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 مقدمه
مستقل و غیر دولتی را در  تشکل های مردمیافغانستان مردم در    

تا  و منطقه ای از دیرباز قومی قالب شوراهای محلی و یا جرگه های
ی عمیقی نیز پیشینهرسمی نهادهای مردمی . برگزار می کنند اکنون

پس از رویکرد به ایجاد سازمان های در تاریخ معاصر کشور دارد و 
، حکومت های مختلف غیردولتی مؤسسات  مردمی، مانند انجمن ها و 

در طی نیم قرن گذشته ، قوانینی را جهت قانونمندساختن ساختارهای 
بر قوانین  عالوهبویژه در نیم قرن اخیر، به اجرا گذاشته اند.   مردمی 

کلی مانند قوانین اساسی و قانون مدنی و جزا، قوانین ویژه ای نیز 
در  جهت نحوه ی حاکمیت بر نهادهای غیردولتی وضع شده است. 

غیر دولتی وضع  مؤسسات  میالدی قانونی جهت تنظیم  1990دهه 
غیر دولتی مرعی  مؤسسات  که در حال حاضر در مورد  یشد. قانون

منتشر  857در جریده رسمی شماره  1384االجرا است، در سال 
یک نسخه ی بازنویسی   1398شده است.  وزارت عدلیه در تاریخ 

شده ی این قانون را در جلسه ی شورای وزیران به بحث گذاشت که 
به دلیل نواقص فراوان، مسترد شد.  پس از آن جلساتی جهت اصالح 

زار شد و نسخه ی نهایی مسوده آماده ی طرح در جلسه این مسوده برگ
  . شدی شورای وزیران 

دارد و بیشتر   در معرض نظرخواهی قراراز آن جایی که این نسخه  
بازنویسی های به عمل آمده نظرات جامعه ی مدنی افغانستان را لحاظ 

غیردولتی جهت اصالح آن قانون برنامه های  مؤسسات  نکرده است، 
اهی مختلفی را سازمان دادند.  وزارت اقتصاد اما در طی سال دادخو

مقرره نیز جهت حکومت   9عالوه بر مسوده ی فوق الذکر،  1399
غیردولتی تدوین نموده است.   مؤسسات  بر نهادهای مردمی بویژه 

این مسوده و مقررات در ویب سایت وزارت اقتصاد موجود است. 
ت که حکومت های گذشته و نیز بنابراین تجارب تاریخی گواه اس

نهادهای مردمی به اصالح قوانین مرتبط با این نهادها دایما توجه 
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داشته اند واکنون پس از تغییر رژیم سیاسی، احتمال تغییر قوانین نیز 
 مکررا مطرح شده است. 

با توجه به اهمیت و جایگاه قانون و روند قانونگزاری پیرامون 
این کتاب نخست جهت استفاده ی اعضا، مدیران نهادهای غیر دولتی، 
متولیان  و جمعیت ها و غیر دولتی مؤسسات  و همکاران داوطلب 

. اما است)بویژه اعضای پارلمان( نگاشته شده  یقانونگزار امور 
عالقمند آشنایی مقدماتی با قوانین و اصول حاکمیت  برای خوانندگان

  جامعه مدنی  پیرامونملی  بین المللی وهای پذیرفته شده در عرصه 
نیز سودمند است. پس از مطالعه ی این کتاب، ضمن کسب آشنایی 

 مؤسسات  مقدماتی در مورد مهم ترین مولفه ها و بایسته های قانون 
غیر دولتی و جمعیت ها، خوانندگان می توانند با استفاده از مطالب و 

، با توجه به ضمایم کتاب و مطالعه ی قوانین و نیز مقررات موجود
نیاز جامعه ی مدنی، جهت ارتقای کیفیت قوانین، پیشنهادات اصالحی 

 خود را ارایه و برای اصالح این اسناد قانونی، دادخواهی کنند.  

 هدف دستنامه 
 

 غیر دولتی مؤسسات  بررسی انتقادی قانون این کتاب راهنما ، محور 
تشویق آزادی های مدنی و  نهادهای در راستای  و قانون جمعیت ها

افغانستان و از سویی،  تقویت سهم شان در توسعه ملی و  غیردولتی 
سخت گیرانه  دولت بر نهادهای کنترل   برجسته ساختن آثار مخرب

توانمندساختن نهادهای جامعه مدنی  غیردولتی است. این کتاب  در پی 
، ل و مصئونمستق اصالحاتی است که بتوانند فضای  جهت طرح

حرفه ای بودن و شفافیت را در نهادهای غیردولتی تقویت کرده و 
 آنهای مدیریت و تنظیم مستقالنهرهبری، را برای   قانونیی زمینه

اجرا می کنند  و تقویت کنند. دولت ها از طریق قوانینی که تصویب 
را در اختیار می های غیردولتی نهاد ای نظارت برقدرت زیادی بر



 ها تیمؤسسات و جمع نیقوان یانتقاد یبررس     8 

 

 
 

می توانند از طریق قوانین و مقرراتی که برای تأسیس گیرند و 
برای هدایت فعالیتهای  قدرت سیاسی را  می کنند ، تدوین مؤسسات  
)دولتی ،  مالی ، اجازه دسترسی به وجوه مالیات وضع  ، این نهادها

نظارت، حسابرسی و   خصوصی و خارجی( ، درخواست گزارش ، 
به های دولت  و پالیسیپروژه ها ختن از شامل کردن و یا محروم سا

آنها می توانند سازمان های   ،با تصویب قوانینبدین ترتیب . کار برند
 دولت هارا سرکوب کنند یا می توانند آنها را تشویق کنند.  مردمی 

غیر دولتی  مؤسسات  قدرت سیاسی،  از با استقاده همچنین می توانند 
به عنوان مثال ، ارائه خدمات   دهند. شکل را در قالب  دلخواه شان 

برنامه  اما   كنند  را تشویق همسو با دولت  های غیردولتی  نهادتوسط 
محدود و یا سرکوب منتقد و مستقل را  مؤسسات  های دادخواهی، و 

با توجه به اهمیت نقش قوانین در راستای گشایش و یا بستن فضا کنند. 
های مردمی، این دستنامه جهت برای فعالیت و استقالل عمل نهاد

نگاشته شده  انکارمندان نهادهای غیردولتی و نیز قانونگزاری استفاده
 است.  

در این دستنامه با طرح پیشرفت هایی که دیگر کشورهای اسالمی و 
دارند، و نیز برجسته ساختن تعهدات حکومت افغانستان  حال توسعه

در قبال قانون اساسی و نیز قوانین بین المللی، بدیل های کارآمدتری 
غیردولتی را به بحث می گذارد.   مؤسسات  جهت اصالح قانون 
این دستنامه، کارگزاران نهادهای مردمی و ی مسلما پس از مطالعه

با خالء ها و  فاده از مطالب این کتاب،مدنی با استی فعاالن جامعه
می توانند  ،کاستی های قوانین کشور آشنا شده و جهت اصالح آنها

اقدام نمایند و مناسب ترین طرح و پیشنهاد اصالحی شان را  آگاهانه
 ارایه نمایند.  

 مؤسسات  تحلیل و بررسی انتقادی قوانین،  دشوار و چالشی در برابر  
ن لحاظ این دستنامه تالش می ورزد تا به اختصار بدیغیردولتی است، 

با را آشنایی با بررسی انتقادی قوانین توسط خوانندگان ی زمینه
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درنظرداشت متن، فحوای کالم ، قصد قانونگزار، سنت قانونگزاری 
افغانستان و نیز پالیسی ها و سیاست حاکم بر قانونگزاری، فراهم 

اصولی مانند حقوق مذکور در قانون سازد.  این دستنامه با تأکید بر 
بررسی و فرآیند ی اساسی افغانستان و نیز قوانین حقوق بشری، زمینه

را مطرح می غیردولتی و جمعیت ها   مؤسسات   مرتبط با  ینقوان
سازد.  این اصول، جهت آشنایی با روح قوانین مذکور و نیز مقاصد 

هت بسط این اصول آن راه گشا هستند و قوانین فرعی، عموما در ج
 و حقوق اساسی تدوین می شوند.  

 دستنامه محتوای 
بخش تدوین شده است.  بخش اول آن به طرح   چهاراین کتاب در 

پاره ای از مفاهیم اختصاص یافته است. این مفاهیم جهت آشنایی با 
غیردولتی مفید هستند،  مؤسسات  مهمترین مطالب مطرح در قوانین 

، درک قرن فعالیت نهادهای مردمی یک تقریبازیرا علی الرغم 
نهادها، اهمیت  و نقش آنها و نیز  مفاهیم و مؤلفه های اینروشنی از 

ت در نهادهای دولی مسایل آنان مانند حمایت از استقالل و عدم مداخله
به اختصار به کارکرد قوانین  بخش دوم کتاب   مردمی وجود ندارد.

کتاب طرح هایی آخر بخش  دود.  و می پرداز مؤسسات  مرتبط با 
توسط نهادها را ارایه می کند و با  بسط بررسی انتقادی قوانینبرای 

ذکر مثال هایی از قوانین مشابه دیگر کشورها، این کتاب به پایان می 
 رسد.   

 طرز استفاده از دستنامه 
این کتاب پس از تحوالت اخیر در کشور که منجر به تغییر رژیم 

فعاالن نهادهای مدنی و یا عالقمندان به گردید، بازنویسی شده است و 
غیردولتی و مردمی می توانند تمام کتاب را  مؤسسات  مفاد قانون 

اجماال آشنا شوند.  هم مطالعه و با مباحث مطرح پیرامون این قوانین 
تاب می تواند به نهادهای مردمی، در راستای ارایه پیشنهاد چنین این ک
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غیردولتی و یا سازمان های اجتماعی  مؤسسات  اصالحی قوانین 
پاره ای از استداللها، نمونه های قوانینی ی موثر باشد. عالوه بر ارایه

کتاب ارایه شده، می توانند جهت تسوید پیشنهاد  این ی ضمیمهکه در 
 آیند.  اصالحی به کار

 



 

نهادهای مردمی  هایلفهمفاهیم و مؤ ،پیشنیه: بخش اول
 در افغانستان 

 

 شوراها) خود ای عنعنه شوراهای به تاریخ طول در افغانستان مردم
 مانند عمومی های مکان در شهروندان های نشست و( ها جرگه و

 جمع  یک منافع از نمایندگی یا مشکالت مورد در بحث برای  مساجد
 مقررات اجرای مانند هایی کاستی وجود با. اند کرده اعتماد ها گروه یا

 شوراهای این ،در جرگه های قومی و قریه زنان نکردن سهیم و عرفی
 با ملی سطح تا روستا از   مختلف، سطوح در مکرر طور به سنتی

 گیری تصمیم و بحث برای کشور سراسر از نماینده هزاران مشارکت
 در اساسی قانون تصویب جمله از سیاسی، عمده تغییرات مورد در

  اند. شده برگزار آن غیر و  1382 سال

 شده ثبت مدنی جامعه های سازمان سنتی، ساختارهای این بر عالوه
 مثال طور به. دارند کشور مدرن تاریخ در عمیقی ریشه نیز)رسمی ( 

 ادبی انجمن مشروطه خواه،  نخبگان و  نویسندگان ، 1310 سال در
 مجله خود، خواهانه آزادی های اندیشه ترویج جهت و تأسیس را  کابل
با ظهور این سازمان ها، بحث مقنن کردن . کردند منتشر را کابل

 سال درپس از انتتشار قانون مدنی   فعالیت آن ها نیز مطرح گشت و 
موضوع اشخاص حکمی نیز در آن  ( 353 رسمی  جریده)  1355

 حکمی اشخاص به قانون این  دوم فصل از دوم قسمت. تصریح شد
 ( حقوقی) حکمی شخص ،قانون این اساس بر. است یافته تخصیص
 در را خود اهداف که  است  قانونی اهلیت دارای ،  معنوی شخصیتی

 مبحث در قانون. کند می گیری پی جمعیت یا شرکت موسسه، قالب
 حقیقی اشخاص مجموع" از عبارت 403 ماده در  را" جمعیت" سوم

 اهداف تأمین منظور به معین غیر یا معین مدت برای که حکمی یا
 غیر طور به هنری و فنی ادبی، علمی، اجتماعی، المنفعه عام خیریه

  .نماید می تعریف" شده تشکیل قانون این احکام به مطابق انتفاعی
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 را ای ویژه فضای 1980 دهه اوایل در داخلی جنگ شدن ور شعله
 که کرد فراهم( NGO) غیردولتی های سازمان رشد و ظهور برای

 از برخیاز جمله  و کرده ارائه را توجهی قابل اساسی خدمات
 زمان این در.  کردند حفاظت زده جنگ مناطق در را ها زیرساخت

 دفاتر از را توجهی قابل مالی های کمک غیردولتی های سازمان
 مالی حامیان سایر و( WFP) غذا جهانی برنامه متحد، ملل سازمان

 قانون»  1368 سال در. کردند دریافت امریکا انکشافی اداره مانند
( 714 رسمی جریده)  «افغانستان جمهوری اجتماعی های سازمان
 را کشور در  مردمی نهادهای فعالیت رسمی طور به که شد تصویب

 .  کرد می تسهیل

 زیادی بسیار تنوع دارای  افغانستان در مدنی جامعه امروزه نهادهای
 از برخی که دارند وجود دادخواهی هایگروه مدنی جامعه در. است
 همچنین و کشند،می چالش به را دولت اساسی هایسیاست آنها

 مؤسسات   با قرارداد تحت را هاییبرنامه اجتماعی خدمات مؤسسات  
 اقلیت نماینده  نیز، هایی سازمان. کنندمی اجرا دولت یا کننده تمویل

 و زنان حقوق  از دفاع نیز نهادهایی. هستند فرهنگی جوامع و ها
  خود فعالیت اهداف در را تعاونی و زراعتی    توسعه یا و اطفال
 می رسیدگی خود اعضای نیازهای به نیز ای حرفه جوامع. دارند
  مورد در گو و گفت ایجاد دنبال به  پالیسی، مطالعات نهادهای.  کنند

 برخی. هستند ملی مهم موضوعات پیرامون دولت های سیاست
 همه اما. کوچک نیز بسیاری اما هستند، بزرگ مردمی مؤسسات  

 حقوق از حمایت مدارا، گرایی، کثرت در جامعه عمومی منافع به آنها
 و حفظ اندیشه، و علم پیشرفت مردم، رنج کاهش  و فقر رفع بشر،

 این. کنند می کمک زیست محیط از حفاظت و هنر و فرهنگ ارتقای
 جامعه که است مختلفی موضوعات و ها فعالیت  از برخی ها عرصه

 . دهند می تشکیل را کشور جوش و جنب پر متنوع و مدنی



 ها تیمؤسسات و جمع نیقوان یانتقاد یبررس     13 

 

 
 

 را مردمی نهادهای بالندگی و حضور زمینه تواند می که چه آن
 را متنوعی هایسازمانی همه ، که است قانونی وجود دهد، گسترش

. کند محافظت و تشویق مجاز، دهند،می تشکیل را مدنی جامعه که
  الزم شرط غیردولتی های سازمان برای  مفید، مقررات و قوانین
 بسیاری تجارب. نیست کافی قوی های سازمان وجود برای اما است

 و پاسخگویی شفافیت، استقالل،  دهد، می نشان جهان کشورهای از
 مردمی نهادهای و دولت توسط قانون رعایت و پذیری مسئولیت

در حال حاضر، .  است مردمی نهادهای گسترش و رشد دیگر عنصر
و توسط  متنوع تحت عنوان های  در افغانستان نهادهای غیردولتی

به طور کلی، صرف نظر مختلف دولتی ثبت می شوند.   وزارت های
و تبعا دو ریاست  –دو قانون انجمن وکالی مدافع، از رسانه ها و 

اداره و تنظیم امور  به -مختلف در وزارت عدلیه و وزارت اقتصاد
یا "مؤسسات و  "جمعیت ها"تحت عنوان قل نهادهای مردمی و مست

 اختصاص  دارد.  غیر دولتی" 

 جمعیت ها
، 1114 شماره جریده رسمیدر   جمعیت ها ی مرتبط با قانونمواد 
و تبدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها جریده  1392سال 

رسمی ی ز قسمتی از جریدهو نی 1396، سال 1257رسمی شماره 
 قانون،  سه این  طبقپیش بینی شده اند.   1398 سال  1339شماره 

و غیر سیاسی تشکل اجتماعی،  غیر ": جمعیت عبارت است از
تحادیه ، شـورا، ، اانجمن  اشخاص حقیقی و حکمی شامل انتفاعی 

به شمول اتحاد آن ها به شکل  نهاد، سازمان و ،  ، بنیاد مجمـع
می باشد که برای حصول مقاصد حرفوی،  کنفدراسیونفدراسیون  و 

سپس       "صنفی و تخصصی به حیث شخص حکمی ایجاد می گردد
بیشتر که  به تعریف هریک از اصطالحات فوق می پردازدقوانین این 

به خاطر تعیین حدود کسانی است که  این جمعیت ها از آنها نمایندگی 
برای اجتماع داوطلبانه اشخاص حقیقی  ،انجمنمی کند.  به طور مثال 
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اما اجتماع افراد حصول مقاصد علمی، ادبی و حرفوی است.  شورا 
می " به خاطر "حصول مقاصد مشترک قومی، صنفی و منطقوی

تشکالت اجتماعی و ی ه اتحاد داوطلبانهفدراسیون بباشد.  
 فدراسیون ها اطالق می شود.  کنفدراسیون به اتحاد 

با این حال صرفا اجتماع افراد به منظور استفاده از حق تشکیل 
جدید را ایجاد نماید بلکه ، نمی تواند یک شخصیت حقوقی اجتماعات

 تأسیس یک جمعیت منوط به  صدور جواز از جانب وزارت عدلیه
خصیت  قانون تصریح می کند "ش ،چهارمی است.  زیرا در ماده

حکمی  جمعیت  زمانی  تثبیت     می گردد که اساسنامۀ آن مطـابق 
. "بـه         احکام این قانون ترتیب، ثبـت ونـشر        گردیده باشد

هفتم قانون حکم می کند که صرفا شهروندان ی عالوه بر آن ماده
سالگی به تأسیس جمعیت  18به شرط تکمیل سن انند افغانستان می تو

.  مفهوم ضمنی قانون این است که اشخاص خارجی در اقدام نمایند
با این حال اجازه فعالیت افغانستان نمی توانند جمعیت تأسیس نمایند.  

قبل از انقضای این یک جمعیت صرفا محدود به سه سال است و 
قانون تقاضای تمدید جواز فعالیت  13مدت، جمعیت ها باید طبق ماده 

، بنا براین جمعیت ها را میتوان نهادهای مستقل غیردولتی نمایند. 
سال  18شهروندان بزرگتر از  اجتماع غیر انتفاعی دانست که توسط

و پس از کسب جواز حداقل دارای سند لیسانس  در بعضی موارد و
پس از  حایز شخصیت حکمی می شوند وفعالیت از وزارت عدلیه 

فعالیت ی اجازه  -با امکان تجدید جواز –به مدت سه سال اخذ جواز 
 دارند.  

انحالل جمعیت ها موضوع حایز اهمیت دیگری است که ی نحوه
قوانین پیش گفته بارها به آن پرداخته اند.  انحالل جمعیت ها، طبق 
این قوانین به دوگونه داوطلبانه توسط بنیانگزاران و یا توسط دولت 

، در مورد 1392پیش بینی شده است.  قانون جمعیت ها در سال 
دخالت و نظارت نهادهای مستقل انحالل این نهادها توسط دولت، 
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عدلی و قضایی را الزم می دانست و حکومت صرفا می توانست، 
جمعیت متخلف را به سارنوالی معرفی نماید.  این حکم قانون عالوه 

ی بر تضمین حمایت قضایی از نهادهای مردمی در برابر مداخله
 توازن قوای میان حکومت و دستگاه قضایی نیز زمینه سازحکومت، 

هرگاه جمعیت می کرد: " بینیبوده است.  بدین لحاظ این  قانون پیش 
مرتکب تخلفی گردد که قانون آن را جرم شـمرده اسـت ،       غرض 

ارنوالی معرفی  می گردد.در صورتی که جـرم ستعقیب عدلی به     
ثابـت شـود،         محکمه عالوه بر مجازات ممثلـین آن،       به 

 "عیـت نیـز حکـم         می نماید.انحــالل جم

تبدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ، طی "1396اما در سال 
" صالحیت انحالل جمعیت ها 1257جمعیت ها جریده رسمی شماره 

قضایی به وزارت عدلیه منتقل شد که باعث تجمیع قدرت ی از قوه
بیشتر جهت نظارت بر جمعیت ها و انحالل آن توسط وزارت عدلیه 

 گشته است.  این قانون در این مورد چنین صراحت دارد:  

هرگاه جمعیت مطابق حکم مندرج ... گزارش فعالیت  خویش را بعد "
نماید، نه از ختم سال مالی در خالل مدت یکماه به وزارت عدلیه ارایه 

 نام جمعیت از دفتر ثبت، حذف و جواز نامه آن لغو می گردد.  

هرگاه در جریان نظارت ... تشخیص گردد که فعالیت جمعیت مغایر 
و اساسنامه مربوط بوده یا دفتر آن دارای مکان  احکام قوانین نافذه

، حذف تانسجام ، نام جمعیت را از دفتر ثبی مشخص نمی باشد، ادراه
 "آن را لغو می نماید.ی و جواز نامه
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 مؤسسات غیر دولتی
است.   منتشر شده  1384   سال (NGOs)قانون مؤسسات غیر دولتی 

دسته تعریفی از تحت عنوان تعریف اصطالحات،  ماده پنجم این قانون
 نیز ارایه می کند.    های متخلف موسسه

مؤسسه : سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی  -1
 .گردد-بوده که شامل مؤسسات داخلی و خارجی می

مؤسسۀ داخلی : عبارت ازمؤسسۀ غیر دولتی داخلی بوده  -2
 .گردد-معین تشکیل میکه به منظور پیشبرد هدف یا اهداف 

مــــؤسسۀ خارجی: عبارت از تشکیل غیــر دولتـــــی  -3
بوده کــــه در خـــــارج افغانستان مطابق قانــون دول 

 .خارجی تأسیس گردیده و شرایط این قانون را بپذیرد

مــــــــؤسسۀ خارجــــی بین المللی: عبارت از تشکیل  -4
افغانستان مطابق قانون دول  غیردولتـــــی بوده که در خارج

خارجی ایجاد و فعالیت آن بیش ازیک کشور را احتوا 
نماید. مؤسسات ملل متحد و ارگان های مربوطۀ آن ¬می

 .شامل این تعـــــریف نمی باشند

وزارت صرفا پس از کسب جواز فعالیت از   مؤسسات  طبق قانون، 
فعالیت خود را آغاز انند و می تو شده اقتصاد حایز شخصیت حکمی 

د و وزارت اقتصاد می تواند این نهادهای غیر دولتی را منحل نماین
 کنند.  

 مبنای دسته بندی نهادهای مردمی 
 افغانستان، حقوقی سنت طبق کشورها، از بسیاری همانند گذشته، در

 بر که است بودهفراگیر  قوانینی تابع( حقوقی) حکمی شخصیت
 قانون از بخشی دلیل همین به.  است شده می اعمال حقیقی اشخاص

 مانند حکمی اشخاص به( دوم قسمت دوم، فصل) افغانستان مدنی
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 تحت غیردولتی، نهادهایی همه و است داشته اختصاص ها، جمعیت
 قوانین اما اخیر، سالهای طی در.  اند شده مطرح ها جمعیت عنوان
 .   است شده منتشر ها جمعیت و غیردولتی مؤسسات   برای ای ویژه

اساسا دسته بندی نهادهای مردمی و غیردولتی به جمعیت و موسسه، 
فت ها صورت گر پروژهمنابع مالی جهت اجرای  دسترسی بهبه هدف 

که قبال موسوم به سازمان های  – قبل از اصالح قانون جمعیت ها و
می توانستند  ( NGOs) صرفا مؤسسات غیر دولتی  -اجتماعی بود

 و  منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه های خود استفاده کننداز 
از این حق  قانون جمعیت ها،  16طبق ماده  سپس جمعیت ها نیز

. بدین ترتیب دو دسته کردن نهادهای غیردولتی تحت برخوردار شدند
مؤسسات غیر دولتی، مبنای روشنی ندارد و در عنوان جمعیت ها و 

. به طور می گردد مردم برخی از حقوقپاره ای موارد باعث سلب 
جهت اصالح قوانین ناظر بر این نهادها،  ناگزیرندمثال نهادهای مدنی 

اصالحات مورد نظر خود را در بارها مبارزه و اقدام نمایند تا بتوانند 
این از جانبی  .قوانین جمعیت ها و مؤسسات غیر دولتی اعمال نمایند

دمی را آسیب پذیرتر می سازد و دسته بندی، نهادهای غیردولتی مر
این  مدنی می گردد. ی باعث تجمیع انتقاد بر یکی از نهادهای جامعه

دو دستگی در قوانین افغانستان در حالی است که از نظر سازمان 
مفهومی   NGOاصطالح "سازمان غیردولتی" یا های بین المللی، 

غیردولتی  و  نهادهای مستقل بسیار فراگیر داشته و غالبا مشتمل بر 
به گونه مثال، کتاب راهنمای بانک می باشد.   "جمعیت هامشمول "

، تعریفی غیر دولتی مؤسسات  جهانی در مورد قوانین ناظر بر 
ارایه می دهد و از سویی قوانین دیگر کشورها مانند ایران فراگیر را 

 مؤسسات  ( ، قانون 1395مصوب سال  تشکلهای مردم نهادنامه آیین )
قانون المنظمات غیر  )  2010سال   12شماره   عراق غیر دولتی 

تمام سازمان و نیز قانون نمونه ای کشورهای عربی، (  الحكومیة 
  اند.های غیردولتی را تحت یک قانون آورده 
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غیردولتی و نیز قانون جمعیت ها،  مؤسسات  مرور تطبیقی قانون 
مدیریت این نهادهای مردمی از ی تشابهات فراوانی در نحوهنشان از 

استی های آنها نیز مشابه و از سویی ک  می دهدوزارت سوی دو 
، این تداخل موضوعات پیشگیری از است.  با این حال، به دلیل 

یا غیردولتی  مؤسسات  قانون انتقادی ی محور مطالعهدستنامه بر 
NGOs   .با توجه به شباهت های محتوایی و   ،امانوشته شده است

نهادهای  استقالل از قبیل - رویه های اداری موجود میان هر دو قانون
لزوم تجدید جواز فعالیت طی هر سه سال،  ،روش ثبت  غیردولتی، 

 استفاده از مباحث این کتاب،    -آنها ، نظارت و گزارش دهیانحالل 
    سودمند است.نیز   جمعیت ها  روشمند و انتقادی قانون ی مطالعه در 

 مفهوم سازمان غیردولتی 
متضمن معانی مختلفی  1ی مردمیاین سازمان ها "غیردولتی"صفت 

و قدرت سیاسی در دولتی  و مقامات  است. از جمله اینکه نهادها
نقش ندارند و این  –جهت پیشبرد برنامه های دولتی  – آن  تأسیس

و  نظامی و غیر وابسته به دولت نهادها ماهیت کامال مردمی، غیر
کارمندان دولت در راه اندازی   مشارکت البته  دارند.  غیر انتفاعی 

 صالحیت حقوقییک سازمان غیردولتی، اگر خارج از ی ادارهو 
مانعی در برابر  به عنوان اشخاص و شهروندان     دولتی آنها باشد، 

   وصف غیردولتی یک سازمان نیست.  

مدیریت این سازمان هاست.  ی این صفت ، ناظر بر نحوهمفهوم دیگر 
تحت حاکمیت مقررات داخلی به شمول یک نهاد غیردولتی، 

غیر وابسته به ، مستقل، خودگردان و خود فعالیت می کندی اساسنامه
دولت ی نهادهای قدرت سیاسی است و از این لحاظ هرنوع مداخله

 نمعموال در اغلب قوانیداشته باشد و حداقلی باشد. حمایتی ی باید جنبه
این ابعاد ذکر می گردد و بویژه ی غیردولتی همه مؤسسات  ناظر بر 

                                                             
1 Non-governmental Organization 
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با توجه به اهمیت استقالل بدین جهت . تصریح می شوداستقالل آنها 
ی و نیز لزوم عدم مداخله و مردم نهاد بودن آنها،  مؤسسات  این 

  . می گویندغیر دولتی را  مؤسسات  دولت در امور آنها، این 

 

  دولتی غیر هاینهاد عرصه فعالیت
 رسانه هنری، فرهنگی، به فعالیت زمینه  اساس بر   مردمی نهادهای

 زنان، اطفال،) افراد حقوق ، پژوهشی – آموزشی ، اجتماعی  ای،
 ، دوستانه انسان ، محیطی زیست ، مذهبی ،(ها اقلیت و معلوالن
 بر طرفی از.  شوند می تقسیم...  و بشر حقوق ، خانواده از حمایت
 منطقه ، ملی به توانند می کنند می فعالیت سطحی چه در که این اساس

 . شوند  بندی دسته المللی بین و ای

 بندی تقسیم توان می هم اهدافشان به توجه با را غیردولتی نهادهای
 های سازمان ، ها انسان حقوق از دفاع های سازمان  قبیل از کرد

 های سازمان ، رسانی کمک های سازمان ، زیست محیط از حمایت
  .آن غیر و مسلکی

 اما کنند می فعالیت افغانستان در مردمی نهادهای  از مختلفی انواع
 فعال والیات از بسیاری در غیردولتی های تشکل این از دسته چهار
    .هستند

 حقوقی شخصیت که)  رسمی غیر و نشده ثبت نهادهای .1
 های گروه و حلقات یا و مردمی شوراهای ها، جرگه مانند( ندارند

  مردمی

 حقوقی حیثیت نشوند، ثبت اگر مردمی اجتماعات و محافل این
 قرارداد حقیقی و حقوقی اشخاص سایر با توانند نمی و داشت نخواهند
 در بیشتری عمل آزادی شدن، راجستر عدم جانبی از.  نمایند امضاء
 سیستم یک به نیاز نیز آنی اداره و دهد می قرار اجتماعات این اختیار
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 ای وسیله است ممکن نهادها این حال این با.  داشت نخواهد دفتر و
 دیگران حقوق یا و گردند خاص گروهی یا فرد یک قدرت تحکیم برای

 مفاد با تضاد در قومی های جرگه های فیصله از برخی.  کنند تلف را
 و دارد قرار اساسی قانونی و مدنی قانون بویژه کشور رسمی قوانین
)اجبار به ازدواج دختران با بستگان مقتول  دادن بد مانند هایی رواج

 ازدواج منظور به دخترانی( )مبادله بدل و به عنوان بدل خون بهاء(
 به متهم رسمی غیر اجتماعات برخی چنین هم.  کنند می ترویج را

 مردمی اجتماعات این که این دلیل به  و هستند گرایی افراط ترویج
  .نیستند پاسخگو معموال شوند، نمی ثبت

( انترنت) مجازی فضای در و سایبری اجتماعات این جدیدتر نوع
   .است داشته رشد افغانستان در اخیری دهه دو در که شوند می دایر

  ها اتحادیه و هنری و فرهنگی مراکز و بنیادها ها، خیریه .2

 جهت ای رسانه یا و هنری و فرهنگی مراکز و بنیادها و ها خیریه
 خاص گروهی منافع و حقوق از دفاع یا و خاص گروهی به خدمت
 ها سازمان این از برخی.  شوند می نیز ثبت بعضا و شوند می ایجاد
 نظارت آن مالی های فعالیت و سرمایه جریان بر که دارند امنا هیأت

   .کنند می

  انتفاعی غیر و خیریه  کارآفرینی مراکز .3

 اما کنند می فعالیت تولیدی های شرکت مانند معموال ساختارها این
 در.  رسد می مصرف به ای خیریه های فعالیت جهت آن مفاد و منافع

 جهت منفعت تولید هدف با مردمی ساختارهای نوع این افغانستان
 مانند ابتکارات از بعضی و است اندک بسیار ای خیریه های فعالیت
 اپراتیفی های فروشگاه یا و  زنان دستی صنایع تولیدات از حمایت

 نهادهای این که این دلیل به. شوند می شامل را(  اجتماعی رفاه)
 رعایت به نیاز باشند، می معاف مالیات پرداخت از خیریه تولیدی
– تولیدی کوچک های شبکه از برخی. دارند دهی گزارش و شفافیت
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 تولیدات پخش و بازاریابی  به افغانستان شهرهای در نیز – نشده ثبت
  .اند مشغول ها خانه محیط در زنان

 یا غیردولتی مؤسسات   قانون تحت که مردمی نهادهای .4
  .  شوند می ثبت ها جمعیت

   ی مردمیسازمان هامدنی و  عالیتف
و اجتماعی شاخص پویایی  در امور مدنی و سیاسیمردم سهم گیری 

مبنای یک جامعه است و بویژه در نظام های دموکراتیک که 
مشارکت سیاسی و مدنی مردم در تمام عرصه ها مشروعیت قدرت، 

وح اجتماع است، فعالیت مدنی از اهمیت زیربنایی و  در تمام سط
و مدنی از این لحاظ، زیر بنای سیاست ی برخوردار است.  جامعه

ی مدنی و ساختارهای سازمان یافتهی اجتماع را شکل می دهد.  جامعه
، زمینه ای مناسب برای تبادل نظر، غیر دولتی مؤسسات  آن مانند 

و نیز نمایندگی از  بحث در مورد پالیسی های دولتی و امور اجتماع
این تشکل ها فضایی د. منافع گروه های مختلف را فراهم می ساز

ولت و یا بخش خصوصی دی عاری از هر نوع مداخلهکامال مستقل، 
یا بازار که با توجه به قوانین حکومتی فعالیت و به نوعی بر کارکرد  –

فضایی که مجال طرح از این لحاظ، می باشد.  -دولت تأثیر می گذارد
عمومی ، همگان در این سپهر باز و هر نوع نظر فراهم می گردد

به دفاع از منافع خود در قبال سیاست دولت می  صحبت می کنند،
مورد نظر را طرح می کنند و پس از گفتگو در  مشکالت  پردازند و 

توسط مباحثی عقالنی، مسایل قابل طرح اجتماعی، سیاسی قالب 
تشخیص و مورد رسیدگی مدنی ی جامعهی کارشناسان هر عرصه

رسیدگی به مشکالت دادخواهی می  در راستایقرار می گیرند و 
در تأمین چنین فضای باز و عاری از هر غیردولتی  مؤسسات  کنند.  

 مؤسسات  نوع مداخله و فشار دولت، سهم بارزی در افغانستان دارد.  
حقوق  مسلکی در عرصه های حقوق، حقوق بشر، حقوق زنان،

صرف کننده حقوق مآموزش، امنیت مردم،  اطفال، حقوق معلوالن، 
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فعالند  معیشت بدیل، صحت، راه سازی و دیگر زیربناهاها، زراعت، 
و در هر عرصه  تبادل نظر و دفاع از ارزشهای دموکراتیک و منافع 

 عرضه می کنند.  عالوه بر تأمین خدمات به مردم موکالن خود را 

 توسعه و پیشرفت به دستیابی  در بنیادی نقش مردمی نهادهای
 بانک نیز و متحد ملل سازمانی توسعه صندوق.  دارند مشارکتی

 تأکید اجتماعیی توسعه روند در مردم گیری سهم اهمیت بر جهانی
 برای  جهانی بانک توسط که است اصطالحی مشارکت.   کنند می

 بانک، - توسعه ذینفعان آن طی که شودمی استفاده فرآیندی توصیف
 یک تأثیر تحت غیرمستقیم یا مستقیم طور به که کسانی و گیرنده، وام

 و گذارندمی تأثیر توسعه هایطرح بر - گیرندمی قرار توسعه پروژه
 های دولت از همچنین  جهانی بانک.   شوندمی سهیم آن کنترل در

 اجرا طراحی، انتخاب، در مشارکتی رویکردهای تا خواهد می عضو
  مردم، گیری سهم  زیرا باشند داشته توسعه های برنامه ارزیابی و

  .دهد می افزایش را ی متوازن و فراگیرتوسعه اثربخشی

، در شوراهای قومی و جرگه های افغانستان، با توجه به پیشینه
وی مردمی و یا تبادل بستر سازی برای صدای مردم و گفتگی زمینه

نسبتا طوالنی دارد و تضمین فضایی  نظر میان مردم و دولت، تاریخی
مستقل، آزاد و عاری از فشار و مداخله حکومت برای گفتگو و سهم 

به همین دلیل افغانستان بیگانه نیست.  ی گیری مدنی، با جامعه
غیردولتی نیز توانسته اند که در طی  مؤسسات  نهادهای مدنی و 

زها و فرهنگ بومی سازی کنند و با نیااخیر خود را ی چهار دهه
در  مؤسسات  در مجموع با توجه این نقش بالقوه مردم وفق دهند.  

و نیز تبادل نظر میان مردم و دولت و مشروعیت بخشی به حکومت، 
توانایی نمایندگی از مردم،  بسیاری از کشورها تالش می کنند 

داشته باشند.  در افغانستان نهادهای غیردولتی مستقل، قوی و فعال 
و جمعیت های غیردولتی، به دلیل عدم حضور  مؤسسات  نیاز به 

قریه ها و ولسوالی های دولت، بویژه در مناطق جنگ ی دولت در همه
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نیم قرن غیردولتی در طی  مؤسسات  حیاتی تر است.  این زده، 
آب و راه و  ی، صحیآموزش ی زیربنای پروژه های حداقلیگذشته، 

آموزش مدنی وسیاسی را به اجرا گذاشته رسانی و یا زراعت و نیز 
 اند.  

با توجه به گستردگی آثار مخرب تغییر اقلیم از قبیل خشکسالی و 
قحطی و نیز جنگ فراگیر، سهم گیری نهادهای مردمی در روند 

انسانی و اقتصادی افغانستان از اهمیتی حیاتی برخوردار  یتوسعه
است و حکومت به تنهایی نمی تواند این معضالت را رفع کند.  بدین 

سال گذشته شوراهای محلی در طرح های توسعه نقش  20دلیل در 
 محوری داشته اند. 

 غیردولتی مؤسساتاستقالل 
دولت و بازار ی هتضمین فضایی باز، آزاد و عاری از هر نوع مداخل

یکی از پیش نیازهای اجتماع، ی نهادمندشدهدیگر قدرت های یا و 
زیرا در چنین بستر آزاد است که مردم مدنی است.  ی بنیادی جامعه

می توانند از حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطالعات و حق 
مشارکت و حق ایجاد مجامع  بدون هیچ قید و شرطی برخوردار شوند.  

غیردولتی عالوه بر آن  مؤسسات  اصل  استقالل سازمان ها و 
دولت در امور اجرایی این نهادهای مردمی ی عدم مداخله متضمن

 2است.  بنا براین هر نوع مداخله و یا مقید ساختن حکمرانی داخلی
و یا نظارت و کنترل بر اداره، جلسات، برنامه ها و  مؤسسات  این 

 مؤسسات  نقض فاحش اصل خودگردانی و استقالل این  آنهای اجندا
حکومت در ی به طور مثال اصرار بر حضور نمایندهمی باشد.  
گزارش جلسات و آرشیف و یا نظارت بر  مؤسسات  جلسات این 

جلسات آزاد را به مخاطره می اندازد و حضور ی ، زمینهمؤسسات  
نظرات می گردد و طرح  حکومت مانع گفتگوی سیال و آزادی نماینده

                                                             
2 Governance 
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و تالشی جهت اعمال نفوذ حکومت محسوب می شود.  از جانبی 
با برنامه های  مؤسسات  اجبار به هماهنگ ساختن برنامه های 
موازی  غیردولتی مؤسسات  حکومت، منجر به تولید پدیده ای به نام 

چنین سازمان هایی که  می گردد.  3 حکومتسازمان یافته توسط  و
مستقل و دارای صفت غیردولتی هستند، مجبورند که تمام  ظاهرا

چ فعالیت های خود را با برنامه های حکومت هماهنگ سازند و هی
بدین ابتکار و یا برنامه ای را مستقالنه نمی توانند به اجرا بگذارند.  

و  نهادهای مردمی در قبال حاکمیت دننقش مشروعیت بخشی ترتیب
تضعیف و وابستگی به ولتی رفته رفته پالیسی ها و برنامه های د

استقالل و اصل غیردولتی بودن و خودگردان بودن  ،حکومت
 کم رنگ می سازد.  را  مؤسسات  

منافع ی مدنی، نمایندهی غیردولتی و دیگر نهادهای جامعه مؤسسات  
توانسته  مؤسسات  .  در بسیاری موارد این مردم و موکالن خود هستند

. به طور مردم در مناطق و جوامع مختلف دفاع کننداند که از منافع 
آموزش و یا برنامه های صحی را در قریه های ی مثال زمینه

ده فراهم سازند و تالش کرده اند تا توسعه اقتصادی متوازن و دورافتا
همه نفع ببرند و هیچ طیفی از مردم  انکشاف انسانی ز ا وباشد فراگیر 

اصل نمایندگی اما این وابستگی به حکومت،  محروم و حاشیه نشوند. 
نیز شدیدا از مردم و منافع گروه های محروم از خدمات و انکشاف را 

 مؤسسات  ی مستقالنهاین نقش کشورهایی که یب می رساند.  در آس
توسط مردم، بویژه گروه های محروم جامعه، ی در دفاع از منافع همه

و اهداف و اولویت های توسعه ای قدرت سیاسی حاکم مصادره 
با توجه به اولویت دادن تحمیل می شود،  مؤسسات  حکومت بر این 

متفاوت و یا تخصیص منابع و برنامه به گونه ای طرح های انکشافی 
محرومیت  با   قنا متوازن، بسیاری از گروه های اجتماعی و مناط

از جانبی گزارش های مختلف خاطر نشان می  . مواجه می شوند

                                                             
3 Government organized NGOs (GoNGOs) 
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غیردولتی توسط حکومت،  مؤسسات  قدرت ی مصادرهسازند که 
 می گردد.  اداری نیز فساد منجر به نامتوازن ی توسعهعالوه بر 

 نهادهای غیردولتی  های محدودیت
جزو حقوق اساسی  مردم،  جمعیت توسطتشکیل یک  مجمع یا 

برخوردار شدن از این حق شهروندان و نیز حقوق بشری است.   
اما همانند استفاده از بسیاری از دیگر حقوق، تابع   اساسی و بشری،

 مؤسسات  فعالیت آزادی  محدودیت های معتبر و متناسب بر 
مانند حفاظت از تمامیت ارضی  و امنیت مردم، ممانعت غیردولتی 

اقدامات ضد سالمت عمومی ممنوع بودن از ترویج خشونت و نفرت، 
اما رعایت اصل می باشد.   تعرض به حقوق دیگرانو و اخالق  

وضع محدودیت اصلی سلب ناشدنی است و  مؤسسات  "غیردولتی" 
گردد  مؤسسات  قانونی  هایی که باعث سلب استقالل و یا فعالیت های

 مؤسسات  و بویژه اگر با هدف اعمال کنترل از سوی حکومت بر 
مسلما در مغایرت با این حق بشری و اساسی غیردولتی وضع گردد، 

به همین دلیل و مغایر با وضع محدودیت های معتبر و قانونی است.  
تابع  غیردولتی، سازمان های مانند سویس  در برخی از کشورها

قوانین کلی آن کشور ها، مانند قوانین مدنی و جزایی هستند و قانونی 
 ویژه ای جهت کنترل و تنظیم امور این سازمان ها وجود ندارد.  

 : حکمرانینمایندگی از مردم  مشروعیت  و  شفافیت
 غیرانتفاعی 

غیردولتی، شفافیت اصول یک موسسه یا جمعیت یکی از مهم ترین 
اجتماعی، ی و جمعیت ها غیردولتی مؤسسات  است.  از آن جایی که 

و مدیران در واقع امانت دار مردم اند  نهادهایی مردمی هستند،
باید   پیش بینی پذیری سازمان، جهت جلب اعتماد مردم و مؤسسات  

شفافیت و تا حدامکان،  حداکثر سازو کاری را به کاربندند که 
 مؤسسات  عملکرد و گردش مالی این  تا فراهم سازند.  پاسخگویی را 
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و  نسبت به مردم و گروه های اجتماعی که از آنان نمایندگی می کنند
در معرض و پاسخگو  تمویل کننده هایشاندر برابر جامعه و نیز نیز 

 مؤسسات  .  شفافیت می تواند مشروعیت عملکرد این دید همگان باشد
پنهان کاری و سوء مدیریت و یا فساد و یا  را تقویت نماید و از اتهام

معموال جلوگیری نماید.  آمیز تبعیض عملکرد اتهامات دیگری مانند 
و آزادی فعالیت  و بومی سازی،  اجتماعی کسب پذیرش، هماهنگی

گزارش عملکرد و  مؤسسات   سهل تر است که  زمانی   مؤسسات  
برنامه همراه   این گزارش را گزارش دهند و مرتبا مصارف خود را 

ی ارایهی ههای خود در ویب سایت موسسه منتشر سازند و آماد
هرنوع معلومات درخواست شده توسط خبرنگاران و یا گروه های 

 .  ذی نفع باشند

سازمان های غیر دولتی، همانند هر تشکیالت دیگری دارای اهداف 
و میان مدت است.  این  طوالنی مأموریت و برنامه های ی و بیانیه

غیردولتی یا جمعیت ها، برای تحقق مأموریت خود و نیز  مؤسسات  
 4تضمین تداوم فعالیت سازمان و افزایش بهره وری، نیاز حکمرانی

 و  دارند تا با هماهنگ ساختن پرسنل و بخش ها  )اعمال اقتدار( 
ی اهداف این تشکیالت غیردولتی جامهسرانجام برنامه ها،   مدیریت

 5شفافیتعمل بپوشد و احترام، اعتماد و حمایت مردم را کسب نمایند. 
نیز همانند امور مالی  افراد و حکمرانی موسسه و استخدام در گزینش 

تیم رهبری و اداری موسسه به  اگر که  و برنامه حیاتی است چرا 
گروه تکثر جنسیتی و و تنوع وازن طور دیموکراتیک انتخاب شده و ت

انعکاس دهد، از مقبولیت اجتماعی بیشتر برخوردار های اجتماعی را 
معموال یک پالیسی شفافیت دارند و  مؤسسات  از این رو می باشد.  

 مهم را رعایت کنند.   اصول تالش می کنند تا این 

                                                             
4 governance 
5 transparency/ integrity)  
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  پاسخگویی
 حقوقی شخص یک یا فرد یک آن طی در که است روندی 6پاسخگویی

 ولئمس  ، ها ناکامی و ناشایست یا و خوب نتایج یا و عملکرد برابر در
 از که مردم از گروهی به مردمی نهادهای بویژه. گردد می جوابده و

 پاسخگو کنند می فعالیت آنان منافع جهت یا و نمایند می نمایندگی آنان
 و بوده کشور قوانین تابع )حکمی( حقوقی اشخاص مسئولیت. هستند

 مردمی، نهادهای مانند حقوقی اشخاص ها آن از تخلف صورت در
 .   باشند جوابده باید نیز قضایی و عدلی نظام برابر در

    غیردولتی مؤسسات  بر   دولت  حکمرانی
و تنظیم  توسعه اداره و  جهت سیاسی  اقتدارکاربستن   بهرا کمرانی ح

به منظور بدست آمدن هدفی   معینشهروندان طبق برنامه ای  امور
در مورد حکمرانی، یا تنظیم امور  . تعریف کرده اند مشخص 

، الگوهای غیردولتی و جمعیت های مردمی، کشورها مؤسسات  
ی می توان از لحاظ نحوهمتفاوتی را به اجرا می گذارند که 

ی و نحوه برخورداری مردم از حق بر تأسیس اجتماعات و نیز میزان
 چهار اجتماعات، این نظام ها را در نظارت حکومت بر این  دخالت و 

 دسته جای داد.  

 اعالم قبلی  مبتنی بر نظام
در این شیوه سازمان ها و یا اشخاص نمی توانند بدون اطالع دادن به 

 بنیانگذارییک مقام ذی صالح شروع به استیفای از حق خود جهت 
و یا موسسه نماید.  البته منظور از اطالع دادن به یک  جمعیت یک 

فعالیت نیست و سندی جهت جواز ی نهاد مسئول، کسب جواز و اجازه
فعالیت صادر نمی شود. بلکه نهاد دولتی ذیصالح مکلف است که پس 

فعالیت  موانع احتمالیاز اطالع دادن، تدابیر مناسب را اتخاذ نماید و 

                                                             
6 accountability 
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.  این تدابیر حمایتی نیز به دو صورت زدرا برطرف ساهای نهاد 
محتمل است که زمینه فعالیت سازمان مانند برپایی یک مظاهره را 
هماهنگ می سازد و مثال امنیت آن را تأمین می کند.  از سویی دستگاه 
دولتی می تواند کمک هایی مانند بسته های حمایتی را در اختیار 

به طور مثال می توانند   و دو سازمانهای مردمی قرار دهن مؤسسات  
 مکانی را برای برپایی دفتر سازمان به آنان واگذار کنند.  

، از آزادی "اعالم قبلی"از نوع هایی ما نهادهای مردمی در سیستممسل
برخوردارند و  سیستم ها برخی دیگر  و استقالل بیشتری نسبت به

مقررات دست و پاگیر و یا کنترل بر نهادهای مردمی کمتر است.  
فعال شود، زیرا با  به آسانی طبق این نظام، یک موسسه می تواند 

اطالع رسانی به دولت و تسلیم دادن اساسنامه اش، می تواند 
اش را شروع نماید و نیازی به کسب جواز فعالیت نیست. در فعالیت

موسسه، ی ، بروز هر نوع تخلف از قانون و یا اساسنامهاین سیستم
توسط محکمه بررسی و رسیدگی می شود.  البته با این حال احتمال 
فشار بر نهادهای مردمی در این سیستم نیز متصور است، زیرا محاکم 

دولت اند و مجری پالیسی های آن می باشد. در فرانسه ی نیز جزو بدنه
است و برای تأسیس یک نهاد  نافذع اعالم قبلی سیستم پیشگیرانه از نو

 ،طبق قانون با وجود اینمردمی، هیچ تشریفات اداری حاکم نیست. 
 خبر  موسسان نهاد غیر دولتی برای کسب شخصیت حقوقی باید

تشکیل آن را در روزنامه رسمی نشر کنند و  دفتر والیت و یا ولسوالی 
مشخصات موسسان و نیز  را در جریان آغاز فعالیت خود بگذارند و

مدیران مانند نام و وظیفه و تابعیت آنان را به مقام مربوطه اطالع 
مردمی می  دهند.  از نظر رویه اداری، در چنین نظامی، یک نهاد

تواند قبل از اطالع دادن به مقامات ایجاد و تشکیل شود، اما صرفا 
نند و بعد از اطالع دادن به مقامات، شخصیت حقوقی را کسب می ک

می توانند مانند دیگر شخصیت های حقوقی از مفاد قانون مانند داشتن 
وسایل و یا سرمایه جهت اجرای طرح های خود برخوردار شوند.  

غیردولتی، توسط محاکم  مؤسسات  در این نظام نظارت واقعی بر 
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 به گونه مثال صورت می گیرد و نه حکومت.  محاکم می توانند 
اداری جهت تاسیس محاکمه ی لیل تخلف از رویهرا به د مؤسسات  

نمایند و آن را طبق قانون منحل نمایند.  بدین ترتیب انحالل یک 
فرانسه، به دو صورت  1901نهادمردمی طبق قانون انجمن های سال 

 اختیاری و یا توسط محاکم پیش بینی شده است. 

 تعقیبی نظام

تعقیبی است. حاکم بر تنظیم نهادهای غیر دولتی، نظام  نظام نوع دوم 
این نظام مردم را قادر می سازد تا بدون هیچ مداخله و تشریفات 
دولتی، موسسه و نهاد ایجاد نمایند و نیاز به کسب مجوز و یا اطالع 
دادن به مقامات دولتی جهت راه اندازی یک سازمان غیردولتی نیست.  

می  همسلما در صورت تخلف از قوانین کشور، این سازمان ها محاکم
وند، اما حکومت حق مداخله در این سازمان های غیر دولتی را ش

ندارند.  محاکم نیز در شکل گیری و شروع فعالیت سازمان ها دخالت 
نمی کنند و بعد از فعالیت تحت نظارت قضایی هستند. در این سیستم 
اگر نظام قضایی کارآمد، قانون مدار و مسلکی و سالم باشد، سازمان 

طبق قانون دفاع نمایند.  دل داشته باشند و از حق خوها می توانند وکی
به حداقل می رسد.   مؤسسات  دولتی و کنترل بر ی در نتیجه مداخله

یس اجرا می شود.  قانون ئنظام تعقیبی در حال حاضر در کشور سو
سیاسی، مذهبی، علمی،  مؤسسات  مدنی آن کشور تصریح می کند که 

سازمان غیر انتفاعی دیگر به محض  هنری، خیریه، تفریحی و یا هر
موسسان در اساسنامه ، واجد شخصیت حقوقی می ی اعالم اراده

شوند. البته طبق قانون، در صورتی که یک نهاد با هدف نامشروع و 
یا خالف اخالق تشکیل شود، محاکم می توانند آن را منحل نمایند. 

بق گزارش دعاوی حقوقی علیه سازمان های مردمی نیز، می تواند ط
یک عضو سازمان و یا نهادهای ناظر دولتی در صورت ارتکاب به 
جرم مشهود صورت گیرد.  نظارت غیرقضایی نیز منحصر بر کنترل 
موسسه توسط مجمع عمومی آن و هیأت رییسه است و حکومت حق 
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مداخله و یا نظارت در امور سازمان های غیر انتفاعی و دولتی را 
ه غیردولتی نیز در سوییس می تواند ندارد.  انحالل یک موسس

 اختیاری و طبق حکم محکمه صورت گیرد. 

 قضایی و حمایت  کومتح نظارت بر مبتنینظام 

 به عراق و ایران مانند کشورهایی در که قوانین از دیگر ای دسته
 یک بنیان گزاری  اختصاص دارند، غیردولتی مؤسسات   امور تنظیم
 مقید جواز این اما سازد، می جواز کسب به منوط را غیردولتی نهاد

 نهادهای کشورها، این قوانین طبق.  باشد نمی معین زمان مدت به
 یک نظارت تحت و نمایند کسب فعالیت جواز و ثبت باید غیردولتی

. است محاکم صالحیت در آنان انحالل اما. کنند می فعالیت دولتی نهاد
 قانونی شواهد و دالیل تواند می حکومتی های مرتبطنهاد این، وجود با
 محاکم سوی از غیردولتی نهادهای انحالل خواهان و کنند فراهم را

 مؤسسات   انحالل روند در محاکم حضور به توجه با.  شوند
 میان مؤسسات   بر نظارت و کنترل قدرت و انحالل قدرت غیردولتی،

 نوعی غیردولتی، نهادهای  امور تنظیم در و شده تقسیم دولتی قوه دو
 قدرت نهاد زیرا.  شود می مالحظه قضایی حمایت نیز و توازن
 نهادهای انحالل مورد در تواند نمی تنهایی به( حکومت) سیاسی

 جهت – کافی دالیل و شواهد به نیاز و نمایند اتخاذ تصمیم غیردولتی
 .  دارند – محاکم در گیری تصمیم

در  غیردولتیمؤسسات و  هاایجاد جمعیت  مبانی حقوقی
 افغانستان
آن، حق داوطلبانه  موسسه غیردولتی و یا عضویت یک  راه اندازی
، جنسیت، سن، پیشینه های تابعیتصرف نظر از  ،ردمسلم هر ف

تمایزات ظاهری و قومی، لسانی، مذهبی و یا اقتصادی، علمی، 
 که ثبت نشده اند(، نهادهای مردمی غیر رسمی )  است.، وی جسمی 

و از سوی جمع و شوراهای قومی می توانند فعالیت از قبیل جرگه 
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اما از لحاظ قانونی این نمایندگی کنند،  و موکالن شان بنیانگذار
بنا بر .  هستندفاقد شخصیت حکمی )حقوقی(  شده، ثبت ن تشکیالت

یک طبق مفاد قانون اساسی  که  شهروندان اراده کنندهرگاه این 
در افغانستان استفاده از    ، کنندجمعیت و یا موسسه غیر دولتی ایجاد 

برای  به تأیید و کسب اجازه از نهادهای حکومتی  منوط این حق 
پس از انقضاء   فعالیت جوازو نیز تجدید  (مدت سه سالمیعادی معین )

زیرا اگر نهادهای غیردولتی ثبت نشوند، قانونا حق  است. این مدت 
حساب بانکی  افتتاح و یا انتقال وجوه و فعالیت و بویژه بستن قرارداد 

 را ندارند.  

و  1384سال  857)جریده رسمی  غیردولتی مؤسسات  طبق قانون 
و قانون جمعیت  ( غیردولتی مؤسسات  پیش نویس قانون جدید نیز 

تعدیل و ایزاد در این و  1392سال  1114)جریده رسمی شماره  ها
تأسیس هریک از این ، (1396سال  1257قانون طبق جریده رسمی 

که اعتبار آن  – نهادهای غیردولتی صرفا پس از ثبت و کسب جواز
 بدین ترتیب، پذیر است.  از سوی یک وزارت امکان  -سه سال است

با توجه به نیاز به صدور جواز فعالیت برای مدتی محدود، طبق دو 
 –و نه پایدار  –قانون، این نهادهای مردمی دارای  ماهیتی موقتی 

  تعریف شده اند. 

بر اجراآت این  ی اقتصاد و عدلیه وزارت هاطبق این دو قانون ، 
در گزارش دهی اهمال غیر دولتی نظارت می کنند و هرگاه  هاینهاد

 -پیش گفته ذکر شده اند در قوانینکه  –کنند و یا مرتکب جرایمی 
ارت ها از لیست گردند، جواز فعالیت آنان باطل شده و توسط این وز

قانون  35ماده حذف می گردد.   و یا جمعیت ها  مؤسسات  ثبت 
 : صراحت دارد چنین  دراین موردغیردولتی  مؤسسات  

 وسسه در حاالت ذیل منحل میگردد.م
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اد تاسیس آن ختم گردیده باشد ، اما در یع.در صورتیکه م1
تجدید  یعاد الزم بهاضا و تداوم فعالیت ، این مقصورت ت

 میباشد.

.در صورتیکه عالیترین مرجع تصمیم گیری موسسه به 2 
اساسنامه مربوط به انحالل آن تصمیم  قطور داوطلبانه مطاب

 اتخاذ نماید

یک سال بعد از پایان  ظرف.در صورتیکه موسسه در 3 
 قتصادش ساالنه فعالیت خویشرا بوزارت اسال مالی ، گزار

 ارائه ننماید.

( ماده چهل هفتم 1ه )فقرحکم مندرج  ق.در صورتیکه مطاب4 
 ننماید. اقدام در خالل مدت ششماه به ثبت مجدد قانون این 

.در صورتیکه موسسه از جانب کمیسیون عالی ارزیابی 5 
ایرت با منافع عامه ، نمض احکام این النون نافذه تثبیت ؽدر م

 گردد.

 سازمان این   فعالیت جواز غیردولتی، مؤسسات   قانون 11 ماده طبق
. شود می صادر اقتصاد وزارت توسط افغانستان در مردمی های

( حکومت) وزارت همین  توسط نیز دولتی غیر مؤسسات   انحالل
 انحالل صالحیت و مؤسسات   بر نظارت قدرت و گیرد می صورت

ی زمینه نتیجه در و  نشده تقسیم قضائیه و اجرائیهی قوه دو میان آنان
 بینی پیش هیچ قانون زیرا. نیست فراهم مؤسسات   برای دادخواهی

 و ندارد محاکم به اقتصاد وزارت نظر به نسبت دادخواهی مورد در
   .است نهایی و قطعی وزارت حکم

 افغانستان در مؤسسات   عملکرد آزادی و استقالل حداکثر تأمین جهت
 کمیسیون یک تصمیم تابع مؤسسات   انحالل و اصالح تواند می قانون

 مؤسسات   تخلفات بررسی.  باشد نهادهای نماینده و قضات از متشکل
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 حتا زیرا سازد، فراهم را دادخواهی زمینه تواند می محکمه، توسط
 می موسسه آن نماید، صادر موسسه یک علیه حکمی ای محکمه اگر

 روند، این مجموع در و نماید طلبی استیناف ثانویی محکمه در تواند
 می صورت کافی شواهد و اسناد مبنای بر نهادغیردولتی یک انحالل

 .  شود می مؤسسات   با( سیاسی نه و)  قانونی برخورد و گیرد

 1257جریده رسمی شماره هم چنین در مورد انحالل جمعیت ها، 
 چنین حکم می کند: 

( این ماده گزارش 1(هرگاه جمعیت مطابق حکم مندرج فقره )3)
در خالل مدت یک ماه به فعالیت خویش را بعد از ختم سال مالی 

وزارت عدلیه ارایه نه نماید، نام جمعیت از دفتر ثبت، حذف و جواز 
 نامه آن لغو می گردد. 

 23ایزاد به ماده 

( این ماده 1)(هرگاه در جریان نظارت، مطابق حکم مندرج فقره 3)
تشخیص گردد که فعالیت جمعیت مغایر احکام قوانین نافذه و اساسنامه 

ی مربوط بوده و یا دفتر آن دارای مکان مشخص نه می باشد، اداره
دفتر ثبت، حذف و جواز نامه آن را لغو می انسجام، نام جمعیت را از 

 نماید. 

قانون جمعیت ها )جریده رسمی شماره  20ی مادهچه طبق اگر
، یک جمعیت صرفا با حکم محکمه منحل و جواز آن باطل (1114

رسمی ی اما طبق  احکام جدیدی که در این قانون درجریدهمی شد، 
پیش گفته،  اضافه شده است، این صالحیت قضایی به وزارت عدلیه 

و قدرت نظارت و صالحیت انحالل جمعیت ها به یک نهاد  منتقل 
وابسته به قدرت سیاسی )وزارت( تفویض شده است. مسلما این تمرکز 

بررسی قضایی و حمایت از نهادها ی صالحیت در یک وزارت زمینه
ا در زمان انحالل از بین می برد و به توازن و تعادل میان قوا لطمه ر

 می زند.  
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  یاسالم یدر کشورها یمدن ینهادها
 یکشور های توان در همه یرا م یدولت ریو غ یمردم یهادهان

مانند  یینهادها در کشور ها نیاز ا یجستجو کرد.  برخ یاسالم
ها عضو و  ونیمل یگسترده و دارا اریبس یبنگالدش و اندونز

 یکشورها نهادها  نیهستند.  در ا عیوس اریبس یو مال یادار التیتشک
 ستی: ز لیاز قب یو تخصص متنوع یها تیفعال یردولتیو غ یمدن
 جینقض حقوق بشر و ترو انیاز قربان تیحما ایو  یپژوهش ،یطیمح

در  یمدن یبه اطالعات دارند.  نهادها یرسانه ها و دسترس یآزاد
هستند که عبارت است از  یوجه مشترک یکشورها دارا نیتمام ا

  یگتعهد و همبست یداوطلبانه بر مبنا یها تیفعال یبرا یعرصه ا
 التیتشک نی.  ایاجتماع یو شبکه ها التیتشک جادیا یشهروندان برا
و  دیها ، عقا دهیمنافع، ا نییتب یاست برا یا نهیزم یداوطلبانه مدن

شان هستند  یازهایآمال و ن یریگ یشهروندان که خواهان پ حاتیترج
در عکس العمل   ،یمردم التیتشک نیموارد   ا یو مسلما  در برخ

 یم جادیلغو آن ها ا ایو  لیدولت و جهت تعد یها استیس ازو انتقاد 
هستند که  ینیقوان یدارا یاسالم یحال اکثر کشورها نیشوند.  با ا

 یریباشند  و سهم گ یم یمردم التیتشک نیا  بانیساز و پشت نهیزم
 شود و یم یمهم تلق یمدن یها تیدر فعال اشخاص در این کشور ها

مردم  بر   و اجتماعی یمدن یریسهم گ  یبرا یبستر جوامع مدنی 
 یاز خشونت و مدارا و احترام دوجانبه است.  به نظر م زیپره یامبن

با  یمدنی جامعه یبرا یمدنی هیروح جیترو  ،اکشور ه نیرسد در ا
دولت باشد،  یها استی(  جزو سستیو متکثر )پروالر ریثبات، فراگ

 یریشگیو پ ییصلح جو یبرا ژهیو تیظرف یدارا یمدن یجامعه رایز
   .است یرمدنیغ یها تیاز خشونت و فعال

اسالم،  یدر کشورها یمردم ینهادها یگسترده یها شرفتیرغم پ به
وران مسلمان  شهیاند انیدر م یبه لحاظ نظر یمدنی جامعه تیماه

 یدر کشورها ستیسکوالر یاز علما یمورد مناقشه است. برخ
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دانند.  یرا قابل جمع نم یاسالم یو ارزشها یجامعه مدن  ،یعرب
 یمستبدانه دارد و نقش مستقل برا یتیماهاز نظرگاه آنان ، اسالم  رایز

نظارت و بر آن اعمال نظر که بتوانند بر حکومت   یمردم ینهادها
 نیبر ا  یاسالم یاز متفکران کشورها ی. پاره اردیپذ یکنند، را نم

از مقررات جوامع  یانعکاس یاسالم یو ارزشها نیباورند که قوان
با ثبات به  یاسیس ظامن یریاست و مانع شکل گ یریو عشا یا لهیقب

 زیاز متفکران ن یاست.  گروه یمدنی و جامعه یشمول دموکراس
مشارکت آگاهانه و  یهدفمند بر مبنا ییرا ساختارها یمدنی جامعه

دانندو از آن جا که غالبا مردم با تولدشان، بدون  یداوطلبانه مردم م
را به  آنها و مقررات  نییشوند و آ یم نید کی رویو اراده پ اریاخت

 ینهادها یریتواند منجر به شکل گ ینم نیکنند، د یم تیاجبار رعا
 ز،یاز متفکران مسلمان ن یگردد.    عده ا یو داوطلبانه  مدن یاریاخت

به " اطاعت محض" از حاکم  فیتکل یرا بر مبنا  یجامعه اسالم
 یممکن م ریرا غ یمدن یریمنظر سهم گ نیکنند و از ا یم فیتعر

از  یبه عنوان نماد ژهیبا زنان، را  به و انیاسالم گرا رفتاردانند و  
  کنند که  یو مردساالر بر شرع مطرح م یاقبیله یباورها یرگیچ

از منافع گروه  یندگیو نما، مدارا ابراز نظر  حق بشری سازگار با
  نیست.مانند زنان   ییها

 گرید یدسته از شرق شناسان و متفکران عرب، عده ا نیمقابل ا در
تمدن  راثیرا م یمردم و جامعه مدن یریسهم گ یاسالم را حام

" اند.  یاسالم یمدنی "جامعه یحتا مدع یدانند  و برخ یم یاسالم
داوطلبانه  یستیبهز یدسته از متفکران انجمن ها نیبه طور مثال ا

 در پاره ای کشورهای عربیاوقاف  ینهادهاو  یمانند مجتمع االهل
دانند.  یفرهنگ و منافع مردم م یرفاه جامعه و حامبه را در خدمت 

باور است که اسالم،  نیرهبر النهضه در تونس، بر ا ،یوشراشد الغن
 ختینداشته اند، برانگ یو اراده ا اریاخت چیعرب را که ه یمردم بدو

به سمت  لهیکرد تا از قب یو جمع یفردی و آنان را صاحب اراده
 نییدر تع فهیبا خل عتیب قیکنند و از طر شرفتیحکومت پ لیکتش
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پرور بر  تیمدن یریاسالم تأث یالغنوش. از نظر رندیحاکم سهم گ
 یانسان ها جزو اعتقادات اسالم انیم یبرابر رایدارد، ز روانشیپ

ثابت و متضمن منافع  یموارد حقی در همه یبرابر نیاست  و ا
ی مسلمان استفادهی فهیو  وظ ستا یاسیو س ی، اقتصاد یاجتماع

است.  از نظر از جمله حق بر برابری خداوند  یمناسب از نعمت ها
جامعه  یایمصالح عل یدسته از  متفکران مسلمان، اجتهاد  بر مبنا نیا

در پرتو  یمدنی جامعه یریتواند بستر شکل گ یو  اجماع  علما  م
 .را فراهم سازد آموزه ها نیا

باورند که از  نیبر ا یاسالم یاز کارشناسان کشورها  گرید یبرخ
 یمانند آزاد ییارزشها یدر غرب بر مبنا یمدنی جامعه ،یتینظر ماه

را به  یدر جوامع اسالم یمدنی شکل گرفته اما  جامعه سمیبرالیو ل
 یبرابر ،یمانند عدالت اجتماع ییارزشها یبر مبنا  ،یلحاظ نظر

 یجمع تیاقوام مختلف و مسئول زیان و مذاهب و نیاد روانیپ انیم
از منکر،  یدانند.  چرا که امر به معروف و نه یاصالح م یمردم برا
است و  ی" و امر شرعفی"تکل کیپردازان،  هینظر نیاز نظر ا

 ق،یکند تا خطا و منکرات را  از طر یرا امر م روانشیاسالم پ امبریپ
مانند  ییبا قلب اصالح کنند و ارزش ها ایو  ه،یاقدام، زبان و توص

نظارت  یتواند مبنا یو فساد، ماز  اصراف  یریشگیتقوا و پ  تیرعا
 یامر م نیکه به مسلم دهیمای دوم سوره هیمردم باشد. به گونه مثال: آ

کنند )  وتعاونوا على البر والتقوى (  یو تقوا همکار یکیکند تا در ن
که  یثیحد رینظ نیمسلم انیم یاریدر مورد هم امبریو اقوال پ

به  ازیکند که در زمان ن یم هیبدن تشب کیرا به  نیمسلمی جامعه
شکل  ی( مبنا2586مسلم شماره  حیرسانند )صح یمدد م گریکدی
شمرده شده اند.   یدر جوامع اسالم یمدنی از جامعه ینوع یریگ

 یاسالم یمتفکران مسلمان، آموزه ها نیاز نظر ا ن،یعالوه بر ا
را  یاجتماع یو شبکه ها یهمبستگی و توسعه میتحک جاد،یت ایظرف

کرامت انسان،  میو تکر انتیبر ص یاسالم یآموزه ها رایدارد،  ز
از  تیدو جانبه و حما یجبران خسارت، صداقت، اعتماد، همبستگ
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 یاجتماع یاز برنامه ها یکند.  بعض یم دیتأک رانیپذ بیفقرا و آس
 یساز تیبه ظرف یاسالم یها گروه مؤسسات  توسط  افتهیسازمان 

زنان دارند  یبرا ژهیبو یکارآموز یدارند و اکثرا دوره ها صیتخص
آموزش  پیغذا و تا هیته ،یشگریآرا ،یاطیخ حرفه هایو آنان را در 

 هیارا میتیمخصوصا دختران  تام،یا یبرا زیخدمات ن یدهند.  بعض یم
 خاطرنشان(  2008مانند هارسن ) یشود.  اگرچه پژوهش گران یم
مانند  یخاص ییارزشها هیریخ مؤسسات   نیسازند که اکثر ا یم

اطاعت محض )مردم از حاکم، زنان از شوهران، کودکان از بزرگان 
   .کنند یم جی( را ترورهیو غ

پور  یو محمود منش یمصر قیتوف نیمانند حسن یپژوهشگران 
از مصر با انتقاد از رفتار اسالم  میابراه نیسعدالد زیو ن ییکایامر

 یها انینظرند که  جر نیاند،  بر ا ییچنان باورها یکه مدع ییگراها
را در   یمدن یارزش ها  دیبا  یمدنی جامعهی اسالم گرا در عرصه

مختلف از اسالم و جامعه  یها تیقرا ن،یبنا برا و تحقق بخشند عمل 
.  ندینما تیو از خشونت  امتناع کنند و حقوق بشر را رعا رندیرا بپذ

کامال  دیبا یمدن یها تیفعالی کنند که عرصه یم دیدانشمندان تأک نیا
ی . چرا که جامعهدینما ایتبادل نظر آزادانه را مهی نهیباز باشد و زم

مستقل و   یمردم یو سرکوب گروه ها یحکومتو  ینشیگز یمدن
مستبد  یو دولت ها انیاسالم گرا انیم و سنخیت یهماهنگ یآزاد، نوع

  .دهد یرا تبارز م یمدنی در سرکوب جامعه

 یو سازگار یمدنی جامعهی نهیوجود چنان مباحث دامنه دار در زم با
 یا ژهیو نیقوان یاسالم یاکثر کشورها ،یاسالم  یآن با آموزه ها

ی دارند.  مطالعه یدولت ریغ مؤسسات   ژهیو بو یمدنی جامعه یبرا
تواند  یمسلمان، م یکشورها گریو استفاده از تجارب د نیقوان نیا

در افغانستان در مورد  یدرک فعاالن جامعه مدن طعالوه بر بس
دیبه کشور کمک نما دیمف اریتجارب بس نیبه انتقال ا ،یمردم ینهادها



 

 

غیر دولتی و  مؤسسات  اصالح قوانین بخش دوم: 
  اجتماعی سازمان های

 مبناشش    7المللی قوانین غیر انتفاعی مرکز بینارشناسانی مانند ک
غیردولتی باشد، ذکر می  مؤسسات  که پشتیبان  تدوین قوانینیجهت 

آن مرتبط با  مبنایاجتماعی و سه  -که سه علت آن سیاسی کنند
  جمعیت ها، ب(: الف( تضمین آزادی اقتصادی استی توسعه

اجتماعی و حاکمیت  ثباتترویج تکثر و مدارا، ج( پرورش و بالندگی 
، شکست و ناکامی بخش عمومیموثریت و بهره وری هـ(  ، د(قانون

 .و تولید و( حمایت از اقتصاد بازار

 الف( آزادی جمعیت ها
ه امور و مشارکت مردمی در ادار  با توجه به اهمیت سهم گیری مدنی

آزادی اقتصادی و سیاسی کشور، پویایی ی جامعه و نیز توسعه
با ثبات برخوردار است.  ی اجتماعات از اهمیتی حیاتی در یک جامعه

به عنوان اشخاص  –غیردولتی را  مؤسسات  زمینه ایجاد قوانینی که 
  ، واقعی و معنادار درفراهم می سازند، نقش فوق العاده مهم –حکمی 

که طبق قانون اساسی و قوانین بین  – تحقق آزادی اجتماعاتراستای 
اعالمیه جهانی  20و  19ماده   . ایفا می کنند -المللی تضمین شده

حقوق بشر به ترتیب به تضمن آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات 
قانون اساسی  35و  34و گردهم آیی تصریح می کنند.  هم چنین   ماده 

افغانستان چنین حقوقی را برای شهروندان کشور تضمین کرده است.  
نون اساسی توسط قا همانند حق آزادی جمعیت ها،  آزادی بیان 

این حق نیز بدون برخورداری از اما ، شده وقوانین بین المللی تضمین 
و جمعیت های غیردولتی حمایت  مؤسسات  حمایت قانونی که از 

چندان  -به عنوان افراد – آحاد مردم اکثرا، صدایممکن نیست.  نماید، 
                                                             
7 The International Center for Not-for-Profit law 
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جهت  ،مجمعدر قالب یک به طور مثال شنیده نمی شود، مگر آن که 
. آنگاه آیندمحیط زیست و یا حقوق اقلیت ها گردهم   حمایت از
و جمعیت  مؤسسات  بنابراین قوانین شنیده خواهد شد.   شانمطالبات 

 و گفتگو  تحقق برخورداری از آزادی بیانی های غیردولتی، زمینه
 را فراهم می کنند.

 ب( تکثر و مدارا
در میان  تفاوت هاوجود هاست و  گوناگونیاجتماع موزاییکی از 

و افراد و گروه ها، منجر به شکل گیری منافع متنوع و جوامع، 
غیردولتی و جمعیت ها،  مؤسسات  قوانین نیازهای مختلف می شود. 

اشخاص و گروه های مختلف اجتماع را توانمند می سازند تا بتوانند 
مطالبه این منافع و نیازهای خود را در قالب این ساختارهای مردمی 

 و پیگیری نمایند.  

 ثبات اجتماعی و حاکمیت قانونج( 
افراد یک اجتماع اجتناب ناپذیر و طبیعی است تنوع و اختالفات میان 

در هر جامعه  به شیوه های مختلفی تبارز می کنند.و این گوناگونی 
سلب  مطلوب بلکه کامال معمول  و نه تنها چنین تفاوت هایی   ای 

قومی، زبانی ی جامعه ای متشکل از افراد با پیشینه. هر ناشدنی است
ند و سن و یک سان نیست، از لحاظ جنسی و یا مذهبی متفاوت است

متفاوت است.  این تفاوت ها آنان گوناگون و تخصص و کارشان سال 
منافع تأثیر می گذارند و دیر ویا زود ، بر عالیق، سلیقه ها، نیازها و 

اصول و غیر قانونی متبارز می شوند.  به شیوه هایی قانونی و یا 
و  ، چنین تنوعو جمعیت های غیردولتی مؤسسات  قوانین مناسب 

حمایت هم زیستی ی و زمینهرا گرامی می دارد و رشد می دهد  تکثر
. از جانبی این قانون ها می توانند قانونی از این تکثر را فراهم می کند

مردم پیشگیری کنند، زیرا  سوء رفتار و یا نقض حقوقاز ارتکاب 
شفافیت و  کنند تا  ملزمو جمعیت ها را  مؤسسات  می توانند 
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به تدوین  مؤسسات  با تشویق این  بویژه ی را رعایت کنند وپاسخگوی
ی و یا عموممالی  وجوهدر مورد استفاده از  مقررات داخلی شان 

 را به    مؤسسات  مردم فراهم می گردد، ی وجوهی که توسط عامه
 . متعهد سازندو قابل پیش بینی  مسئوالنهرفتاری 

درجهت سرکوب این گروه ها و  بنا براین قانون به جای اعمال اقتدار
فعالیت آنان جهت در نتیجه تشویق فعالیت های زیرزمینی )فراقانونی( 

 مؤسسات  قانون فرهنگ و یا زبان شان،  هایی نظیر تالش برای حفظ
این تشکل ها را  قانونی  ایجاد و حضورغیردولتی و جمعیت ها، 

و آنان را تحت حمایت قانونی قرار می دهد.  در  زمینه سازی می کند
.  تابع  قوانین کشور می گرددنتیجه جلسات و اقدامات این گروه ها نیز 

 مقنن ساختن،  مانند سوپاپ اطمینانی جهت مؤسسات  بنا براین قوانین 
که در هر جامعه ای به طور اجتناب ناپذیری  –و نیروی اجتماع فشار 
 عمل می کند.   -هست

 و انسانی  اقتصادیی نقش نهادهای مردمی در توسعه
ی چند دههو جمعیت های غیردولتی در افغانستان، در طی  مؤسسات  

.  داشته انداقتصادی و انسانی کشور ی اخیر نقش مهمی در توسعه
کارآفرینی، آموزش های حرفه ای و ایجاد اشتغال   برنامه های بویژه

مفید بوده است. معیشت مردم بهبود  در به طور مستقیم و غیر مستقیم،
ی مانند آب رسانی و راه سازی و نیز آموزش عالوه بر آن پروژه های

فراهم تداوم حیات اقتصادی و معیشتی مردم را ی و صحت، زمینه
افزایش موثریت غیردولتی در  مؤسسات  ساخته اند.  بنا براین نقش 

حمایت از اقتصاد  بخش عمومی، و کاستی های و کاهش بهره وری  و 
ی سهم حیاتی در ارایه مؤسسات  ، زیرا این حیاتی استو مولد،  بازار

سال به طور مثال گزارش   منابع داشته است.خدمات و فراهم ساختن 
 2537غیردولتی،  مؤسسات  وزارت اقتصاد نشان می دهد که  1398

.  در طی این سال ملیون دالر را اجرا نموده اند 876پروژه به ارزش 
فرصت   %21اشتغال داشته که جمعا  مؤسسات  نفر در این  85383
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در طی چندین دهه فعالیت کاری در تمام کشور را، تشکیل می دهد.  
رشد کرده است و این  ، ظرفیت  و نیروی انسانی ماهرمؤسسات  این 

بخش های مختلف دولت  درخدمت  منابع انسانی در طی سالیان اخیر
غیردولتی در  مؤسسات  در مجموع با توجه به نقش  نیز بوده است.  

اقتصادی، همکاری نزدیک میان ی ارایه خدمات و نیز توسعه
استفاده از منابع دولتی را ی و حکومت می تواند زمینه مؤسسات  

 حمایت شود.  یش بیش از پ مؤسسات  این نقش  فراهم سازد و

غیردولتی و جمعیت ها، با توجه به موارد  مؤسسات  اصالح قوانین 
مدنی متکثر، سیال، پویا و زنده الزم و ی جامعهپیش گفته و نیز بسط 

فرصتی جهت فعال شدن این نیروی بالقوه است.  از سویی نیاز ها و 
روابط  وشرایط اجتماعی مرتبا تغییر می کنند و این تغییرات، 

و ی رویکرد اصالح اصالحی قوانین را می طلبد.  بناءروبکرد 
تجدیدپذیری قوانین می تواند سهولت و حمایت بیشتری را جهت 

 فراهم سازد.  ت های فوق الذکر و ایفای رسال مؤسسات  فعالیت 



 

غیر  مؤسسات  بررسی قوانین  چارچوببخش سوم: 
 دولتی و جمعیت ها

 

جهت مرور انتقادی قوانین ابزارها و روش های مختلفی را می توان 
به کار بست.  یکی از روش های معمول بررسی قوت و ضعف هر 

زیر است. در این روش در مقابل  چارچوب قانون با استفاده از ی ماده
قانون واقعیت ها، نیازها، شرایط اجتماعی، امکان اجرای ی هر ماده

ی ماده، دالیل عینی )مبنی بر رد و یا پذیرش ماده از سوی جامعه
مدنی و نیز مطابقت آن با دیگر قوانین بویژه قانون اساسی و قوانین 

قانون ی ق بشر( نوشته می شود. با توجه به تطابق مادهبین المللی حقو
قانون مبنی بر قبول و ی با این واقعیت های عینی، نظر مرور کننده

 یا نیاز به اصالح آن یادداشت می شود. 

  

ماده یا 
مواد قانون 

 مقرره  /

مناسب 
یا  = 

 ناقص 

واقعیت ها، 
نیاز ها یا فکت 
ها و دالیل 

 عینی 

  یادداشت و یا نظر 

    
    
    

 Nancy J. White. Legal Analysis: There’s a Template   منبع:
for That 

ازمند بازخوانی دقیق آن است بررسی همه جانبه و انتقادی قانون، نی
در زیر برخی از .  آیدتا مطالب الزم برای تکمیل  جدول فوق بدست 

مطرح شده اند.  مسلما دریافت  پرسش ها جهت مرور انتقادی قانون
این ی این پرسش ها الزم   نیست. بلکه هدف از ارایهی پاسخ همه

پرسش ها این است که مرور انتقادی قوانین آسان تر و نظام مند شود.  
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از جانبی این سوال ها جامع نیستند و  می توان  پرسش های دیگری 
 را جهت بررسی قانون مطرح کرد. 

 اصطالحات قوانین  ریفمقدمه و تع
هدف اصلی، سیاست )پالیسی( مبنای قانون، استدالل های عمده، 
دستاوردها و نتایج قانون چیستند؟  قانون در پاسخ به چه نیازها و 
مشکالتی نوشته شده است؟  آیا پاسخ مناسب و کارآمدی به آن 

 مشکالت را مطرح کرده است؟  

طی نوشته شده است؟  آیا قانون در چه زمان و در چه زمینه  و شرای
 آن زمینه و شرایط هم اکنون نیز پابرجاست؟  

 آیا تعاریف اصطالحات جامع و مطابق نظر  جامعه مدنی  هستند؟ 

 تحلیل قانون 
قانون آیا قانون پاسخگوی نیازها و واقعیت های زمان حاضر است؟  

چند بار بازنگری شده است؟  موضوعات و موادی که در نسخه های 
قانون؟  )در ی قبلی قانون مطرح شده، مناسب ترند و یا آخرین نسخه

سایت وزارت عدلیه قوانین سابق موجود است و به آسانی می توان 
 آن  تطبیق داد.(  یگذشتهقانون جدید را با نسخه های 

 آیا استدالل های قانون مقنع و مناسب هستند؟  چرا؟ 

ت که فاقد مبنی و استدالل  مناسب آیا ماده و یا موادی در قانون آمده اس
  باشند؟  

 آیا موادی در قانون به صورت متناقض نوشته شده اند؟ 

آیا کدام موضوع و یا موردی در قانون  حذف شده است؟ چرا؟  
)معموال در زمان مرور پیش نویس های پیشنهاد شده به وزارت عدلیه 
و یا در پارلمان، برخی از بخش های پیش نویس حذف و یا بازنویسی 
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می شوند.  این تغییرات بیشتر بر مبنای رعایت اختصار و متدلوژی 
 توجیه می شود.(  قانونگذاری افغانستان

نگارش و تدوین مواد( موافق ی نحوهروح، سیاق و آیا زبان قانون )
هدف قانون است؟  )به طور مثال یک قانون با هدف حمایت از 

نگارش و روح ی مدنی تسوید می شود، اما ممکن است نحوهی جامعه
 مدنی را افاده کند.(ی قانون، کنترل و محدود ساختن جامعه

عواقب و نتایج قانون مناسب و موافق با نظر جامعه مدنی آیا آثار، 
هستند؟  )هر قانون همانند یک سیستم عمل می کند و آثار و  نتایجی 
را بر گروه های هدف قانون به بار می آورد. به طور مثال باعث 
حمایت بیشتر از آن گروه ها می شود و یا فضای فعالیت های آنان را 

 محدود می سازد.(

 ی ارزیاب
چه کسانی و یا نهادهایی قانون را نوشته اند؟ آیا آنها تجربه کار با 
نهادهای غیر دولتی را داشته اند؟  و با نگرانی ها و نیاز های این 

 نهادها آشنا هستند؟ 

قانون قبل از تصویب و انتشار جهت نظرخواهی در ی آیا مسوده
اختیار اشخاص ذیربط قرار گرفته است؟  آیا نظر آنان در قانون درج 

 شده است؟  

قانون از نظر مطابقت با قانون اساسی و معیارهای بین ی آیا مسوده
 المللی بویژه قوانین حقوق بشری  بررسی شده است؟  

 ند؟ نقاط قوت و ضعف این قانون چیست

و  حد موقف و نظر شما در مورد این قانون چیست؟  نظر شما تا چه
نظرتان، ی در چه مواردی با مفاد قانون تفاوت دارد؟  جهت ارایه

چگونه می توانید از این قانون استفاده کنید؟  ) به طور مثال اگر یک 
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نهاد مردمی خواهان استقالل عمل و یا   خواهان حمایت  مالی 
ی چگونه می تواند از مفاد قانون جهت طرح خواستهحکومت است، 

خود استفاده کند؟ آیا قانون موادی دارد که برمبنای آن بتوان این مسایل 
 را مطرح کرد؟(

ارتباط این قانون با قانون اساسی، قوانین حقوق بشری و قوانین 
که شما  –غیردولتی و جمعیت ها در دیگر کشورهایی  مؤسسات  

چگونه است؟  آیا مواد قانون از این موارد حمایت  -مطالعه کرده اید
 می کند و یا در مغایرت با آنها وضع شده اند؟ 

آیا قانون در پی ایجاد حمایت از حقوق مردم و بسط توازن قوا میان 
دیگر است و یا اجرای قانون باعث سلب برخی ی حکومت و دو قوه

 ث تمرکز صالحیت در یک قوه می گردد؟ از حقوق مردم و نیز باع

 آنضمنی  داللت ، معنا وروح قانون 
ضمنی مواد  یا معنای  داللتهمیشه در هنگام مرور قوانین، توجه به 

و احکام قانون بسیار مهم است.  زیرا قانون گزار عمدا و یا سهوا می 
تواند احکام قانون را به گونه ای بنویسد که نه مستقیما بلکه به طور 
 ضمنی، آثار جنبی خواسته و یا نا خواسته ای را به بار آورد.  بویژه 

ی زمینهمفادی  که فاقد صراحت کافی هستند و یا مفهوم نیستند، 
مناسبی برای اقدامات فراقانونی را فراهم  می کنند.  به طور مثال در 

 هموسس"غیردولتی چنین آمده است:  مؤسسات  قانون  8ماده  7فقره 
مالی  ازامکانات فعالیت های ذیل را انجام دهد:  استفاده دنمی توان

 " در این.وتبلیغات دینی شعایرمذهبی منافع ملی، علیه داشته دست
فقره، منظور از منافع ملی، شعایر مذهبی و یا تبلیغات دینی واضح 

)تعریف اصطالحات( نیز، قانون هیچ یک از این  5نیست.  در ماده 
اصطالحات را تعریف نکرده است.  در نتیجه مجری قانون در فهم و 

از فعالیت ها را تحت این  یتفسیر آن دست باز دارد و می تواند بسیار
 سازد.   عنوان ممنوع
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در ساحات مشخص و یا برخی فعالیت ها  ممنوعیتنمونه دیگر ، 
و  مؤسسات  است که می تواند مانع فعالیت آبدات تاریخی "محرم"  

 زیرا  چنین حکمی فاقد صراحت کافی است. جمعیت ها گردد. 

عالوه بر موارد فوق، دریافت این پرسش ها نیز می تواند به درک 
قانون به درخواست کدام نهاد دولتی معانی ضمنی قانون کمک کند.  

چه تدابیری اتخاذ شده است تا در نگارش قانون بی تسوید شده است؟ 
طرفی رعایت شود ) وتنها خواسته های آن مرجع دولتی در قانون 

 منعکس نشود؟( 

در محتوای قانون پیش فرض های کدام نهاد خاص مطرح شده آیا 
است؟  )به طور مثال جهت تطبیق یک پالیسی خاص حکومتی و یا 

 قانون تدوین شده است؟ ( ، دیگر پیش فرض ها و ارجاعات

و یا مفهومی ضمنی را افاده می کند؟  )به  داللتآیا کدام بخش قانون، 
مردساالری و تبعیض باشد و طور مثال زبان قانون می تواند مروج 

یا با نام بردن برخی از گروه ها، برخی دیگر را به حاشیه براند و 
محروم کند. و یا فضای فعالیت های مدنی را محدود سازد و یا 

 منحصر به گروه های ویژه ای کند.(

گروه های هدف قانون کیستند؟  آیا قانون نیازها، منافع و نظرات آنها 
آیا رعایت قانون برای گروه های هدف،  بسیار لحاظ کرده است؟  

پیچیده و دست و پاگیر  و مملو از رویه های طوالنی اداری و زمان 
 بر است؟ آیا محتوای قانون بسیار جامع و یا بسیار پیش پا افتاده است؟ 

آیا تأکید قانون بر برخی از موضوعات و یا اجراآت مناسب نیاز شما 
 هستند؟ 

دیت های قانونی مناسب اند؟ و یا بیش از حدنیاز آیا تأکید و محدو
 محدود کننده اند؟ 
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ی برخورداری از تسهیالت مدرن مانند حکم رانی آیا قانون زمینه
 الکتریک و ساده سازی روند اداری را در نظر دارد؟

 مؤسسات  موضوعات مهم جهت مرور انتقادی قانون 
 و قانون جمعیت ها  غیر دولتی

غیر دولتی و قانون جمعیت  مؤسسات  با در نظر داشت مفاد قانون 
ها، و نیز جهت رعایت احکام قانون اساسی و پیش بینی های 

جهانی حقوق بشر و میثاق های آن و با استفاده از تجارب ی اعالمیه
و  مؤسسات  دیگر کشورهای اسالمی در پاسخ به نیاز و نگرانی های 

جمعیت های کشور موارد ذیل به عنوان برخی از مهم ترین 
 موضوعات قابل طرح می باشد.  

  : و اصولاصطالحات الف. 
، تمام اصطالحات قانون که نیاز به وضاحت اصطالحاتدر بخش 

دارند، باید تعریف شوند، بویژه بخش هایی از قانون که مجمل به نظر 
ت صراحت می یابد.  بویژه می رسد، با تعریف اصطالحات و عبارا

را منتفی می سازد،  مؤسسات  اصطالحاتی که احتمال تعدی به حقوق 
حایز اهمیت است.  به طور مثال اصطالح "غیردولتی" هم متضمن 
ملکی بودن موسسه است و هم متضمن عدم دخالت دولت در امور 

غیردولتی است  مؤسسات  موسسه است.  اصطالح دیگر "استقالل" 
  .که باید در قانون تصریح شود

 ب.  هدف قانون
ت از جامعه مدنی، تحکیم جامعه مدنی و بسترسازی برای یحما

غیردولتی  می  مؤسسات  گسترش و حفاظت از استقالل و عملکرد 
غیر دولتی ذکر گردد.  زیرا  مؤسسات  بایست در یک قانون حامی 

غیر  مؤسسات  و کنترل حکومت بر هدف از قانون صرفا تنظیم امور 
 مؤسسات  دولتی نیست، بلکه هدف عمده قانون  حمایت و تسهیل امور 
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 مؤسسات  غیر دولتی از سوی دولت به شمول تأمین منابع مالی برای 
   .است

  سسه غیردولتیؤج. تأسیس م
ایجاد موسسه و جمعیت دایمی است، مگر آن که بنیانگزاران آن را 

معین تأسیس نمایند.  بدین قرار قانون نباید با درج مدت برای مدتی 
برای جواز فعالیت این نهادها، به آن ها ماهیتی موقتی بدهد بنابراین 

ممکن  از طریق اطالع رسانیمی بایست تأسیس این نهادهای مردمی 
نیاز از جانبی ثبت و دریافت جواز صرفا یک بار الزام آور باشد. و 

فعالیت، عالوه بر روندی دست و پا گیر و زمان بر، به تجدید جواز 
کنترل حکومت را بیشتر فراهم می سازد و توجیه ی صرفا زمینه
 .دیگری ندارد

سهل و سریع و با یک بار رجوع به نهاد مربوطه  مؤسسات  ثبت 
ید رایگان باشد، زیرا هدف قانون و حکومت و بادولتی امکان پذیر 

گسترش نهادهای مدنی است. بنابراین  از تدوین قانون، حمایت و
تسهیل تشویق مشارکت مدنی و باعث  مؤسسات  رایگان بودن ثبت 

   .ودروند ثبت می ش

  رد درخواست ثبت موسسهد.  
 30ثبت موسسه باید در طی مدت قانونی )به طور مثال  امتناع  از  

درخواست( به صورت کتبی همراه با دالیل رد ی روز پس از ارایه
درخواست به هیأت موسس یک موسسه ارایه شود. هم چنین سند رد 
درخواست باید حاوی راهنمایی هایی جهت رفع اشکاالت درخواست 

ی مدنی به تقاضای ی دولت و جامعهباشد و هیأتی مختلط از نماینده
  تجدید نظر رسیدگی کنند. 
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 شخصی در قبال تعهدات سازمان عدم مسئولیتهـ. 
 غیردولتی

اشخاص حکمی )حقوقی( مرکب از گروهی از  افراد و یک سازمان 
است که به منظور هدفی خاص ایجاد شده است.  به لحاظ حقوقی، 
جرم اشخاص حکمی، مشمول افراد و اعضای آن نمی گردد و غالبا 

صراحت می  در قوانین نهادهای غیردولتی ماده و یا بندی بر این امر
دهد و از تعقیب اعضای موسسه در قبال عملکرد خالف قانون آن 

آزادی برای فعالیت ی حمایت می نماید.  این پیش بینی قانونی زمینه
را فراهم می آورد و از جانبی باعث می شود که  مؤسسات  اعضا و 

اعضا در برابر تعقیب و یا فشار احتمالی  حکومت در قبال فعالیت 
 سه ، حفاظت شود.  های موس

 امور داخلیجلسات و مدیریت  عدم مداخله درو. 
  غیر دولتی مؤسسات  

امور داخلی خود آزادی عمل دارند و ی در تنظیم و اداره مؤسسات  
بر تدوین مقررات داخلی شان،  مؤسسات  این آزادی مشمول حق 

تصمیم در مورد سلسله مراتب صالحیت ها و ساختار اداری، 
تصمیم گیری، شرایط عضویت ، مدت زمان و تناوب ی پروسه

 جلسات، جستجوی منابع مالی  و غیر آن می باشد.  

 

  عدم مداخله در آرشیف و اسناد داخلی و احترام بهز. 
 غیر دولتی مؤسسات   حریم خصوصی

و جمعیت ها از حق حریم خصوصی  برخوردارند که  مؤسسات  
  : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است 17ی درماده
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 اقامتگاه و خانواده و خصوصی زندگی در نباید کس .هیچ1
 خالف یا( مجوز بدون) خودسرانه مداخالت مورد مکاتبات یا

 مورد نباید او حیثیت و شرافت همچنین و گیرد قرار قانون
 .شود واقع غیرقانونی تعرض

 یا مداخالت گونه این مقابل در دارد حق کس هر. 2 
 .گردد برخوردار قانون حمایت از هاتعرض

( خود 9) 31کمیته حقوق بشر سازمان ملل در یادداشت کلی شماره 
در مورد رعایت حریم خصوصی تأکید می نماید که این حق نه تنها 
برای افراد، بلکه برای سازمان ها نیز محفوظ می باشد، "... اگرچه 
میثاق به حقوق اشخاص حکمی اشاره نمی کند، اما این حقوق هم برای 

حقوقی )حکمی( مانند اجتماعات و دیگر انواع اشخاص حقیقی و هم 
 می باشد." اشخاص حکمی 

این تفسیر حق بر حریم خصوصی به این معنا است که مقامات نمی 
نهادهای مردمی و ی توانند به طور فراقانونی،  به آرشیف، محدوده

و جمعیت ها می توانند  مؤسسات  یا ملکیت نهادها تعرض کنند و 
فعالیت های اداری خود را محرم نگهدارند البته با وجود این، شرط 

 پاسخگویی و شفافیت را باید رعایت کنند.  

 حمایت دولت از جامعه مدنیک. 
 حکومت در تأمین منابع مالی بویژهمدنی، توسط ی معموال جامعه 

می شود.   فراهم غیردولتی حمایت و زمینه های آن  مؤسسات   برای 
برخورد ترجیحی  این کمک ها شامل پالیسی سازی و تدابیری برای 

 می باشد.  مؤسسات  از  و مشوق های مالی

 برتری حقوق بین المللل. 
به لحاظ قانون گزاری، جایگاه قوانین بین المللی مانند کنوانسیون ها 
و میثاق های حقوق بشری که یک کشور عضو آن می باشد، برتر از 
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قوانین داخلی است.  قوانین داخلی نمی توانند این تعهدات بین المللی 
کشور را نفی و محدود سازند.  بلکه برخی مفاد قوانین داخلی جهت 

عاهدات بین المللی وضع می شوند و یا در برخی از کشور بسط این م
ها قوانین بین المللی جزو قوانین داخلی بوده و رعایت و اجرای آنها 

و جمعیت ها نیز باید  مؤسسات  الزامی می باشد.  از این لحاظ قوانین 
 در راستای حقوق بشر و رعایت و اجرای آنها تدوین شوند.  

 مؤسسات   قانون های بینی پیش ترین مهم از برخی مرور
 ها جمعیت قانون و غیردولتی

 مراحل  و رویه قانونی الف.
حل و امر  چه دولتی ویا قانون جمعیت ها ، غیر مؤسسات   در قانون

 ها پروسه این به نیازی چه اند؟ شده مطرح  اجرایی های  پروسه
 رویه طبق و مند زمان دولتی نهادهای اجرآت و اقدامات آیا  است؟

 کمک هدف به ها پروسه این آیا  گیرد؟ می صورت منظم و مشخص
 ایجاد و کنترل آن از هدف یا  شده؟ ایجاد مؤسسات   امور تسهیل و

 در اجرایی های خالء  است؟ مؤسسات   های فعالیت برابر در مانع
 به نیاز موضوع این بررسی جهت.  است مشاهده قابل مراحل کدام

 طرز و مقررات نیز و قانون طبق اجرایی های پروسه تمام تحلیل
 غیر مؤسسات   قانون مرور از پس.  باشد می ذیربط های العمل
 انحالل، ،مؤسسات   ثبت مورد در اجرایی پروسه چندین دولتی

 بانکی، حساب افتتاح فعالیت، جواز تمدید ، ها فعالیت گزارش
 با نامه تفاهم امضای ، دولتی ذیربط نهادهای با اجراآت هماهنگی
 و ذیربط نهادهای از پروژه اجرای تأییدیه اخذ دولتی، ذیربط نهادهای

 این تک تک مند نظام بررسی جهت.  گردد می مالحظه آن غیر
 نگرانی و نیازها نظرداشت در  با قانون ذیربط مواد مرور مراحل،

  .باشد می الزم غیردولتی مؤسسات   های
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 بررسی توان می را والیات در موسسه ثبت موضوع نمونه عنوان به
 برای را تسهیالتی و خدمات چه قانون ، موسسه یک ثبت جهت.  کرد
 مراحل آیا  است؟ گرفته نظر در مرکز و والیات در مؤسسات   ثبت
 قانون طبق مأموران آیا است؟ روشن کامال آن اجراییی رویه و ثبت

 جواز و مراحل طی را ثبتمعین  زمانی مدت در که اند شده مکلف
 را خود درخواست مراحل طی تواند می موسسه آیا  کنند؟ صادر را
 پیشرفت مراحل بتواند که - سایت ویب یک از استفاده با مثال طور به

  . کند پیگیری -دهد نشان را ثبت کار

 ذکر قانون در تأیید عدم دالیل موسسه، ثبت درخواست رد صورت در
 کمیسیون تصمیم از دهنده درخواست مدتی چه طی در  است؟ شده

 ممکن آنالین صورت به معلومات کسب امکان آیا شود؟ می مطلع
 درخواست، در تغییر یا و درخواستی اسناد ارسال امکان آیا  است؟

 در است؟ ممکن نیآنال صورت به ، موسسه نام تغییر مثال طور به
 دروالیت اقتصاد ریاست طریق از مراحل طی به نیاز که صورتی

  گیرد؟ می بر در را زمانی مدت و اداریی رویه چه باشد،

 تا قانون طبق تواند می مسئول نهاد آیا موسسه، یک ثبت مراحل در
 درخواست رسما اینکه بدون و ورزد ابا موسسه ثبت از طوالنی مدت
 نماید، ارایه را درخواست رد دالیل و سازد، مطلع را ها دهنده

 مؤسسات   قانون در  دهد؟ قرار معطل را ها دهنده درخواست
 از بسیاری قوانین اما.  است نشده بینی پیش موردی چنین غیردولتی،

ی مرحله چند به مؤسسات   ثبت درخواست مورد در ها کشور
 .  کنند می تصریح مشخص و زمانی بندی شده

 مؤسسات  انحالل ب. 
 مطرح متعددی مسایل حکومت توسط مؤسسات   انحالل مورد در

 و دولتی غیر نهادهای بر دولتی اقتدار و کنترل اعمال جمله از است،
 مورد در اصوال بایست می اقتصاد وزارت منظور این به.  مستقل
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 و سازد محول دولتی غیر نهادهای به را آن و نگیرد تصمیم انحالل
 فراهم را دولتی غیر نهادهای توسط حکمیت نیز و اعتراضی زمینه یا

 بر تصمیم ثبت به باید دولت نقش مؤسسات   انحالل مورد در.  سازد
 محدود موسسه خود توسط یا و حکمیت از پس مؤسسات   انحالل

   .باشد

و جمعیت های غیردولتی   مؤسسات  اگر دولت بر صالحیت انحالل 
و  مؤسسات  اصرار دارد، الزم است تا نظارت قضایی بر انحالل 

جمعیت ها وجود داشته باشد تا یک نهاد اجرای تمام صالحیت ها را 
در اختیار نگیرد و صالحیت صدور حکم و اجرای حکم برای باطل 

و جمعیت ها میان دو قوه تقسیم گردد  مؤسسات  کردن جواز فعالیت 
ی و نوعی توازن میان صالحیت ها ایجاد شود.  از جانبی، زمینه

و جمعیت ها بتوانند  مؤسسات  و شود فراهم  مؤسسات  دادخواست 
نسبت به تصمیم حکومت در محکمه ای مشخص نسبت به تصمیم های 
وزارت عدلیه و یا وزارت اقتصاد، اعتراض کنند و استیناف طلبی 

 کنند. 

، موضوع مهم دیگر، اقدامات مؤسسات  عالوه بر صالحیت انحالل 
 های گزینه این واست  مؤسسات   انحالل  به اقدام از قبلاصالحی، 

 جهت فرصتی ارایه مثال طور به. باشد انحالل بر مقدم باید بدیل
 مراحل طی سرانجام و جریمه موسسه، های ضعف و ها کاستی رفع

 در اما.  محکمه توسط قانون ناقض مؤسسات   انحالل و قضایی
 جای به ها، جمعیت قانون نیز و غیردولتی مؤسسات   فعلی قوانین

 آن بستن و جریمه بر بیشتر مؤسسات   رشد و اصالح برای تدبیری
 و اصالحیی روحیه قانون و  است شده تأکید ها وزارت توسط ها

 لغو گزارش و بندد می را مؤسسات   مرتبا دولت.  ندارد توانمندساز
 مورد در برآوردی هیچ اما  کند، می منتشر را آنها فعالیت جواز

 هیچ.  ندارد وجود مؤسسات   بر و دولت بر رویه این هزینه تحمیل
 آنکه جز. است کارآمد رویه این دهد نشان که نداشته وجود بررسی
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 دولتی غیر مؤسسات   امور در دولتی مداخله و اقتداری دهنده نشان
 رکود و فعالیت عدم باعث که مشکالتی رفع مورد در دولت.  است

 را مؤسسات   این فعالیت تا است نداشته برنامه گردد می مؤسسات  
پیامد این اقدامات حکومت، از بین رفتن نسل اول   .نماید حمایت

و  مؤسسات  و جمعیت ها و عدم انتقال تجربه آنان به  مؤسسات  
و جمعیت هایی که  مؤسسات  جمعیت های باقی مانده است.  زیرا 

 مؤسسات  آنها از لیست گزارش فعالیت ندهند، جواز شان لغو و عنوان 
 و یا جمعیت ها حذف می شود. 

  فراقانونیی مداخله برابر در قانون حمایتج. 
 کنند، می فعالیت کشور در ها جمعیت و مؤسسات   که سالهایی طی

بویژه .  اند بوده روبرو دولتی نهادهای فراقانونیی مداخله با پیوسته
کنترل بر منابع مالی و وضع محدودیت بر کسب حمایت مالی از 

کننده ها، پیوسته باعث بسته شدن فضای فعالیت مدنی بوده تمویل
است. نوع دیگر مداخالت بر مبنای دالیل امنیتی صورت می گرفته 

 نهادهای را مؤسسات   این کارمندان و افراد لیست مثال طور بهاست. 
 این های فعالیت اسناد یا و کردند می مطالبه میانتظا و امنیتی

 را دیگری فراقانونی های خواسته  و خواستند می را مؤسسات  
 برابر در مردمی نهادهای بودن پذیر آسیب دلیل به.  کردند می مطرح

 های سازمان با مرتبط قوانین معموال دولتی، های سازمان مداخالت
 بخش این.  دارند حکومت با رابطه  تنظیم جهت  بخشی دولتی، غیر

 از حمایت و تقویت جهت در دولتی نهادهای وظیفه شمردن بر ضمن
 می موظف مؤسسات   از حمایت به نسبت را آنان مدنی،ی جامعه
 بر مؤسسات   این امور در یفراقانونی مداخله از دولت را و سازد
 .دارد می حذر

 مداخله برابر در افغانستان دولتی غیر مؤسسات   قانون از موادی چه
 پاسخ در  کند؟ می ممنوع را اقداماتی چنین و کند  می حمایت  دولت

 مؤسسات   قانون چهلم و هفتمی ماده به توان می سوال، این به
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:  کند می تصریح چنین قانون این مادهفتم در.  کرد اشاره غیردولتی
 افغانستان در مؤسسه وفعالیتهای اهداف باالی محدودیت هیچگونه

   .قانون موجب به مگر نمیتواند،  شده وضع

ی مداخله برابر در غیردولتی مؤسسات   از حفاظت جهت قانون همین
 40 ماده.  است کرده بینی پیش را ویژهی ماده یک دولتی نهادهای

 ادارات: " کند می حکم" موسسه امور در مداخله عدم" عنوان تحت
 مداخله مؤسسات   کاری های فعالیت در نمیتواند دولتی غیر و دولتی
 با 46ی ماده آن بر عالوه". قانون این احکام مطابق مگر نمایند،
 در مداخله و رجوع از را امنیتی نهادهای" معلومات کسب"  عنوان
   :نماید می تصریح چنین و منع غیردولتی مؤسسات   امور

 معلومات اقتصاد وزارت طریق از صرف میتوانند امنیتی مراجع"
 بدست غیردولتی مؤسسات   های فعالیت پیرامون خویشرا نیاز مورد
 ".آورند

 قبال در حکومتی وظیفه به بیشتر صراحت  جهت مواد، این وجود با
 برابر در مؤسسات   این از استقالل  حفاظت نیز و مردمی مؤسسات  

 های کشور ای نمونه" قانون از ای مادهی مطالعه  فراقانونی، اقدامات
 عنوان تحت 21ی ماده در قانون این.  باشد سودمند تواند می" عربی

   :دارد می ارایه را ذیل های بینی پیش" حکومت با رابطه"

 آن استقالل ، تقویت را کشور در مدنی جامعه نقش حکومت (1
 قانونی اهداف تا کند می حمایت غیردولتی مؤسسات   از و  رعایت را

  .سازند محقق آمیز صلح هایی روش به را خود

 بدون فعالیت جهت کامل آزادی از غیردولتی مؤسسات   (2
 جلسات توانند می آنها. برخوردارند حکومت قانونی غیری مداخله

 اطالع به نیاز بدون و حکومتی نماینده حضور به نیاز بدون را خود
   .نمایند برگزار حکومت به قبلی رسانی
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  قانون این پرتو در صرفا  غیردولتی مؤسسات   مالی گزارش (3
 حساب تواند نمی حکومت.  گیرد قرار حکومت دسترس در توانند می

 دالیلی پایه بر مگر ببندد یا و سازد  منجمد را مؤسسات   بانکی
 .محکمه حکم دریافت از پس و قانون این در مذکور

  مؤسسات  اداره و مدیریت داخلی ی بررسی نحوهد. 
نهادهای مردمی، "غیردولتی" هستند و همان گونه که در بخش های 

حکومت و ی فوق مطرح شد، صفت غیردولتی، متضمن عدم مداخله
دولت و رعایت استقالل عمل این نهادها می باشد.  از مصادیق 

دولت  و جمعیت ها، عدم مداخله مؤسسات  غیردولتی بودن و استقالل 
در حکمرانی داخلی )مدیریت و اقتدار مقامات و صالحیت های آنان 

وجمعیت ها( می باشد.  قانون نباید با مداخله  مؤسسات  ی جهت اداره
را نقض  مؤسسات  استقالل ، مؤسسات  مدیریت داخلی ی در نحوه

وجمعیت ها، حق استخدام  مؤسسات  کند.  استقالل و غیردولتی بودن 
افراد، رهبری و اداره و تنظیم امور داخلی و تدوین مقررات و 
طرزالعمل های داخلی را برای این نهادهای مردمی  تضمین می کند.  

دقیق قوانین از این ی بنابراین بررسی انتقادی قوانین، شامل مطالعه
و  مؤسسات  منظر نیز می باشد.  اگر قانون تالش ورزد تا استقالل 

یا جمعیت ها را محدود سازد، صفت غیردولتی بودن این نهادی 
مردم از حق شان مبنی ی استفادهی مردمی نقض می گردد و زمینه

بر تأسیس نهادهای غیر وابسته   و مستقل از دولت از بین می رود.  
مدنی می انجامد و ی چنین رویه ای در نهایت به اضمحالل جامعه

مردم و آزادی بیان و بسیاری دیگر از ی ارت آزادانهتکثر آرا، نظ
حقوق بشری، وسیعا نقض و محدود می گردد.  بنا براین قانون می 

ی و جمعیت ها در نحوه مؤسسات  تواند صرفا پیش کند که که 
حکمرانی، رهبری و مدیریت داخلی شان کامال آزاد و مستقل هستند 

و سلسله مراتب اداری شان را و می توانند مقررات و ساختار اداری 
ایجاد کنند  و کاپی آن اسناد را به وزارت عدلیه و یا وزارت اقتصاد 
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استخدام و مدت وظایف کارمندان شان  ی ارسال کنند.  در مورد نحوه
و صالحیت های آنان نیز، موسسه می تواند مستقال تصمیم اتخاذ کند. 

 کمک مردمی نهادهای به توانند می قوانین و مقامات ذیربط مسلما
 توانا و  اعتماد قابل معتبر، ، بینی پیش قابل مناسب، ساختاری تا کنند

( سیستم) نظام و کنند راهبری را خود های فعالیت و کنند ایجاد را
 .   باشند داشته کارآمد و  موثر مالی و اداری

ی جامعه قانون در مورد حمایت از  پیش بینی های. هـ
 مدنی 

تدوین قوانین نهادهای غیردولتی، حمایت از فعالیت و اساسا هدف از 
گسترش و توانمند ساختن جامعه مدنی و نهادهای مدنی است.  بنابراین 

قوانین می توان جستجو کرد که قانون  چه مفادی ی در هنگام مطالعه
 فعالیت حامیدارد؟  آیا قانون  مردمی نهادهایدر مورد  حمایت از 

 و منعطفون ناست؟  چگونه؟   آیا قا دمیمر نهادهای گسترش و ها
مدنی است؟   آیا قانون ی جامعه مختلف نیازهای برابر در پذیر اصالح
را میسر می سازد  دولت های پالیسی نقد و سیاسی های فعالیت آزادی

ی انتقادی قانون مطالعهو مشوق مشارکت مدنی مردم است؟  
سازند که غیردولتی و قانون جمعیت ها خاطر نشان می مؤسسات  

این قوانین پیش بینی های اندکی را برای حمایت از نهادهای مدنی 
دولت بر  حاکمیتی و بیشتر بر تشریح اجراآت اداری و نحوه دارند

 نمی دولتی غیر های سازمان فعلی، قوانین طبقآنها تمرکز شده است. 
 هیچ و نمایند اعتراض ها خانه توزار تصمیم به نسبت توانند

 در که هایی تصمیم مورد در مقامات ساختن پاسخگو جهت مکانیسمی
 وجود قوانین این در نمایند، می اتخاذ غیردولتی های سازمان مورد
و اعتراض نسبت  ها طرح دادخواهی سازمان امکان و قانون به  ندارد

 .  به تصمیم های وزارت های مربوطه تصریح نمی کند
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 قانون فواید و دستاوردها  ها، پیامد بررسیو. 
  مؤسسات  

 نیز و تسهیالت یا و خدمات ارایه مانند مفید های پیامد تواند می قانون
 ممکن قانون زمان عین در.  نماید تضمین را مؤسسات   از حمایت

 بار به را مؤسسات   کنترل هدف با دموکراتیک غیر عواقب است
 یا و عواقب و پیامدها مورد در مؤسسات   نظر منظور این به.  آورد
 گزاری قانونی رویه یک اصوال و است اهمیت حایز قانون فواید

 می قانون هدف های گروه های دخواست درج بر مبتنی دموکراتیک
 توسط نیز دموکراتی روند در قانون اجرایی ضمانت واقع در.  باشد

 گنجاندن و گزاری قانون در هدف های گروه ساختن شامل و گفتگو
 اجماع یک گفتگو فرایند طی در زیرا.  گیرد می شکل آنان نظریات

 شکل قانون دستاوردهای و اهداف مورد در دولتی غیر نهادهای میان
 گرفت نظر در جهت مؤسسات  ی اراده متبلور اجماع این و گیرد می
 فرایند ای طی در قانون آن رعایت ترتیب بدین و است قانون آن مفاد

   .گردد می تضمین دموکراتیک

 ها خالء توان نمی قانون، یک نتایج و عواقب بررسی بدون سویی از
 مورد در نیز مؤسسات   چنین هم.  کرد مالحظه آنرا های کاستی و

 پیشنهاد ارایه با دنتوان می که نواقصی یا و شوند نمی آگاه  آن فواید
مانع ثمربخشی نهادهای مردمی ، در قانون باقی می مانند و شوند رفع

 .می شوند

 ها مقرره ها و لوایح  و طرزالعمل
مقرره، طرزالعمل و الیحه، اسناد قانونی هستند که توسط نهادهای 
حکومتی جهت اجرای مفاد یک قانون تدوین و نافذ می شود.  این 
اسناد نیاز به تصویب پارلمان ندارند، زیرا صرفا جهت بسترسازی 
برای اجرای یک قانون مشخص نوشته و اجرا می شود.  بنابراین 

توانند احکام و پیش بینی هایی در  مقررات و طرزالعمل ها نمی
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مغایرت با اصل قانون را به اجرا بگذارند و یا مفاد قانون را محدود 
چالش مهم و بنیادی دیگر، وجود و نقض کنند.  در بسیاری موارد اما، 

مقرره هایی  است که از سوی حکومت و نه شورای ملی تصویب 
رعایت آنها از سوی  شده است. این مقرره ها، که تعداد آنها زیاد و

و شامل  بسیار دست و پا گیر و جمعیت ها غیردولتی مؤسسات  
 مؤسسات  و زمان بر است، کنترل بر  تشریفات و مراحل متعدد اداری

 مؤسسات  از سوی حکومت را بسیار وسیع می سازد و با روح قانون 
غیر  مؤسسات  غیر دولتی نیز در تضاد است.  زیرا مبنای قانون 

دولتی صیانت و حمایت از استقالل جامعه مدنی و نهادهای مردمی 
این مقررات  بدولت است.  از سویی عدم تصویی در برابر مداخله

غیردولتی را  مؤسسات  از سوی پارلمان، زمینه برخورد سیاسی با 
فراهم می سازد، زیرا حکومت می تواند تحت این مقررات فعالیت ها  

 بانکداری آنها را شدیدا محدود و مقید سازد. و نیز انتقال وجوه و
بنابراین مقررات و طرزالعمل ها بایستی اندک و ممد بهره ور شدن 

باشند و هرگونه  متنی در جهت  مؤسسات  از حقوق مذکور در قانون 
محدود ساختن حقوق و زمینه فعالیت جامعه مدنی، صرفا باید در قالب 

طرز د.  اخیرا وزارت اقتصاد قانون از سوی شورای ملی مصوب شو
معرفی و به اجرا گذاشته است که عبارت اند  را  العمل های زیادی 

 از: 

 غیردولتی مؤسسات برای تسهیالت آوری فراهم طرزالعمل -
 غیردولتی مؤسسات انحالل و ثبت طرزالعمل -
 غیردولتی مؤسسات   رهبری ساختار مدیریت طرزالعمل -
 دولتی غیر مؤسسات بانکی امور از نظارت طرزالعمل -
 های جریمه وضع و دهی اعتبار دهی، گزارش طرزالعمل -

 مؤسسات نقدی
 غیردولتی مؤسسات ارزیابی و نظارت طرزالعمل -
 غیر مؤسسات   های پروژه و ها برنامه هماهنگی طرزالعمل -

 سکتوری ادارات با دولتی
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 در غیردولتی مؤسسات   های فعالیت هماهنگی طرزالعمل -
 والیات سطح

 و مدیریت حساب بانکی  بر بازکردن مقرره ها ناظر  -
 مؤسسات چهارچوب عقد قراردادها و تفاهم نامه ها با  -

 غیردولتی 

به عنوان مثال اجرای چهارچوب عقد قراردادها و تفاهم نامه ها،  
مستلزم رعایت  مراحل زیر  جهت طرح و اجرای پروژه ها از سوی  

 است:  مؤسسات 

حساب واحد بودجه وزارت اقتصاد درج شود. . پروژه جدید باید در 1
سکتوری دولتی، مکان،  ن فرم نام مدت زمان، سکتور، نهاددر ای

 بودجه، هدف و مقاصد، فعالیت ها باید ثبت شوند.  

وزارت اقتصاد طرح پروژه را مرور و تعیین می کند که آیا  . 2
مأموریت آن می باشد یا  فعالیت موسسه وی پروژه مرتبط با ساحه

  .خیر

پس از تصویب وزارت اقتصاد، و تصویب به صورت آنالین  .3
اسنادی شامل بودجه، قرارداد تمویل کننده، تفاهم نامه با اداره یا 
وزارت سکتوری، برنامه عملیاتی پروژه و قراردادهای فرعی باید 

 تهیه و ارایه شوند.  

رت اقتصاد، آنها دو نامه به بعد از تأیید پروژه از سوی وزا . 4
 وزارت سکتوری و به ریاست اقتصاد در والیت ارسال می نمایند.  

این نهادهای سکتوری و والیتی هر شش ماه یک گزارش در مورد  .5
 عملکرد موسسه به وزارت اقتصاد می فرستند.  

موسسه مکلف است که هر شش ماه یک گزارش به وزارت اقتصاد  .6
 ب تأییدیه  دریافت نماید.  بفرستد و  مکتو
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غیر دولتی باید  تک تک این مقررات را نیز، عالوه بر  مؤسسات 
 منافع و  غیر دولتی، بررسی انتقادی کنند  و مؤسسات قانون مسوده 

مضرات و محدودیت های آنها را برجسته سازند.  در غیر این 
توسط دور زدن قانون ی صورت حتا اگر قانون اصالح شود، زمینه

پیچیده و محدودکننده همیشه متصور  مقررات و طرزالعمل های
خواهد بود و این رویه به دلیل عدم نیاز به تصویب پارلمان، بسیار 
سهل تر نیز می باشد.  زیرا حکومت می تواند مقررات و طرزالعمل 

  ها را بدون نیاز به تصویب پارلمان به اجرا بگذارد.  

ی دربردارنده مؤسسات ل بر فعالیت های چنین نظارت و کنتر مسلما 
اداری است که مسبب مشکالت فراوان ی مراحل مختلف و پیچیده

حکومت در امور نهادهای ی و نیز افزایش مداخله مؤسسات برای 
 غیردولتی و افزایش فساد اداری می گردد.  

 



 

 چهارم: دادخواهی برای اصالح قانون  بخش

 روند قانون گزاری در افغانستان 
پس از بررسی انتقادی قوانین و مقررات و طرزالعمل ها، جمعیت ها 

غیر دولتی می توانند برنامه های دادخواهی برای اصالح  مؤسسات و
ی قانون سامان دهند.  بدین منظور آشنایی مقدماتی با روند و رویه

 قانونگزاری الزم پنداشته می شود. 

روند قانون گزاری در افغانستان بر اساس قانون اساسی و قانون  
و نیز مقررات و طرزالعمل  تقنینی اسناد انفاذ و نشر مراحل طی طرز

 های داخلی شورای ملی می باشد.  

 قانون اساسی چنین تعریفی از قانون ارایه می کند:   94ماده 

از مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح  است قانون عبارت
  .یس جمهوررسیده باشدیر

 قانون اساسی تصریح می کند:   95ماده هم چنان  

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورا و در ساحه 
تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت صورت 

 .گرفته میتواند

از طرف  امورد بودیجه و امورمالی صرف پیشنهاد طرح قانون در 
 .حکومت صورت میگیرد
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 چگونگی طی مراحل قانون در حکومت
جهت انعکاس نظر و یا دادخواهی برای اصالح قوانین، آشنایی با 

به صورت بسیار ساده، . مراحل قانونگزاری در کشور، مفید است
 تشکیل شده است.   زیری قانون گزاری در کشور از شش مرحله

  : ی مربوطهپیش نویسی قانون در اداره -1

مسوده به معنا پیش نویس و طرح قانون است.  تا زمانی که یک 
مسوده تمام مراحل زیر را طی ننموده است، فاقد ارزش و 

 وجاهت قانونی است.  

با در نظر داشت  احکام  دولتی مسوده قانون از طرف اداره مربوطه
 .میگیردافغانستان صورت  قانون اساسی 

 مؤسسات به عنوان مثال وزارت اقتصاد می تواند مسوده ای از قانون  
غیردولتی را تهیه و به ریاست تقنین وزارت عدلیه ، جهت تدقیق و 

 مطالعه بفرستند.  

  در وزارت عدلیه و ارزیابی درکمیته قوانین:  مرحله تدقیق -2

گزاری وزارت مسوده قانون جهت تدقیق وبررسی به انستیتوت قانون 
 .عدلیه ارسال میگردد

  در شورای وزیران:  ییدأمرحله ت -3

طرح قانون بعد از تدقیق جهت تایید به کمیته قوانین شورای وزیران 
ارسال میگردد در کمیته اعضای مسلکی قانون مورد نظر را مورد 
بررسی قرار داده و بعدا شامل اجندای جلسه شورای وزیران میگردد. 

 و در صورتیکه  می شود بحث در مورد آن در شورای وزیران نیز 
اگر  مسوده نیاز به  تایید مسوده را  ته باشد وجود نداش مالحظاتی 

 .به وزارت عدلیه جهت اصالح ارسال میگردداصالح داشته باشد، 
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  :مرحله تصویب -4

بعد از تایید شورای وزیران  مسوده ،  قانون اساسی   96ماده طبق 
 97از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارالمانی نخست مطابق ماده 

قانون اساسی به ولسی جرگه ارسال میگردد. ولسی جرگه طرح قانون 
در اجندای جلسات می گنجاند و کمیسیون  مرتبط را موظف می   را 

ی ارایه عمومی سازد تا مسوده را  مطالعه و جهت تصویب به جلسه
تعدیل ، ولسی جرگه می تواند در مسوده طبق قانون اساسی، نماید.  

ولسی جرگه نمی اما  .تزیید و یا بعضی از ماده های انرا حذف نماید
 .تواند طرح پیشنهاد قانون را بیش از یکماه به تاخیر اندازد

رای اعضای آ ولسی جرگه طرح قانون را بعد از تصویب به اکثریت
 . یکجا با مصوبه مجلس به مشرانوجرگه می سپاردجلسه عمومی 

مشرانو جرگه باید در ظرف پانزده روز در مورد طرح ارسالی ولسی 
جرگه تصمیم اتخاذ نماید. هرگاه تصمیم مشرانو جرگه مخالف مصوبه 

قانون اساسی  100برای حل اختالف مطابق ماده  ولسی جرگه باشد،
هر دو مجلس تشکیل ت مختلط به تعداد مساوی از اعضای اهی

 . ت بعد از توشیح ریس جمهور نافذ شمرده میشودامیگردد. فیصله هی
ت مختلط هم نتواند اختالفات را حل نماید طرح پیشنهادی اهرگاه هی

رد شده بحساب می اید. در صورتیکه در جلسه بعدی ولسی جرگه 
مجددا با دو ثلث اراء تصویب شود بعد از توشیح ریس جمهورنافذ 

  .ه میشودشمرد

  : مرحله توشیح -5

یس جمهور یطرح قانون بعد از تصویب هردو مجلس جهت توشیح ر
 .به دفتر وزیر دولت در امور پارالمانی ارسال میگردد

بمنظور بررسی  تخنیکی جلسات  لمانیدفتر وزیر دولت در امور پار
مشورتی ارگانهای حقوقی و ادارت سکتوری را در مورد قانون 
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 و   تقنینی سند توشیح جهت یاداشت تهیه وورای ملی تصویب شدۀ ش
 .دعوت مینماید جمهور رییس به پارلمان مصوب یمسوده ارسال

  :مرحله انفاذ -6

یس یتاریخ انفاذ قانون در فرمان ر ، یس جمهوریبعداز توشیح ر
 و سپس در جریده رسمی منتشر می شود.   ، ذکر می شود جمهور 

مرحله را طی نماید  6نیز باید همان   نافذقوانین و اصالح  تعدیالت
 تدوین یک قانون تازه طی می کند.  که 

و جمعیت هایی که برای  مؤسسات مرور این روند قانون گزاری به 
اصالح قانون دادخواهی می کنند، مفید است، چرا که خاطرنشان می 
 سازد که در چه مرحله ای از قانون گزاری، به کدام نهاد دولتی باید

تسوید )پیش ی مراجعه کرد.  به طور مثال اگر قانون در مرحله
و یا وزارت عدلیه  اقتصادنویسی( قرار دارد، می توان به وزارت 

ی رجوع کرد و خواهان اصالح قانون شد.  اما اگر قانون در برنامه
کاری شورای ملی وارد شده و مسوده را حکومت به شورای ملی 
فرستاده است، نهادهای غیردولتی می توانند در کمیته های مربوطه 

 ولسی جرگه و یا مشرانو جرگه دادخواهی کنند.  

پیشنهادهای اصالح یک قانون، در پارلمان از یک ی جهت ارایه
علی قانون، پیشنهاد جدول استفاده می شود.  این جدول شامل مواد ف

در زیر نمونه اصالح  و دالیل نیاز به اصالح مواد قانون می باشد.  
ای از این جدول همراه با بعضی از موضوعات پیشنهادی آمده است.  
نهادهای مدنی می توانند مواد قانون را مطالعه و این جدول را برای 

 دادخواهی جهت اصالح قانون، آماده سازند. 
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   غیردولتی مؤسسات چک لیست نهایی بررسی قانون  و مقررات 

ماده  موضوع
یا 

مواد 
 اصلی

نتیجه 
 بررسی

پیشنهاد 
 اصالحی

دالیل 
نیاز به 
 اصالح

دستاورد 
اصالح 
برای 

مؤسسات 
، برای 
نهاد 

دولتی و 
برای 

 ورانهبهر

عواقب 
عدم 

اصالح 
قانون  بر 
 مؤسسات 

و بر 
نهادهای 
دولتی و 
بر مردم 

 نفعذی

بررسی 
 اهداف
  قانون 

      

بررسی 
 هایرویه

اداری در 
 قانون 

      

بررسی 
نتایج و 
دستاورد 
های 
 قانون  

      

 مدیریت
 امور
نهادهای 
غیر 
 دولتی   

      

ثبت 
نهادهای 
 مردمی 

      



 ها تیمؤسسات و جمع نیقوان یانتقاد یبررس     68 

 

 
 

تصریح به 
استقالل 
نهادهای 
 مردمی 

      

نظارت 
 حکومت 

      

عدم 
دخالت 
فراقانونی 
 دولت 

      

تضمین 
آزادی 
فعالیت 
 های مدنی 

      

دسترسی 
به منابع 
 مالی

داخلی و 
  خارجی

      

حمایت 
دولت از 
نهادهای 

و  مدنی
تأمین 
 منابع مالی

      

، انحالل
استیناف 

و  طلبی
حمایت 
قضایی در 
برابر 
مداخله 
 حکومت

      

....       



 

 ها ضمیمه 
مهم ترین حقوقی که توسط  قوانین بین المللی در زمینه نهادهای 

 مردمی تضمین شده اند : 

 در اعالمیه جهانی حقوق بشر : آزادی تشکیل اجتماعات 
 19مادٔه 

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی 
ای بدون ]نگرانی[ از مداخله ]و مزاحمت[، و حق عقیدهداشتن باور و 

ای جستجو، دریافت و انتشار اطالعات و افکار از طریق هر رسانه
 .بدون مالحظات مرزی است

 20مادٔه 

آمیز های مسالمتهر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن
 .است

 .بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شودکس نمیهیچ

 21مادٔه 

هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به 
 .واسطٔه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید

هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش 
 .را دارد

ای بایست اساس حاکمیت حکومت باشد؛ چنین ارادهارادٔه مردم می
حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق بایست در انتخاباتی می

گیری رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی
ای مشابه برگزار بایست به صورت مخفی یا به طریقهاز افراد می

 شود که آزادی رأی را تأمین کند.
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 و فرهنگي ـ اجتماعي اقتصادي حقوق الملليبین میثاق
 
 مجمع  (شمسي25/9/1345با)مطابق میالدي 1966امبر دس 16 مصوب 

 (13متحد) ملل سازمان عمومي
 3 ماده

 مردان حقوق تساوي شوند كهمتعهد مي میثاق این طرف كشورهاي 
 و فرهنگي ـ اجتماعي اقتصادي حقوق از كلیه را در استفاده و زنان

 .نمایند تأمین میثاق مقرر در این

 4 ماده 

 مطابق كه از حقوقي در تمتع معترفند كه میثاق این طرف كشورهاي 
 تواند حقوقكشور نمي شود آنمقرر مي در هر كشوري میثاق این

تا  فقط بنماید و آنهم قانون موجب جز به محدودیتهائي مزبور را تابع
منحصراً  نو منظور آ سازگار بوده حقوق این با ماهیت كه حدودي
 باشد. دموكراتیك جامعه در یك عامه رفاه توسعه

 8 ماده

زیر را  مراتب شوند كهمتعهد مي میثاق این طرف كشورهاي .1 
 :كنند تضمین

 اقتصادي منافع منظور پیشبرد و حفظ به اینكه به هر كس ـ حق الف 
 تشكیل به مبادرت یربطذ سازمان مقررات خود با رعایت و اجتماعي

 این شود. اعمال خود ملحق مورد انتخاب اتحادیة نماید و به اتحادیه
 موجب به كه نمود مگر آنچه محدودیتي هیچ تابع توانرا نمي حق

 ملي امنیت مصالح براي دموكراتیك جامعه و در یك تجویز شده قانون
 داشته افراد دیگر ضرورت و آزادیهاي قوقح یا حفظ عمومي یا نظم

 .باشد
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فدراسیونها یا  تشكیل ها )سندیكاها( بهاتحادیه ـ حق ب 
 سازمانهاي تشكیل ها بهكنفدراسیون و حق ملي هايكنفدراسیون

 .آنها به یا الحاق الملليبین سندیكایي

 

نمایند  خود مبادرت فعالیت به آزادانه ها )سندیكاها( كهاتحادیه ـ حق ج 
 و در یك تجویز شده قانون موجب به جز آنچه محدودیتي هیچ بدون

 یا براي عمومي یا نظم ملي امنیت مصالح براي دموكراتیك جامعه
 .باشد داشته ضرورت دیگران و آزادیهاي حقوق حفظ

 كشور مربوط مقررات یتبا رعا بر اینكه مشروط اعتصاب د ـ حق 
 شود. اعمال

توسط مجمع عمومی  (میالدی ۱۹۶۶) المللی حقوق مدنی و سیاسییثاق بینم
 سازمان ملل متحد

 25ماده  

( حق و امکان خواهد داشت بدون )در 8هر انسان عضو اجتماع )
و بدون  2نظر گرفتن( هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده 

 :محدودیت غیرمعقول

در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزاد الف، 
 انتخاب شوند شرکت نماید.

  1382جدی  4قانون اساسی افغانستان مصوب 
به مثابه روح  و قانون اساسی حایز اهمیت فوق العاده ی مقدمه )مقدمه

 قانون اساسی  است و جهت تفسیر و درک مواد  آن مفید می باشد.(

 ..... :افغانستانما مردم 
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بــه منظـــــــور ایجــاد جامعــۀ مــدنی  عـــاری از ظلـــــم،  ...
اسـتبداد، تبعـــــیض و خـشـونت و مبتنی بـر قــانـــونمــندی، عـدالت 
اجـتـمــاعی، حفـــــظ كرامـت و حـقـــوق انـــسانی و تــأمین آزادی 

قــــانون اساســــی را مطــــابق هــا و حقوق اسـاسـی مردم؛ ایــــن 
بــــه واقعیـــت هـــای تـــاریخی، فرهنگـــی و اجتمـاعی كشـور و 

 .مقتضـیات عصـر،......... را تصویب کردیم

 مادۀ سي و چهارم:

 آزادي بیــان از تعـرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا 
 گر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسي اظهار نماید.وسایل دی

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، 
 بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد.

 :مادۀ سي و پنجم

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادي و یا معنوي، 
 قانون، جمیعتها تاسیس نمایند.مطابق به احکام 

جمعیت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکیل مي شود ، بدون 
 موجبات قانوني و حکم محکمۀ با صالحیت منحل نمي شود.

 :مادۀ بیست و چهارم

آزادي حق طبیعي انسان است. این حق جز آزادي دیگران و مصالح 
 .دعامه که توسط قانون تنظیم مي گردد، حدودي ندار

 .آزادي و کرامت انسان از تعرض مصؤن است

 .دولت به احترام و حمایت آزادي و کرامت انسان مکلف مي باشد
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 مؤسسات قانون نمونه ای کشورهای عربی در مورد 
 غیر دولتی

یکی از نمونه های مفید برای کشور افغانستان، قانون نمونه ای 
 است.   8غیر دولتی مؤسسات کشورهای عربی در مورد 

 تصریح می نمایند:  به موارد ذیل در بخش اهداف، این قانون

هماهنگ کردن  مفاد قانونی جهت تأسیس و فعالیت  -
 غیردولتی  مؤسسات 

غیردولتی به  مؤسسات تضمین حق تأسیس و فعالیت  -
 عنوان نهادهای فعال مستقل اجتماع 

 غیردولتی  مؤسسات ترویج حق مردم به پیوستن به  -
غیردولتی در حمایت از افراد جهت  مؤسسات نقش ترویج  -

استیفا از  حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
 اجتماعی 

 مؤسسات ایجاد مکانیسمی جهت سازمان دهی روند ثبت  -
 محلی و بین المللی 

غیردولتی جهت جستجو، دریافت  مؤسسات تضمین حقوق  -
 و استفاده از منابع برای فعالیت های شان 

 غیر دولتی:   مؤسسات تعریف ماهیت 

 : 3ماده 

عبارت است از مجمعی   NGOموسسه  )سازمان ( غیردولتی یا 
مستقل از دولت است و مرکب از شخصیت های حقیقی و حقوقی  

                                                             
8 Arab Model Law on the Establishment and Operation of 
Non-Governmental Organizations (NGOs) 
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می باشد که متضمن جایگاه شخص حکمی )حقوقی ( است و  در 
أسیس مطابقت با این قانون، پس از اعالن و ثبت در  نهاد ذیربط ت

شده است و طبق اصل غیر انتفاعی بودن، در راستای تحقق اهداف 
 خود بر اساس مقررات داخلی خود فعالیت می نماید.   

  5ماده 

 غیر دولتی  مؤسسات اصول  

 فعالیت در حدود قانون  –الف 

 استفاده موثر از منابع جهت تحقق اهداف موسسه  –ب 

 متعهد به شفافیت، پاسخگویی، باز بودن تمام فعالیت ها  -ج

 رعایت حقوق اساسی بشری اعضا و مردم  -د

ت اصل عدم تبعیض ، یعنی برخورد علی السویه یتضمین رعا –ج 
با همگان صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده 

و یا سیاسی و یا نظر، منشاء اجتماعی و یا ملی، دارایی، والدت 
دیگر موقعیت ها مخصوصا در مورد معلوالن  و بومیان و مردم در 

 معرض خطر و یا مهاجران  

 : 6ماده 

یک موسسه غیر دولتی را می توان توسط اطالع دادن  و  (1
ی مسئول ایجاد کرد.  رویهی درخواست به ادارهی ارایه

درخواست ی اطالع دادن به نهاد دولتی شامل تحویل فرمه
 ثبت موسسه  می باشد.  

 ثبت موسسه رایگان است.  (2
 30نهاد مسئول دولتی باید سند ثبت موسسه را در عرض  (3

 روز صادر نماید.  
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روز سند ثبت  30در صورتی که نهاد مسئول دولتی، طی  (4
را صادر ننماید و نیز درخواست را مسترد نکند، 

     درخواست ثبت موسسه، تأیید شده پنداشته می شود.
 رد درخواست ثبت موسسه  – 7ماده 

رد درخواست ثبت موسسه باید مبتنی بر دالیل  (1
مشخص باشد و به صورت کتبی به اطالع درخواست 

دهنده ها رسانده می شود و روش اصالح و تکمیل 
نواقص درخواست را نیز در طی مکتوب واضح می 

 سازد. 
روز پس از دریافت  30نهاد مسئول دولتی در عرض  (2

 خواست ، باید درخواست دهنده را مطلع سازد.  در
درخواست دهنده می تواند، نسبت به تصمیم مسئول  (3

ذیربط در محکمه اعتراض نماید و در صورت 
محکمه، موسسه ثبت شده پنداشته شده و نهاد ی فیصله

روز  30مسئول دولتی موظف به صدور جواز در طی 
 می باشد.  

 ی )حکمی( شرایط کسب شخصیت حقوق – 8ماده 

یک موسسه می تواند در شرایط ذیل جایگاه شخص حقوقی  (1
 –را کسب نماید 

 صدور سند ثبت توسط نهاد ذیربط دولتی  -الف
درخواست و یا ی روز پس از ارایه 30پس از انقضای  -ب

درخواست پس از ی دوبارهی روز پس از  ارایه 30گذشتن 
 تکمیل نواقص 

 توسط حکم محکمه  -ج
پس از کسب جایگاه شخصیت حقوقی، موسسه غیردولتی  (2

 می تواند فعالیت هایش را مطابق این قانون آغاز نماید. 
 پس از ثبت، تجدید جواز فعالیت الزم نیست.  (3
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 رابطه با حکومت  – 21ماده 

حکومت نقش جامعه مدنی در کشور را تقویت ، استقالل آن  (1
ی کند تا غیردولتی حمایت م مؤسسات را رعایت  و از 

اهداف قانونی خود را به روش هایی صلح آمیز محقق 
 سازند. 

غیردولتی از آزادی کامل جهت فعالیت بدون  مؤسسات  (2
غیر قانونی حکومت برخوردارند. آنها می توانند ی مداخله

حکومت و ی جلسات خود را بدون نیاز به حضور نماینده
 ار نمایند.  بدون نیاز به اطالع رسانی قبلی به حکومت برگز

غیردولتی  صرفا در پرتو این  مؤسسات گزارش مالی  (3
قانون  می توانند در دسترس حکومت قرار گیرد.  حکومت 

را منجمد  سازد و یا  مؤسسات نمی تواند حساب بانکی 
دالیل مذکور در این قانون و پس از ی ببندد مگر بر پایه

 دریافت حکم محکمه. 

 انحالل توسط محکمه  -31ماده 

محکمه می تواند  در صورت نقض این قانون به انحالل  (1
 موسسه غیردولتی حکم کند. 

ون توسط یک موسسه می تواند توسط نقض قانی قضیه (2
 شود:  ذیصالح ارایهی به محکمهذیل  اشخاص

 الف. مقام با صالحیت حکومتی 

 ب. یک عضو موسسه غیر دولتی 

 نقض قانون   مجازات -32ماده 

غیر دولتی مرتکب نقض این  مؤسسات در صورتی که 
قانون گردد، محکمه  می تواند به صورت نقدی و یا 
انحالل، موسسه را مجازات نماید.  هیچ عضوی از 
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غیر دولتی را نمی توان به دلیل فعالیت در  مؤسسات 
 موسسه زندانی و یا جریمه کرد.  

 انحالل موسسه غیر دولتی بر مبنای حکم محکمه  -34ماده 

در صورتی که یک موسسه از ارایه ی گزارش و یا 
معلومات به نهاد حکومتی مسئول طبق این قانون اهمال 

ورزد، مقام مسئول می تواند قضیه ی موسسه را به محکمه 
با صالحیت راجع سازد. محکمه  می تواند در این صورت 

 ذیل را صادر نماید:   یکی از احکام

الف . تدابیری جهت اصالح فعالیت های موسسه طبق این  
 قانون 

 انحالل موسسه  -ب
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