان ها و اوقاف توسط این هیئت ثبت 

می شوند. هیئت وقف پنجاب در سال 2003 تشکیل شد.
گردید. این  دپارتمـــان امـــور مذهبی دولت بلوچســـتان در ســـال 2007 میالدی ایجـــاد 
دپارتمان قبل از آن به عنوان بخشـــی از اداره امور درآمدی اســـتان بود. این دپارتمان در 3 
که  یر نظر مستقیم حکومت استانی هستند  استان دیگر یک سازمان مستقل خودمختار ز
کسب می کنند و درآمد های خود را برای نگهداری  درآمدهای خود را از دارایی های وقفی 
یارتگاه ها و همچنین امور خیریه خرج می کنند. اداره حج و  و توســـعه مســـاجد، معابد و ز
اوقـــاف دپارتمـــان امور مذهبی بلوچســـتان، 2 مســـجد و یک قبرســـتان دارد، امـــا معبد و 

یارتگاه دیگری ندارد. ز
گذشـــت 30 ســـال از ایجـــاد اولیـــن نهـــاد در خصـــوص رفاه  در ســـال 1979 و پـــس از 
گانـــه در اســـتان پنجاب در خصـــوص رســـیدگی به امور  اجتماعـــی، یـــک دپارتمـــان جدا

گردید.  اجتماعی استان ایجاد 
این دپارتمان به دنبال ایجاد یک سیســـتم حمایتی قـــوی در خصوص امور اجتماعی 
اســـتان به طور عام و رسیدگی به امور حاشیه نشـــینان به طور خاص می باشد. همچنین 
دپارتمـــان بـــه دنبال ارائـــه خدمـــات اجتماعی به عمـــوم مـــردم و به خصوص افـــراد فقیر و 

آسیب پذیر جامعه با استفاده از توسعه ظرفیت های سازمانی می باشد.
زارت مالیه بر اساس امور مرتبط با امور مالی دولت فدرال و موضوعات مالی مربوط  و
به تمام کشور، اماده سازی بودجه ساالنه و تأمین بودجه اضافی موردنیاز برای حساب های 
گیری  زارت پی  یت و پارلمان و حسابرســـی ســـازمان دولتی فدرال فعالیت می کند. مأمور
که پایداری اقتصاد  کســـتان به گونه ای است  سیاســـت های اقتصادی و اعمال آن ها در پا

کیفیت سطح زندگی تمامی شهروندان توسعه یابد. کشور حفظ شود و  کالن 
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انجمـــن مرکـــزی درآمد )CBR( در ســـال 1924 و طبـــق قانون مرکـــزی انجمن درآمدها 
زارت مالیه ایجاد شد. پس از مدتی این  تأسیس شد. در سال 1944 یک بخش مجزا در و
بخش مستقل شد و فعالیت خود را تا سال 1960 ادامه داد. در 1960 انجمن فدرالی درآمد 
زارت مالیه ملحق شـــد. در ســـال 1974 تغییرات بســـیاری در  به عنوان یک دپارتمان به و
وظایف و اهداف این دپارتمان ایجاد شد. در سال های 1991 و 1995 نیز تغییرات بسیاری 

گردید.  در این دپارتمان ایجاد 
در حـــال حاضر و بر اســـاس قانون ســـال 2007 انجمـــن فدرالی درآمـــد )FBR( انجمن 

کستان می باشد. کشور پا اصلی نظارت بر درآمدها در 
کمک های بیگانگان  کســـتان مطالعاتی در خصوص استقالل از  در سال 1998 در پا
در خصوص امور بشردوســـتانه در کشـــور انجام شد. در سال 2000 کنفرانسی در خصوص 
ایجاد یک مرکز بشردوستی در کشور برای رسیدگی به امور توسعه ای برگزار شد. پس از این 
کستان ارائه شد و این مرکز با هدف  کنفرانس پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد مرکز بشردوستی پا

گردید. بهبود و توسعه امور بشردوستانه بومی و داخلی ایجاد 
کســـتان )PCP( در ســـال 2001 به عنوان یک ســـازمان غیرانتفاعی  مرکز بشردوســـتی پا
گردید. این سازمان  حامی دولت و تحت بخش 42 قانون شرکت های سال 1984 ایجاد 
تنها نهاد تأیید شـــده توســـط هیئت فدرالی درآمد )FBR( است که به سازمان های تولید 

گواهینامه ارائه می دهد.   )NPO( ملی
کســـتان و تســـهیل ارتباط بین  این مرکز تنها هدف خود را بهبود امور بشردوســـتانه در پا
یت  کشـــور می داند. همچنین این ســـازمان به دنبال تقو دولـــت و جامعه مدنی و تجاری 
محیط کشـــور برای فعالیت هر چه قوی تر ســـازمان های مدنی کشور می باشد و در این راه 

به ارائه خدمات حمایتی می پردازد)35(.
این مرکز به حمایت و ارائه خدمات به سازمان های مرتبط با حقوق حیوانات، توسعه 
یست، اقتصاد خرد، حقوق بشر،  ارتباطات، فرهنگ و هنر، بهداشـــت و درمان، محیط ز

تحقیق و توسعه و مدیریت بحران می پردازد.
کستان به این صورت  روند ثبت  مؤسســـات خیریه یا  مؤسسات غیرانتفاعی دیگر در پا



کستان کشور پا 122  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کـــه پـــس از تصمیم گیـــری در خصـــوص ثبـــت  مؤسســـه موردنظـــر بایـــد بـــه یکی از  اســـت 
کرد. شرکت های ثبت مؤسسات رفت و  مؤسسه خود را در آنجا ثبت 

کســـتان ایجاد شده است. در  گذشته در پا شـــرکت ثبت مؤسسات ســـینرژی در دهه 
ر و حامی شـــرکت ها و مؤسســـات در  حال حاضر این شـــرکت یکی از شـــرکت های مشـــاو
ره های تجاری، خدمات ثبت شرکت ها، تأسیس  کستان می باشد. در این شرکت مشاو پا
ری اطالعات به   مؤسسات غیرانتفاعی، خدمات مالیاتی، خدمات نیروی انسانی و فناو

شرکت ها و مؤسسات داده می شود.
ســـایت دایرکتوری سازمان های غیرانتفاعی یک ســـایت جامع برای تمام NGO های 
کستان می باشد. در این سایت NGOها بر اساس دسته بندی های مختلف و  فعال در پا
کاری نمایش داده می شوند. در این سایت مؤسسات و  بر اساس منطقه فعالیت و زمینه 
رش، حیوانات،  پرو نهادهای فعال در حوزه های ســـالمت، حقوق بشر، توسعه، آموزش و
هنر و فرهنگ، اقشار آسیب پذیر و... و همچنین دسته بندی آن ها بر اساس شهر، منطقه 

و استان بیان شده است.
گر در بخش ســـازمان های غیرانتفاعی و  این ســـایت را می توان به عنوان یک تســـهیل 

کرد. همچنین امور خیریه معرفی 
کستان یکی از ســـازمان های اصلی و مستقل غیرانتفاعی  مؤسســـه خیریه الخدمت پا
کرده است. ایجاد  کار  در این کشـــور می باشـــد. این مؤسسه در سال 1990 ثبت و شروع به 
خانه هایـــی امـــن، تغذیه و درمان رانده شـــدگان و حمایـــت از افراد نیازمنـــد از اهداف این 
مؤسســـه بوده اســـت. در این مؤسســـه داوطلبان بســـیاری برای خدمت بـــه ملت در حال 
فعالیـــت هســـتند. فعالیت این افـــراد تمامی حوزه های آســـایش و رفاه، توســـعه، احیاء، 
کمک های مالی و حمایت  رش، بهداشت و ســـالمت، خدمات اجتماعی،  پرو آموزش و

از ایتام را شامل می شود.
که  کستان است  مؤسسه خیریه »ساهارا« یکی از مؤسسات خیریۀ معاف از مالیات پا
 )1998 of 1135-98/ )DDSW, WD&DM-LD )REGD( در ســـال 1998 و یا شماره
گواهینامه تأییـــدی از مرکز بشردوســـتی  به ثبت رســـیده اســـت. این مؤسســـه همچنیـــن 
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یافتت نموده است. به طورکلی این مؤسسه به انجام فعالیت های  کســـتان )PCP( را در پا
بشردوســـتانه در حوزه های سالمت، آموزش و بخش های حوادث اجتماعی جامعه نظیر 

)سیل، زلزله، خشک سالی و دیگر فجایع طبیعی( می پردازد.
ژۀ این مؤسســـه ساخت یک مجتمع پزشـــکی به همراه یک بیمارستان 350  اولین پرو
کستانی  تخت خوابی است. این مجتمع در دسترس بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان پا
کشـــور ساخته شده  کشـــور اســـت و جهت خدمت رســـانی رایگان به فقرا و نیازمندان  در 
کنون بیش از 2.7 میلیون نفر از خدمات آن استفاده  است. از زمان ساخت این مجتمع تا
ژه های مختلف خود  کارمند ثابت در بخش هـــا و پرو نموده انـــد. این مؤسســـه بیش از 600 

دارد.
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مقررات هیئت وقف پنجاب

1 
PUNJAB WAQF BOARD REGULATIONS 
CHAPTER – I 
PRELIMINARY 1. Short title and commencement

(1) These Regulations may be called the Punjab Waqf Board Regulations, 2014 
(2) They extend to the whole of Punjab Waqf Board. (3) They shall come into 
force from the date of publication in the Official Gazette. 2. Definitions - In 
these Regulations, unless the context otherwise requires, - (a) “Chairperson of 
the Committee” means Chairperson of the Committee appointed by the Board; 
(b) “form” means the form appended to these Regulations; (c) “masjid” in-
cludes idgah or any other place where the prayers are or have been held by 
Muslims in congregation (Jammat); (d) “new item of expenditure” means any 
expenditure not provided in the budget and being incurred for the first time; (e) 
“rules” means the Punjab Waqf Rules, 2014; (f) “qabristan’ includes takia, 
khanqah, dargah, peerkhana and karbala; (g) “subordinate waqf’ means waqf 
under the management of mutawalli or the Committee, registered with the 
Board and includes such portions of waqf alal-aulad as in reserved for charita-
ble & pious purpose. (2) Words and expressions used an not defined in these 
Regulations but defined in the Act or the Rules shall have the same meaning as 
is respectively assigned to them in the Act or the Rules.

3. Application- These Regulations shall apply to all officers and employees of 
the Board except- (1) The Chief Executive Officer; and (2) Casual employees/
Adhoc-employee/or contract based employee
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CHAPTER-II
CONDUCT OR MEETINGS OF THE BOARD AND THE COMMITTES
4. Meetings of the Board.- The Board shall ordinarily meet one in a month of 

often, if necessary as may be decided by the Board, in the office of the Board 
or at any other place, on such date and time as my be fixed by the Chairperson. 
(2) An extra ordinary meeting of the Board may be held whenever called for 
by the Chairperson on his own initiative or on the requisition in writing of not 
less than two members specifying the purpose for which the meeting is to be 
held Provided that at such extra ordinary meeting the business for which meet-
ing has been convened, shall alone be considered. 2 (3) At lease seven days’ 
notice alongwith agenda for ordinary meeting and three days’ notice alongwith 
agenda for emergency meeting of the Board or its Committees shall be given 
to the members. (4) Four members of the Board shall form the quorum at any 
meeting of the Board. In the event of sufficient number of members, not being 
present at the meeting to constitute quorum, the meeting shall stand adjourned 
to such time of date as may be fixed by the Chairperson. No quorum shall be 
necessary at such adjourned meeting. (5) Matters in the agenda, which could 
not be taken up at a meeting or want of time or any other reasons, shall stand 
adjourned to the next meeting. (6) Urgent matters may be decided by circula-
tion among all members of the Board provided, however, that no such decision 
shall be taken unless and majority of the members agree. The Board at its next 
meeting shall ratify all such decisions.

[Section 110(2)(k)] (7) The Chief Executive Officer or any other officer autho-
rized by him or the Board shall authenticate an other or decision of the Board 
(8) A minute book shall be maintained for the meeting of the Board for record-
ing the proceedings of the meeting. Protest and dissent shall be recorded in the 
minutes. (9) After confirmation, the minutes shall be signed by the Chairper-
son, present members and the Chief Executive Officer in the Minutes Book. 
(10) Draft minutes of the meeting signed by the Chief Executive Officer, shall 
be circulated to the members of the Board or its Committee and shall be sub-
ject to confirmation in its next meeting. (11) Notwithstanding anything con-
tained in the foregoing regulations, the Chief Executive Officer, may place be-
fore the Board any subject which he feels is of urgent or of important nature, 
though not included in the list of subjects/agenda. The Board may take into 
consideration the same and pass appropriate resolution.

5. Recording of votes- (1) Vote may be recorded by show of hand or by ballot at 



پاوست  /  131

the discretion of the Chairperson, or if desired by not less than thirty percent of 
the members present in the meeting. (2) The decision in the meeting shall be 
by majority and in case of tie, the Chairperson shall have a casting vote.

6. Transaction of business at the meeting- No business other than what was 
included in the agenda, issued for the meeting shall be transacted at the meet-
ing of the Board or its Committee, except with the special permission of the 
Chairperson if it is of urgent nature, provide that at a special meeting only such 
business shall be transacted as is included in the agenda.

7. Form of motion- Unless allowed otherwise by the Chairperson, every motion 
shall be in the form of a resolution which must be seconded before it is consid-
ered by the Board or its committee.

8. Proposal of motion by another member- A motion standing in the name of a 
member who is absent from the meeting may be proposed on his behalf by any 
other member with the permission of the Chairperson. 3

9. Amendment in motion- Any member present may move an amendment in a 
motion. When two or more amendments are proposed, Chairperson shall put 
them to vote in such other as be may deem proper.

10. Decision of Chairperson on amendments in motion to be final- The Chair-
person shall decide whether an amendment is in order or not and his decision 
shall be final.

11. Amendment to be seconded- An amendment shall be duly seconded before 
it is considered by the Board.

12. Motion for adjournment of meeting etc. – A motion of adjournment of a 
meeting or for closure of the meeting may be made at any time in the course of 
a meeting with the permission of the Chairperson.

13. Consequence of carrying of a motion of adjournment – If a motion for 
adjournment is carried, such discussion shall stand postponed to the next meet-
ing. If a motion for closure is carried, the substantive proposal or the amend-
ment thereto, as the case may be shall, subject to the right of the mover to re-
ply, be immediately put to vote.

14. Point of order- Any member may, at any time in the course of discussion, 
call the attention of the Chairperson to a point of order.

15. Raising of point of order by one member in the course of speech by an-
other- If a point of order is raised by one member in the course of a speech by 
another, the speaker shall forthwith resume his seat until the Chairperson, 
whose decision shall be final, has given his ruling.



کستان کشور پا 132  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

16. Chairperson to maintain order at meeting- The Chairperson shall main-
tain order at the meeting of the Board or its Committees. If a member fails to 
comply with the order of the Chairperson he may, with the approval of the 
majority or members present, debar him from attending the rest of the meeting.

17. Moving of proposal relating to formal vote of thanks etc. - Proposal relat-
ing to formal vote of thanks, messages of congratulations or condolences, and 
other matters of like nature may be moved without notice from the Chair or 
any other member present with the permission of Chairperson.

CHAPTER – III
COMMITTEES
18. Appointment of Committees- The Board may constitute Managing Com-

mittee of a Waqf, consisting of five members and subject to such conditions 
and restrictions as it may deem fit.

19. The Board may constitute an Area Waqf Committee, to watch the interest of 
auqaf in that particular area consisting of five members and subject to such 
conditions and restrictions as it may deem fit.

20. The Board may constitute the following Committee to assist it, in smooth 
functioning of its affairs- (1) Finance Committee; (2) Property and Leasing 
Committee; (3) Education and Religious Affairs Committee; (4) Masjid, Qa-
bristan and Imambara Committee; (5) Appointments Committee (6) Employ-
ees Grievance Redressal Committee.

21. Election of the Committee – Every Committee shall be elected by the Board 
for one year and shall have three members one of them shall be as woman out 
of which two shall be the 4 members of the Board. One of the members of the 
Finance Committee shall be an expert in finances and one of the members of 
the Property and Leasing Committee shall be an engineer or architect.

22. Chairperson of the Committee- Every Committee shall have a Chairperson 
who, in the absence of the Chairperson of the Board, shall preside over the 
meetings.

23. The Chairperson of the Board shall be ex-officio member of every Commit-
tee and the Chief Executive Officer shall be the Secretary of each Committee.

24. Every Committee shall meet once in a month. Two members of the Commit-
tee shall form a quorum.

25. The Board may extend the term of any Committee by a resolution provide 
that extension shall be given for a specified period only which shall not exceed 
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one year at a time.
26. Vacancy in each Committee by death, resignation or removal of a member, 

shall be filled by election of another person who shall fill such vacancy for the 
un-expired portion of the original or extended term of the Committee.

27. The Chief Executive Officer, in consultation with the Chairperson of the 
Committee, shall prepare the agenda and convene the meeting of the Commit-
tee.

28. The minutes shall be signed by the Chief Executive Officer and shall be sub-
ject to confirmation of the Committee at its next meeting, when the same shall 
be signed by the Chairperson of the Committee and shall be effective from the 
date of confirmation.

29. Approval of the minutes of the Committee in its next meeting shall not be 
required if the same are approved by the Board before the next meeting of the 
Committee.

30. The minutes shall be forwarded to the Board at its next meeting for the ap-
proval or the information of the Board as the case may be.

31. The Board shall, if it does not approved of any resolution of the Committee, 
return with its recommendations or pass fresh resolution.

32. The Board may dissolve any Committee by a three fourth majority of the 
members present in a specify convened meeting for each Committee.

33. In addition to the powers and functions conferred on each Committee, it shall 
be open to the Board to delegate, by a special resolution, additional powers and 
functions for specified period when such course appears expedient for the 
proper conduct of business.

34. Till the Committees are constituted, the Board shall discharge their func-
tions.

35. The Function and powers of Finance Committee- The following shall be 
the functions and powers of the Finance Committee- (a) to examine the budget 
of auqaf and submit it to the Board after making such modifications and with 
such observations as it may consider necessary; (b) to examine the budgets of 
auqaf for which Committee have been appointed by the Board, where these 
budgets have been prepared, received from mutawallies or Committees or have 
been prepared by the Chief Executive Officer in the even of failure of mut-
awallies or Committees to submit them, return them for amendment or sanc-
tion them with or without modifications, provide that the modifications shall 
not be inconsistent with the wishes of the waqif, if they can be ascertained; (c) 
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to examine the budgets of auqaf, directly administered by the Board and sub-
mit them to the Board with such modifications and observations as it may con-
sider necessary; (d) to lay down programme for the submission, examination 
and sanction of all budgets, consistent with the provisions of the Act and the 
Rules; 5 (e) to examine the accounts of auqaf directly administered by the 
Board and the Waqf Fund at such intervals as may be determined by the reso-
lution of the Committee; (f) to enquire and consider the financial irregularities 
and pass final orders thereon, of if it thinks fit, report to the Board with its ob-
servations; (g) to consider proposals for new items of expenditure, whether in-
cluded or not in the budget, reject them or sanction them if within its own 
powers and in the case of items beyond its powers, to submit them to the Board 
with its observation; (h) to re-appropriate funds from one head of a budget to 
another, subject to such restrictions, if any, as may be imposed by a resolution 
of the Board. (i) to sanction new items of expenditure- (i) in the case of items 
included in the budget, full powers subject to the limits of provisions made in 
the budget; (ii) for non-recurring items not included in the budget upto rupees 
one Lac in each case, provided funds can be found by re-appropriation or sav-
ings; (iii) recurring expenditure upto rupees fifty thousand per annum provided 
additional funds can be found by re-appropriation or from savings; (j) to ob-
tain, if necessary, during the currency of the financial year revised budget esti-
mates for the Waqf Fund or the auqaf directly administered by the Board and 
take such action thereon as it considers necessary; (k) to obtain, at its discre-
tion, revised budget estimates during the currency of the year from any waqf or 
take such other action thereon as it considers necessary; (i) to call for examina-
tion of the budgets of the waqf-alal-aulad properties from its mutawallies 
where any portion of its income is specified for charitable purpose; (m) to con-
sider the proposal for the creation of new posts or alterations in the scales of 
pay of the existing posts in the Board and forward its recommendations to the 
Board; (n) to consider proposals for the improvement of the income of auqaf 
directly administered by the Board and to implement them; (o) to institute in-
quiries wherever it thinks fit into the financial administration of a registered 
waqf and waqf-alal-aulad to issue necessary orders on the reports received as a 
result of inquiries or to submit them with its observations to the Board; (p) to 
sanction payment, out of Waqf Fund, land revenue, cess, rent, rates or taxes 
due to the Government or to a local authority from a registered waqf, whose 
mutawalli refuses or fails to pay and also to recover the same with 15% dam-
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ages, in case the failure or refusal of a mutawalli is willful; (q) to create Waqf 
Fund from the savings of registered auqaf and see that the savings of such au-
qaf applied for education and industrial purposes for the benefit of Muslims of 
the area. Subject to delegation made to a member, the Chief Executive Officer 
or any other officer of the Board, to consider report of the auditors on the ac-
counts of subordinate auqaf and waqf-alal-aulad and pass necessary orders 
thereon: Provided that the Committee shall obtain and forward with its obser-
vations a report containing general appreciation of the working of auqaf during 
the year with special reference to their financial administration- (i) to see and 
ensure that savings of all auqaf which are registered or for which Committee to 
manage have appointed are deposited in the registered Waqf Fund having A/C 
in schedule Bank. 6

36. Functions and powers of Property and Leasing Committee- The follow-
ing shall be functions and powers of the Property and Leasing Committee- (a) 
to see that the shops, houses, flats, lands etc. in respect of auqaf directly admin-
istered by the Board are leased out to the best advantages of the auqaf; (b) to 
consider schemes for improving the value of property by all legitimate means 
and to implement them, with the concurrent of the Finance Committee; (c) to 
ensure proper upkeep of records and title-deed of lands and buildings vested in 
the Board; (d) to see that proper and effective steps are taken to guard waqf 
properties and where necessary, direct the Chief Executive Officer to move to 
the Tribunal for the removal of encroachment on waqf properties; (e) to con-
sider and propose to the Board schemes for conversion of any property belong-
ing to auqaf into properties to different kinds; (f) to take steps for maintaining 
all buildings, including all mosques, khanqahs, dargahs and takias etc. under 
the control of Board or connected auqaf in proper state of repairs; (g) to pre-
pare plans and estimates for repairs and new construction, consider such esti-
mates, sanction, modify, or reject them, subject to the previsions of the budget.

[Section 52] (h) take steps to recover properties transferred in contravention of 
sections 51 & 56

[Section 52-A] (i) take steps to file FIRS against sellers, purchaser and encroach-
ers of waqf properties by Estate Officer with police help or local authority’s 
help at the spot and such action of Estate Officer shall be ratified by the Board 
(Section 52-A)

[Section 56] (j) to take steps for the recovery of waqf properties leased between 
01.01.2006 to 31.10.2013, where three years have elapsed from the date of 
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leasing and not renewed.
[Section 104-B] (k) identify and prepare a list and initiate steps for the recovery 

of waqf properties occupied by the Government agencies or get market rent 
fixed though the Tribunal/mutual consent (Section 104-B): (l) to consider esti-
mates of repairs of buildings as well as new constructions and to arrange for 
the supervision of auqaf, sanction, modify or reject them, subject to the provi-
sion in the budget of the waqf concerned; (m) to consider generally whether 
properties are being used to the best advantage of the waqf concerned and to 
report to the Board; (n) to take steps wherever necessary to trace out the waqf 
properties and suggest means for their restoration and recover of lost proper-
ties; (o) to arrange for the supervision of auqaf and repair or new construction 
thereof and to ensure that they are properly and economically executed. (p) to 
ensure that the mutawallies lease out waqf properties with the approval of the 
Board; (q) to appoint Zonal Committees to assist the Property and Leasing 
Committee in its functions. The Zonal Committees shall not be of more than 
five members out of which at least one shall be the member of the Board.

37. Functions and powers of Education and Religious Affairs Committee- 
The functions and power of Education and Religious Affairs Committee shall 
be as under- 7 (a) to explore and consider such means a may help in promoting 
ethical, religious and technical education, subject to the budget provision and 
to place its recommendations before the Board for its approval; (b) to provide 
scholarship and free education for deserving students with the approval of the 
Board. (c) to chalk out suitable educational programme for disabled and blind 
persons and to make necessary arrangement for the same; (d) to explore all 
such ways and means as may be helpful for developing the fund for education-
al requirements; (e) to provide necessary assistance for orphans and widow; (f) 
to recommend for the appointment of Committees for religious educational in-
stitutions directly managed by the Board and see that high standard of educa-
tion is being imparted in Arabic Madrasa. (g) to provide competitive atmo-
sphere in School & College under the management of Punjab Waqf Board.

38. Function and powers of Masjid and Qabristan Committee- The functions 
and powers of Masjid and Qabristan Committee shall be as follows:- (a) to en-
sure that all requisite convenience for the religious performances are provide 
on adequate scale in all mosques; (b) to take necessary steps to ensure high 
standard cleanliness in all mosques and qabristan; (c) to take all steps to pre-
serve and improve the attractiveness of mosques; (d) to see that all imams, 
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muezzins and other employees of the Board, connected with the mosques are 
performing their duties efficiency and punctually; (e) to sanction expenditure 
subject to budget provision, to provide such conveniences as mussallas, light-
ing equipment, protection against sun and rain, hot water, other movable 
equipments for mosques etc. and also sanction expenditure, ensuring high 
standard of cleanliness sin all the mosques and qabristans and see that the 
graves are properly maintained and property arrangements for burying the 
dead bodies are made; (f) to ensure that no pakki grave is made in a qabristan 
in view of shortage of space; (g) to consider and suggest to Property and Leas-
ing Committee, alterations to make mosques more attractive; (h) to see that the 
mosques and qabristans are used only for the purposes authorized by Muslim 
law; (i) to take steps for improving the surroundings and for necessary repairs 
of Mosques and qabristans, wherever it is possible to do so; (j) to appoint pro-
visional committees of the areas to work under its supervision: Provided that in 
each such provisional committee at lease one member shall be a member of the 
Board and such provisional committee shall not be for more than five mem-
bers.

39. Functions and powers of Appointments Committee- The functions and 
powers of Appointments Committee shall be as follows- (a) applications for 
every post shall be invited by advertising in Urdu, English & Punjabi Newspa-
per, having circulation in Punjab. (b) for every post two names shall be recom-
mended by the Appointments Committee, out of which one name shall be se-
lected by the Board; (c) knowledge of Urdu shall be essential qualification for 
every post for which a written test shall be conducted; 8 (d) promotion on ev-
ery post shall be on the recommendation of the Appointment Committee on 
seniority-cum-merit-cum-fitness basis.

CHAPATER-IV
MAINTENANCE OF REGISTER OF AUQAF
40. Application for registration of auqaf- (1) An application for registration of 

auqaf shall be in Form I and shall be filed in the office of the Chief Executive 
Officer, who shall supply on demand, to the mutawallies of auqaf such form of 
application on payment of rupees hundred; (2) on receipt of an application for 
registration, the Chief Executive Officer may, before registration of auqaf, 
make such enquiries as he considers necessary in respect of the genuineness 
and validity of the applications and the correctness of particular mentioned 
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therein and when the application is made by any person other than the person, 
administering the waqf property, the Chief Executive Officer shall hear him if 
he desires to be heard. When the Chief Executive Officer finds that there are 
discrepancies in the application for registration and the correctness of any par-
ticular mentioned therein, and the facts as ascertained as a result of inquiry, he 
shall place the matter before the Board; obtain its orders and the particulars 
shall be registered.

41. Su-moto registration- The Chief Executive Officer, on receipt of informa-
tion that any waqf is not registered with the Board, may require an officer of 
the Board to conduct local inquiry and on the report of the officer, if he is of 
the opinion that it is a waqf, to be registered under the Act, he shall issue notice 
to the person who is administering the waqf, to show cause as to why the said 
waqf should not be registered. The Chief Executive Officer shall consider the 
objections, if any, and pass appropriate order;

42. The register of auqaf- The register of auqaf shall show in the remarks col-
umn the past and present position of the waqf, and utilization of its income as 
per the wishes of the waqif.

43. Books to be kept in the office of the Board- Following books and registers 
shall be kept in the office of the Board – (1) Register of Auqaf in the form pre-
scribed under the Punjab Waqf Rules, 2014; (2) Waqf Property Register; (3) 
Waqf Fund Register; (4) Loan Register; (5) Minutes Book of the meetings of 
the Board and its Committees; (6) Register showing the list of members of the 
Board and its Committee, offices and staff, including imams, muezzins. Care-
takers, mujawirs and khadims; (7) Account Books consisting of cash book, 
ledger and other registers as approved by the Board; (8)Mad-e-Amanat Regis-
ter.

44. Annual budget estimates of registered auqaf-(1) The mutawallies and the 
committees appointed for the management of auqaf shall prepare the budget in 
the form approved by the Board and shall submit them before 15th February 
every year; 9 (2) No mutawalli or Committee appointed to manage the waqf 
shall be allowed to keep more than twenty five thousand rupees in his/its custo-
dy and the amounts exceeding twenty five thousand rupees shall be deposited 
in the Bank; (3) The financial year of the Board shall commence from 1st April 
each year; (4) All moneys of the Board shall be deposited in such scheduled 
bank as may be approved by the Board for this purpose.

45. The accounts of the Board shall be kept in the following manner.- (a) The 
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register of Waqf Fund shall show complete account of the fund of the Board; 
(b) the daily cash book shall contain daily receipts and disbursement as per 
proper vouchers of receipts; (c) the account books shall show daily deposits in 
the bank; (d) the Load Register shall show advances and their recoveries; (e) 
the Mad-e-Amanat Register shall show the name of waqf and the amount re-
ceived from each mutawalli or Committee; (f) the Waqf properties and Leas-
ing Register shall show amount of income and expenditure of properties di-
rectly administered by the Board; (g) the amount of the waqf shall be entered 
in the account books in accordance with the accepted rules and book keeping 
and accountancy; (h) all accounts of the Board shall be audited every year by 
the Chartered Accountant, approved by the Board and the audit report shall be 
submitted to the Board positively within one month from the date of its receipt, 
and a copy thereof shall be sent to the Government and Waqf Council.

CHAPTER-V
TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE OFFICERS AND 

EMPLOYEES OF THE BOARD
46. Qualification for appointment- (1) No person shall be eligible for appoint-

ment in group A service , unless he is a graduate and possesses, administrative 
experience for at least five years and is conversant with land record and reve-
nue laws. For technical posts, the qualifications shall be diploma in Engineer-
ing for Junior Engineer and degree in Engineering in Assistant Engineer. For 
group B and group C posts, the minimum qualifications shall be graduate. For 
group D posts, minimum qualification shall be 10th class pass provided that 
the Board may prescribe such other qualifications for recruitment to specified 
categories of the post as it may deem fit. Knowledge of Urdu & Arabi shall be 
as essential qualification for all posts. (2) Establishment Register in From VII, 
shall be maintained having details of all employees of the Board.

47. Working hours- The working hours of the employees of the Board shall be 
the same as fixed for the employees of the Government, unless opted otherwise 
by the Board.

48. Appointment of the employees of the Board. – Appointments to the posts 
under the Board shall be made by the authorities specified hereinafter.

49. Appointing authorities- (1) The following shall be Appointing Authorities 
for each postPosts Appointing Authorities Group A B and C Chairperson 
with the approval of the Board 10 Group D Chief Executive Officer (2) All the 
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posts under the Board shall be classified as group A, group B, group C and 
group D. (3) The scales of pay of the employees of the Board shall be as fol-
lows: Group A (designation to be mentioned) pay scale of the employees of the 
Group B (designation to be mentioned) Board will be as per Punjab Govt. 
Group C (designation to be mentioned) pattern and Board will fix the same 
Group D (designation to be mentioned) at the time of initial appointment. (4) 
All the appointments, postings and transfers of the employees of the Board 
shall be on the recommendations of the Appointments Committee. (5) An em-
ployee of the Board shall not remain on one post for more than three years. He 
may, however, be transferred earlier by the competent authority.

50. Probation.- Appointment to all the posts shall be subject to probation or/trial 
for a period of one year which may be extended further by the appointed au-
thority at his discretion. If no extension is made, the employee shall be deemed 
to have been confirmed after the expiry or the probation period.

51. Termination of probation- The appointing authority may, before the expiry 
of the period of probation, terminate the probation of the any person and dis-
charge him from services if he is a direct recruit, after giving him one months’ 
notice or one month’s pay in lieu of notice. In case of promotion on probation, 
the appointing authority may revert him to his permanent post under the Board. 
If any leave is granted, the period of notice and leave shall run concurrently.

52. Disqualification for appointment- Any person who has been convicted of 
an offence involving moral turpitude or who has been dismissed from the ser-
vice of the Central Government, State Government or any local authority or 
any person who has been declared medically unfit, or who has concealed mate-
rial particulars at the time of appointment shall be disqualified for appointment 
under the Board.

53. Medical Certificate- (1) Every person appointed for the first time to a post 
under the Board, shall furnish a furnish a certificate of health fitness to the 
Chief Executive Officer. The medical certificate shall be in the following form 
and it shall be attached t the first bill submitted for the pay of person con-
cerned: “I  hereby certify that I have examined Mr/Ms. s/o, d/o, w/o r/o whose 
signature is attested below, a candidate for employment as under Punjab Waqf 
Board and have not discovered that he/she has any disease, (communicable or 
otherwise), constitutional weakness or body infirmity, except I do not consider 
that the infirmity is disqualification for the said employment. (2) The certifi-
cate shall be issued by the Civil Surgeon of the district or the Medical Superin-
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tendent of Government Hospital.
54. Security- (1) The Board may demand such security as it considers necessary 

from any of its employees but the amount of security so demanded shall not 
exceed the amount of case likely to be handled by the employee. (2)The rules 
laid down in the General Financial Rules of the Government shall be followed 
mutatis mutandis in matter relating to security deposit. For this purpose the 
expression’ State 11 Government’ or Head of Department’ wherever it occurs 
in the said rules, shall mean the “Board” and expression “Government servant’ 
wherever it occurs shall mean the ‘employee of the Board’.

55. Date of retirement- (1) The date of retirement of an employee of the Board 
shall be the date on which he attains the age of 60 years. He may be retained in 
service after the said date, in exceptional circumstances with the sanction three 
fourth members of the Board in the interest of waqf, provided that he is medi-
cally fit but shall not retained in service after the age of 65 years. (2) No exten-
sion shall be granted for more than one year at a time. The medical fitness , as 
aforesaid , shall be certified before such extension. (3) Notwithstanding any-
thing contained in these Regulations, the appointing authority shall, if it is of 
the opinion that it is in the interest of auqaf so to do, have the absolute right to 
retire an employee of the Board reasons be recorded separately and by giving 
him notice or not less than three months in writing or three months’ pay and 
allowances in lieu of such notice- (a) if he is, in group A or group B or post in 
a substantive, permanent or temporary capacity, after he has attained the age of 
60 years; (b) in any other case, after he has attained the age of 60 years.

56. Service Book- (a) a service book shall be maintained in the form prescribed 
by the Government for its employees, for every employee of the Board. The 
Service Book shall be record of the service of the employee; (b) the Chief Ex-
ecutive Officer shall be responsible for the correct and up to date maintenance 
of the service book. He shall record an annual certificate of verification in the 
service book of the employees as early as possible after the end of every year.

57. Character roll.- In addition to service book, character roll shall be main-
tained by the Chief Executive Officer. Character roll shall be maintained in 
such form as may be specified by the Board in which censure, other punish-
ments and commendation shall be communicated to him within six months. It 
shall contain a yearly report on the work of employee concerned. Every year in 
the month of April the Chief Executive Officer shall enter his report on the 
work of each employee under him for the preceding year. The report shall be 
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forwarded to the Chairperson who will record his comments, with his signa-
ture and date. The reports of all the employees with the comments of the Chair-
person shall then be kept by the Chief Executive Officer in safe custody.

58. Promotion and efficiency- (a) all promotions to higher grade or ranks shall 
be on the recommendation of Appointment Committee, on the basis of mer-
it-cum-seniority-cum-fitness; (b) there shall no bar for reverting an employee 
from a higher post to which he may have been promoted on an officiating or 
trial basis, if he is not found up to the mark; (c) annual or periodical increments 
in pay scales shall not be allowed as a matter of course and normally an em-
ployee against whom there has been an adverse report during a year shall not 
he allowed his increments until he earns a good report.

59. Advance increment- The Board, may in exceptional circumstances, grant 
increment in advance to an employee in consideration of his special qualifica-
tions, experience and conduct.

60. Seniority- The relative seniority of employees in any grade shall be deter-
mined according to the dates of continuous appointment to the grade. Employ-
ees promoted on the same date shall keep the position inter se which they held 
in the lower grades from which they were promoted. Seniority of persons re-
cruited directly shall be determined according to the order of merit indicated at 
the time of selection for appointment.

61. Reduction of establishment- When a post is abolished, the junior most em-
ployee in the grade shall be discharged or reverted to the next below. 12

62. Order for abolition of posts- (a) an order for abolition of a post or for re-
duction of the post of an employee shall not be brought into operation in the 
case of a permanent employee before the expiry of three months after the no-
tice has been given to the employee affected and in other cases before the expi-
ry of one month after the service of notice; (b) in the case of an employee on 
leave, the order shall not be brought into operation before the leave expires, 
but the leave and the period of notice shall run concurrently.

63. Casual Leave- Eight days’ casual leave in a calendar year or as determined 
by the Board shall be admissible to the employees of the Board

64. Earned Leave- The employees of the Board shall be governed by the leave 
rules applicable to the employees of the Punjab Government, as amended from 
time to time.






