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درباره مولف
در اثنای تحقیق ،آقای کولن دیچمپس منحیث کارمند تحقیق پیرامون مدیریت منابع طبیعی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ایفای وظیفه می نمود .وی ماستری
علوم ( ).Mscخویش را در رشته مهندسی محیط زیست و منابع آب ،از انستیتوت پولی تخنیک ویرجینیا و دانشگاه ایالتی ( )State Universityبه دست آورده
است .پیش از آمدن به افغانستان ،آقای کولن در کشور های موزامبیک ،سرزمین های فلسطینی ،تاجیکستان ،و جمهوری دیموکراتیک کانگو کار نموده است .وی
فعال در قالب برنامه همبستگی ملی بانک جهانی مصروف ایفای وظیفه است.

درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ()AREU
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان موسسهء مستقل تحقیقاتی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء تحقیقات و پژوهش با کیفیت در عرصه های
مختلف جهت اطالع رسانی و آگهی دهی ،و استفاده از آنها در تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون میباشد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با
تقویت و ارتقا ظرفیت های تحلیلی و ایجاد فرصت برای تفکر و بحث ،میکوشد تا فعاالنه فرهنگ پژوهش و مطالعه را در این کشور ترویج دهد .این اداره سعی
مینماید تا زمینه های بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و مباحث علمی را در کشور فراهم سازد که متصور است باعث بهبود و پیشرفت فکری و ذهنی در ابعاد مختلف
در زندگی افغانها میگردد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  1381خورشیدی با همکاری سازمان های امدادی که در این کشور فعالیت دارند تأسیس گردیده و اعضای هیئت مدیرهء
آنرا نماینده گان مراجع تمویل کننده ،سازمان ملل متحد ، ،ادارات غیر دولتی و دیگر نهاد های که در امور مختلف در افغانستان مصروف فعالیت اند ،تشکیل
میدهد  .این اداره ،در حال حاضر ،عمدتأ از جانب کشور های فنلند ،ناروی ،سویدن ،سویس ،و انگلستان تمویل مالی گردیده و موسساتی مثل انستیتوت جامعه باز
افغانستان ( ،)OSIAبنیاد آسیایی ( ،)TAFکمیسیون اروپا ( ، )ECکمشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان ( ،)UNHCRصندوق وجهی ملل متحد برای کودکان
( ،)UNICEFصندوق انکشافی ملل متحد برای زنان ( ،)UNIFEMو بانک جهانی نیز بعضی از پروژه های مشخص این اداره را حمایت مالی می نمایند.

سپاسگذاری ها
نویسنده از اجتماعاتی که در برنامه های آزمایشی سهم گرفته اند به خاطری ابراز عالقه شان در مالقات با تیم های تحقیقاتی و به خاطر مهمان نوازی شان ابراز
سپاس می نماید .بدون حمایت و پشتیبانی ایشان به فرجام رسیدن پروژه منازعات زمین ،و همچنین این مقاله تحقیقاتی ناشدنی بود.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از حمایت بیدریغ وزارت محترم زارعت ،آبیاری و مالداری به ویژه ریاست امالک قدردانی نموده و به صورت ویژه مراتب سپاس
خویش را از معین محترم وزارت ،جناب آقای شریف "شریف" ،آقای اقبال "یوسفی" و محمد ابراهیم را اظهار می نماید .بانک جهانی وزارت مذکور را در راستای
تحقق این پروژه مورد حمایت مالی قرار داد .حاجی یاسین صفر نقش عمده ای را ایفاء نمود و رهنمود های ارزشمند و حمایت همه جانبه ی را در راستای تحقق
این مأمول ارائه نمودند .این مقاله تحقیقاتی همچنان از گفتگوهای بیشماری که با کارمندان دولت ،موسسات غیر دولتی و نهاد های دو جانبه و چندجانبه انجام
گرفته بود بهره گرفته است.
در موارد زیادی کارمندان دفتر ناروی برای مهاجرین ( )Norwegian Refugee Councilاز خود همکاری نشان دادند که از آن جمله می توان به همکاری در
عرصه فعالیت های تحقیقاتی به حدودی فراتر از آنچه پیشبینی شده بود ،و مولف می خواهد به طور ویژه ی از خانم ریبیکا گانگ ،من حیث جزء تفکیک ناپذیر این
پروژه عمل می نمودند ،و همچنین خانم ا ِنگ ِرد مکدونالد .قدردانی نماید.
این مقاله تحقیقاتی به پیمانه وسیعی از گزارش های ابتدائی ،گزارش پیشرفت کار که توسط آلن رو به نگارش رسیده بود کمک گرفته است .قسمت اعظم ضمیمه
شماره ( )1متعلق به شرنا نوالن ( )Sharna Nolanاست .برن َدن ویتی ( )Brendan Whittyدر طرح این پروژه نقش کلیدی را ایفاء نمود و شرنا نوالن برای
مدت یکسال در این پروژه فعالیت نمود که در بسا از ابعاد این پروژه به ویژه در بُعد تیپولوژی (نوع شناسی) سهم به سزایی داشت.
در اخیر نویسنده می خواهد با استفاده از این فرصت از همه کارمندان گذشته و حال واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان هر یک زمان سلطانی ،طوبی هاشمی ،لین
میلیچ ( ،)Len Milichرویس وایلز ( ،)Royce Wilesشفیقه حسینی ،و انیسه نزهت به خاطر مساعی خستگی ناپذیر شان ابراز شکران و امتنان نماید.

							

کولن دیسکمپس ()Colin Deschamps
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واژه نامه
واژه هاي دري يا پشتو
			
امالك

رياست مسئول جهت مديريت امالك و تطبيق پالسي؛ بخشي از وزارت زراعت ،آبياري و مالداري

			
فرمان

فرمان اجراي قانون يا بيانيه

			
اسماعيليه

عضو شاخهي اسماعيلي ِه اهل تشيع

			
جريب

واحد اندازهگيري زمين كه برابر است با  2000متر مربع ( 5جريب برابر است با يك هكتار)

			
جرگه

عنعنوي بزرگان قومي ،قبيله اي يا قريه جات؛ به بخش مصطلحات رجوع شود.
شورا ،گردهمايي
ِ

			
كوچي

گروه هاي پشتوني كه به متكي به چرگشت يا حركت موسمي چهارپايان متكي استند؛ به بخش مصطلحات رجوع شود.

ملك			

رئيس جوامع محلي يا قريه (پشتو)

			
موال

رهبر مذهبي مسلمان

ابتكار توزيع زمين كه در دوره پادشاهي محمد ظاهر شاه به وقوع پيوست .در دوره حكومت وي مناطق شمالي و شمال شرقي
			
ناقلين
افغانستان در مقايسه با مقدار برداشت در اراضي اين مناطق كم نفوس محسوب مي شدند .ظاهر شاه جهت افزايش كشت در اين اراضي و توسعه محبوبيت سياسي
پشتون مناطق جنوب و جنوب شرقي كشور را در اين مناطق اسكان داد .پروژه هاي توزيع زمين از اين قبيل ،باعث تناقض در قرضه هاي
خويش ،اكثراً خانواده هاي
ِ
تالش رسيدن به قدرت افزايش يافته است.
زمين و منازعات چند جانبه باالي اراضي شده كه البته اين منازعات بدليل تفاوتهاي قومي و
ِ
			
پشتون
شورا

		

			
شريعه

گروه قومي كه در مناطق جنوبي و شرقي افغانستان متمركز مي باشد
عنعنوي بزرگان قومي ،قبيله اي يا قريه جات؛ به بخش مصطلحات رجوع شود.
شورا ،گردهمايي
ِ
قوانين اسالمي

اصطالحات انگليسي و قومي
واحد پول افغانستان؛ نرخ رسمي تبادله اسعار ثابت نمي باشد ولي نرخ تبادله در بازارهاي افغانستان طي سالهاي اخير در نرخ (1
			
افغاني
دالر =  50افغاني) يكنواخت باقي مانده است؛ ما در اين سند از همين نرخ استفاده مي نماييم .تمام دفعاتي كه در اين سند از كلمه "افغاني" استفاده مي شود ،منظور
پول جديد كشور (كه پس از سال  2002رايج بوده) مي باشد.
دفتر مميزي		

محضر رسمي ثبت مقدار ،ارزش ،مالكيت و حقوق مرتبط با تعامير و اراضي

ت
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آزمون "اکس مربع"

نوعي آزمون فرضيه هاي آماري

		يك نوع ساختار مديريت كه در آن چند متصرف (متصرف حقوقي و مدير طويل المدت) در تصميم گيري ها نقش دارند.
نظام دارايي عامه
مكانيزم مبتني جوامع محلي

مديريت تنازع با استفاده از افراد و منابع معلوماتي محلي جهت جلوگيري يا حل و فصل منازعات در جوامع محلي

عرفهايي كه جوامع محلي از طريق آنها روابط اجتماعي خود را بصورت عنعنوي اداره مي نمايند كه شامل روش برخورد جوامع
			
عرف
جهت تنظيم و تشخيص حق تصرف و دسترسي به اراضي و منابع مربوط آنها
		
نظام محاكم دولتي

نهاد تصميم گيرنده در دولت افغانستان كه عموم ًا مسئوليت رسيدگي قضايي به منازعات را دارد.

			
مالداران

مردماني كه فعاليت اصلي اقتصادي شان پرورش احشام

ارتباط زماني محصوالت

اندازه گيري ارتباط بين دو متغير

			
كوچي ها

اشخاصي كه فعاليت اصلي معيشتي آنها حركت موسمي احشامشان در بين كوه ها و چراگاه هاي كم ارتفاع مي باشد.

اصطالحات فنی
اصطالح "کوچی" ممکن است برای کسانی اطالق شود که به تناسب فصول سال از منطقه معین به منطقه معینی نقل و انتقال می کند ،اما در استعمال عامه اکثراً
به کسانی اطالق می شود که جاو مکان مشخصی ندارد و درای حالت سیار می باشد .اصطالح کوچی که به بزرگترین جمعیت کوچیان افغانستان اطالق می شود،
بیشتر هم معنی کلمه انگلیسی  transhumantاست که به اشخاصی اطالق می شود معیشت شان اساس ًا از طریق رفت و آمد میان مناطق کوهستانی و زمین
های هموار به خاطر تامین چراگاه تامین می شود .هرچند کوچی ها به صورت روز افزونی طرز زندگی غیر سیار را انتخاب نموده و به فعالیت های اقتصادی دیگر
نیز دست می یازند ،ولی منظور از اصطالح کوچی در این نوشته همان  transhumantاست مگر اینکه بجز از این اشاره صورت گیرد.
اصطالحات "رسمی" و "غیر رسمی" بیشتر به عنوان دو نوع عمده از میکانیزم های حل و فصل منازعات مورد استفاده دارد ،که شامل منازعات زمین نیز می گردد،
علی الرغم اینکه اصطالح رسمی القاء کننده مشروعیت ،قانونیت و مرعی االجراء بودن بیشتر در مقایسه با غیر رسمی می باشد ،هرچند شواهد و مدارک عکس آن
را اثبات می کند .به خاطر پرهیز از اظهاراتی که ممکن است دقیق و درست نباشد ،باید گفت که میکانیزم های حل و فصل منازعات بر اساس نهادی که آنرا انجام
می دهد نامگذاری شده اند .به عنوان مثال "میکانیزم سیستم محاکم حکومتی" ،و "میکانیز مبتنی بر اجتماعات محلی" .معلومات بیشتر در این خصوص در صورت
موجودیت ارائه گردیده است .مانند "شورا" و "محکمه ابتدائیه".
کاربرد کلمه های "جرگه" و "شورا" در جای جای افغانستان به مفاهیم متفاوتی صورت می گیرد ،و تعریف مناسبی برای مفهوم این دو اصطالح در سیاق های
بیشماری که کاربرد دارند ،در دست نیست .از اینرو مفهوم این دو اصطالح را باید در پرتو کاربرد محلی آن برداشت نمود ،و کسانی که در این پروسه دخیل هستند
نیز این دو کلمه را به همین شیوه به کار می برند .اکثر اجتماعات محلی بین کلمه های جرگه شورا فرق قایل می شوند اما تعریف هایی که در بخش واژه نامه یا
گالسوری ارائه شده اند ،مشابه هم می باشند تا در برگیرنده همه گونه مفاهیمی باشد ،که ممکن است از آن استنباط گردد
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خالصه اجرائیوی
سند حاضر بعنوان سند معضالت ،حاوی یافته ها ،نتیجه گیری ها و پیشنهادات
مربوط به پروژه تحقیقی "ارتقای سطح ظرفیت جهت رسیدگی به منازعات و
آسیب پذیری مربوط به اراضی در افغانستان" می باشد که به نام پروژه ال سی
( )LCیا منازعات زمین نیز یاد می شود .تمویل پروژه ال سی توسط وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری و به کمک بانک جهانی صورت می گیرد .هدف
عمومی پروژه ال سی تالش در راستای کاهش نا امنی و آسیب پذیریهای ناشی
از مسائل زمین بوده تا بتواند منازعات مربوط به اراضی را به صورت منصفانه،
موثر و قانونی حل و فصل نموده و یا در حل و فصل آنها همکاری نماید.
مدیریت موثر اراضی نقش کلیدی را در توسعه افغانستان ایفا می کند .نگهداری
زمین – چگونگی مالکیت و مدیریت زمین – تاثیر مهمی باالی سکتور زراعتی
دارد که خود تهداب توسعهء زندگی روستایی را در آینده نه چندان دور تشکیل
می دهد .برنامه ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان با توجه به بلندی سطح فقر
در مناطق روستایی و اینکه تعداد نفوس در قریه جات به تعداد قابل مالحظه
ی بیشتر از نفوس در شهرها می باشد ،به سکتور زراعتی اولویت خاص قائل
شده است.
عدم ظرفیت دولت افغانستان در رسیدگی به چگونگی نگهداری زمین ،طوری
که در موجودیت و شدت منازعات زمین در افغانستان به وضوح قابل رویت
است ،مانع برنامه ریزی موثر جهت توسعه زندگی روستایی می گردد .عدم
داشتن اسناد رسمی اراضی باعث می شود که اکثر متصرفان زمین به سوی
میکانیزمهای حل وفصل مبتنی بر جوامع محلی روی آورند .جهت اجرای
معامالت ارضی و حل و فصل منازعات توسط دولت ،اسناد رسمی اراضی از
اهمیت خاص برخوردار اند .میکانیزمهای مبتنی بر جوامع محلی در بسیاری از
موارد قادر به ارائه اسناد قابل قبول برای دولت ،به طرفین دعوی نمی باشند و
یا حتی اجازه تهیه اسناد را هم ندارد .ادامه این روش باعث افزایش اعتبار باالی
میکانیزم جوامع -محور گردیده و در مقابل گسترش استفاده از میکانیزمهای
دولتی را کاهش میدهد.
مدیریت موثر در نگهداری زمین ارتباط ناگسستنی با سایر سکتورها دارد .به
گونه مثال ،در کنار دستآوردهای چشمگیری که در عرصه مبارزه با کشت
کوکنار صورت گرفته ،کشت این ماده و اقتصاد مبتنی بر تریاک همچنان رو به
افزایش است ،بسیاری از زارعین زمین کافی و یا آب کافی برای زمینهایشان
جهت فعالیتهای زراعتی قانونی خویش که خانواده ی خود را از آن نفقه می
نمایند در دست ندارند .واضح و روشن است در صورتی که این زارعین تصمیم
به کشت کوکنار بگیرند ،عمل آنها حمایت مالی مستقیم از عملیات تخریبی و
منازعات متعاقب آن است .همچنان بسیاری از ابعاد دیگری نیز در بافت توسعه
یی افغانستان از جمله علل و دالیل منازعات زمین در کشور می باشد ،که این

ابعاد شامل موارد مثل :رشد نفوس؛ تقسیم متوالی منابع خانوادگی بین نسلها؛
عودت کنندگان و بیجاشدگان؛ تغییرات َجوی مانند خشکسالی و تاثیرآت آن؛
و فساد اداری ،چه در سطح دولت و چه در سطح جوامع محلی .درک بهتر این
عوامل می تواند در کاهش منازعات ارضی کمک نماید.
عليرغم تمام اين مالحظات ،جلوگيري از منازعات زمين و حل وفصل آنها
موضوعات ديگری را نیز تحت شعاع قرار مي دهد .مديريت منازعات زمين غالب ًا
في البداهه مي باشد ،طوري كه منازعه کنندگان در مجرا ها و ساختار های
مختلف و نا مشخص مكانيزم جوامع -محور ،و مكانيزم دولتي سرگردان مي
باشند و در نهايت تصمیم توسط افراد يا مقامات مسئولی گرفته مي شود که خود
تحت تاثیر اشخاص با نفوذ و یا مقامات عالی رتبه هستند.
مظاهرات وسيع در اواسط سال  2008باالي حقوق ارضي بين كوچي ها و
ساكنين محل ،در واقع بيانگر ضرورت به كارگيري منابع بيشتر جهت جلوگيري
و حل منازعات زمين ،مي باشد .تدابير مهم و موثري در اين راستا برداشته شده
است .بدليل حجم كمك تمويل كنندگان ،و تا اندازه محدودي هم به دليل
تجديد نظر در پالسي دولت پس از سرنگونی سلطه طالبان ،مسائل مربوط به
منازعات اراضي بهتر از هر وقت ديگري كه در خاطره ها هست ،غني شده
است .هرچند پيشرفتي صورت گرفته ،ولي نتايج حاصله ناچيز و دستآوردهاي
بدست آورده ناقص است و داليل كافي برای بر سرمايه گذاري در اين سكتور
وجود دارد.
انواع منازعات زمين
منازعات زمين اشكال متعددی دارند كه ناشي از حاالت گوناگون مي باشند.
به طور مثال ،منازعه مي تواند شكل غير خشونت آميز در میان اعضای فامیل
مثل برادر و خواهر را داشته؛ يا اينكه محوريت آن قومي بوده و در سطح واليات
منجر به بروز منازعات ،تلفات و از بين بردن دارايي و مواشي گردد ،و يا هم
اينكه در بين گروه هاي مختلف بدليل تصاحب زمين به میان آمده و باعث
تنش بين جوامع محلي گردد .هر تنازعي در بافت خاص خود به تآسي از عوامل
مختلف رخ مي دهد كه دسته بندی چگونگی و نوعیت این منازعات را پيچيده
تر مي سازد.
هرچند ،اذعان به ماهيت خاص منازعات زمين نه تنها مانع تعريف و درك
مفيديت داشتن
مشخصه هاي مشترك بين منازعات مختلف نمي شود ،بلکه
ِ
اين گونه معلومات را نیز محدود نمي سازد .با توجه به اين موضوع ،با استفاده
از معلومات تهيه شده توسط مراکز معلومات و مساعدت های حقوقی شوراي
نارویژی مهاجران (دفتر ناروی برای مهاجرین) ،کارهای در نوع شناسي منازعات
زمين صورت گرفت که يافته هاي اصلي آن قرار ذيل ارائه گردیده است:
ج
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۱ .۱بيشترين آمار منازعات مربوط به حقوق مالکیت زمين مي باشد( .وراثت و
تصرف زمین از جمله عمده ترين داليل منازعات مي باشند).
۲ .۲اكثريت منازعات مربوط به ادعا ها باالي اراضي كمتر از  10جريب (20000
متر مربع) مي باشد ،در حالیکه معموأل ادعا باالي اراضي بیشتر و وسيعتر مربوط
به دارايي هاي عامه میگردند.
۳ .۳بيشتر منازعات مرتبط با "سوء نيت" مي باشند (مثال وقتی يك جانب قضيه
جانب مقابل را به چالش میکشد تا زمين را به صورت غير قانوني از وی بدست
آورد) ،كه موارد اینگونه قضایا نسبت به منازعات "عدم سوء نيت" بيشتر قابل
رویت اند( .منظور از منازعات "عدم سوء نيت" حالتي است كه هر دو جانب
قضيه به اين باور هستند كه زمين اصأل حق آنها مي باشد).
۴ .۴بعضي از منابعی که منشاء بروز منازعات پنداشته میشوند قرار ذیل مشخص
گردیده اند:
•اراضي شخصي غير گروي ،بيشترين ارزش را داشته و این ارزش اكثرأ
باعث بروز منازعات باالي وراثت يا تصاحب آنها مي گردد.
•قسمت تقريبا زيادي از منازعات دستیابی یا حد و مرزی مربوط به اراضي
گروي یا عامه مي باشند.
•قسمت تقریبأ بیشتر منازعات باالی تقسیمات جریان آب در زمین های
گروی میباشند.
۵ .۵منازعاتي كه مربوط به حق مالكيت زمين مي باشد معموال مدت بيشتري
دوام مي كنند.
۶ .۶آسيب پذيرترين حاالت وقتي رونما مي گردند كه ادعا به صورت دسته
جمعي دنبال مي شود؛ تعداد زيادي از قضاياي گروهي مربوط به سوء استفاده
از قدرت بوده و بر عليه قومندانان ،گروه هاي دولتي و ساير گروه هاي پرنفوذ
مي باشد.
۷ .۷قضاياي گروهي در بسياري از ابعاد با قضايايي كه انفرادي دنبال مي شود،
متفاوت مي باشند.
پروژه ال سی با استفاده از معلومات بدست آمده از نوع شناسي منازعات زمين،
و ديگر منابع ،تشخيص داد كه اكثريت منازعات زمين در افغانستان به يكي يا
چند دسته از پنچ دسته اصلي تعلق مي گيرند .اين دسته ها عبارت اند از:
 .1منازعات مربوط به تصرف غير قانوني باالي زمين توسط افراد صاحب
قدرت،
 .2منازعات مربوط به حقوق وراثت باالي امالك شخصي،
 .3منازعات پس از عودت اشخاص به زمينهايي كه قبال مالكيتش را داشتند،
 .4منازعات باالي اراضي شخصي بين روستائيان مستقر (نه عودت كنندگان،
ح

مهاجرين يا بيجاشدگان)؛ و
 .5منازعات مربوط به منابع مشترك كه توسط نظامهاي دارايي عامه اداره
مي گردند ،به عنوان مثال محالت مشخص و یا شناخته شده برای چراگاه ها،
جنگالت ،و کانال های مشخص براي آبرساني.
پنج قضيه مهم و در عین زمان ،آزمایشی كه هر كدام با يكي از اين پنج دسته
ارتباط دارند براي مطالعه ی بيشتر روي دست گرفته شده است.
بهترين روشهاي برخوردي جهت حل و فصل
روشي كه مراجع حل و فصل کننده منازعه چه كارمند اداره امالك ،شخص با
نفوذ محلي ،و يا وكيل مدافع ،روي دست مي گيرد بستگي به اختیار مكانيزم
حل منازعه و عناصر مشخص سازنده قضيه دارد .روشهاي را كه در حل و فصل
قضایا بسیار مناسب به نظر مي رسند نمی توان همیشه كوركورانه باالي تمام
قضايا استفاده كرد .بلکه این روش ها نکات اساسی اند كه در حل و فصل هر
قضيه اي بايد مد نظر گرفته شوند .بر اساس دسته بندی روشهای متذكره در
مورد حل وفصل منازعات ،در گزارش :دستگاه عمومی محاکم ،مكانيزم مبتني
بر جوامع محلي ،و حمايت سياسي ،بهترين روشهاي برخورد با قضايا در ذيل
بيان شده اند.
در تمام قضايا:
•با طرفين قضيه و ساير اشخاص مربوط گفتگوهاي مشرح انجام دهيد تا
قبل از چگونگی تعيين روش و برخورد مناسب ،فهم و درک کاملی از قضیه
بدست آورید.
•در تماس بودن با طرفين قضيه و فهم نتايجي كه آنها از اين قضيه انتظار
دارند باعث مي شود تا تمركز بیشتر روی انتخاب مكانيزم حل و فصل و جريان
اجراي آن صورت گیرد و تعهد منازعه كننده نیز افزايش يابد؛ همچنان توضيح
نتايج احتمالي قضيه باعث مي شود تا طرفين قضيه انتظارات واقع بينانه داشته
باشند.
•اجازه بدهيد تا مدعيان نگراني هاي خود را با شخص سوم كه هيچ نقشي
در تصميم گيري ندارد ،در ميان بگذارند تا زمينه گفتگو را بين مدعيان و كساني
كه در حل وفصل دخيل اند ،مهيا سازيد.
•جمع آوري و تثبيت مدارك ضروري ممكن است يك پروسه طوالني را در
بر بگيرد ،با آن هم مهم است كه به طرفين قضيه اين احساس داده شود كه
تمام معلومات مربوطه به طور مناسب مورد مالحظه قرار گرفته است.
•ارتقاي آگاهي طرفين از حقوقشان باعث مي شود كه انتظارات تمام
اشخاص ذيدخل در قضيه برايشان واضح گردد.
در دستگاه عمومي محاكم:
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•با ترتیب صورت دعوی برای منازعه کننده ،جمع آوری و تثبیت مدارک
و شواهد مورد ضرورت ،و همکاری در روش طئ مراحل محکمه به وی یاری
رساند.
•به مقامات مربوط در مورد قوانين مدني ،شرعي و عرفي مختصرا آگاهي
دهيد تا باعث اجراء درست و صحیح امور شود.
از طريق مكانيزمهاي مبتني بر جوامع محلي:
•از ريش سفيدان بانفوذ و منصف بخواهيد تا از جانب طرفين قضيه به شما
معلومات بدهند تا منفعت و حقوق طرفين قضيه به طور يكسان مد نظر گرفته
شوند.
•اشتراك بيطرفانه شخص سوم در نشست های وساطت باعث افزايش
موثريت ،تعهد طرفين و شفافيت موضوع مي گردد.
•باالی تصامیم اتخاذ شده دقت گردیده و مكرراً مرور شوند تا با فهم کامل
از مواد و شرایط توافقنامه ،از چگونگی موافقت و ایستادگی باالی نتایج حاصله
اطمینان حاصل گردد.
•در صورت امكان ،ثبت توافقنامه هاي بدست آمده از طريق مكانيزم مبتني
بر جوامع محلي ،در دستگاه دولت ،كه عمومأ از طريق محاكم صورت مي گيرد،
مشروعيت توافقنامه ها را افزايش داده ،تنفيذ تصميم را سهولت میبخشد و مانع
ادعاهاي بعدی در آینده روی عين موضوع مي گردد.
در مورد انجام حمايت سياسي:
•حين مالقات با مقامات ،حضور جانب سوم بي طرف باعث تشويق مراجع
ذيصالح مي گردد تا اجراآت خويش را در مطابقت با قانون انجام دهند.
•درگير ساختن سازمانهاي ديگر در قضیه با توجه به تجربهء قبلی آنها باعث
ارتقاي موثريت در حمايت انجام شده ،از طريق استفاده از روابط موجود و
امکانات تخصصی دستداشته ،مي شود.
درسهاي آموخته شده:
فعاليتهاي انجام شده در پروژه ال سی كه شامل راه اندازي نوع شناسي باالي
منازعات زمين و تحقيق روي قضاياي امتحاني منازعات زمين مي باشد ،منجر
به تهيه "درسهاي آموخته شده" گرديد .اين درسها مجموعه ي از پيشنهاداتی
اند كه مي توان آنها را در بيشتر دسته هاي حل و فصل منازعات زمين و
مكانيزمهاي مورد نظر استفاده نمود .اين درسها عبارت اند از:
•شناسایی شاخص هاي واضح و معینی که کمک میکنند بهتر بدانیم كدام
يك از میكانيزمها :محاكم عمومي ،میكانيزم مبتني بر جوامع محلي ،و يا حمايت
سياسي ،جهت حل و فصل قضيایا مناسب مي باشد.

•روش منتخب و قابل اجرا جهت حل و فصل منازعه بايد نسبت به مشكالت
و تغييرات احتمالي انعطاف پذير باشد چون این امر در صورتي كه حاالت يا
دست اندركاران تغيير نمايند ،امکان تغيير کامل روش برخورد با منازعه را بدست
میدهد.
•آماده سازي ،حمايت و نظارت بر اجراآت جهت بهبود عملكرد دستگاه
محاكم حتمي مي باشد.
•آماده سازي ،حمايت و نظارت بر اجراآت مي تواند بر ايجاد ظرفيت و
افزايش موثريت قضاوت در میكانيزمهاي جوامع -محور تاثير گذار باشد.
•تمام دست اندركاران بايد در مورد چگونگی روش استفاده شده جهت حل
و فصل منازعه مطلع گردند که این امر باعث مشروعيت نتيجهء حاصله می
گردد.
•بعضي از منازعات ممكن است از طريق دستگاه محاكم يا میكانيزم مبتني
بر جوامع محلي قابل رسيدگي نباشد فلهذا مستلزم به اختیار روش ویژه ی باشد
كه ممكن شامل اقدامات اداري ،توجه مقامات اجرائیوی و حمايت سياسي در
سطح ملي گردد.
•توافقنامه هاي حاصله از طريق میكانيزمهاي محلي را مي توان با استفاده
از حمايت دولت ،مخصوصا در مناطقي كه حاكميت قانون در آنها كمتر بنظر
میرسد ،مشروعيت زماني بيشتري دهيم.،
•رسيدن به توافق از راه وساطت ممكن است مستلزم استفاده از پاداش باشد
تا بتوان طرفين قضيه را به مذاكره فراخواند.
•عناصر وساطت و روشهاي حل و فصل منازعه بايد مناسب با اوضاع انتخاب
گردند.
•بنا ًء سهيم ساختن دست اندركاران دولتي در آغاز کار و مراحل مقدماتی هر
ضرورت مبرهن است.
اقدام برای حل و فصل منازعه،
ِ
•حمايت نهادهاي مستقر در روستاها و هم حکومت محلي جهت دستيابي
به راه حل هاي دوامدار و به طور عموم مديريت هر چه بهتر اراضي مهم مي
باشد.
•به جاي تاكيد روي "مالكيت" امالك عمومي ،باالي "حق استفاده" از آنها
تاكيد نماييد.
•نهادهاي غير دولتي مي توانند در مشروعيت بخشيدن و حمايت تطبيق
توافقنامه ها ياري رسانند.
•دقت در استفاده از معيارهاي انتخاب برای روشهاي برخورد با منازعه مي
تواند اميد دستيابي به راه حل موفق را افزايش دهد.

خ

سلسله نشریات موضوعی AREU

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

.۱

 ۱مقدمه

اين سند تحقيقاتي باالي معضالت حاوی یافته ها ،نتیجه گیری ها و پیشنهادات
مربوط به پروژه تحقیقی "ارتقای ظرفیت جهت رسیدگی به منازعات و آسیب
پذیری مربوط به اراضی" می باشد که همچنان تحت نام پروژه ال سی یاد
می شود .تمویل پروژه ال سی توسط وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،و به
کمک بانک جهانی صورت می گیرد  .1اين پروژه توسط واحد تحقيق و ارزيابي
افغانستان مديريت و در مشاركت با شوراي مهاجرين ناروي (دفتر ناروی برای
مهاجرین) تطبيق گرديد .اين پروژه قرار بود به مدت  18ماه (آغاز از نومبر
 2006الی اپريل  )2008ادامه یابد ،ولي براي  12ماه دیگر ،يعني الی ماه اپريل
 2009تمديد شد .کأل ،تالش پروژه ال سی در راستای کاهش ناامنی و آسیب
پذیریهای ناشی از مسائل زمین بوده تا بتواند منازعات مربوط به اراضی را به
صورت منصفانه ،موثر و قانونی حل و فصل نموده و یا در حل و فصل آنها
همکاری نماید.
ضرورت ایجاد ظرفیت در تمام سطوح ریاست امالک وزرات زراعت ،انگیزه
راه اندازی این پروژه را تشکیل داد .ریاست امالک ،مسئول مدیریت اراضی
و تطبیق پالسی می باشد .طرزالعملهای اداره اراضی در مناطق روستایی و در
مناطق شهری موجود نیست و اکثر معامالت زمین و منازعات باالی آن از
طریق نهادهای عرفی صورت می پذیرند .بیشتر قضایایی که فعال در محاکم
رسمی دولت مورد بررسی قرار می گیرند ،الینحل باقی مانده و یا در جریان کار
اجراآت محاکم قرار دارند .تداوم اتکاء باالی سیستم مدیریت زمین که خارج از
نظارت دولت قرار دارد ،هم باعث تضعیف مشروعیت سیستمهای دولتی شده و
هم سبب بی نتیجه شدن تالشها جهت برنامه ریزی موثر باالی برنامه توسعه
وی دهات می گردد .همچنان عوامل متعددی اند که توانایی دستگاه محاکم
دولتی را در مقابل افزایش تعداد قضایایی که آنها بررسی می کنند ،محدود می
سازد .این عوامل شامل مشروعیت ضعیف این سیستم بین افغانها ،تسلط محدود
در مناطع روستایی و اینکه در مقایسه با میکانیزم مبتنی بر جوامع محلی ،زمان
و منابع بیشتری باید صرف این سیستم گردد ،می باشد.
این امر ،به همرا این واقعیت که به طور عنعنوی میکانیزمهای مبتنی بر جوامع
محلی از اعتبار بیشتری برخوردار اند ،بیانگر ضرورتِ جستجوی راه های ایجاد
ارتباط سیستماتیک بین میکانیزم جوامع-محور و سیستم محاکم دولتی می
باشد.
چند دهه جنگ در افغانستان باعث بوجود آمدن دستگاهی در محاکم افغانستان
گردیده است که به شدت از فقدان منابع ،کارمندان مجرب و در بسیاری از
 1وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری قبال به نام وزارت زراعت ،مالداری و ارزاق یاد می شد .پروژه ال سی بنا به
درخواست وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،توسط بانک جهانی تمویل شد .وزارت مذکور دست اندرکار اصلی این
پروژه محسوب می شود.

موارد از نداشتن اعتبار نزد مردم رنج می برد .میکانیزم مبتنی بر جوامع محلی
سابقه ی بیشتری نسبت به روش رسمی دولتی داشته و در  90فی صد قضایای
دارایی (زمین) از همین روش کهنه و سنتی استفاده می شود .با توجه به اینکه
در نتیجه توجه دولت افغانستان و جامعه بین المللی ،محاکم دولتی در تالش
اند تا ظرفیت و مشروعیت خویش را افزایش دهند ،انتظار می رود که تعداد
قضایایی که توسط محاکم دولتی رسیدگی می گردند در طول زمان افزایش
یابد .امروزه بررسی قضایای مدعیان امالک از میکانیزم مبتنی بر جوامع محلی
خیلی عادی گرفته تا بازنگری مجدد در مرحلهء فرجام خواهی را شامل می شود.
انتخاب روش رسیدگی به منازعه تا حد زیادی به شرایط هر قضیه بستگی دارد
که این شرایط شامل هویت طرفین قضیه و توانایی و تمایل آنها جهت استفاده
از دستگاه محاکم دولتی (از نگاه مالی ،فزیکی و اجتماعی) می باشد.
اين روش غير رسمي به طور عموم در منظر عام به نسبت دستگاه محاكم
دولتي ،موثرتر ،ارزان تر و كمتر آغشته به فساد اداري به نظر مي رسد .در
برخي از جوامع محلي ،تصاميم گرفته شده از طريق مكانيزم مبتني بر جوامع
محلي ،مانند جرگه يا شورا ،بدليل اينكه عملكردشان با رسوم جوامع محلي
برابر است ،از مشروعيت بيشتري برخوردار مي باشند .از اینرو ،اين تصاميم
نسبت به تصاميم اتخاذ شده از طريق دستگاه محاكم دولتي بيشتر مرعي
االجرا مي باشد .در عين حال ،طرزالعمل مكانيزم مبتني بر جوامع محلي براي
مدعيان بيسواد و كساني كه هيچ سند رسمي در دست ندارند ،مناسب تر مي
باشد ،و اين در حالي است كه تعداد اينگونه اشخاص در مناطق روستايي بسيار
زياد است .هر چند در مقابل ،دستگاه محاكم دولتي نيز در بعضي از عرصه ها
در حال پيشرفت بوده و آهسته آهسته به گزينه مناسبی براي منازعه كنندگان
مخصوصأ براي كساني كه پس از مدت طوالني از بيجاشدگي به اراضي خود
برگشته و یا اسناد رسمي در دست داشته و از بضاعت مالي خوبي برخوردار اند
مبدل گردیده است .،محاكم دولتي به طور روزافزون در حال كسب محبوبيت
در مناطق شهري و نيمه شهري كه حاكميت دولت در آن وجود دارد ،مي باشد.
مي توان دستگاه محاكم دولتي و میكانيزم مبتني بر جوامع محلي را به طور
مشترك مورد استفاده قرار داد ،طوري كه جرگه ها و شوراها قضاياي مشخصی
را حل وفصل كنند و تصاميم اتخاذ شده را جهت مشروعيت بخشيدن به آنها،
در دفتر اسناد مربوط در محاكم رسمي درج نمايند و ساير قضايا را به محاكم
دولتي ارجاع نمايند .قضاياي زيادي وجود دارد كه تالش جهت حل و فصل
نه از طريق مكانيزم مبتني بر جوامع محلي و نه از طريق محاكم دولتي مفيد
واقع مي شوند ،از اینرو راه حل بديل مورد استفاده قرار مي گيرد .به خصوص
سياسي ویژه مي توان استفاده نمود ،هرچند
در قضاياي پيچيده ،از روشهاي
ِ
روشهاي سياسي معموأل براي قضايايی مد نظر گرفته شده اند كه از طريق دو
روش فوق قابل حل وفصل نباشند.
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تطبيق پروژه تساعي مشترك دفتر واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان ()AREU
و دفتر ناروی برای مهاجرین مي باشد كه بالترتيب وظايف مديريت و تطبيق
را عهده دار بوده اند .اين واحد ،به عنوان واحد اداره كننده ،مسئوليت تهیه و
توسعهء روش اجراء امور یا متودالوژي ،و اينكه فعاليتهاي پروژه در مطابقت
با اهداف پروژه قرار دارد ،را عهده دار بود .واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان
همچنان مسئولیت داشت تا دولت افغانستان و بانك جهاني را ذريعهء گزارشات
و جلسات از جريان پروژه مطلع ساخته و عالوت ًا امور نوع شناسي منازعه باالی
زمين را نیز انجام داد .شوراي نارويژی مهاجران ،به عنوان دفتر تطبيق كننده،
مسئوليت جلسات آموزشي ظرفيت سازي ،تطبيق روش اجراء امور حل وفصل
در ساحات آزمايشي و فراهم نمودن آمار و ارقام گردآوري شده در مراكز
مساعدتهاي حقوقي منسجم شورای نارویژی مهاجران را به واحد تحقيق و
ارزيابي افغانستان به عهده داشت.
دست اندركار اصلي پروژه ،دولت افغانستان ،مخصوص ًا دفاتري كه در زمینهء
اداره اراضي مسئوليت داشتند ،بود .اين موضوع طبعأ ذهن ها را به طرف رياست
امالك وزارت زراعت ،آبياري و مالداري مي برد ،ولي در كنار اين رياست،
رياست ماليات امالك و ساير رياستها نيز از اهميت برخوردار اند .ساير دست
اندركاران پروژه شامل سازمانهاي غير دولتي و سازمانهاي که در امور مختلف
کار میکنند ،مي باشد.

محصوالت زراعتي در واليت كابل ،نزديك پايتخت.
عكاس :سينتيا لي.
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۲روش شناسي

پروژه ال سی براي رسيدن به اهدافش ،اقدامات ذيل را روي دست گرفت:
•انتخاب قضاياي آزمايشي جهت مطالعه ،و از طريق آنها ،طراحي ،امتحان و
اصالح طيفي از روشهاي حل و فصل منازعات زمين كه قابل تطبيق در سطح
جوامع محلي ،واليات يا سطح ملي قابل تطبيق بوده و در ساير نقاط افغانستان
نيز قابل اجرا باشد.
•تهيه نوع شناسي منازعات زمين در افغانستان بر اساس معلومات ارائه شده
توسط مراكز مساعدتهاي حقوقي منسجم متعلق به شوراي نارویژی مهاجرين،
با هدف فهم بهتر از انواع ،ميزان وقوع و مشخصه هاي منازعات زمين در
افغانستان.
•حمايت در تهيه و تطبيق قانون مربوط به اراضي در افغانستان و پالیسي
دولت از طريق سهم گيري در طراحي استراتيژي موثر جهت جلوگيري از
منازعات زمين و حل وفصل آنها.
•ارتقاي ظرفيت كاري در رياست امالك وزارت زراعت ،آبياري و مالداري
و ساير دست اندركاران پروژه از طريق تطبيق پروژه و راه اندازي وركشاپهاي
آموزشي.
•گسترش دروس آموخته شده از پروژه ،مخصوصا براي دولت افغانستان و
سازمانهاي غير دولتي و ساير سازمناهاي فعال در مديريت زمين.
در آغاز پروژه اعالم نموديم كه بنا بر عواملي كه خارج از كنترل نهادهاي
ذيدخل آن است ،ممكن بعضي از قضاياي امتحاني را غير قابل حل و فصل
نموده و نتيجتأ باعث عدم مفيديت آنها در پروژه گردد .بنابراين ،پنج قضيه
امتحاني روي دست گرفته شد تا سه از اين پنج قضيه منحيث قضایای مورد
تحقيقاتي مفيد واقع گردد .پنج دسته منازعات زمين انتخاب گرديد:
•منازعات مربوط به تصرف غير قانوني باالي زمين توسط افراد صاحب
قدرت.
•منازعات مربوط به حقوق وراثت باالي امالك شخصي
•منازعات پس از عودت اشخاص به زمينهايي كه قبال مالكيتش را داشتند
•منازعات باالي اراضي شخصي بين روستائيان مستقر (نه عودت كنندگان،
مهاجرين يا بيجاشدگان)
•منازعات مربوط به منابع مشترك كه توسط نظامهاي دارايي عامه اداره مي
گردند ،به عنوان مثال محالت تعیین شده و مشخص برای چراگاه ها ،جنگالت،
و کانال های مشخص آبیاری.

تحقيقات و شواهد بدست آمده از مراحل ابتدایي پروژه ال سی و ساير پروژه ها
بيانگر آن اگر موضوع منازعات زمین را به دو دستهء عمده تقسیم نمائیم ،مفید
و بهتر خواهد بود؛ اول :منازعات باالي اراضي كه توسط نظامهاي معمول همه
گانی مديريت ميگردند و در آنها منازعه ماهيت ساختاري داشته و در بين جوامع
صورت گرفته است؛ و دوم :منازعاتي كه باالي زمينهاي شخصي صورت گرفته
و انگیزه های اختالل آور و تحمیلی بيروني (از قبيل اشخاص بيجا شده و يا
حتي خود دولت افغانستان) باالی ارگان های روستایی دارند.
پنج قضيه امتحاني انتخاب شدند به گونه ی که ابعاد هر یک دستهء اصلي
منازعات زمين در قريه جات مورد مطالعه قرار گيرد ،و بعضي از اين قضايا ابعاد
مخلتف يك قضيه را در بيشتر از يك دسته تحت پوشش قرار مي دهد .به طور
عموم ،سه قضيه از پنج قضيه متذكره مربوط به منازعات باالي امالك شخصي
و دو قضيه مربوط به منازعات باالي منابعي كه قبال توسط نظامهاي معمول
همه گانی اداره مي گرديد ،مي باشد .قضاياي منتخب عبارت اند از: 2
•قضيهء تصاحب زمين في مابين دو شخص (زارعيني كه همراه با خانواده
های شان بودند) باالي  20جريب زمين مجهز با کانال های آبياري در واليت
كندز.
•قضيه منازعه باالي وراثت حدود  6.9جریب زمین مجهز با کانال های
آبیاری و یک دکان در والیت هرات كه میان خانمی ،منحيث مدعي ،و دو
برادرش صورت میگرفت.
•منازعه بيجاشدگي گروهي در بغالن كه ما بین دو قوم (پشتون و اسماعیلیه)
باالي حدود  630جريب زمينی که با آب باران آبیاری میگردد و شرایط آن برای
ایجاد کانال های آبیاری ،و اقامت گزینی خانواده ها بروی آن نیز مساعد میباشد،
که در حال حاضر بدليل منازعه روی آن ،زمين متذكره محدود مورد استفاده
قرار دارد.
•منازعه باالي تعیین مسیر آب براي آبياري ،میان دو دسته از مردم از قوم
های مختلف در دو قريهء واليت پروان.
مالداران و شبانان
•منازعه دسترسي به چراگاه ،میان روستائيان مستقر و
ِ
باالي حدود  2000جريب زمين چراگاه ،كه بطور روزافزون توسط مردم قريه
های واليت پنجشير مورد كشت قرار مي گيرند.
طوري كه قضاياي اصلي فوقأ تعريف گردیده اند ،قضيهء بغالن از نگاه دفتر
ناروی برای مهاجرین (دفتر ناروی برای مهاجرین) از جمله قضایای اصلی
محسوب مي شود .چون معضالت و موانع مهمي در این قضیه رونما گردیده
2

به دلیل محرمیت ،موقعیت قضایای تحلیل شده ،به استثنای نام والیتشان ،فاش نمی گردد.
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میتوانند که سبب قدم گذاشتن از مرحله عدم دسترسي مهاجران ،عودت كنندگان
و بيجاشدگان داخلي به راه حل قانونی ،الی رسیدن به مرحله دستیابی به راه حل
های طويل المدت شده میتواند .عواملي كه حين شناسايي قضاياي اصلي مد
نظر گرفته مي شوند ،قرار ذیل اند:
•آيا پروسه های خسته کنندهء اداري و حقوقي ادارات محلي باعث عدم
دستیابی به راه حل ها میگردند؟
•آيا قضيه ،گروهی را دخيل مي سازد؛ ماهیت بازپس گیری را دارد؛ نشان
دهنده نقض جدي حقوق بشر است؛ آیا به نظر مي رسد كه احتمال تصمیم
گیری مقامات محلي ،منقطوي يا ملي باالي قضيه بیشتر باشد؛ مداخله مشترك
دیگر ارگانها نیز شامل حال قضیه است؛ و يا متقضی حمايت سياسي منحيث
روشی مناسب و یا ضروری به منظور دريافت همكاري است؟
•آيا فشار از طرف مراجع فوق قضايي و غير رسمي باعث مي شود كه مداخله
سياسي تنها روش دسترسي به راه حل باشد؟
طرقي كه اين قضايا مورد توجه اشتراك كنندگان پروژه قرار گرفت حایز اهميت
است ،چون اين معلومات ممكن بيانگر ساير مشخصه هاي قضايا نیز باشد.
به طور عموم قضاياي كه به دفتری مانند واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
( )AREUکه به سطح بین المللی کار میکند ،احاله مي شود ،ممكن بيانگر
احتمال ذيدخل بودن اعضاي قدرتمند جوامع محلي باشد ،بدين معني كه چنين
قضايا به احتمال زياد نمونه مناسبي – و در عين حال نسبت به ضروريات پروژه،
نمونه مفيدي – از اكثريت قضايايي كه ظاهرا مشابه اند ،نمي باشد .با توجه به
اين موضوع ،تيم پروژه تالش نمودند تا نه تنها قضاياي منتخب در همخواني
با دسته های مربوط به نوع شناسي منازعات زمين بوده ،بلكه نمونه ي از
قضايايي باشند كه طيف وسيعتري از هر دسته را تحت پوشش قرار مي دهد.
مطمئنا ارتباط داشتن با قدرتمندان ،بخش كليدي موضوع منازعات باالی زمين
را تشكيل مي دهد .بنا ًء تيم پروژه تالش نه نمود تا اين ارتباط با قدرتمندان را
از بين ببرد ،بلكه تالش نمود تا از مشابه بودن خصوصيات اعمال قدرت بين
قضاياي منتخب و قضاياي همانند در ساير مناطق ،اطمينان حاصل نماید.
قضاياي روي دست گرفته شده از قرار ذيل شناسايي شده اند:
•منازعه تصاحب زمین در کندز :قضیه در سال  1384طی بازدید از کمپ
مهاجرین در والیت مرزی شمال غربی توسط تیم تسهیل بازگشت به وطن
متعلق به دفتر ناروی برای مهاجرین شناسایی گردید .قضیه در سال  1386به
پروژه ال سی ارجاع شد.
•منازعه وراثت در هرات :مدعی از طریق یکی از مراجعین دفتر ناروی برای
مهاجرین (دفتر ناروی برای مهاجرین) در مورد این دفتر مطلع گردید و از دفتر
ساحوی ان آر سی در هرات خواستار کمک شد.
•منازعه بیجاشدگی گروهی در بغالن :دفتر هیئت معاونت سازمان ملل
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متحد در افغانستان ( )UNAMAقضیه را در ماه اسد  1386درج نمود و متعاقبا
در یک جلسه هماهنگی با حضورداشت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور
مهاجرین ( )UNHCRو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ()AIHRC
قضیه به اطالع دفتر ناروی برای مهاجرین (دفتر ناروی برای مهاجرین) رسانیده
شد .دفتر یوناما بعدأ معلومات قبلی در مورد قضیه را در اختیار دفتر ناروی برای
مهاجرین (دفتر ناروی برای مهاجرین) گذاشت.
•منازعه تخصیص آب در پروان :دفتر یو ان اچ سی آر قضیه را شناسایی
نموده و آن را به دفتر ناروی برای مهاجرین (دفتر ناروی برای مهاجرین) ارجاع
نمود.
•منازعه دسترسی به چراگاه در والیت پنجشیر :یکی از َملِک های کوچی
مستقیما با دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ( )AREUتماس گرفت و
این دفتر قضیه را به دفتر ناروی برای مهاجرین (دفتر ناروی برای مهاجرین)
محول ساخت.
با توجه به معلومات گردآوری شدهء هذا ،تیم پروژه شروع به تحقیق ساحوی
نمودند تا روش مناسب جهت حل و فصل منازعات را در مراحل مقدماتی بدست
آورند .دفتر ناروی برای مهاجرین (دفتر ناروی برای مهاجرین) از طریق شبکهء
منسجم خویش در مراحل ابتدایی کار ساحوی
فعال مراکز مساعدتهای حقوقی
ِ
پیشقدم شد و در اولین مورد ،معلومات قبلی قضایای امتحانی را از طریق دفاتر
ساحوی مربوط ،با درنظرداشت موقعیت جغرافیایی خویش ،گردآوری نمود تا تیم
پروژه را که در کابل مستقر بود قادر به ارتباط با مراجع محلی گرداند .در بسیاری
از موارد ،روابط دراز مدت بین وکالی مراکز مساعدتهای حقوقی منسجم ،و
مجامع محلی نقش کلیدی در ایجاد روابطی که دفتر ناروی برای مهاجرین و
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ( )AREUجهت دستیابی به اهداف خویش
ضرورت دارند ،ایفا نموده است .معلوماتی که از طریق منابع فوق الذکر (مانند
مرور پروژه های قبلی ،ورکشاپهای ابتدائی و نوع شناسی ها) بدست آمده بودند،
توسط منبع مهمی مانند خود جوامع محلی تائید گردیده اند تا روش مناسب حل
و فصل منازعه شناسایی گردد .چالش مهمی که در این مقطع از پروژه مطرح
گردید این بود که چطور روش حل و فصل پیشنهادی تیم پروژه برای جوامع
محلی و برعکس آن مورد موافقت قرار می گرفت.
میکانیزمهای حل و فصلی که برای هر یک از ساحات منازعه شناسایی شده
اند ،طوری انتخاب گردیده اند که پاسخگوی شرایط خاص هر منازعه باشند
و در عین حال به اندازه کافی انعطاف پذیر بوده تا مبتنی بر طرح پروژه باالی
دیگر منازعات در موقعیت های مختلف قابل تطبیق باشند .تمام روشهای حل
و فصل ،بدون در نظر داشت موقعیت های شان ،به طور یکنواخت این اصل
را که :راه حل ها پیشنهادی باشند ،مشروعیت اجتماعی داشته و مرعی االجرا
باشند ،و دست اندرکاران را بطور مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بسازند ،رعایت
نموده است.

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

هرچند ،چالشهایی که در جریان تطبیق پروژه با آنها مواجه شدیم متعدد بودند،
ولی بیشتر این چالشها را می توان ناشی از ماهیت حساس قدرت و تالش برای
در دست نگهداشتن قدرت دانست که در منازعات به طور ضمنی محسوس بود،
مخصوصا در موضوعات مربوط به زمین که برای بسیاری از افغانها خاصیت
مهمترین دارایی شان را دارد .تیم پروژه مخصوصا از اینکه برداشت اعضای
جوامع محلی از بازدید اعضای تیم از ساحات مربوط به منازعات چه خواهد
بود ،بشمول انتظارات آنها در بدست آوردن مفاد فزیکی به صورت مستقیم و
در اسرع وقت با خبر بود .این پروژه با توجه به ماهیت آن – منحیث پروژهء
تحقیقی جهت تاثیرگذاری باالی پالیسی – شامل فعالیتهایی که به چنین
مفادی برای جوامع محلی مبدل شود ،نمی باشد .برای جلوگیری از این سوء
تفاهم ،توضیحات واضح و شفاف در مورد اهداف پروژه به اعضای جوامع محلی
داده شد .در واقع این توضیحات جهت وضاحت موضوع به جوامع محلی ارائه
گردید تا آنها بدانند که هدف تیم نه تنها دستیابی به راه حل یک منازعه است،
بلکه تهیه اسناد برای میکانیزمهای حل و فصل نیز می باشد.

امالک زراعتی در دره پنجشیر.
عكاس :جی لَمی.

.
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.۳

۳نوع شناسی منازعات زمین

انگیزه اصلی آغاز پروژه ،شناخت ماهیت و میزان منازعات زمین در افغانستان
مبتنی بر اینکه چنین شناخت برای طرح و اجرای اقدامات مربوط به راه حل
و برون رفت از منازعات زمین ،ضروری می باشد ،بود .یکی از طرق موثر
تشخیص ویژه گی های منازعات زمین راهبرد توسعه "نوع شناسی" منازعات
زمین بود که در جریان این راهبرد ،دسته بندی های منازعات زمین ،آنطور که
در افغانستان رونما می شوند ،بدست آمد.
این قسمت نتایج نوع شناسی را نشان داده و در ارتباط به اینکه این خصوصیات
چطور بر اقدامات راه حل بیرون رفت از منازعه زمین تاثیر می گذارد یک نتیجه
گیری کلی را ارائه می نامید.

۳.۱

۳صحت و موثقیت معلومات

بزرگترین چالش در تهیه و توسعه راهبرد نوع شناسی ،دسترسی به معلومات
صحیح و مرتبط با یکدیگر بود .قسمی که در بخش خالصه اجرائیوی ذکر
گردید ،یادداشت های بسیار اندکی در ارتباط به منازعات مربوط به مالکیت
زمین یا دیگرانواع منازعات در اختیار دولت افغانستان قرار دارد .پایگاه اطالعاتی
که در دسترس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان قرار داشت ،عبارت از مراکز
مساعدت های حقوقی منسجم متعلق به دفتر ان آر سی 3بود که اطالعات این
منبع در مرحله ابتدایی مورد استفاده قرار گرفته بود .به علت نحوه جمع آوری
این اطالعات ،محدودیت های قابل مالحظه ی در مورد اعتبار این اطالعات
و بدست آوردن نتیجه گیریهای بیشتری از آنها ،وجود دارد که بعدآ توضیح
میگردد.
دفاتر مراکز مساعد تهای حقوقی منسجم با وجودیکه در مراکز هفت والیت
افغانستان موقعیت دارند اما موارد منازعات زمین را از دیگر والیات کشور نیز
می پذیرند .در زمان فراهم سازی اطالعات یا خدمات حقوقی به طرفین درگیر
منازعه ،کارکنان مراکز مساعدتهای حقوقی منسجم ،شرح مختصری از موارد
منازعه را در اسناد داخلی خود ثبت می کنند .از سال  1383به این طرف ،این
نوع معلومات در پایگاه اطالعاتی منازعاتی که مورد بررسی قرار گرفته اند ،یا
ذریعهء مراکز مساعدتهای حقوقی منسجم تحت بررسی می باشند ،درج گردیده
اند .این پایگاه ،منبع اطالعاتی استفاده شده در نوع شناسی منازعات مربوط به
زمین می باشد.

 3در زمان تهیه نوع شناسی ،دفاتر مراکز مساعدت های حقوق منسجم در بامیان ،هرات ،ننگرهار ،بلخ  ،بغالن و
کابل وجود داشتند .به دلیل اینکه تمرکز پروسه منازعه زمین بر روی منازعات زمین در مناطق روستایی می باشد ،کابل
(که در آنجا اکثر منازعات ثبت شده در مراکز مساعدتهای حقوقی انسجام یافته با منازعات زمین در مناطق شهری
سرو کار دارند) در نوع شناسی شامل نگردید .بعد از تهیه نوع شناسی شعبهء دیگری از مراکز مساعدت های حقوقی
منسجم در اوایل سال  1386خورشیدی در والیت کندز بازگشایی شد.
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اطالعاتی که از مراکز مساعدتهای حقوقی منسجم در این نوع شناسی استفاده
شده است به طور تصادفی نبوده و نباید تصور کرد که این اطالعات مربوط
به نمونه کاملی از منازعات زمین درافغانستان می باشد .چنانچه ذکر گردید،
به دلیل محدویت در منابع و تمرکز سازمانی ،دفاتر مراکز مساعدتهای حقوقی
منسجم تنها در هفت والیت از  34والیت افغانستان مستقر می باشند .نبود
امنیت در مناطق وسیعی از جنوب و غرب افغانستان به خصوص در والیات
هم مرز با پاکستان ،و همچنان تمرکز سازمانی ،موجب گردیده است که هیچ
دفتری از مراکز مساعدتهای حقوقی منسجم در مناطق یاد شده مستقر نگردند.
منازعه کنندگانی که موارد دعوای خود را به یکی از دفاتر مراکز مساعدتهای
حقوقی منسجم می آورند ،ممکن است تحصیل یافته تر ،ثروتمندتر وقدرتمند تر
از منازعه کننده گانی باشند که موارد منازعه خود را به این دفاتر آورده نمی
توانند ،زیرا این دفاتر در مراکز والیات مستقر اند و در مراکز والیات معموأل
قیمت زمین بلندتر ،و دسترسی به آموزش و پرورش نسبت به مناطق دوردست
بیشتر می باشد .البته ممکن است ساکنان قریه های مجاور نیز موارد منازعه
خود را به دفاتر مراکز مساعدتهای حقوقی منسجم ارجاع نمایند ،اما معلومات
و ارقام موجود ،به چگونگی انجام این پروسه به طور جامع و کامل ،اشاره نمی
کند.
به علت ماهیت ماموریت دفتر ناروی برای مهاجرین (دفتر ناروی برای
مهاجرین) ،مراکز مساعدتهای حقوقی منسجم متعلق به این دفتر با افراد
بازگشته به وطن و یا مهاجر سرو کار دارند و تقریبأ تمام موارد منازعاتی زمین،
شامل مدعی بازگشته به وطن و مدعی علیه می باشند .با درنظرداشت این
موضوع ،این اطالعات الزامآ نباید به حیث نمونه ی از مشکالت هنوز سربستهء
زمین درافغانستان تلقی گردد.
هرچند با شناخت محدودیت های موجود ،این اطالعات یکی از منابع بی نظیر
و یکی از بهترین منابع اطالعاتی خواهد بود که با استناد به اطالعات درج شده
در آن می توان خصوصیات طیف عظیمی از منازعات زمین را که در سرتاسر
افغانستان بوقوع می پیوندند مورد مطالعه قرار داد.

۳.۲

 ۳دسته بندی و تحلیل معلومات

تمایز ویژه گی های منازعات مربوط به اراضی
کارمندان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تعداد 1160مورد از منازعات باالی
زمین و منابع آبی را از پایگاه اطالعاتی مراکز مساعدت های حقوقی منسجم
بدست آوردند و جهت دست یابی بهتر به خصوصیات این منازعات ،دامنهء
از نوسان ها و دسته بندی ها را جهت کسب و بدست آوردن ویژه گی ها و
مشخصات این منازعه کننده گان شناسایی کردند و بر اساس این نوسان ها،

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

پایگاه گسترده ی کامپیوتری ایجاد گردید .به منظور تهیهء راهبردی برای نوع
شناسی ،این نوسان ها میتوانند توسط تغییرات مهم زیادی تنظیم گردند .این
تغییرات می توانند شامل دسته بندی یا نوع منازعه ،جوانب منازعه ،نوعیت
موضوع مورد منازعه ،مساحت زمین مورد منازعه؛ استفاده از زمین مورد منازعه،
و مدت منازعه گردند.
منازعات مربوط به زمین به پنج دسته عمومی ،بعالوه دستهء (ششم) که تعریف
نشده باقی مانده است  ،تقسیم بندی گردیده که ذیأل نشان داده شده اند.

دسترسی به زمین و آب ،نسبت به موضوعات مالکیت زمین کمتر به وقوع
می پیوندند .حائز اهمیت است بیاد داشته باشیم که تمام موارد ثبت شده در
مراکز مساعدتهای حقوقی منسجم دفتر ناروی برای مهاجرین (دفتر ناروی
برای مهاجرین) ،حاوی بخش مهاجر و یا عودت کننده خواهد بود که این امر
ماهیت اجرائیوی این دفتر را بازتاب می دهد.

خالصه ی از منازعات ثبت شده در دفتر ان آر سی
 لکششکش
بر اساس دسته بندی منازعات:

 لودججدجشرح دسته بندی منازعات مربوط به زمین

نام دسته بندی

تشریح

دسترسی یا دستیابی

چالشهای موجود در برابر "حق
دستیابی" قبأل تدوین شده؛ این
قسمت به چالشهای موجود در
مالکیت اراضی اشاره نمی کند.

میراث

منازعات مربوط به حقوق انتقال
دارایی که بعد از فوت مالک زمین
بوقوع می پیوندند .این منازعات
ممکن است از طریق دستگاه محاکم
دولتی و یا از طریق نظام های معمول
سنتی صورت گیرند.

سرحد (مرز)

منازعات در مورد موقیعت مرزها

تصاحب

منازعاتی که در نتیجهء تصاحب غیر
قانونی زمین به میان میایند.

تعریف نشده

شامل مواردی از منازعات می شوند
که اطاعات کافی در مورد آنها جهت
تشخیص نوع اینگونه منازعات ،در
پایگاه اطالعاتی مراکز مساعدت
های حقوقی منسجم ،وجود ندارد.

آب

منازعات در مورد تخصیص منابع آب
(منازعات مربوط به منابع زمین که
معادل اهمیت آب برای زمین اند ،نیز
به این دسته نسبت داده شده است).

با نگاه کلی به شکل شماره  ،1میبینیم که مهمترین موضوع منازعه در منازعات
زمین ،از تصاحب زمین ناشی می شود .بیشترین منازعات زمین بعد از موضوع
تصاحب ،منازعات مربوط به میراث زمین اند ،بنا ًء این اطالعات حاکی از آن
است که اکثر منازعات موجود در پایگاه اطالعاتی 81 ،فیصد مربوط به منازعات
مالکیت زمین می گردند .منازعات در خصوص مرزهای حدود زمین ،حق

دسترسی
سرحد
میراث
تصاحب
آب
تعریف نشده

اطالعات دفتر ناروی برای مهاجرین (دفتر ناروی برای مهاجرین) نشان می
دهد که مساحت زمین مورد منازعه می تواند از یک جریب به ده ها هزار
جریب برسد .اما در حالی که اوسط هندسی قطعه مورد منازعه در حدود 200
جریب ( 40هکتار) است ،انحراف استاندارد برای این مقدار بسیار باال می باشد
( .) <3000در حقیقت این اوسط هندسی ذریعه بعضی از ارقام بسیار بلند دیگر
تغییر یافته است .اکثر موارد ثبت شده از منازعات ( 71فیصد) مربوط به کمتر از
ده جریب زمین (دو هکتار) می باشند .میزان دفعات توزیع (قطعات) مساحت
های زمین مورد منازعه ،در شکل  2نشان داده شده است که اوسط آن بین دو
تا چهار جریب است.
جداول بعدی (جدول دوم تا چهارم) نشاندهنده این است که آیا موضوع مورد
منازعه ،زمین خصوصی (گروی یا غیر گروی) است ،تحت اداره نظام های
معمول همه گانی؛ و یا موضوع مورد منازعه منبع آبی است .دو مقیاس جهت
مشخص نمودن آسیب پذیری نسبی شخص مدعی مورد استفاده قرار گرفته
است .اول ،اینکه آیا دعوی از طرف زن اقامه می شود و دوم ،اینکه آیا شخص
مدعی عایداتی غیر از کشاورزی بر روی زمین دارد ،یا اینکه عایدات وی تنها
متکی به زمین مورد منازعه می باشد .نظر به اینکه آیا اشخاص درگیر منازعه
می باشند یا یک گروپ (به عنوان مثال یک قریه) ،اطالعات در جداولی به
صورت جمعی و انفرادی ارائه گردیده اند.
7
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دفعات توزیع مساحت های (قطعات) زمین()>26

 لکششکش

مورد منازعه

دفعات

مساحت زمین (جریب)

آسیب پذیری

نوع منبع ( فیصدی قضایا)
مساحت

مزرعه

(فیصدی قضایا)

حسن نیت

خصوصی گروی

خصوصی غیر گروی

نظام معمول همگانی

منبع آب

نوع دیگر

زن

غیر از زراعت

127

33

67

16

16

0

0

34

49

مرز

2

319

3

52

28

21

0

0

35

48

میراث

38

48

19

97

1

1

1

0

21

32

تصاحب

43

363

21

96

1

4

0

0

15

52

آب

1

17

25

25

42

8

8

17

8

14

تعریف نشده

2

237

32

91

4

5

0

0

5

33

دسته بندی

مجموعه به فیصدی

دسترسی

6

(جریب)

 لودججدجتمام موارد ثبت شدهء ان آر سی
آسیب پذیری

نوع منبع ( فیصدی قضایا)
دسته بندی

مجموعه به فیصدی

مساحت
(جریب)

مزرعه

حسن نیت

خصوصی گروی

نظام معمول همگانی

منبع آب

نوع دیگر

زن

غیر از زراعت

دسترسی

4

9

25

82

7

9

2

0

21

30

مرز

7

4

8

69

0

0

15

15

8

15

میراث

34

34

11

98

2

0

0

0

25

41

تصاحب

45

39

11

98

0

2

0

0

13

39

آب

8

16

53

0

0

5

1

94

77

12

تعریف نشده

2

208

32

92

2

6

0

0

26

39

 لودججدجقضایای ان آر سی که به صورت انفرادی اجرا می شوند.

8

خصوصی غیر گروی

(فیصدی قضایا)

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

 لودججدجقضایای ان آر سی که به صورت گروهی اجرا می شوند
آسیب پذیری

نوع منبع ( فیصدی قضایا)
مساحت

مزرعه

حسن نیت

خصوصی گروی

خصوصی غیر گروی

نظام معمول همگانی

منبع آب

نوع دیگر

زن

غیر از زراعت

20

63

37

0

0

0

70

47

25

44

6

38

13

0

56

19

90

0

10

0

0

19

19

85

2

12

2

0

26

16

88

0

13

0

0

88

13

14

86

0

14

0

0

دسته بندی

مجموعه به فیصدی

دسترسی

19

200

مرز

10

761

میراث

20

285

تصاحب

42

3002

9

آب

5

901

38

تعریف نشده

4

99

۳.۳

(جریب)

(فیصدی قضایا)

۳حسن نیت یا عدم حسن نیت

بر اساس شواهد موجود ،منازعات بر سر اراضی روستایی و منابع آبی را می توان
به دو مقوله تقسیم نمود که یکی :وقوع قضیه با "حسن نیت" طوری که هر
دو جانب درگیر با استناد به مدارکی ،عقیده دارند که مستحق حق مالکیت منبع
مورد منازعه می باشند؛ یا وقوع قضیه با "عدم حسن نیت" طوریکه یک جانب
قضیه ،جانب دیگر را به هدف بدست آوردن حق مالکیت منبع از مجراء قانونی،
به چالش می کشاند و برای نیل به این هدف ممکن است طرف با عدم حسن
نیت از ارعاب ،ارائه اسناد ساختگی ،و یا سوء تعبیرعمدی استفاده نماید4 .آمار
و ارقام مراکز مساعدتهای حقوقی منسجم همان طور که در شکل  3نشان
داده شده است ،حاکی از این اصل است که به طور کلی ،میزان منازعاتی که
با عدم حسن نیت صورت می پذیرند بیشتر ازمیزان منازعاتی اند که با حسن
نیت انجام میشوند .بنا ًء به نظر می رسد که موارد ثبت شده از منازعات درمراکز
مساعدتهای حقوقی منسجم نشانده دعوی های با عدم حسن نیت اند که عمدأ
کوشش میکنند تا ملکیت شخص دوم را غضب کنند .هرچند ،اگر ظاهرأ برخورد
جانبین با یکدیگر مبتنی بر حسن نیت باشد ،اما این جریان ،منازعات سختی را
میان آنها بوجود آورده میتواند.
تجزیه و تحلیل آمار نشان می دهد که عموما دعوی های با حسن نیت ،با
تناسب دعوی های با عدم حسن نیت؛ شامل زمین های با مساحت کمتر می
شوند .همچنان ،این موضوع را دریافتیم که منازعات یا دعوی های با حسن
نیت نسبت به منازعات و دعوی های باعدم حسن نیت ،مدت کمتری ادامه
می یابند.

 4کارکنان مراکز مساعدت های حقوقی متعلق به دفتر ناروی برای مهاجرین ،از این معیارات جهت طبقه بندی
نمودن قضایا استفاده نمودند.

نسبت مواردی که در آنها اشخاص مدعی با"حسن
 لکششکش
نیت" اقامه دعوی می کنند به ترتیب دسته بندی موضوع

تعریف نشده

آب

تصاحب

میراث

سرحد

دسترسی

احتماأل این موضوع گمانی را که دعوی های با حسن نیت نسبت به منازعاتی
که با عدم حسن نیت صورت می گیرند راحت تر و بدون درد سر زیاد هستند،
یقینی بسازد؛ اگرچه منازعاتی که با حسن نیت صورت می گیرند بهتر قابل
پیگرد می باشند ،اما میزان دعوی های با عدم حسن نیت در کشور بیشتر اند.
با توجه به این تناسب ،در توسعهء میکانیزیم های راه حل منازعات ،باید شرایط
موجود در دعوی های با عدم حسن نیت جدأ مد نظر گرفته شوند.

۳.۴

 ۳انواع منابع

اکثر موارد ثبت شده از منازعات ،بر روی اراضی خصوصی غیر گروی صورت
می گیرند.عمومأ این نوع اراضی از ارزش بلندتری نسبت به زمین گروی و یا
زمینی که ذریعهء نظام های معمول همه گانی اداره می شوند ،برخوردار می
9
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برخالف انواع دیگر منازعات ،منازعاتی که روی آب صورت می گیرند غالبا
بیشتر مربوط به اراضی گروی می باشند (احتماال به این دلیل که قسمتهای که
از آب کمتری برخوردار اند زودتر گرو داده می شوند ،و یا شاید عدم اطمینان از
اینکه آیا با گرو دادن زمین ،حق استفاده از آب زمین نیز به شخص گرو گیرنده
داده می شود یا خیر).
آزمایش ( X2که نوعی از آزمایشات فرضیهء آماری است و به شکل
 squared testنیز نوشته میشود) برای مطالعهء روابط میان انواع منبع و دسته
بندی های منازعه مورد استفاده قرارگرفت .نتایج بدست آمده حاکی از آن بود
که منازعات در هر دو نوع از مشاجره ،چه از میراث و تصاحب زمین؛ از میزان
قابل انتظار برای اراضی خصوصی غیر گروی فراتر می روند که این نتایج به
ترتیب عبارتند از ( )x2=13.450،sig 0.004و (.)X2=9.885،sig 0.939
منازعات دسترسی به زمین برای انواع مختلف منبع از نگاه آماری ،از میزان قابل
انتظار انحراف پیدا نکرد ( )X2=0.405، sig 0.939و آمار کافی جهت مقایسه
بین منازعات مربوط به تعیین مرز و آب زمین موجود نبود.
chi-

۳.۵

 ۳طول مدت منازعه

روند های واضحی درخصوص مدت زمان دوام منازعات موجود می باشند.
موارد قضایای موجود در ان آر سی حاکی از این مطلب است که هر دو نوع
از منازعات مرتبط با دسترسی و تعیین مرز زمین (به عنوان مثال منازعاتی که
مربوط به حق کامل مالکیت نمی باشند) به اندازه منازعاتی که مرتبط به مسایل
میراثی و مالکیت زمین ،که عموما با عدم حسن نیت به وقوع می پیوندند و به
حق کامل مالکیت ارتباط گرفته و اغلب مربوط به انواع با ارزش تر از منابع زمین
می شوند ،دوامدارتر نمی باشند .منازعات مربوط به میراث و تصاحب زمین که
به طور مداوم به ان آر سی گزارش داده می شوند ،حاوی منازعاتی اند که مدت
پنج سال ادامه داشته اند.
فورمول محاسباتی پی ام سی سی ( )PMCCجهت بررسی رابطه نسبتی میان
نوسان های مساحت زمین و مدت زمان منازعه ،مورد استفاده قرار گرفت که در
نتیجه ،رابطه ی مثبت و بسیار ضعیفی از وابستگی در آن مشخص گردید که در
10
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باشد .این نوع اراضی به خوبی آبیاری گردیده و برای زراعت ،حاصلخیز می
باشند .اما می توان بعضی از تفاوتها را در نحوه وقوع و نوع منازعات از طریق
دسته بندی های متفاوت پیدا نمود .به نظر می رسد مهمترین نوع از منازعات
که زمین گروی و زمین تحت اداره نظام های معمول همه گانی را متاثر می
سازد ،منازعات در ارتباط به حقوق دسترسی و تعیین مرز زمین می باشند .انواع
دیگر منازعات ،بسیار کمتر متداول هستند .اکثریت قاطع منازعات مربوط به
میراث و تصاحب زمین (95فیصد) مربوط به اراضی خصوصی غیر گروی و
با ارزش و قیمت بلند می باشند و تعداد کمتری از منازعات بر سر انواع دیگر
منابع صورت می پذیرند.

فورمول ( )r= 0.032نگاشته میشود .بنا ًء احتمال دارد که مساحت زمین مورد
منازعه رابطه بسیار اندکی با شدت یا قابلیت پیگرد منازعه داشته باشد.

دسترسی
سرحد
میراث
تصاحب
آب

مدت زمان مشاجره

۳.۶

۳آسیب پذیری

اطالعات دفتر ناروی برای مهاجرین (دفتر ناروی برای مهاجرین) دو نوسان
مشخص را در اختیار قرار می دهد که می توان آنها را به عنوان شاخص های
نمونه برای آسیب پذیری مورد استفاده قرار داد .این شاخص ها مشتمل از دو
موضوع اند ،یکی اینکه آیا زن ها در این قضایا درگیر هستند؟ و دوم اینکه آیا
شخص دعوی کننده به جز از حاصالت زراعتی در زمین ،عایداتی دیگری نیز
دارند یا خیر؟
رویهمرفته معلوم گردید زارعینی که عایدات غیر از زراعت بر روی زمین مورد
منازعه دارند ،عمومآ درگیر مشاجراتی هستند که شامل قطعات بزرگتری از
زمین (جریب  ) M=152.21میگردد و این نشاندهنده آن است که تعداد این
زارعان در مقایسه با زارعینی که عایدات خود را از محصوالت زراعتی بر روی
زمین به دست می آورند (جریب  )M=42.33بیشتر است .انحراف استاندارد
این تفاوت به حد  ،0.05می باشد که بسیار قابل توجه بود .رابطه مشارکت زنان
در موارد و منازعات مساحت زمین به طور مشابه مورد آزمایش قرار گرفت.
با تعجب معلوم گردید منازعاتی که زنان در آنها شرکت دارند غالبأ در مساحت
های بزرگتری صورت میپذیرند ،نسبت به منازعاتی که زنان در آن ها دخیل
نیستند( .)P=0.047دلیل این امر میتواند این باشد که زنان غالبا در موارد
منازعه ،گروهی شر کت می کنند که این نوع منازعات معموال باالی زمین های
با مساحات بزرگتری روی می دهند.
به منظور بررسی بیشتر وضعیت آسیب پذیری مدعیانی که دعاوی آنها به دفتر
ان آر سی ارجاع گردیده است ،فهرستی برای داوری ایجاد گردید که در آن،
میزان مشارکت زنان در هر مورد از شکایت را با میزان آن عده از مدعیانی که
عایدات غیر از محصوالت زراعتی روی زمین ندارند ،ترکیب نموده است .میزان
ارقام نشاندهی شده در این فهرست از صفر آغاز(هیچ زنی در منازعه مشارکت
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نداشته ،تمام مدعیان منبع عایداتی غیر از محصوالت زراعتی زمین دارند) و
تا یکصد (در تمام موارد منازعه زنان نیز اشتراک داشته ،و مدعیان هیچ منبع
درآمدی غیر از محصوالت زراعتی زمین ندارند) ختم می گردد .نتایج این تجزیه
و تحلیل در شکل  5نشان داده شده است.
این اطالعات که از موارد منازعات ثبت شده در ان آر سی بدست آمده اند،
حاکی از این اند که در تمام دسته بندی های منازعات زمین به غیر از ردهء
تصاحب زمین ،مدعیانی که در قضایای گروهی شامل می باشند ،نظر به کسانی
که قضایای خود را به طور انفرادی به این دفتر ارائه می دهند آسیب پذیرتر
اند.
تا حدی ،این یافته ها وابسته به اینست که (افراد ضعیفتر با یکدیگر یکجا می
شوند تا قضیه ی را پیگیری نمایند) ،با وجودیکه ،این یافته ها می توانند نحوه
ی جمع آوری اطالعات را ذریعه کارکنان ساحوی ان آر سی نیز بازتاب دهند
که (احتمال اینکه گروه های بزرگ ،حد اقل چندین زن و اعضای خانواده را
که عایداتی غیر از محصوالت زراعتی زمین مورد منازعه ندارند در گروپ خود
شامل می سازند؛ بیشتر است).
با نگاه کلی به منازعات در رده های مختلف مشاجره ،مشاهده می نماییم که
انحراف اندکی در وضعیت آسیب پذیری مدعیان وجود دارد .اما چنانچه موارد
منازعهء اشخاص را از یکدیگر متمایز گردانیم ،در مییابیم مدعیانی که درگیر
در منازعات مربوط به تصاحب زمین اند آسیب پذیرتر از مدعیانی اند که در
منازعات مربوط به قضیای میراث زمین درگیر هستند.
به نظر می رسد منازعاتی که برای تحصیل آب صورت میگیرند مربوط به
مدعیانی اند که کمتر آسیب پذیر هستند .برعکس ،زمانی که قضایای گروهی
(که شامل چندین مدعی می باشند) مورد بررسی قرار می گیرند ،این مسئله
آشکار می شود که افراد درگیر در قضایای تصاحب زمین در حقیقت کمترین
افراد آسیب پذیر بوده و افرادی که درگیر در قضایای مربوط به آب هستند آسیب
پذیرترین افراد به شمار میروند.

۳.۷
گیرند.

۳قضایایکه در آن افراد در مقابل گروه قرار می

بررسی سریع اطالعات نشان داد که قضایای گروهی ثبت شده در دفتر ان
آر سی که ذریعهء چندین مدعی (به عنوان مثال از یک قریه) به این دفتر
ارجاع شدند ،در مقایسه با قضایایی که مدعیان به صورت انفرادی به این دفتر
ارجاع کرده اند ،مربوط به منازعه روی مساحت های بزرگتری از اراضی اند.
این بررسی به روش استفاده از نمونه های مستقل  T،برای مقایسه مساحات
اراضی مورد منازعه در هر قضیه ،صورت گرفت .نتایج بدست آمده حاکی از
آن بود که مساحت اوسط زمین برای قضایای تحت پیگرد گروهی بسیار

بزرگ ( 1335.96جریب ،انحراف معیار استاندارد  )9696.9در حالی که مساحت
اوسط زمین برای مواردی که به طور انفرادی تعقیب می شوند کم می باشد
( 50.15جریب ،انحراف معیار استاندارد  )348.54که این تفاوت قابل توجه بود
( .)p=0.047عالوه بر این ،قضایایی که به صورت گروهی پیگیری می شوند
با رقم  Mean Rank 346.0در مقایسه با قضایایی که به طور انفرادی با
رقم  )Mann-Whitney U Test (p=0.048(( ،314.17تمایل به متداوم
بودن نشان می دهند.
chi-

آزمایش ( X2که نوعی از آزمایشات فرضیهء آماری است و به شکل
 squared testنیز نوشته میشود) بیانگر تفاوتهایی در بین انواع مدعی علیه
هان در انواع مختلفی از قضایا می باشد.)X2=81.84 sig <0.0005(.
اگرچه قضایایی که به صورت گروهی (از طرف یک قریه) ارائه می شوند و
کم تر از یک چهارم از کل قضایایی را تشکیل می دهند که در ارتباط به آنها
آمار و ارقام موجود می باشد .این قضایای گروهی  50،فیصد از تمام قضایایی
را تشکیل می دهند که در آن ،قضایا مربوط به منازعات یک قریه بر علیه قریه
های دیگر می باشند و به عین میزان ( 50فیصد دیگر) از این قضایای گروهی
مربوط به منازعات با دولت می شوند.
اضافه از یک سوم از قضایای منازعات بر علیه قومندانان ،ذریعه گروه ها اقامه
دعوی می شوند .اما میزان نسبتا کمی از قضایا گروهی برعلیه فامیل ها ،قریه
جات یا افراد عودت کرده به وطن اقامه می شوند .بنا ًء قضایای گروهی زمانی
بروز می نمایند که یک عدم توازن قدرت در بین طرف های درگیر وجود
داشته باشد.
آزمایش  Xنیز جهت بررسی این موضوع که آیا رابطه ی میان ماهیت
منازعات یعنی حسن نیت و عدم حسن نیت قضایا ،با نحوه پیشبرد آن منازعات
وجود دارد یا خیر ،انجام شد .نتایج حاصله حاکی از یک انحراف در میزان تناوب
متوقعه می باشد .قضایای گروهی به میزان زیادتری نظر به قضایایی که با عدم
حسن نیت دنبال می شوند ،به وقوع می پیوندند.)X2=7.04 sig 00.8( .
2

قضایایی که مربوط به گروه ها می شوند ازنگاه مساحت زمین ،مدت زمان
منازعه و منازعه کنندگان از قضایای مربوط به اشخاص متفاوت می باشند .در
پروژه های آینده برای مطالعه جداگانه این گونه از منازعات یک توجیه وجود
دارد .خالصه ی از یافته های اولیه در ارتباط به این تفاوتها در جدول شماره 5
ارائه گردیده است.
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سلسله نشریات موضوعی AREU

 لودججدجخالصه ایی از اختالفات میان قضایای گروهی و قضایای
شخصی
اجزاء

منازعه انفرادی

منازعه گروهی

مساحت زمین

مساحت کوچکتر

مساحت بزرگتر

مدت زمان منازعه

کوتاهتر

طوالنی تر

حسن نیت

به طور نسبی میزان زیادی به طور نسبی میزان کمی از
از منازعات با حسن نیت می منازعات با حسن نیت می
باشند

نوع منبع زمین

باشند

اکثرا در ارتباط با زمین انفرادی به طور نسبی میزان زیادتری
می باشد

از منازعات در ارتباط به دارایی
عامه می باشد

طرفین مورد منازعه

به طور نسبی میزان زیادی به طور نسبی میزان زیادی از
از منازعات میان یک فامیل منازعات مربوط به قریجات
یا همسایگان در همان قریه دیگر ،قومندانان و دولت می
صورت می گیرند

۳.۸

باشند( عدم توازن قدرت)

۳یافته های کلیدی از نوع شناسی

۱ .۱باالترین میزان از منازعات مربوط به حقوق مالکیت یک دارایی می باشد:
مسئله میراث و تصاحب زمین از موارد اصلی یک منازعه به شمار می روند.
۲ .۲اکثر منازعات مربوط به مساحت کمتر از ده جریب زمین می باشند.اما
منازعاتی که در بلندترین مساحت ها رخ می دهند معموال مربوط به یک دارایی
عامه می شود.
۳ .۳اکثر منازعات با عدم حسن نیت انجام می پذیرند .به نظر می رسد که
قابلیت شناسایی اینگونه از منازعات کمتر از منازعاتی می باشد که با حسن
نیت انجام می گیرند.
۴ .۴بعضی از منابع از قبل مستعد مواجه شدن با انواع انفرادی از منازعه
هستند:
•زمین انفرادی غیر گروی از ارزش باالیی برخوردار بوده و مستعد منازعات
"تصاحب " یا "میراث" می باشد.
•میزان زیادی از منازعات "دسترسی" و "سرحد" زمین مربوط به زمین
گروی و دارایی عامه می باشند.
•به طور نسبی میزان باالیی از منازعات آب مرتبط با منازعات زمین گروی
می باشند.
۵ .۵منازعاتی که در رقابت بر سر مالکیت زمین رخ می دهند از دیگر انواع
قضایای زمین دوامدارتر می باشند.
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۶ .۶هر طرفی که تمایل به تعقیب یک قضیه به صورت جمعی داشته باشد،
آسیب پذیر ترین طرف منازعه خواهد بود .میزان زیادی از قضایای "گروهی "
با عدم توازن قدرت روبرو می شوند که در مخالفت با قومندانان ،دولت و دیگر
گروه های قدرتمند قرار دارند.
۷ .۷در اکثر خصوصیات ،قضایایی که به صورت گروهی دنبال می شوند ،
در اکثر خصوصیات از نگاه مساحت ،اشخاص منازعه کننده ،و اینکه آیا این
منازعات با حسن نیت یا عدم حسن نیت انجام می شوند ،از قضایایی که به
صورت انفرادی دنبال می شوند ،متمایز می باشند.
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.۴

۴خالصه قضایای آزمایشی

این بخش پنج مورد انتخاب شده از منازعات زمین را به حیث نمونه هایی از
منازعات زمین که در نقاط دیگر افغانستان به وقوع می پیوندند ،به طور مختصر
بیان می کند .خالصه ایی از موقعیت و مشخصات قضایای آزمایشی در جدول
شماره  6آمده است و در شکل شماره  6بر روی نقشه نمایش داده شده است
 .به هدف دادن یک پیش منظر ضروری به خوانندگان که بر اساس آن بتوانند
میکانیزمهای راه حل را که در ادامه این گزارش آمده است راا درک نمایند ،این
پنج مورد از قضایای آزمایشی با جزییات بیشتر درذیل مورد بررسی قرار می
گیرند .برای هر قضیه ،اطالعاتی در خصوص موقعیت منازعه ،طبقه بندی اولیه
و ثانویه منازعه ،منبع در منازعه ،طرفین درگیر منازعه ،وضعیت فعلی منازعه،
استراتیژی حل منازعه ،و پرابلم های کلیدی منازعه ارائه گردیده اند .همانطور
که در بخش  2بحث گردید ،پروژه ال سی ،همچنین شیوه هایی که باعث
شد تا قضایا مورد توجه آنها قرار گیرد را نیز مورد آزمایش قرار داد ،و کوشش
نمود تا نه تنها از تطابق این پنج قضیه انتخاب شده با کتگوریهایی که در نوع
شناسی منازعه زمین تعیین گردیده اطمینان دهد ،بلکه همچنان کوشش نمود
تا این پنچ مورد از قضایا ،نماینده و شاخصی از محدوده وسیعتری از قضایا در
هر کتگوری باشد.

هرات

بغالن

 لودججدجخالصه قضایای آزمایشی
موقعیت

منبع

(والیت)
کندوز

 20جریب
از زمین
آبیاری شده

طبقه بندی

طبقه بندی

طرفین

اولیه منازعه

ثانویه منازعه

(منازعه)

تصاحب
زمین

حقوق زمین
شخص
عودت کرده
به وطن

دو فرد ذکور از طریق
سیستم
کشاورز
محاکم
همراه با
فامیلهایشان دولتی،
در مراحل
بعدی به
میکانیزم
مبتی بر
جوامع
محلی
ارجاع و در
آنجا حل و
فصل گردد.

یک زن
حقوق
 6.9جریب حقوق
میراثی زمین میراثی زمین متاهل و
از زمین
دو برادران
مربوط به
آبیاری
اناث ،حقوق بزرگترش
شده ویک
زمین مربوط
دکان بر
به شخص
روی دارایی
عودت کرده
(زمین)
به وطن
 630جریب بیجاشدگان
گروهی
از زمین
مستفیذ شده و احتماال
از آب باران تصاحب
زمین
و مناسب
برای آبیاری
که جهت
کشت با
مقیاس کم
و مقاصد
مسکونی
مورد استفاده
قرار می
گیرد.

راه حل
 63فامیل
اسماعیلیه و از طریق
تعداد نامعین سیستم
محاکم
از فامیل
های پشتون دولتی و
میکانیزم
مبتنی بر
جوامع
محلی
دنبال
گردید که
با شکست
مواجه شد،
راه حل
از طریق
گروپ
حمایتی
سیاسی در
سطح ملی
در جریان
می باشد.

اقدام راه حل

پروان

منبع آب با
آبرسانی از
طریق کانال

منبع دارایی
عامه

میکانیزم
مبتنی بر
جوامع
محلی

 20قریه
سنجیددره
نزدیک به
منبع آب
(به تعداد
3000
خانوار) و
 3قریه
خالزی (به
تعداد 2000
خانوار)

میکانیزم
مبتنی بر
جوامع
محلی با
جزئی از
حمایت
سیاسی
محلی
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موقعیت قضایای آزمایشی بر روی نقشه

 لکششکش
2000

پنجشیر

جریب

از زمین

منبع دارایی
عامه

منازعه کندوز
نوع :تصاحب زمین
دست اندر کار :زارعان

چراگاه ،که

منازعه پنجشیر

تعداد کمی

میکانیزم

چوپان با

جوامع

از کوچیان

تقریبا 213

خانوار قریه

بر روی آن

نوع :دسترسی به چراگاهبه صورت

دست اندر کار :کوچی ها

مضاعف

منازعه بغالن
زمینکشت
نوع :تصرف

دست اندر کار :گروه بزرگ
صورت

می گیرد

۴.۱

مبتنی بر
محلی با

ضرورت

بازسازی

بیرونی
منازعه پروان
نوع :تخصیص آب
دست اندر کار :قریه جات
طرزالعمل رسمی :محکمه رسمی

کانال

منازعه هرات
نوع :میراث
دست اندر کار :یک زن

۴قضیه آزمایش شماره :1تصاحب زمین

موقعیت منازعه :والیت کندوز
طبقه بندی اولیه منازعه :تصاحب زمین
طبقه بندی ثانویه منازعه :حقوق زمین مربوط به شخص عودت کننده به وطن
منبع منازعه :بیست جریب از زمین آبیاری شده ،این دارایی ها در ریاست امالک
ولوسوالی ثبت می باشند.
طرفین منازعه :دو زارع از طبقه ذکور به همرای پنج تا هشت نفر اعضای فامیلهایشان.
یک زارع(مدعی علیه) زمین را بعد از این که شخص ادعا کننده (مدعی ) در سال
 1982به پاکستان فرار نمود ،تصاحب کرده است.

ماهیت منازعه
مدعی ادعا می کرد که وی زمین را از پدرش در سالهای  ،1330در پروسه
اسکان مجدد ناقلین  5به ارث برده است .این زمین دردفتر ثبت اداره امالک
زمین ولسوالی به ثبت رسیده بود( ثبت زمین در ریاست های امالک غیر
 5ناقلین پروسه توزیع زمین بود که در میان دیگر پروسه ها ،در زمان زعامت پادشاه ظاهر شاه اجرا می گردید.
ظاهر شاه در اواسط قرن بیست هجری به درجات مختلف از قدرت در افغانستان حکمرانی می نمود .در زمان
سلطنتش تصور برآن بود که مناطق شمال و شمال غرب افغانستان به علت میزان ظرفیت کشت زمین ها ،از نفوس
کمتری برخوردار بود.پادشاه فامیل های ابتدایی از پشتونها را از جنوب و جنوب غرب کشور به این نواحی جهت کشت
و حاصلخیز نمودن زمین اسکنان مجدد داد تا به این ترتیب بتواند دایره قدرت سیاسی خود را گسترش دهد .برای
چندین نسل اینگونه از پروژه های توزیع زمین منجر به منازعات چندین طرف ه بر سر مالکیت زمین و تصاحب
قدرت محلی گردیده که شدت این نوع منازعات با اختالفات قوی بیشتر می شد .پروسه ناقلین بر طبق فرمان (حکم
یا اعالن قانونی) اجرا میگردید.
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معمول می باشد اما غیر ممکن نمی باشد).مدعی بعد از فوت پدرش زمین را
به ارث برده و بر روی زمین کار می کرد تا زمانی که در سال  1382در زمان
اشغال روسها 6به پاکستان گریخت .سپس مدعی علیه کار زراعت را بر روی
زمین شروع نمود و کارش را بدون هیچگونه جنجال تا زمانی که مدعی بعد از
سقوط رژیم طالبان دوباره به افغانستان عودت نمود ادامه می داد.
مدعی علیه ادعا می کند که پدر وی مبلغ قیمت زمین را به پدر مدعی که مجبور
بود برای اسکنان مجدد ،در پروسه ناقالن این مبلغ را بپردازد ،به عنوان قرض
داده بود .مدعی علیه ادعا می کند که توافق بر این بوده است که پدرمدعی بعد
از مدتی زمین را به پدر مدعی بفروشد  .مدعی علیه دو مدارک غیر رسمی که
یکی از آنها حجت خط (توافق قرضه) و دیگر عرفی (توافق فروشات) بود را به
عنوان سند به محکمه ارائه نمود .اسناد حجت خط وعرفی هر دو از جمله اسناد
غیر رسمی به شمار می آیند که از طرف جامعه محلی صادر شده که تنها از
طریق شاهدان عینی قابل شناسایی و تصدیق می باشند.
مدعی از والی کندوز دادخواهی نمود و والی دستورداد تا هیئتی جهت پیدا نمودن
راه حل قضیه ،ایجاد گردد 7.به دلیل اینکه هر دو طرف دارای اسناد مالکیت
بودند ،هیئت پیشنهاد کرد تا قضیه منازعه جهت استماع به محکمه ابتدایی
ارجاع داده شود .این پیشنهاد غیر الزامی بود اما هر دو طرف بر حسب ضروت
با آن موافت نمودند.
محکمه ابتدایی از مدعی و مدعی علیه درخواست نمود تا شاهدین خود را به
محکمه احضار نمایند .شاهدین مدعی شهادت دادند که زمین از طریق پروسه
ناقلین به پدر وی داده شده بود و اذعان کردند که آنها از وجود کدام توافقی
که با پدر مدعی علیه صورت گرفته باشد ،آگاهی ندارند .مدعی علیه توضیح داد
که تمام اشخاصی که در زمان معامله زمین حاضر بودند دیگر زنده نیستند بناء
مدعی علیه اشخاصی را به عنوان شاهد احضار نموده است که تنها می توانند
اظهار نمایند که آنها شنیده اند پدر مدعی علیه خانه را از پدر مدعی خریده
بوده است.
محکمه شهادت های شاهدین را نپذیرفت و به به مدعی علیه این فرصت را
داد تا شاهدینی را احضار نماید که در زمان معامله زمین حضور داشتند اما مدعی
علیه از انجام این کار عاجز ماند.
محکمه فیصله نمود که زمین متعلق به مدعی که دارای اسناد قانونی بهتربود
 6دالیل بسیار زیادی مانند ثروت ،قومیت و تاریخچه فامیلی وجود دارد که باعث می شود یک فرد از کشور خود
گریخته و برای اقامت به کشور دیگری برود.
 7ایجاد یک هیئت برای حل و فصل منازعه زمین به خصوص زمانی که مسئله یک زمین عمومی در میان باشد،
غالبا یک طرزالعمل معمول در مناطق شمال غرب افغانستان می باشد.معموال این نوع از هیئت ها ذریعه والی والیت
ایجاد گردیده و شامل اعضایی از ریاست امالک محلی و دفاتر قضایی می باشند .بنا به گفته ها ،یک پروسیجر ادارای
برای مقید ساختن هیت وجود دارد که قادر نبودیم اطالعات بیشتری در این ارتباط بدست آوریم.

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

می باشد 8.ادعای مدعی به این دلیل پذیرفته شد که وی اسنادی را به محکمه
ارائه نمود که نشان می داد پدرش زمین را به طور مستقیم از دولت افغانستان
دریافت نموده بود و زمین در ریاست امالک به ثبت رسیده بود و اینکه پدر وی
قبال مالیاتهای مربوط به زمین را به دولت پرداخته کرده بود.با صدور حکم به
نفع مدعی در محکمه ابتدایی ،قضیه زمانی مغلق تر گردید که مدعی اعالم
کرد که وی در ارتباط به جزئیات معامله اطمینان کافی ندارد و شخص مدعی
علیه ممکن است در ادعای خود صادق باشد.
مدعی علیه این فیصله محکمه را ،به محکمه استیناف کندوز استیناف نمود
و تقاضای انتقال قضیه به محکمه استیناف والیت بغالن را نمود که درنتیجه
قضیه به آن محکمه انتقال یافت..
چگونگی انتقال قضیه به محکمه استیناف بغالن شفاف نمی باشد :مدعی ادعا
می کند که مدعی علیه به این دلیل درخواست انتقال قضیه را نموده است که
وی گمان می کند محکمه استیناف کندوز به نفع مدعی حکم خواهد نمود.
مدعی همچنان ادعا می کند که مدعی علیه به این دلیل درخواست انتقال
قضیه را به محکمه استیناف بغالن نموده است که وی اقوامی را در میان
اعضای آن محکمه دارد .علی رغم عدم وجود دالیل کافی برای انتقال این
قضیه ،محکمه عالی افغانستان این اجازه نامه انتقال قضیه را صادر نمود.
مدعی به علت ترس از اینکه این انتقال ممکن است باعث بروز وقفه در قضیه،
رشوت و یا حکم به نفع مدعی علیه گردد ،در خواست نمود تا این قضیه به
محکمه ویژه منازعات دارایی ها کابل انتقال یابد .وکیالن دفتر ناروی برای
مهاجرین به مدعی توضیح دادند که این درخواست وی به علت نداشتن
مدرک عودت داوطلبانه یا دیگر مدرکی که نشان دهنده وضعیت مهاجر ت و
اینکه وی به وطن عودت کرده است ،غیر ممکن می باشد و به درخواست وی
رسیدگی نشد.
اما این قضیه هیچ گاه به استماع محکمه استیناف بغالن نرسید ،زیرا مدعی
علی رغم پیروزیش در محکمه ابتدایی ،پذیرفت تا قضیه را جهت وساطت و
بررسی مشروعیت و منصفانه بودن دالیل به جرگه ارجاع نماید.
با واسطه گری جرگه توافق بر این شد که مدعی به شرطی می تواند مالکیت
زمین را دوباره بدست آورد که مبلغ باقی مانده از قرضه ( مبلغ 100000افغانی
معادل  20000دالر) را که پدرش بدهکار بود بپردازد ،که در این صورت مدعی
علیه در آینده هیچگونه ادعایی بر مالکیت زمین نخواهد داشت .هر دو طرف
منازعه با این مفاد موافقت نموده و یک سند موافقت نامه راامضاء نمودند.

 8ممکن است پایه حقوقی شامل ماده  203از قانون مدنی باشد که بیان می کند اولین قدم در پروسه اجراآت قضایی
تعیین نمودن طرفین منازعه و اینکه کدامیک از طرفین شواهد مشروع برای دعوی خود دارد(.جریده رسمی ،نشریه
شماره  ،722ماده  [203ترجمه غیر رسمی به زبان انگلیسی])

طرفین این سند موافقت نامه را به محکمه ارائه نمودند تا در سلسله اسناد
محکمه درج گردد.
ماده  231قانون مدنی بیان می کند که:9
" اگر طرفین دعوی اختالفات خویش را قبل از آغاز دعوی و اجراآت قضایی
حل و فصل نمایند ،توافق آنها باید تحریر گردیده و منازعه آنها مختومه اعالن
گردد".
این ماده ذریعه وکیالن دفتر ناروی برای مهاجرین و دیگران ،به این صورت
تفسیر می شود که توافقات وساطت شده که به محکمه ارئه می شوند باید به
عنوان اسناد رسمی در محکمه ثبت گردند.
استراتیژی راه حل منازعه :مدعی قضیه را به سیستم محاکم دولتی آورد
اما بعدا پذیرفت تا قضیه مورد وساطت جرگه قرار گیرد  ،این در حالی بود که
در مرحله محکمه ابتدایی فیصله به نفع وی خاتمه یافته بود ،این تصمیم مدعی
بر اساس دوعامل بود .اوالعدم اطمینان ازیک محاکمه منصفانه در سطح
محکمه اسیناف ،زیرا مدعی علیه ممکن بود در آن محاکمه تاثیر گذار باشد.
ثانیا ،با ارزیابی شخصی دریافت که یک جرگه در نظرجامعه محلی از مشروعیت
بیشتری برخودار می باشد و بنابر این عالوه بر اینکه جایگاه اجتماعی و امنیت
وی و خانواده اش را در اجتماع حفظ کرده و بهبود می بخشد ،می تواند ضمینه
اجرای قویتر تصمیم را نیز فراهم سازد.
معضالت کلیدی:
•فواید میکانیزم های راه حلی که مبتنی برجوامع محلی می باشند نسبت
به سیستم محاکم دولتی ،از قبیل کار آمدی و مشروعیت در نظر افراد جوامع
10
محلی
•اسناد دوگانه مالکیت زمین،که احتماال هر دو داری مشروعیت می باشند
11
زیرا اینگونه اسناد از طرف رژیم های دولتی افغان صادر می گردند.
•فساد در سیستم محاکم دولتی ،در این قضیه مشاهده گردید که یک طرف
توانایی اعمال نفود می باشد که این تاثیر می تواند به طور بیرونی در امر
9

جریده رسمی نشریه شماره  ،722ماده [ 231ترجمه غیررسمی به زبان انگلیسی

 10فواید و نواقص مقایسوی سیستم محاکم دولتی در مقابل سیستم های مبتی بر جوامع محلی در جای دیگر
به صورت عمیقتر بررسی گردیده است .به طور مثال این گزارش توماس بارفیلد،نیامات نجومی و جی الکساندر را
به نام " برخورد دو خوبی  :راه حل دولتی و غیر دولتی حل منازعه در افغانستان "،نشرشده از طرف انستیتوت ایاالت
متحده آمریکا برای صلح را مورد مالحظه قرار دهید .این گزارش در این آدرس اینترنتی قابل دسترسی میباشد.
 http//www.usip.org/ruleoflaw/projects/clash_two_goods.pdfدر تاریخ  8آپریل
سال  2009بدست آمد)
 11از اواسط سال  1350و در طی ده ها سال کشمکش های داخلی  ،رژیمهای زیادی قدرت را در افغانستان
بدست گرفته اند.رژیمهایی جدید که اغلب از طریق اعمال زور به قدرت می رسیدند اعمال رژیمهای قبلی خود را از
نگاه مشروعیت به رسمیت نمی شناختند.
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قضاوت تاثیر داشته باشد.
•وجود چالش در به جریان نگه داشتن قضایا در سیستم محکمه دولت که
اغلب ناکارآمد بوده ودر طی آن اسناد قضایا بر روی هم انباشته شده و به آنها
رسیدگی نمی شود.
•رسمی سازی تصامیمی که از طریق میکانیزم مبتی بر جامعه محلی بدست
آمده است.

۴.۲

۴قضیه آزمایشی شماره :2حقوق میراث زنان

موقعیت منازعه :والیت هرات
طبقه بندی اولیه منازعه :حقوق میراثی زمین
طبقه بندی ثانویه منازعه :حقوق میراثی زمین زن،حقوق زمین مربوط به شخص
عودت کننده به وطن
منبع منازعه 6.9 :جریب از زمین آبیاری شده که اغلب به صورت مشترک با زارعان
محلی بر روی آن کشت صورت می گیرد و یک دکان بر روی زمین

ماهیت منازعه

در دوم ماه عقرب سال  ،1386مدعی برای دریافت مساعد به دفتر ناروی برای
مهاجرین مراجعه نمود .دفتر ناروی برای مهاجرین با وارثین تماس گرفت که
در نتیجه این تماس تمام آنها در شورای بزرگان و رهبران جامعه محلی در ماه
عقرب  1386حضور یافتند .دفتر ناروی برای مهاجرین حقوق میراث زمین را بر
12
طبق شورا و قوانین مدنی توضیح داد.
عقیده بر این بود که وارثین قانونی دراین قضیه همسر متوفی( در شریعت به
حیث ذوالفروض دسته بندی شده است) و اوالدهای متوفی (در شریعت به حیث
الصبا دسته بندی شده است) باشند .وکیالن دفتر ناروی برای مهاجرین حقوق
میراث مربوط به هر یک از کتگوریها را توضیح دادند .بر این اساس ،به همسر
متوفی یک بر هشت حصه از میراث شوهر تخصیص داده شد و هفت حصه
باقی مانده در میان اوالدها تقسیم گردید .اوالدهای ذکور دو چند از اوالدهای
اناث سهم ترکه را دریافت نمودند.
مشروعیت فروش دکان نیز مورد سؤال قرار گرفت .بر اساس شریعت و قوانین
مدنی دارایی به ارث رسیده قبل از اینکه به فروش برسد باید میان وارثان
تقسیم گردد یا اینکه با امضای وارثان فروخته شود.حقوق عرفی در این قضیه
و در دیگر نقاط کشور بزرگان را ملزم می سازد تا اسناد معامله را توشیح نمایند.
بزرگان محلی در این قضیه با امضاء نمودن اسناد معامله و عدم دادن اطمینان
از پایبندی به شریعت و حقوق مدنی ،از حقوق مدعی ( به احتمال زیاد به خاطر
عدم آگاهی )تجاوز کرده بودند.که بدین ترتیب قانونیت فروش دکان نیز مورد
سؤال قرار گرفت.
بر طبق این توضیحات حقوق مربوط به میراث اعضای فامیل مورد بررسی
دوباره قراگرفت که بعد از آن مدعی به اندازه سهم همشیرگانش از میراث سهم
گرفت .یک نماینده محل زمین را تعیین حدود نموده و در تاریخ  29عقرب سال
1386مدعی  0.335جریب از نقاط مختلف زمین را به همراه  71600افغانی
( 1432دالر) را به حیث حق االرث و قیمت دکان که قبال ذریعه برادرانش
فرخته شده بود ،دریافت نمود .یک سند موافقت نامه امضاء شد و به محکمه
ارائه گردید.

پدر افراد منازعه کننده ،خانواده خود را در سال  1365و در زمان اشغال روس ها
به ایران برد .بعد از فوت پدرشان در سال  ،1368مدعی و پنج همشیره  ،شش
برادر ( که دو نفر از آنها افراد مدعی علیه می باشند) و مادر وی وارث زمین و
دارایی های به جای مانده از پدرشان گردند .در زمان اقامت فامیل در ایران،
مدعی علیه هان مکررا بین ایران و دارایی شان در شهر هرات رفت و آمد می
نمودند ،در حالی که مدعی در سال  1385به وطن باز گشت نمود .مادر ،خواهر
و برادران مدعی قبل از سال  1385به وطن بازگشت کردند که متعاقبا دارایی
در میان افراد (طرف های) حاضر (به غیر از شخص مدعی ) تقسیم گردید.با
بازگشت مدعی به وطن وی تقاضای پول و زمین برای یک دکان نمود .مدعی
تصور می کرد که مدعی علیه هان در قبال وی مسئولیت دارند زیرا آنها از ایران
زودتر بازگشت کرده بودند و کنترل دارایی ها را در اختیار خود گرفته ،و میراث
را آنها در میان دیگر اعضای فامیل تقسیم نموده بودند .خانواده مدعی وی را
حمایت نکردند.

 12نباید تصور کرد که حتی بزرگان و رهبران محلی از شریعت آگاهی کامل دارند چه برسد به متخصصین در
شریعت .به عنوان مثال در کورس آموزشی که از طرف دفتر ناروی برای مهاجرین برای مسائل میراث ،دارایی و
قوانین فامیلی ارائه برای بزرگان و رهبران محلی در ده ولسوالی از هرات تدارک داده شده بود ،مشاهده گردید که
غالب شرکت کنندگان در این کورس آموزشی باسواد بوده اما از شریعت اگاهی محدودی دارند .این یک مسئله
تعجب آوری نیست به این دلیل که موضوع شریعت یک موضوع مغلق می باشد که ممکن است صرف مال های
ارشد از آن اگاهی کامل داشته باشند .قابل ذکر است که آگاهی اکثر مالها از شریعت کامل نمی باشد و تنها در یک
یا چندین بخش از شریعت تخصص دارند .به عنوان مثال ،اکثر مالهای ارشد در ارتباط به قوانین میراث آگاهی دارند
که در حقیقت این امر بسیاردشواری است.

در ماه ثور ، 1385مدعی و شوهرش سعی نمودند تا این قضیه را ازطریق شورا
حل و در ماه جوزای سال  1385از طریق محکمه شهر هرات حل و فصل
نمایند .در هر دو قضیه محکمه و شورا به مدعی و شوهرش خاطر نشان ساختند
که بدون حضور وارثان امکان حل و فصل این قضیه وجود نخواهد داشت.

بدین ترتیب اکثر شوراهای محلی تشکیل شده اند از بزرگان و رهبران مذهبی ،که ریاست این شوراها را یک یاچندین
مال به عهده دارند .فیصله ها بر اساس رهنمایی های مال ها  ،ذریعه رهبران اتخاد می شوند .در حقیقت مشروعیت
شورا بستگی به حضور و رهنماییهای مالها دارد .مشکلی که در شوراها در مناطق دورست وجود دارد اینست که
مالهای آگاه از مسائل شرعی همیشه برای شرکت در این شوراها در دسترس نمی باشند .که در این حالت شوراها
ذریعه مالهایی که آگاهی محدودی از مسائل شرعی دارند اداره می شوند .در این قضایا فیصله ها بر اساس عرف
محلی و آگاهی رهبران از عدالت می باشد که در اکثر موارد این فیصله ها به جای منبع شریعت ،بر اساس توافق
و مصالحه اتخاد می گردند.
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منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

استراتیژی راه حل منازعه:
هم مدعی و هم مدعی علیه هان بر این موضوع متفق القول بودند که وساطت
مبتی بر اجتماع محلی ،در عین حفظ نمودن حیثیت فامیلی شان ،بهترین
فرصت را برای حل و فصل سریع این منازعه فراهم آورد .تیم پروژه حل
منازعه در امر وساطت  ،به مدعی علیه هان از طریق برگزاری مجالس دو
جانبه که در طی آنها به مدعی علیه هان در ارتباط به هدف وساطت  ،نقش بی
طرفانه واسطه گری و مسائل مربوط به حقوق شریعت آگاهی مختصر داده
می شد ،مساعدت نمود .حسن نیت مدعی علیه هان نسبت به مدعی ( خواهر
آنها) ،البته نه به صورت الزامی ،عامل بسیار مهمی در موفقیت راه حل منازعه
به شمار می رفت.
به دلیل عدم وجود آگاهی کامل در میان جامعه محلی از ماهیت قضیه ،تیم
دفتر ناروی برای مهاجرین ضرورت داشت تا این شورا را ترتیب دهد ،ظاهرا
این ضرورت از آنجا ناشی می شد که اعضای شورا تمایل به رسیدگی به این
قضیه نداشتند که این مسئله به ویژه به علت ارتباط گرفتن این قضیه با یک
زن ناشی می شد .به نظر می رسد که اعضای شورا بدون سهم گیری دفتر
ناروی برای مهاجرین برای دائر نمودن شورا تمایلی از خود نشان نمی دادند به
این علت که مدعی ار طبقه اناث و مدعی علیه هان از طبقه ذکور بودند .اگر هم
شوهر مدعی درخواست ایجاد شورا را می نمود ،با درخواست وی موافقه صورت
نمی گرفت .اما ممکن است علت کار آمد نبودن ااین روش ماهیت میراثی بودن
قضیه باشد که در آن شوهر مدعی هیچ سهمی و نقشی نداشته است.همچنان
بر اساس قوانین مدنی افغانستان ،برای این منظور ،مدعی علیه ملزم است تا از
سیستم محاکم دولتی جهت اعطای قدرت وکالت برای شوهرش درخواست
به عمل آورد.
حمایت قانون برای تصمیم شورا شامل ماده  1993قوانین مدنی می گردد":
مالیکت دارایی منقول و غیر منقول ،و حقوق بر جای مانده متوفی باید به وارثین
منتقل شود که این اصل باید در مطابقت با احکام .....باشد" .13ماده 1994
تصریح می کند که "حق ارث در زمان مرگ میراث گذار به رسمیت شناخته
می شود "....و ماده  2091تصریح می کند که ":هر یک از وارثین باید از قیم
درخواست نمایند تا سهم وی را (ترکه) به صورت جداگانه به وی بپردازد به جز
در زمانی که میراث به اساس توافق قبلی یا احکام قانون باید به صورت میراث
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عمومی باقی بماند".

•فواید راه حل منازعه مبتنی بر جامعه محلی در مقابل (مقایسه با) سیستم
محاکم دولتی ،از قبیل داشتن کارآمدی و مشروعیت در نظر جامعه محلی وحفظ
حیثیت
•حقوق میراثی زنان بر اساس شریعت و سیستم محاکم دولتی ،شامل
15
تناقضاتی در میان این موارد
•حقوق شخص عودت کننده به وطن و مشکل در اجراآت در قضیه در زمانی
که هنوزتمام دست اندرکاران به افغانستان بازگشت ننموده اند.
•رسمی سازی تصامیمی که از طریق میکانیزم مبتی بر جامعه محلی بدست
آمده است.

۴.۳

۴قضیه آزمایشی شماره :3بیجاشدگی گروهی

موقعیت منازعه :والیت بغالن
طبقه بندی ابتدایی منازعه :بیجاشدگی گروهی و احتماال تصاحب زمین
طبقه بندی ثانویه منازعه :غیر قابل تطبیق
منبع منازعه :شصت و سی جریب از زمین که به منظور کشت در مقیاس کوچک و
مقاصد سکونتی مورد استفاده قرار می گیرد .این زمین برای آبیاری بسیار مناسب بوده
اما هیچگونه تاسیسات آبرسانی در آنجا موجود نمی باشد.در حال حاضر زمین لم یزرع
بوده و به علت منازعات ،ساکنان بسیار کمی در آن زندگی می کنند .دولت افغانستان
پالن احداث یک سد را در این ناحیه دارد اگرچه این سد منبع مورد منازعه را سیراب
نخواهد و تنها زمینهای موجود در همسایگی آن از آب مستفیذ خواهند شد(شامل
قسمتی از زمینهایی که مربوط به فامیلهای طرف پشتون منازعه می گردند) .در
سطح ملی بحث و گفتگو در ارتباط به احداث یک شهرک در ساحه مورد منازعه برای
جمعیت بی جا شده در کنار منبع ذخیره آبی که بواسطه سد ایجاد می شود ،انجام
گرفته است  .مکانزیمی که از طریق آن خسارت افراد بی جا شده جبران گردد هنوز
واضح و مشخص نبوده و ظرفیت های کم دولت افغانستان به خصوص در قسمت اداره
ثبت مالیات بر امالک و ریاست امالک ،باعث مشکل شدن این پروسه می گردد.
طرفین مورد منازعه :شصت و سه فامیل اسماعلیه(مدعیان) و تعداد نامشخص از
فامیلهای پشتون (مدعی علیه هان) .فامیلهای اسماعیلیه بی جا گردیده اند و در پل
خمری  ،مرکز والیت بغالن زندگی می کنند.فامیلهای پشتون در نزدیگی زمین مورد
منازعه

معضالت کلیدی:

 13جریده رسمی ،نشریه شماره ،353.قسمت دوم ،انتقال مالکیت بر اثر فوت  ،موضوع اول :میراث ،موضوع فرعی:
احکام عمومی ،ماده [)1355(1993ترجمه غیر رسمی به زبان انگلیسی].
14
.1902

جریده رسمی نشریه شماره  ،353قسمت دوم ،ماده 1994؛جریده رسمی نشریه شماره  ،353قسمت دوم:ماده

 15دولت افغانستان جمهوری اسالمی می باشد .قسمت اول ،ماده سوم از قانون اساسی کشور تصریح می دارد که
" در افغانستان هیچ قانونی نباید بر خالف احکام و عقاید شریف اسالم باشد ".هیچ ترجمه رسمی به زبان انگلیسی
از قانون اساسی کشور موجود نمی باشد؛ ترجمه رسمی قانون اساسی افغانستان به زبان های دری و پشتو و ترجمه
غیر رسمی انگلیسی در این آدرس موجود می باشند :دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دفتر ریاست جمهوری ،نسخه
انگلسی در آدرس اینترنتی  http//www.president.gov.af/english/constitution.mspxاکثر ترجمه
های انگلیسی مربوط به قانون گذاری در افغانستان در مرکز مبادله اسناد حقوقی افغانستان موجود می باشند.
( )www.afghanistantranslation.comبنا ًء از نگاه تئوریکی هیچ تفاوتی میان قوانین مدنی و شرعی وجود
ندارد خواه این حقوق مربوط به میراث یا دیگر مسائل باشد.
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سلسله نشریات موضوعی AREU

ماهیت قضیه
فامیل های اسماعیلیه ادعا می کنند که هر کدام به مساحت ده جریب زمین
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بخشسی را از دولت نجیب اهلل در سال  1368دریافت نمودند.
ممکن است علت این بخشش زمین جنبه قومی داشته باشد به این دلیل که
والی والیت در آن زمان نیز از اسماعیلیها بوده است 17.این فامیلها اسناد مالیکت
دریافت نمودند که این امالک ذریعه اداره امالک ولسوالی راجستر گردیدند .در
سال  1378به علت در اقلیت قرار داشتن این فامیلها ،بعد از تصرف والیت به
دست طالبان مجبور به فرار شدند .بزرگان قریه همسایه که همانند طالبان از
قوم پشتون بودند ،زمین را تصاحب نمودند و آن را میان اعضای جامعه محلی
خود تقسیم نمودند .سالها از زمان فرار اسماعیله ها تا کنون  ،بعضی از قطعات
زمین به فروش رسیده  ،انتقال داده شده  ،ویا به صورت دیگری توزیع گردیده
اند به طوری که ،کار شناسایی مالکین فعلی و متعاقبا طرف های درگیر را با
مشکل روبرو کرده است .فامیلهای اسماعیلیه بعد از سقوط طالبان دوباره در
سال 1382به وطن عودت نمودند اما اجازه اشغال زمین به آنها داده نشد .آنها در
جایگاه اسکان ،که برای بیجا شدگان داخلی اختصاص داده شده بود به همراه
یک زمین کوچک قابل زرع  ،با فرصت های شغلی کم زندگی می کردند .
فامیلهای اسماعیلیه این قضیه را به محکمه ارجاع نمودندو در آنجا بر علیه
یک گروه ،نه اشخاص مشخص ،اقامه دعوی کردند .فیصلهای نهایی هم
در محکمه های ابتدایی و هم در محکمه استیناف بر علیه آنها صادر شد.
سپس اسماعیلیه ها قضیه را به محکمه عالی افغانستان ارجاع نمودند که این
محکمه فیصله دو محکمه مادون خود را به علت عدم اجرای قانون و اجرآت
قضایی ملغی اعالم کرد .فیصله محکمه عالی تصریح کرد که محمکه ابتدایی
باید مدعیان را ملزم می ساخت تا قبل از استماع قضیه در محکمه ،مدعی علیه
هان را شناسایی و معرفی می کردند .در سال  1386قضیه دوباره برای محاکمه
مجدد به محکمه های پایین تر( محکام ابتدایی و استیناف) فرستاده شد.
با برگشت قضیه به محکمه ابتدایی  ،این محکمه برطبق حکم محکمه عالی،
ذعان کرد که تنها در صورتی قضیه را به استماع می گیرد که مدعیان ،مدعی
علیه هان مشخصی را به محکمه فرا بخوانند( .همانطور که قبال نیز بیان شد)
این امربه علت اینکه زمین به قطعات فرعی تقسیم شده است و پروسه شناسایی
تمام مالکین را مشکل می سازد ،غیر ممکن می باشد .بنا ًء مدعیان از طریق
کمیته تازه تاسیین ثبت شکایات و دادخواستها که صالحیت دریافت مستقیم
عریضه دادخواست را از باشندگان دارد ،از پارلمان افغانستان دادخواهی نمودند.
 16نجیب اهلل،از قوم قلزی پشتون ،آخرین رئیس جمهور رژیم دموکراتیک کمونیست افغانستان بود ،که از تاریخ
نوامبر  1366الی  61آپریل  1372در افغانستان به حیث رئیس جمهور ایفای وظیفه نمود .داکتر نجیب اهلل بدست طالبان
که در سال  1376کابل را تصرف نمودند ،به قتل رسید.
 17دیگر فامیلهای اسماعیلیه در طرح های مشابهی زمین دریافت نموده بودند اما این فامیلها طرف درگیر در
این منازعه نمی باشند.
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این کمیته حق گرفتن تصمیمات الزم االجرا را ندارند اما صالحیت دادن
پیشنهاد را دارد ،بنا ًء این کمیته پیشنهاد نمود که والی بغالن زمین مورد منازعه
را به مدعیان آن اعاده نماید .والی بغالن مسئولیت رسیدگی به این قضیه را به
هیئتی واگذار نمود که نتیجه نهایی این کمیته بر آن شد که فامیلهای اسماعیلیه
مالکین قانونی زمین می باشند.هیئت مسؤل ،دارای صالحیت صدور تصامیم
الزم االجرا ا نبوده بلکه تنها صالحیت ارائه پیشنهاد را داشت .اما قبل از انجام
اقدامی بیشتری در این ضمینه ،والی بغالن از سمت خود عزل گردید ،به هر
حال در صورت عدم عزل والی ،این مسئله مطابق به پیشنهادات کمیته بررسی
شکایات و دادخواستها و پیش می رفت.18
این قضیه در حالی که سرعت خود را از دست داده بود به مالحظه والی تازه
مقررشده بغالن رسانیده شد .بعد از سهم گیری دفتر ناروی برای مهاجرین،
 ،UNAMA، UNHCRو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،والی بغالن
موافقت نمود تا یک جرگه برای تعیین مالکین ذیحق زمین دایر نماید .بعدا
مالحظه گردید که والی از ترس هر گونه اقدام تالفی جویانه متقابل ،تمایلی
به تحمیل هیچگونه تصمیی را ندارد .به گفته یکی از مدعی علیه هان" نسبت
دادن مالکیت زمین به قوم اسماعیلیه در پی دارنده بعضی از تنش ها در میان
اقوام دیگر خواهد بود و والی به اندازه کافی قدرت تحمیل خواسته خود و
تصامیم را ندارد" .این مسئله که والی ار قدرت کافی برخوردار است یا خیر
هیچ ارتباطی به قضیه نمی گیرد زیرا تصمیمی که اتخاد می گردید بر پایه
این عقیده می بود که جرگه در نظر جامعه محلی از مشروعیت بیشتری نسبت
به تصمیمی که از طرف وی صادر می شد برخوردار است .تا به حال جرگه در
این رابطه دایر نگریده است که علت آن احتماال ماهیت حساس سیاسی قضیه
می باشد.
استراتیژی راه حل منازعه :پیشرفت در این قضیه با وساطت های
سیاسی صورت پذیرفته است زیرا هم میکانیزم مبتنی بر جامعه محلی و هم
سیستم محاکم دولتی به علت ماهیت حساس ،اندازه ،ومغلق بودن قضیه قادر
به پیشرفت در این قضیه نبودند.ممکن بود سیستم محاکم دولتی به علت
وجود تبعیضات علیه قوم اسماعیلیه در اجرای قانون ناکام بماند که این مسئله
خود در جهت یک تفسیر تبعیضانه و بی خبرانه از قانون سوق کرده و مانع
از انجام یک گفتگوی عادالنه و شفاف می گردید .وساطت مبتنی بر جامعه
محلی نیز در رسیدن به یک توافق رضایت بخش برای گروه های درگیر ناکام
ماند .که احتماال این ناکامی به دلیل وجود تنش های تاریخی میان طرف های
درگیربوده است.
اما به دلیل وفور شواهد متفاوت ،پیچیدگی قضیه  ،و جنبه سیاسی درگیر در
 18مشهود ترین دلیل در خصوص عزل والی بغالن ،حادثه بمباردمان در فابریکه شکر بغالن بود که در نتیجه آن
افراد زیادی که شامل اعضای پارلمان که در مراسمی که به منظور بازگشایی این فابریکه اشتراک نموده بودند؛ جان
خود را از دست دادند .با این وجود ،والی فعلی بغالن دلیل عزل والی پیشین را عدم توانایی وی در خصوص حل و
فصل این منازعه زمین بیان نمود.

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

آن ،هنوز این موضوع که آیا راه حل بیرون رفت از این قضیه از طریق حمایت
سیاسی قابل دسترسی است ،نامعین می باشد .ممکن است راه حل دیگری
مانند توزیع یک قسمت از زمینی دیگر برای گروهی که در اقلیت قرار دارند،
مورد ضرورت باشد.
معضالت کلیدی:
•ضرورت در اولیت دادن به مسائلی که بر تعداد زیادی از افراد تآثیر گذار می
19
باشند ،یا وجود ترس در ناآرام ساختن یک ناحیه
•جانبداری (تعصب) مقامات دولتی افغان بر پایه قومیت ،مذهب ،تاریخچه و
دیگر عوامل ،و متعاقبآ اجرای تعصب آمیز قانون
•حقوق شخص مهاجر و شخص عودت نموده به وطن و بی جا شده
تعداد زیاد منازعه کنندگان وعدم وجود یک نماینده رسمی برای
•	
20
نمایندگی نمودن از تمام مدعیان و مدعی علیه هان
•وجود اسناد مالکیت دو گانه ،که احتماال هر دوی آنها داری مشروعیت می
باشند به این دلیل که از طرف رژیم های مختلف افغان صادر شده اند.

 19دفتر ناروی برای مهاجرین توضیح می دهد همانطور که در بخش متادولوجی توصیف شد قضیه بغالن یک
قضیه عمده و اصلی می باشد ، ،بنا ًء :
اگر چه قضیه بغالن تمام اجراآت قانونی را طی ننموده است ،این قضیه نمایندگی از یک روند پایدار می نماید که
در آن از دسترسی مدعیان به عدالت جدی به علت وجود فساد،جانب داری قومی  ،و عدم تمایل سیاسی ،جلوگیری
به عمل می آید.با تمرکز بر روی این قضیه ،پروژه  CLامیدوار است تا نشان دهد چطور حمایت سیاسی می تواند
دسترسی به یک سیستمی که بتواند به صورت جهانی قابل دسترسی باشد و همچنان با شفافیت و مسؤلیت پذیری
ایفای وظیفه نماید،را تسهیل نماید.
قضیه بغالن خصوصا به ا ین دلیل جالب توجه است که عالوه بر ناکامی اجراآت اداری و قانونی(دایره سیاه شماره
اول) ،وساطت سیاسی نیز در این ارتباط با شکست مواجه شد(دایره سیاه شماره سوم) .در این قضیه مشکل در تنفیذ
تصامیمی می باشد که از طریق وساطت سیاسی اتخاذ گردیده اند.
 20دادخواهی های "دعوی کالس " یا "دعوی نماینده" ،دادخواهی هایی می باشند که گروه بزرگی از مردم به
طور دسته جمعی در محکمه اقامه دعوی می نمایند .این نوع از دادخواهی ها از ایاالت متحده آمریکا سر منشا گرفته
است که تا هنوز هم یک پدیده برجسته در ایاالت متحده می باشد.

۴.۴

۴قضیه آزمایشی شماره :4تخصیص آب

موقعیت منازعه :پروان
طبقه بندی ابتدایی منازعه :منبع دارایی عامه
طبقه بندی ثانویه منازعه:غیر قابل تطبیق
منبع منازعه :آبی که کانال ابتدایی جهت آبیاری اراضی زراعتی و آب آشامیدنی برای
تقریبا  23قریه فراهم می سازد.
طرفین مورد منازعه :سه قریه خالزی که نمایندگی از تقریبا  2000خانوار(مدعیان)
و در حدود  20قریه سنجیدارا که نمایندگی از  3000خانوار (مدعی علیه هان) که
در باالی جریان چشمه نظر به مدعیان مستقر می باشند؛ خالزی از قوم پشتون و
سنجیدارا از قوم تاجیک می باشند.

ماهیت منازعه
بعد از بروز منازعه در این ناحیه درزمان جنگ های داخلی اوایل و اواسط
سالهای  ،1370قومندانان که از جامعه محلی مدعی علیه هان بودند ،یک سد را
در سال  1382دراین ناحیه احداث نمودند که از جریان آب به قریه های مدعیان
جلوگیری نموده و صدور اجازه جریان آب از طرف مدعی علیه هان به قریه های
آنها ،مشروط به پرداخت پول بود .در سال  1386با مساعدت کمیشنری سازمان
ملل در امور پناهندگان ،یک جرگه بین طرفین منازعه دایر گردید(امکان
بدست آوردن اطالعات کافی برای توضیح دررابطه به چهار سال خالء موجود،
وجود نداشت) .زمانی که مدعی علیه هان تصمیم گرفتند تا اجازه دریافت آب را
به مدعیان بدهند ،قومندانان که ظاهرا نمایندگی از مدعی علیه هان می نمودند،
دوباره مداخله نموده و جریان آب را بروی قریه های مدعیان متوقف ساختند.
بر حسب ظاهر ،بزرگان و دیگر رهبران جامعه محلی قادر به متقاعد نمودن
قومندانان جهت آزاد نمودن جریان آب ،نبودند .مدعیان عریضه های دادخواهی
را به والی که وی نیز از همان قوم مدعی علیه هان بود ارائه نمودند .والی به
دادخواهی ها پاسخی نداد.در تابستان سال  ،1386کمبود های آبی منجر به بروز
مشقت های بسیار سختی درسرتاسر افغانستان گردید که در قریه های مدعیان
نیز جان چندین نفر را گرفت ،کمبود آب و وضع نابسامان زراعتی ناشی از آن
در حدود  600فامیل از مدعیان را به نقاط مختلف افغانستان (غالبا در کابل)
و پاکستان مهاجر ساخت .در سال  1387بر اثر وقوع سیل سنگین ،کانال آب
آسیب دید که در نیتجه آن این کانال دیگر قابلیت انتقال آب کافی را به طرف
21
های مدعیان و یا مدعی علیه هان ندارد.
 21بررسی های بیشتری موردضرورت است تا علت عدم کارآمدی طرزالعمل های نگهداری کانال را در این مرحله
مشخص نماید این در حالی است که این طرزالعمل برای نگهداری کانال در طول چندین دهه گذشته به خوبی
عمل می نمودند .عوامل معمول دیگر از قبیل رشد نفوس و منازعه قومی ممکن است در این مسئله نقش بسزایی
داشته باشد اما امکان این نیز وجود دارد که این عوامل هیچگونه نقشی در این مسئله نداشته باشد.
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سلسله نشریات موضوعی AREU

استراتیژی راه حل منازعه :بعد از بررسی های اولیه  ،تیم پروژه ،متوجه
یک عزم راسخ را در هر دو طرف مبنی برداشتن توافقانمه اشتراک گذاری آب
گردید که رسیدن به این توافقنامه مشروط به تضمین اجرایی آن بود .این تیم
در جهت توسعه یک چهار چوب کاری برای این نوع از توافقنامه کار نموده
است و که این کار تا زمان خسارت سیل به کانال با موفقیت همراه بود .در این
مرحله طرفین هنوز خواستار مذاکره بر روی یک پالن تخصیص آب می باشند،
اما اجرای یک چنین پالنی تا زمانی که ظرفیت انتقال به حالت اول برگشانده
نشود ،غیر ممکن می باشد .به همین دلیل ،شیوه راه حل تیم شامل هم تسهیل
سازی رسیدن به یک توافق مبتنی بر جامعه محلی و هم مشخص نمودن یک
نهاد دیگر برای بازسازی کانال می باشد.
معضالت کلیدی
•منابع دارایی عامه
•حمایت های قومی در منازعه زمین
•توانایی جوامع از طریق پروگرامهایی همچون پروگرام همبستگی ملی برای
22
دست یابی به مساعدت دولت افغانستان ،ارگانهای بین المللی و دیگران
•ناکامی درحفظ سنتی توافقات ،مانند توافق در مسئله کانال
•آسیب به منابع طبیعی بواسطه رشد جمعیت ،در نتیجه ورود عودت
کنندگان به وطن و میزان تولد و مرگ

۴.۵

۴قضیه آزمایشی شماره :5توزیع آب

موقعیت منازعه :پنجشیر
طبقه بندی ابتدایی منازعه :منبع دارایی عامه
طبقه بندی ثانویه منازعه:عدم قابلیت اجرا
منبع منازعه :در حدود  2000جریب زمین مرتع که بوسیله کوچی های مالدار از تاریخ
آپریل تا آگست مورد استفاده قرار گرفت .احشام قریه های مجاور نیز از این زمین
برای چریدن استفاده م کنند و به طور روز افزون قریه داران برروی این زمین کشت
می نمایند.
طرفین منازعه :کوچی های مالدار (مدعیان) و در حدود  213خانوار مقیم در قریه ای
نزدیک به زمین چراگاه
وضعیت منازعه :این مطالعه به علت نبود منازعه قابل رسیدگی به پایان رسید

ماهیت منازعه:
در طی  100سال هر دوی این جوامع مشترکا از زمین مورد منازعه به حیث
مرتع استفاده می کردند  .منازعات آنها به طور جداگانه از طریق وساطت
بزرگان جامعه محلی (مکانیزیم مبتنی بر اجتماع محلی) حل و فصل گردیده
و راه حل ها ذریعه توافق عامه جامعه محلی اجرا می گردید .در سالهای اخیر
منازعه زیادی ،اما نه بصورت گسترده ،در این ناحیه رونما گردیده است که دلیل
اصلی آن رشد نفوس در قریه جات بوده که منجر به کشت زیادتر کوچیان بر
روی این زمین ،که به طور تاریخی از آن به حیث مرتع برای احشامشان استفاده
می کنند  ،گردیده است.
تیم پروژه چندین بار از ساحه بازدید به عمل آورد اما در تعیین محل کوچی
ها ناکام مان زیرا کوچیها دائما در حرکت بوده و پیش بینی محل بود و باش
آنها غیر ممکن می باشد .نهایتا تیم موفق گردید تا با اجتماع کوچی که در
ماه سمبله سال  1387برای بازدید به ساحه آمده بودند ،در این رابطه بحث و
گفتگو نماید.
نتیجه این بحث برای تیم غیر منتظره بود :کوچی ها و قریه داران مشترکا تیم
را از این موضوع آگاه نمودند که این منازعه به آن اندازه هم که در ابتدا به
اطالع تیم رسانیده شده بود ،گسترده نمی باشد بلکه ،ملک کوچی ها که در
اصل وی قضیه را به اطالع تیم رسانیده بود ،ظاهرا این کار را برای بدست
آوردن منافع شخصی انجام داده بود .تیم مطلع گردید که منازعه اخیر بین دو
شخص ( نه اجتماع) بوده است :یک کوچی که احشام وی بر روی یک زمین
زراعتی منحرف گردیده بود ،و دیگر شخص ساکن قریه ،که زمین زراعتی وی
مورد آسیب قرار گرفته بود.
تیم دریافت که درخواست شخص ساکن قریه مبنی برجبران خسارت به سرعت
دربین جامعه محلی حل و فصل گردیده بود .به گفته یکی از کوچی ها["،ملک]
کسی است که در بین ما منازعه بوجود می آورد .او از مردم اینجا نیست .بین ما
23
[کوچی ها و ساکنین قریه] هیچگونه منازعه ایی وجود ندارد".
اگر چه این احتمال وجود دارد که ملک این منازعه را به امید بدست آوردن
منافع برای خود ویا برای اجتماعش از پیش خود "ساخته" است ،توضیح دیگری
که در این رابطه وجود دارد این است که در امر مبالغه نمودن مربوط به این
منازعه ،تنها شخص ملک شامل نبوده است بلکه افراد دیگری بعد از آنکه
تصمیم گرفته اند دیگر از مساعدت های اضافی از قبیل،احتمال ،توزیع غذا و
پروژه های بازسازی زیربنایی مستفیذ نگردند ،از این جربان حمایت می کردند.
امکان دیگر این است که شامل شدن تیم پروژه در این قضیه تا حدی مؤثر

 22دفتر ناروی برای مهاجرین با جنبه های حقوقی قضیه سر و کار داشت و مسئله بازسازی کانال را به ساختارهای
و نهادهای موجود واگذارنمود،که در این قضیه این وظیفه به پروگرام همبستگی ملی از طریق شرکای تسهیل کننده
ساحه سپرده شد.
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بوده است تا جایی که طرفین تصمیم گرفتند خودشان به تنهایی این منازعه
را حل و فصل نمایند .ممکن است کوچی ها و ساکنین قریه به این نتیجه رسیده
بودند که شامل شدن آنها دراین پروژه ،آنها را به حیث جوامع ی نشان خواهد
داد که قادر نیستند مشکالتشان را خود به تنهایی حل و فصل نمایند ،برای
جلوگیری از این مسئله ،آنها تصمیم گرفتند که خودشان این مشکل را بدون
کمک دیگران حل و فصل نمایند.
یا،شاید بحث و گفتگوهای ابتدایی با آن عده از افرادی که تیم توانست با آنها
در تماس شود و اینکه این تماس منتهی به کشف دالیل فواید و مضرراتی
را که درماهیت منازعات متداوم آنها ،و بی میلی در اتخاد راه حل برای منازعه
وجود داشت شد ،موجب گردید تا این جوامع محلی تصمیم بگیرند خودشان
منازعه را حل و فصل نمایند.

استراتیژی راه حل منازعه :به نظر می رسد این استراتیژی راه حل منازعه
که ذریعه جوامع محلی اجرا گردید ( ،بر اساس ماهیت غیر مداوم منازعه و حل
و فصل سریع اینگونه منازعات) یکی از روش های مناسب برای حل منازعات
ممکن و واقعی در آینده باشد.
معضالت کلیدی:
•چطور شخصیت افراد توانسته است یا می تواند یک وضعیت را نابسمان و
یا هم آرام بسازد
•خطر مداخله خارجی در تلفیق یا سیاسی ساختن یک منازعه از طریق داخل
ساختن توقعات جدید در منازعه

این پیشرفت غیر منتظره در حل منازعه ،باعث گردید که پروژ فرصت مطالعه
قضیه را برای یکی از مهمترین مسائل مربوط به منازعه زمین را (که مطمئنا
توجه زیادی رابه خود در سال  1387به خود جلب کرده بود) از دست بدهد.
نفوس کوچی ها در مقابل زارعین مستقر در ساحه .با آن همه  ،این قضیه برای
روشن ساختن بعضی از نقاط مربوط به راه حل بیرون رفت از منازعه کمک
نمود.

اراضی کشاورزی در وضعیت های مختلف کشت (دره پنجشیر)
عکس  :جی لیمی

21

سلسله نشریات موضوعی AREU

.۵

۵مرحله حل و فصل منازعات

بخش های گذشته مشخصات و انواع مختلف از منازعات زمین را مشخص و
تعریف نمود و قضایای آزمایشی را که از طریق آنها انواع معمول از قضایای
مربوط به منازعات زمین قابل مطالعه بیشتر می باشد را ،ارائه نمود .هدف از
یافته هایی که در بخش های بعدی این گزارش شرح داده شده اند ،آگاهی
دادن از اقدامات راه حل منازعه مناسب و مؤثر می باشد.
یافته ها حاکی از آن است که در بعضی از قضایا( به عنوان مثال زمانی که
منازعه کنندگان از مقامات جامعه محلی و توافق عامه اطاعت می کنند [به
آنها وفادار هستند]) .میکانیزم های مبتنی برجامعه محلی مانند شورا یا جرگه
مؤثر ترین و از نگاه اجتماعی مشروع ترین طرزالعمل قابل اجرا را برای حل
منازعات فراهم می سازند .در شرایطی که منازعه کنندگان از مقامات جامعه
محلی یا توافق عامه اطاعت نمی کنند( به آنها وفادار نمی باشند) فیصله نمودن
از طریق سیستم محاکم دولتی ممکن است مناسب تر باشد .منازعات خودسرانه
که در آنها منازعه کنندگان بانفوذ و قدرتمند درگیر می باشند ،یا به عبارت دیگر
منازعه کنندگان تقیدی به مقامات اجتماع محلی ،توافق عامه یا سیستم محاکم
دولتی ندارند ،برای اجرای راه حل کار آمد این گونه منازعات ممکن است
ضرورت به اعمال فشار در سطح سیاسی باشند.شواهد از این پروژه و پروژه
های مشابه دیگر بیانگر این مطلب است که باید یک طیفی از میکانیزم های
راه حل انعطاف پذیرو قابل اجرا که در مطابقت با متغییراتی از قبیل ماهیت
منازعات و افراد درگیر در آن باشد ،انکشاف یابد .براستی باید تمام میکانیزم
های راه حل منازعات بر اصل تامین راه حل ها با مشروعیت اجتماعی وعمال
قابل اجرا که شامل دست اندر کاران مستقیم و غیر مستیم در منازعات می
باشد ،با هم ترکیب گردند .تمام اقدامات مربوط به منازعات که به دسترسی به
دارایی دولتی یا عامه ارتباط می گیرند ،باید تا حدی مقامات دولتی افغان را به
عنوان دست اندر کاران درامور خود دخیل بسازند.

۵ ۵.۱الگوی عمومی برای مدیریت و حل و فصل
منازعات
میکانیزم عمومی برای حل و فصل منازعات پیشنهاد شده ،بر پایه اطالعت
بدست آمده از این پروژه و اقدامات ابتکاری دیگر استوار می باشد .این میکانیزم
یک سری از مراحل را فراهم می سازد که بر اساس آن مدیر منازعه( ،که در
این مورد ،تیم پروژه و در دیگر موارد نماینده از جامعه محلی یا دولت افغانستان
می باشد) در قدم اول منازعه را برای درک بهتر مورد تحلیل قرار می دهد و
سپس اقدام مناسب را برای رسیدگی به آن شناسایی می نماید .این طرزالعمل
منتج به یک مدیریت ویژه و در نهایت یک ارزیابی مناسب می گردد.این اقدام
مرحله ایی و سیستماتیک ،در راستای پیشنهادات سازمان غذا و زراعت ()FAO
سازمان ملل متحد و دیگر انستیتوتهایی می باشند که کار بر روی مدیرت
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منازعه زمین را بر عهده گرفته بودند.24
 لکششکش

مدل عمومی برای راه حل منازعه

واردعمل شدن با دست اندرکاران
جمع آوری اطالعات
تحلیل ویژگیهای منازعه
بافت اجتماعی و اقتصادی
مرور اطالعات
مشاوره با دست اندرکاران
مالحظه پایداری
عملی نمودن طرزالعمل کاری
بهترین طرزالعمل برای راه حل
حمایت انستیتوت ها
مشاوره با دست اندرکاران
مرور تاثیر اقدام
ارزیابی پایداری

۵.۲

تجزیه و تحلیل
منازعه
تشخیص
طرزالعمل کاری
عملکردهای
مدیریتی
ارزیابی و بهبود سازی

۵چهار چوب برای درک منازعات زمین

تشخیص دقیق عناصرعمده منازعات زمین،برای این میکانیزم یک نیاز اساسی
می باشد .این روند ،سواالت زیادتری را در ارتباط به بافت ،ساختار وپویایی
منازعات زمین برای افراد مسؤل بوجود می آورد ،که این سواالت باید قبل از
انتخاب طرزالعمل و راه حل منازعه مناسب ،پاسخ داده شوند .بخش ذیل مبنایی
را برای تحلیل منازعات زمین  ،از طریق طرح ریزی کلی اجزای ساختاری
کلیدی منازعات ،قبل از نسبت دادن این ویژگیها به شکل های دیگری از
استراتیژی راه حل  ،فراهم می سازد .مطالعات نشان داده اند که اکثر انگیزه ها
و ضروریات برای منازعات زمین را می توان از طریق ماهیت اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و تاریخی آنها شناسایی نمود .منازعات زمین مغلق بوده و اغلب از
دعاوی رسمی و پروسه هایی تشکیل گردیده است که در چندین سطح رخ می
دهند .همان طور که چهار چوب ارائه شده در شکل  8منعکس می نماید،می
توان دریافت که چطور تغییر در عوامل تعیین کننده تآثیر خود را بر ماهیت کلی
منازعه تحت بررسی ،می گذارد.
به عنوان نمونه ،منازعه در ارتباط به منبع زمینی که هر دو طرف منازعه برای
تامین معیشت خود به آن وابسته هستند پویایی های متفاوتی خواهند داشت.
در این حالت،ممکن است زمین برای یکی یا هر دوی از طرفین از ارزش کم
برخوردار باشد.
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 لکششکش

زمین

سیستم مفهومی آسان شده برای مطالعه منازعه

بافت نهادی
محیط سیاسی
فساد
توانایی دولت افغان و نهادی های محلی
بازار/اقتصاد زمین
اداره زمین
(ریاست امالک وثبت مالیات زمین)

بافت منبع
ارزش بازاری زمین
ارزش محصول دهی زمین
اهمیت معیشتی

بافت قانونی
حکم محکمه دولت افغان،
میکانیزمهای مبتنی بر جامعه
محلی،حقوق ،سیاست،شریعت
پلورالیزم قانونی
وسعت حاکمیت قانون
تاریخچه قضیه

وجود یا عدم وجود ساختارهای قوی حل منازعه ،بر نحوه روشن شدن و پیشرفت
منازعه تآثیر خواهد گذاشت .بافت قانونی که شامل نوع مبنای قانون می باشد
(مثال حقوق مدنی ،شریعت) و اینکه آیا یک چهارچوبی مؤثر برای تنفیذ تصامیم
اخذ شده وجود دارد ،ماهیت منازعه و احتماالت برای راه حل آن ،را تحت تاثیر
قرار می دهد.
درحالی که عوامل تاثیر گذار بر ظهور و پویایی منازعات به هیچ وجه محدود
به عوامل خالصه شده درشکل شماره  8نمی باشند ،نکته کلیدی این است که
تفاوتهای بسیار کوچک در بافت کلی یک منازعه ،تاثیری کلی بر ماهیت منازعه
خواهد گذاشت .تمام منازعات دریک غالب از واقعیتهای مختلف و مغلق بافتی
ازقبیل بافت اقتصادی ،اجتماعی ،اقتصادی وعوامل سیاسی ،جای گرفته اند.
وسعتی را که در آن یک منازعه باید در ابتدا مورد مطالعه و درک قرا گیرد را
نمی توان بیش از حد مورد تاکید قرار داد ،زیرا این امر صرف یک گام ضروری
اولیه در جهت تشخیص مناسب ترین طرزالعمل حل منازعه می باشد.
ماهیت طرف ها وافراد منازعه کننده درگیر در منازعه ،تاثیر مهمی بر مشخصات
منازعه و میکانیزمهای راه حل ممکن برای آن دارد .این ماهیت باعث تحلیل
مؤثر دست اندارکار می شود و یک وسیله ضروری برای تحلیل منازعه به شمار
می آید .تحلیل دست اندرکار ،که به ساده ترین شکل خالصه شده باشد ،به
معنای مشخص سازی طرفین درگیر در منازعه و جستجوی مفاد و اهداف آنها
درتعقیب نمودن منازعه می باشد .ممکن است دست اندرکاران منازعه ،مفادهای
مستقیم یا غیرمستقیمی را در منبع منازعه مورد بررسی داشته باشند .مفاد
های مستقیم شامل گروههای می شود که تحت تاثیر عواقب وسیعتری از راه

حل منازعه قرار گرفته اند .در منازعاتی که موارد استحقاقات ،مانند منازعاتی در
خصوص استحقاق در منابع دارایی های عامه ،پیچیده می باشند ،ممکن است
دست اندراکاران مشروع زیادی وجود داشته باشند.
روابط قدرت در بین منازعه کنندگان بر هر مرحله از انکشاف ،ظهور و راه
حل قضیه تاثیر خواهد گذاشت ،عدم وجود توازن قدرت در منازعات زمین،
باعث وخیم ترشدن اینگونه منازعات می گردد :طرف قدرتمند از ترس حتی
یک اقدام تالفی جویانه ،از حقوق قانونی خود پا فراتر می گذارند ،که در نتیجه
آن ممکن است طرف بدون قدرت ،احساس مجبوریت نموده و متوسل به
خشونت یا اقدامات قضایی اضافی تر گردد .این زمانی است که در صورت عدم
انجام چنین اقدامات ،طرف ضعیفتر قادر به حفظ استحقاقاتی که حق خود می
دانند ،نخواهند بود .به طور مثال،طرف قدرتمند ممکن است دارای قدرت اعمال
نفوذ بر نهادها و ساختارهایی باشد که به طور عادی برای حل منازعه کار می
کنند  ،وبه این ترتیب ممکن است این طرف برای بدست آورن منابعی که
برای آنها استحقاقات وجود دارد ،اقامه دعوی نماید.
عدم توازن قدرت در بین دست اندرکاران منازعه ممکن است ناشی از خصوصیات
واقعی قدرت خود دست اندرکاران (خصوصیات اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی)
ویا قدرت تحمیل شده به صورت ساختاری  ،مثال از طریق چهارچوب قانونی
یا سیاسی که به نفع یک گروپ یا گروپ د یگر است ،باشد .بنابر این ،امر تمیز
دادن روابط قدرت "افقی" و "عمودی" در منازعات زمین غیر ممکن می باشد.
نوع"افقی"منازعات ،منازعاتی می باشند که در بین افرادی با موقعیت قدرت
تقریبا برابر ،اتفاق می افتد ( اغلب اعضای همان گروه اجتماعی) ،در حالی که
منازعات عمودی منازعاتی هستند که به خالء موجود در بین نفوذ مدعیان
سیاسی-اجتماعی ارتباط می گیرند.
رابطه قدرت بین منازعه کنندگان درنحوه بروز یک منازعه تاثیر میگذارد.عدم
توازن قدرت بر چگونگی تعقییب منازعه از طرف منازعه کنندگان و چگونگی
بروز منازعه تاثیرخواهد گذاشت .عدم توازن قدرت در نقاطی از افغانستان که
حاکمیت قانون در آنجا ضعیف است از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است.در
ارتباط به مدیرت منازعات ،پروسه یافتن را حل منازعه مناسب ،ممکن است
تقویه و حمایت بخوصی را برای مدعیان ضعیفتر تقاضا نماید تا بدین وسیله
امتیازات و نفوذ سیاسی قدرتمندان را موازنه نماید.دعاوی های راجع شده به
محکمه والیتی از طرف شخص بی بضاعت و عودت کرده به وطن که زمینش
از طرف یک مدعی علیه قدرتمند غصب گردیده است ،ممکن است ضرورت به
حمایت و موشکافی دقیق داشته باشد تا بدین وسیله ازتعقیب پروسه اطمینان
حاصل گردد.
پروسه تحلیل منازعه که هم به بافت منازعه (محتوا و عوامل کمک کننده
منازعه) و هم به رابطه میان افراد درگیر در آن توجه دارد ،در خصوص تعیین
راه حل مشخص که از طریق آن به منازعه پرداخته می شود ،آگاهی می دهد.
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اما ،این مسئله حائز اهمیت است که تحلیل یک منازعه ،از حدود محدود شده
تجاوز نکرده ،و باعث بروزلطمه به منازعه یا تشخیص درستی ها یا اشتباهات
موجود در آن نمی گردد.

۵.۳

۵گزینه های موجود برای حل و فصل منازعات

این سند تحقیقاتی به طور فراگیر میکانیزمهای مبتی بر جوامع محلی ،سیستم
محاکم دولتی و حمایت سیاسی را به حیث کتگوریهای اصلی که منازعه
کنندگان بر مبنای آنها به دنبال راه حل منازعه زمین هایشان هستند بیان می
کند .خصوصیات میکانیزم های حل منازعات زمین در هر کتگوری در ذیل مورد
کنکاش قرار گرفته و خالصه ایی از آن در جدول شماره  7آورده شده است .این
ها کتگوریهای عمومی از میکانیزمهای راه حل منازعات زمین و قابل تطبیق در
بسیاری از بافت ها از قبیل بافتهای افغان وغیر افغان می باشند .و به ا ین دلیل
که این قوانین هم اکنون در حال تطبیق می باشند و یا دارای ارزش کنکاش در
آینده هستند ،تماما دارای میزانی از ارتباط می باشند .میکانیزم های راه حلی که
به توافق طرفین منازعه ضرورت دارند ،به منازعات مبتی بر توافق طرفین یاد
شده و میکانیزمهای منازعاتی که جهت اجرا ضرورت به توافق منازعه کنندگان
ندارند به نام میکانیزمهای غیر مبتنی به توافق طرفین یاد می گردند.
میکانیزمهای غیر مبتنی بر توافق طرفین معموال از تعدادی چهارچوب تحریر
شده قانونی ترکیب گریده است و تصامیمی آنها معموال الزم االجرا می
باشند.مزایای عمده میکانیزم های غیر مبتنی بر توافق طرفین این است که
اگر قوانینی که تصامیم را تعدیل می سازند مشروع و به میزان گسترده ایی
شناخته شده باشند ،فهم تصامیم مبتنی بر آنها آسانتر خواهند بود.بعالوه در
اکثر قضایای بررسی شده (فیصله شده) تصامیم ذریعه قانون و با اشاره تلویحی
برتضمین کننده گی دولت ،قابل تنفیذ می باشند.اما ،در جاهایی که نهادهای
دولتی ضعیف بوده و پروسه قضایی در آنها مشکوک به قضاوت های جانبدارانه
می باشد ،فیصله های اتخاد شده در آنها مشروعیت و مؤثریت خود را از دست
می دهند .عالوه بر آن ،میکانیزم های راه حل منازعه زمین غیرمبتنی بر توافق
طرفین ،در هر دو مرحله فیصله و تنفیذ ،نظر به میکانیزمهای مبتنی بر توافق
طرفین ،اغلب وقت گیرتر و از نگاه منبع پر هزینه تر می باشند .همانطور که
در گزارش آغازین پروژه ال سی بحث شد ،سیتسم محکمه دولتی که مسؤل
اجرای میکانیزم های راه حل منازعات غیر مبتنی بر توافق طرفین می باشد ،نه
تنها غیر مؤثر بوده بلکه به طور کامل با قضایایی سر و کار دارند که انگیزه را
به سمت جستجو برای یافتن میکانیزمهای راه حل مبتنی بر توافق طرفین بلند
می برد .اقدامات مبتی بر توافق طرفین برای مدیریت منازعه،اغلب تعدادی از
مزایا را در بردارد .شواهد نوع شناسی منازعات زمین حاکی از آن است که اکثر
مدعیان تمایل دارند تا راه حل منازعات را از طریق میکانیزم مبتنی بر جوامع
محلی که در اکثر مواقع ،از نوع میکانیزم های مبتنی بر توافق طرفین می باشند،
دنبال نمایند و همچنین تمایل دارند تا این پروسه را از طریق بزرگان وهمچنین
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مقامات در سیستم محاکم دولتی انجام دهند .به دلیل اینکه این پروسه مبتنی بر
توافق طرفین می باشد ،تصامیم اکثرا بر اساس مصالحه اتخاذ گردیده که این
امر پروسه را تسریع و اجرای آن را تسهیل می نماید .درحقیقت ،میکانیزم های
مبتنی بر توافق طرفین ،در اکثر موارد ،به ندرت مربوط به موضوع تشخیص
"حق" شخص و"اشتباه" شخص بوده ،بلکه به منازعه کنندگان کمک می کند
تا هر کدام موقف های نسبی خود را در منازعه درک کنند و راه حل کارآمد
را برای حل منازعه شان پیدا نمایند.با این وجود میکانیزم های مبتنی بر توافق
طرفین نیز دارای معایبی می باشند ،از قبیل رفتارهای تعصب آمیز با زنان،
اقلیت های مذهبی یا قومی و تعصبات در جاهایی که توازن قدرت به صورت
غیر متوازن می باشد .در جوامع محلی که ساختارهای سنتی به علت بیجاشدگی
شدید از بین رفته اند ،ممکن است میکانیزم های مبتنی بر جوامع محلی ،همانند
میکانیزم های غیر مبتنی بر توافق طرفین ،دچار فساد گردند.
 لودججدجمیکانیزم های حل منازعه زمین مبتنی و غیر مبتنی بر توافق
طرفین

نوع
غیر مبتنی بر
توافق طرفین

غیر مبتنی بر
توافق طرفین

تخنیک

شرح

نتایج

شواهد به قاضی ارائه
می شود و وی برای
فیصله تصمیم می گیرد

معموال فیصله ها نافذ
بوده ،فیصله ها ذریعه
قانون حمایت می شوند

حکمیت

شخص فیصله کننده
شواهد را استماع
نموده و فیصله را
ارائه می کند

فیصله ها ممکن
است نظر به توافقات
قبلی بین منازعه
کنندگان نافد باشند
و یا اینکه نباشند

مذاکره

منازعه کنندگان با
هم مالقات می کنند
و برای رسیدن به
یک توافق از طریق
مصالحه به بحث و
گفتگو می پردازند

تصامیم ممکن
است نافذ باشندو
یا هم نباشند

مصالحه

یک طرف سوم بی
طرف به طور جداگانه
با منازعه کنندگان وارد
عمل می شود تا به
اختالفات پایان دهد

تصامیم ممکن
است نافذ باشندو
یا هم نباشند

تسهیل

یک طرف سوم
بی طرف به منازعه
کنندگان جهت دست
یافتن به راه حل منازعه
مساعدت می کند

تصامیم ممکن
است نافذ باشندو
یا هم نباشند

وساطت

یک طرف سوم بی
طرف بدون نقش
داشتن دراتخاد تصمیم
به حیث وساطت
کننده ،در میان
منازعه کنندگان به
منظور بهبود بخشیدن
به ارتباطات ،ایفای
نقش می نماید.

تصامیم ممکن
است نافذ باشند و
یا اینکه نباشند

فیصله

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

.۶

۶نتیجه گیریها

۶.۱

۶چالش های شناسایی شده

از طریق پروژه ال سی ،که شامل مطالعه پنج قضیه آزمایشی و آماده سازی
نوع شناسی و دیگر فعالیتها بود ،همکاران پروژه ،چالش های اساسی ای راکه
درمسیر جستجوی راه حل های مؤثر و دوامدار منازعات زمین در افغانستان
موجود می باشند ،شناسایی نمودند .اکثر نهادها و افرادی که در امر جلوگیری
و یافتن راه حل منازعات زمین فعالیت داشته اند با اینگونه چالش ها روبرو
شده اند.
چالشهای اساسی مشخص شده شامل موارد ذیل می باشند:
•ظرفیت محدود سکتور عدلی ،به خصوص سیستم محاکم دولتی
•ظرفیت محدود در وزارت زراعت،آبیاری و مالداری ،شامل ریاست های ثبت اسناد
مالکیت زمین و امالک
•عدم آگاهی در بین منازعه کنندگان در خصوص حقوق قانونی شان ومراحل
ضروری برای رسمی سازی و اعاده آن حقوق ،شامل عدم توانایی آنها در خواندن و
درک اسناد مربوط به دعاوی زمین
•ارتباطات ضعیف بین دولت افغانستان ،سیستم محاکم دولتی و کسانی که در
میکانیزم های مبتنی بر جامعه محلی از قبیل شوراها و جرگه ها شامل می باشند.
•تاخیر در رسیدن به راه حل ،بدین معنی که یک یا چندین طرف دعوی معتقد
بودند که در صورت تاخیر در رسیدگی قضایی برای آنها مفید واقع می گردد ،و یا در
صورت ناکامی مقامات رسمی در پیشبرد اجراآت آنطور که ذریعه قانون هدایت داده
شده است.
•فاسد بودن مقامات رسمی دولت
•عدم وجود هماهنگی میان نهاد های دولتی
•نبود حاکمیت قانون و بی امنیتی گسترده

پروژه ال سی دریافت که بیش از یکی از چالش های شناسایی شده باال ،به
عالوه چالش های ثانویه ایی که به صورت لیست آورده نشده است ،عموما در
یک قضیه واحد رونما می گردند.

۶.۲

۶درسهای آموخته شده

درسهای آموخته شده از این پروژه چی از طریق قضایای آزمایشی و نوع
شناسی و چی از طریق راپور های پروژه های دیگر عبارت بودند از:

•شاخص های دقیقی را می توان برای تشخیص این موضوع
که آیا منازعه زمین از طریق سیستم محاکم دولتی  ،میکانیزم
مبتنی بر جامعه محلی و یا حمایت سیاسی به طور مناسب تر حل
و فصل می گردد ،شناسایی نمود.
تیم پروژه دریافت که شاخص هایی با پیچیدگی های مختلف را می توان
برای تصمیم در مورد اینکه کدام میکانیزم حل و فصل منازعه برای یک
منازعه معین مناسبترین است ،مورد اجرا قرار داد .درابتدا زمانی که پنج قضیه
آزمایشی انتخاب گردید ،در ارتباط به نحوه حل و فصل این قضایا احتماالت
یقینی وجود داشت (بر طبق تجربه کاری قبلی دفتر ناروی برای مهاجرین در
قضیه) .در عمل ،زمانی که قضیه مورد بررسی یا طرزالعمل ها مورد امتحان
قرار می گرفتند ،اغلب معلوم می شد که این فرضیات به علت عوامل ضمنی
(تصادفی) غلط بوده است .مثال خوبی که می توان برای این موضوع بیان کرد،
منازعه میراث زمین مربوط به یک زن بود که درآن قضیه ،ابتدا فرض بر آن
بود که طرزالعمل سیستم محاکم دولتی برای پیشرفت قضیه مناسب باشد،
اما در حقیقت آن قضیه به سرعت ذریعه سیستم مبتنی بر جامعه محلی (شورا)
حل و فصل گردید.
•راه حل های منازعات باید نسبت به مشکالت و تغییرات
انعطاف پذیر و انطباقی باشند .زمانی که شرایط (یا دست
اندرکاران ) منازعه تغییر می کنند ممکن است یک تغییر کامل
در اقدامات مربوط به راه حل منازعه سودمند باشد.
تیم پروژه در دو ناحیه آزمایشی با بم بست مواجه گردیدند که این بن بست،
ضرورت تغییر طرزالعمل راه حل را به سوی اقدام دیگری ایجاب می کرد .اوال،
در قضیه بی جاشدگی گروهی در والیت بغالن ،عدم پیشرفت از طریق سیسیتم
محکمه دولتی ،منجر به رسیدگی قضیه در سطح سیاسی شد.ثانیا ،در منازعه
مربوط به زمین خصوصی در کندز ،موضوع پذیرش بطی محلی و مشروعیت
تعیین شده بعد از حکم محکمه نهایتا منجر به توافق طرفین برای استماع
قضیه از طریق میکانیزم مبتنی بر جوامع محلی شد.
این موضوع همچنان بر نحوه رسیدگی میکانیزم های مختلف به نتایج راه حل
های منازعات معین داللت نموده و ممکن است آنها را تکمیل سازد.
•آماده سازی ،حمایت و نظارت جهت افزایش عملکرد سیستم
محاکم دولتی ضروری می باشند.
سیستم محاکم دولتی در افغانستان از نگاه نبود ظرفیت ،نبود منابع ،میزان انبوه
از قضایا و فساد داخلی تحت فشار می باشد .محکمه ها در افغانستان به طور
سنتی در معرض فشار های سیاسی محلی و نفوذ طرف های پر قدرت بوده
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است و حتی در مناطقی که وضع سیستم محاکم دولتی بهبود یافته است ،اکثر
افغانها دائما به مشروعیت و استقالل محاکم مشکوک هستند .تجربه در قضیه
آزمایشی کندز نشان داده است که با حمایت مؤثر از سوی مساعدت حقوقی
مستقل ،مانند آماده سازی شاهدان و اسناد ،تلفیق نکات مربوط به قانون و
حمایت برای تبعیت از طرزالعمل ،محکمه ها می توانند با کارآمدی زیادتری
عمل نمایند ،اگرچه ممکن است آنها درنظر اجتماع از عدم مشروعیت برخوردار
باشند.مهمتر از آن ،تیم همچنان دریافت که حضور شورای مستقل اجراآت
قضایی  ،در حالی که خطرات طرزالعمل های فاسد را تقلیل داده ،به میزان
زیادی شفافیت و مسؤلیت پذیری را افزایش می دهد.
•آماده سازی ،در دست داشتن اطالعات و نظارت بر آنها می
تواند ظرفیت و مؤثریت فیصله ها را در مکانیز های مبتنی به
جامعه محلی ایجاد نماید.
تیم پروژه دریافت که ممکن است عملکرد وکارآیی اجراآت مبتنی بر جوامع
محلی ،از قبیل جرگه ها و شوراها از طریق آماده سازی و تسهیل افزایش یابد.
اعضای تیم دریافتند که غالب شرکت کنندگان از دائر شدن جلسات مختصر
اطالع رسانی که در مورد استانداردهای قانونی شرعی و مدنی می باشند،
استقبال می کنند ،زیرا آنها نیز به دنبال پیدا نمودن راه حل های آگاهانه و
دوامدار منازعات هستند .شرکت کنندگان همچنان از شرکت کردن یک جناح
سوم بی طرف برای اطمینان از این که اجراآت قضایی متمرکز بوده ،به صورت
عادالنه انجام شده و صدای هرکدام از طرفین مساویانه و به طور گسترده قابل
استماع می باشد ،استقبال می کنند .در قضیه مربوط به منازعه میراث زمین
در هرات ،تیم پروژه با طرف های درگیر منازعه از طریق جمع آوری شواهد
و اسناد ،و برگزاری جلسات آگاهی دهی طرفین از قوانین شرعی مربوط به
میراث ،مساعدت نمود .شرکت یک جناح خارجی بی طرف به حیث وساطت
کننده ،طرف های منازعه را قادر ساخت تا به بحث و گفتگوی آرام مسائل
بپردازند ،و بدین ترتیب هر یک از طرفین احساس اطمینان بیشتری نسبت به
حفظ منافعش می نمود .تیم همچنان امر پیش نویس توزیع سند میراث را که
ذریعه طرفین درگیر ،به منظور اطمینان از دوام دار بودن آن امضاء گردید،
تسهیل نمود.
مالکیت پروسه راه حل منازعات باید به تمام دست اندر کاران داده شود تا بدین
وسیله به نتایج مشروعیت بخشد.
یافته های اولیه پروژه حاکی از آن است که تالش ها در یافتن راه حل باید
شامل تمام دست اندرکاران باشند تا بتوان به یک نتیجه موفقانه و مشروع
دست یافت.شاید موضوع وساطت درقضیه میراث زمین درهرات را بتوان به
عنوان بهترین مثال در این خصوص بیان نمود ،که شامل تمام وارثان زمین
میگردید نه صرف منازعه کنندگان مستقیم منازعه .ا ین گروه بزرگتر مشروعیت
اجتماعی و احساس مسؤلیت به اجراآت قضایی وارد نمود تا از تقیسم عادالنه
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میراث اطمینان حاصل گردد .منازعه در کندز نشان می دهد در جایی که یک
راه حل به عنوان یک حکم ،بدون اشتراک یا پذیرش جامعه محلی گسترده تر،
ارائه می شود احتمال دارد این حکم از مشروعیت اجتماعی برخوردارنبوده و یا
اینکه نیاز به ارجاع قضیه به یک مجمع مشارکتی تر مانند جرگه یا شورا داشته
باشد ،تا بدین وسیله حمایت محلی گسترده تری را بدست آورد.
•تعدادی از منازعات ممکن است از طریق طرزالعمل های
موجود در سیستم محاکم دولتی یا در میکانیزم مبتنی بر جامعه
محلی قابل حل و فصل نباشند ونیاز به یک طرزالعملی باشد که
فاقد عمومیت است .این طرزالعمل ممکن است شامل عمل اداری،
توجه اجرایی یا حمایت سیاسی تا سطح ملی گردد.
تجربه این پروژه نشان می دهد که امکان دارد بعضی از منازعات ازنگاه
سیاسی تا آن حد مشکل آفرین باشند که تقریبا اطمینان دادن از یافتن یک
راه حل منصفانه و مساویانه در قالب زمانی معقول را یا از طریق سیستم محاکم
دولتی ویا ذریعه میکانیزم مبتنی بر جامعه محلی غیر ممکن می سازند .این امر
زمانی مشهود است که عدم توازن عظیمی در منازعه موجود باشد که در طی
آن مقامات دولتی افغان خود منافع ویژه ای را از نتیجه منازعه  ،مانند منازعه
بی جا شدگی گروهی بغالن ،بدست می آورند .تحت این چنین شرایطی ،
احتمال رسیدن به یک راه حل دوامدار از طریق میکانیزم هایی در سطح والیتی
بسیار بعید است و تیم باید به عنوان آخرین راه حل که همانا استفاده از حمایت
سیاسی در سطح ملی می باشد دست بزند .سپس این قضیه مورد توجه مقامات
ارشد ملی دولت افغانستان و سیستم قضایی قرار داده می شود تا بدین وسیله
بتوان از سد منافعی که در سطح والیتی دنبال می شود عبورکرده و آنها را از
میان برداشت.
•توافقات بدست آمده مبتنی بر جوامع محلی به خصوص در
جاهایی که حاکمیت قانون در آنجاها ضعیف می باشند ،ذریعه
توشیح مقامات رسمی به بهترین وجه ممکن به شکل پایدارحفظ
گردیده و آنها را تضمین می نماید.
تیم پروژه دریافت که توافقات بدست آمده مبتی بر جوامع محلی تنها زمانی
مورد اعتبار قرار می گیرند که ذریعه مقامات والیتی به خصوص در جاهایی
که عدم توازن قدرت در بین منازعه کنندگان وجود دارد ،توشیح گردند .توشیح
مقامات رسمی به حیث یک مشوق برای مشارکت عمل می کند و همچنین
به عنوان تضمینی که نشان دهنده آمادگی مقامات در حمایت از این توافقنامه
می باشد ،قلمداد می گردد .تیم پروژه این مسئله مشهود را در پنجشیردریافت
که در آنجا بعضی از دست اندرکاران توافق کردند که آنها در صورتی به پای
میز مذاکره خواهندآمد که مقامات رسمی نیز موافقه نمایند تا به حیث تضمین
کنندگان هر گونه موافقت نامه ایفای نقش نمایند.
به طور جالب توجه ایی ،به نظر می رسد که بی میلی یک طرف در سهم
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گرفتن مقامات والیتی در قضیه منازعه پنجشیر به علت شناخت این طرف از
این موضوع بوده است که شامل شدن مقامات والیتی در قضیه ممکن است
باعث انتقال قدرت خویشاوندان در بین منازعه کنندگان گردد.
ممکن است توافقات وساطت شده برای به مذاکره کشاندن طرف های درگیر،
ضرورت به یک نوعی از انگیزه یا عامل محرک داشته باشد.
تیم پروژه دریافت که در توافقاتی که از طریق مذاکره حاصل شده اند و نتایج
آنها از طریق دولتی قابل اجرا نمی باشد ،شرکت کنندگان باید جهت وارد شدن
در پروسه ،یک عامل محرک یا انگیزه را برای این کار مشاهده نمایند .این
عامل محرک می توانند به طور ساده یک فرصت برای محاکمه منصفانه باشد
و یا اینکه این عامل محرک می تواند اقدامی عملی تر باشد .در منازعه پنجشیر
این احتمال که ممکن است یک مؤسسه مساعدت کننده وظیفه تعمیراتی کانال
را به عهده بگیرد ،برای به مذاکره کشاندن هر دو طرف منازعه کننده کافی
بود .در پنجشیر ،زمین مرتع (چراگاه) به طوررسمی یک زمین دولتی بوده و
هردو طرف حقوق مشترک دسترسی به آن را دارا می باشند .ممکن است آنها
به این مطلب واقف گردیده بودند که یک سند تصدیق شده دسترسی و توافقن
نامه استفاده چراگاه ،به نحوی استحقاقات مربوط به آنها را بدون لطمه زدن به
دعاوی موجود  ،استحکام می بخشد.
•بنا ًء یک ضرورت روشن وجود دارد و آن وارد عمل شدن با
دست اندرکاران دولتی در آغاز هر ابتکار عمل مربوط به حل و
فصل منازعات می باشد.
پروژه  ACCموفقیت بزرگی را از طریق همکاری مشترک با دست اندرکاران
دولتی به دست آورد .این امر توافق محلی را با پروژه افزایش داد و از طریق
مشارکت با دولت به فعالیت آنها مشروعیت بخشید .شواهد از برنامه بازسازی
بازارهای زراعتی افغانستان متعلق به دفتر مساعدتهای ایاالت متحده ()USAID
حاکی از این است که در جایی که حمایت دولت مرکزی از پروژه ها برداشته می
شود ،آن پروژه ها در معرض شکست قرار می گیرند .بنا ًء یک ضرورت روشن
وجود دارد و آن وارد عمل شدن با دست اندرکاران دولتی در آغاز هر ابتکار
عمل مربوط به حل و فصل منازعات می باشد .کار باید با متقاعد کردن آنها
را در خصوص اهمیت عمل و مناسب بودن طرزالعمل هایی که مورد استفاده
قرار میگیرند صورت گیرد .دست اندر کاران دولتی باید خود به صورت ایده ال
در پروسه حل و فصل منازعه وارد شده و مشارکت آنها باید در سرتاسر پروسه
شامل باشد.
•حمایت نهادهای موجود در سطح قریه و دولت محلی برای
دست یابی به یک راه حل دوامدار مناسب منازعات زمین و به طور
کلی جهت کیفیت بهتر مدیریت زمین مهم می باشد.
تجربه نشان داده است که جوامع محلی و نهادهای دولتی در سطح قریه،

عوامل کلیدی در مدیریت زمین و راه حل های مبتنی بر جوامع محلی در
منازعات زمین می باشند .شواهد حاکی از آن است که با کاهش کیفیت سیستم
های رسمی و دولتی ،جوامع محلی به طور روزافزون به طرزالعمل های سنتی
فیصله قضایا روی آورده اند .دفاتر  ،UNHCR، UNAMAپروژه مدیریت
اراضی روستایی ( ،)RLAPبانک انکشافی آسیایی و هیئت حفظ منابع طبیعی
افغانستان عالوه بر راه حل های واسطه گرایانه ،نهاد های محلی به طور عموم
به حیث نمایندگان اجرایی دائمی این راه حل های شناخته اند .با شناخت این
نقش بسیار مهم  ،نهادها در سطح جوامع محلی ،در پیش نویس ملی سیاست
زمین و قوانین مراتع و جنگالت به حیث واسطه گران در مدیریت منابع دارایی
عامه شناخته می شوند.
هیئت حفظ منابع طبیعی افغانستان نشان داده است که شوراهای قریه ایی
عالقه مند و قادر به اعمال نفوذ در مدیریت و اداره زمین هستند اما ضرورت
مبرمی به شناخت و حمایت دولتی دارند.ممکن است یک راه برای انجام این
کار وارد عمل شدن با شوراهای انکشاف جوامع محلی که از طرف قریه ،دولت
و جامعه بین المللی به طور یکسان به رسمیت شناخته شده اند  ،ذریعه پروگرام
همبستگی ملی باشد.
یک پیشنهاد دیگر که بر اساس پروژه ال سی انجام می شود ،ضرورت به
وجود قوانین تبیین شده ای برای مدیریت استفاده از زمین و طرح ریزی منابع
دارایی عامه می باشد ،که این کار مشارکت با نهادهای رسمی و غیر رسمی
را تسهیل می سازد.اصوال به نظر می رسدکه وزارت زراعت،آبیاری و مالداری
برای یک طرزالعمل مبتنی بر جامعه محلی ،به عنوان راهی برای ایجاد یک
سیستم اطالعات زمین که شامل زمینهای عامه و زمینهای خصوصی می گردد،
آماده می باشد .بنا ًء ،از طریق حمایت ،این امکان عملی وجود دارد که دولت نیز
برای شرکت در طرزالعمل های مدیرت زمین و راه حل های منازعه که مبتنی
بر جوامع محلی می باشد ،آماده باشد.
•به رسمیت شناختن "حقوق استفاده" مشترک به جای
"مالکیت" دارایی عامه
کار پروژه معیشت پایدار از طریق زراعت در منطقه غرب هزاره جات
( )SALEHو کار پروژه  RLAPبر روی دارایی های عامه تاکید خاصی را بر
روی ضرورت "حقوق استفاد" به جای "مالکیت" در قسمت دارایی های عامه
از قبیل چراگاه ها  ،مبذول می دارد .منازعات در گذشته ثابت کرده اند که
منازعات بر روی مالکیت چراگاه ها غیر قابل پیگرد و جنجال آفرین بوده اند که
اکثرا به نزاع منتهی می گردیدند.
تجربیات بدست آمده از پروژه های  SALEHو  RLAPحاکی از آن است که
راه حل های منازعات در جوامع محلی که انعطاف پذیری آنها درشناخت حقوق
استحقاقات زمین به ثبوت رسیده است ،ضرورت به مدیریت در سطح جوامع
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محلی می باشند .به عنوان مثال هر دوی این پروژه ها حقوق دسترسی بر
اساس استحقاقات سنتی و مذاکره با نهاد های موجود در سطح جوامع محلی،
تعیین می گردد .موفقیت پروژه مدیریت اراضی روستایی بانک انکشافی آسیایی
در به راجستر نمودن توافقات مربوط به چراگاه ها به میزان زیادی از حمایت
شورای محلی از این پروژه نشات میگیرد تا از دفاتر امالک.
•دفاتر غیر دولتی ( )NGOsدر سطح ملی ،می توانند تنفیذ
توافقانامه ها را حمایت و به آنها مشروعیت ببخشند.
برای پروژه مدیریت اراضی روستایی بانک انکشافثی آسیا تسهیل سازی
توافقنامه های زمین از طریق مشارکت با دفاتر غیر دولتی ( )NGOsثابت کرد
که ،این طرزالعمل یک طرزالعمل کار آمد می باشد .اقدامات هیئت معاونت
سازمان ملل متحد در افغانستان ( )UNAMAشامل فعالیت های انسجام یافته
با دیگر دفاتر غیر دولتی ( )NGOsو سازمانهای بین المللی می گردند.
دفاتر غیر دولتی،خصوصا زمانی که از اعتبار قوی در میان جوامع محلی
برخوردار باشند ،می توانند از اجرای توافتنامه ها حمایت نموده و به آنها به همان
شیوه ساختارهای دولتی محلی مشروعیت ببخشند .تعدادی از دفاتر غیر دولتی
مانند (دفتر ناروی برای مهاجرین) قادراند تا مهارت ها یا تخصصاتی را درجهت
تالش برای یافتن راه حل منازعات زمین به کار بندند که اینگونه تخصص ها
در دسترس دولت و تنفیذکنندگان دیگر قرار ندارند.
•معیارات دقیقی که در انتخاب منازعات تطبیق می گردند به
این معنانست که می توان از یک راه حل موفقانه توقع معقولی
داشت.
تجربیات از فعالیت های هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان
 RMAPاهمیت تطبیق معیارات دقیق در انتخاب منازعات و نتیجه معقولی
را از که می توان از این انتخاب در خصوص یافتن راه حل موفقانه داشت را
نشان می دهند.ثابت گردیده است که درجاهایی که منازعات از طریق تضاد
های قوی و دشمنی های طوالنی مدت میان جوامع محلی یا عدم توازن قدرت،
مورد فشار قرار می گیرند ،احتمال بدست آوردن راه حل برای منازعات زمین
تقلیل می یابد.
و

همچنان اهمیت زمان بندی درست بر اساس کار پروژ RLAPمورد تاکید قرار
گرفته است .فعالیت ها و منافع جوامع روستایی مرتبط با جنتری فصلی و جدول
زمان بندی شده برای زراعت روستایی می باشند .بنا ًء ،در فصول معینی از سال،
دست اندرکاران فرصت زیادتری برای شرکت و مساعدت در اقدامات مربوط
به یافتن راه حل برای منازعات زمین دارا می باشند .این مسئله به خصوص
زمانی که استفاده از زمین مربوط به کوچی های مالداری که ممکن است از
نگاه فیزیکی در زمانهای معینی از سال در روی زمین حظور نداشته باشند ،از
اهمیت خاصی برخوردار است.
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ضمیمه ( )1چهارچوب های حقوقی و سیاسی فعلی افغانستان
قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان بعد از شکست طالبان و به تعقیب
آن با امضاء موافقت نامه بن در دسمبر سال  ،1381در جنوری سال  1384به
تصویب رسید" .توافقنامه بن یک کمیسیون قضایی را برای بازسازی سیستم
قضایی افغانستان در مطابقت با موازین اسالمی ،استانداردهای جهانی ،حاکمیت
قانون و سنت های قانونی،تاسیس کرد" 25.موافقتنامه بن بیان نمود که قانون
اساسی سال  1344افغانستان و قوانین و احکام موجود تا زمان تصویب قانون
اساسی جدید ،به حیث چهارچوب قانونی دردولت موقت رسمی افغانستان مورد
استفاده قرار خواهند گرفت 26.قانون اساسی فعلی مبتنی بر قانون اساسی سال
 ،1344در سال  1381تصویب و در قانون (حقوق) شامل گردید.قانون اساسی
سال  1381یک سلسه مراتبی از قانون را به شرح ذیل ترتیب می نماید :در
ابتدا؛قانون اساسی سال ،1381قانون مدنی؛ و در نهایت قوانین شرعی فقه
حنفی 27.احکام مدنی به میزان زیادی مبتنی بر قوانین شریعت می باشند ،و
با وجود بعضی از تفاوت ها ،به ندرت سؤال در خصوص تقدم آنها بوجود می
28
آید.
عالوه بر آن ،ماده دوم از حقوق مدنی افغانستان تصریح می کند که":در جایی
که هیچ گونه حکمی در قانون یا در اصول بنیادی فقه حنفی ازشریعت اسالمی
وجود نداشته باشد ،محکمه حکمی را بر طبق یک مجمع (میثاق) عمومی صادر
می کند ،مشروط به این که حکم صادر شده با احکام قانون و اصول عدلی
مغیارت نداشته باشد ".29ماده  26حقوق مدنی در ارتباط به " حقوق مایملک و
مالکیت" ...تصریح می کند که قانون محل وقوع در جایی که دارایی موجود می
باشد قابل تنفیذ می باشد 30".ماده های  2و  26باوجود کمبود مواد مآخد کلی،
یک مبنای قانونی مؤثررا در صورتی که قانون اساسی ،حقوق مدنی و شریعت
تطبیق نگردند ،برای قوانین عرفی فراهم می سازند.
 25موافقت نامه بر روی ترتیبات موقت در افغانستان در زمان تاسیس مجدد نهادهای دولتی دائم ،ماده  (2چهارچوب
قانونی و سیستم قضایی) 5 ،میزان سال  ،1380موجود در آدرس اینترنتی /afghanagreementBonn.htm
( http://www.afghangoverment.comبدست آمده در تاریخ  20حمل )2009
 26چهارچوب حقوقی ذیل به طور موقت تا زمان تطبیق قانون اساسی جدید تحت شرایط ذیل قابل اجرا می باشد...
قانون اساسی سال  ،1964الف) تا آنجایی که احکام آن در تناقض با احکام مندرج این قرارداد نباشد .ب) به استثنای
احکام مربوط به رژیم سلطنتی و قوه های اجرائیه و مقننه در قانون اساسی؛ قوانین و مقررات موجود تا آنجایی که در
مغایرت با این قرارداد و یا مکلفیتهای بین المللی که افغانستان عضو آنها می باشد ،قرار نداشته باشد ،یا با احکام وضعی
مندرج قانون اساسی سال  1964مغایرت نداشته باشد ،به این شرط مقامات اداره موقت قدرت لغو یا تعدیل این قوانین
و مقررات را داشته باشد( ".قرارداد باالی تنظیمات موقت ،ماده )2
27

قانون اساس جمهوری اسالمی افغانستان ،ماده 130

 28قانون اساسی تصریح می کند که" در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند بر خالف عقاید و احکام مقدس دین
مبین اسالم باشد" ،با وجوداینکه قانون اساسی و حقوق وضعی مقدم بر قانون شریعت هستند ،اما نمی توانند با آن
مغایرت داشته باشند.
29

جریده رسمی ،نشریه شماره  ،353قسمت  ،1ماده )1355( 2
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منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

قانون اساسی افغانستان صالحیت تام را در خصوص قضایای کیفری به سیستم
عدلی دولتی اعطاء می کند ،ودر حالی که قانون اساسی به صراحت از سیستم
های قضایی غیر رسمی افغانستان نام نمی برد ،در عمل میکانیزم های راه حل
منازعات مبتنی بر جوامع محلی به حیث اولین و آخرین مجمع برای رسیدگی
به اکثر دعاوی مدنی افغانان می باشد.
قانون گذاری های اخیر
از زمان تشکیل دولت موقت افغانستان تا کنون ،تحلیل های جامعی در خصوص
قانون گذاری بر روی توسعه قانون در افغانستان صور ت گرفته است .تعدادی
ازاطالعات حاوی بیشترین جزئیات بر روی توسعه مسائل مربوط به دارایی و
تصرف زمین ،ذریعه کارکنان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جمع آوری شده
اند.دربین دیگر کارکنان ،لیز آلدن ویلی عالیترین نشریه را برای درک بافت
تاریخی تصرف زمین و قانونگذاری در ارتباط به حقوق مربوط به دارایی را از
اوایل قرن بیستم تا توافقنامه بن در سال  1381تهیه نموده است 31.تعداد زیادی
از قوانین و احکام صادر شده اند که بر تصرف زمین نافذ می باشند ،از قبیل:
•قوانین مربوط به اراضی :قوانین مربوط به مدیریت اموراراضی ذریعه
نهادهای مربوطه دولت افغانستان به تصویب رسید که در تاریخ  21اسد سال
 1387متعاقبا مورد توشیح رئیس جمهور قرار گرفت که از آن به بعد قابل
اجرا می باشد 95.ماده از این قوانین (در حدود  29صفحه) هنوز باید به زبان
انگلیسی به طور رسمی یا غیر رسمی ترجمه گردند.
•قوانین مربوط به اراضی زراعتی :32این قوانین اخیرترین پیش
نویسی از قوانین که با حمایت تخنیکی برنامه محیط زیست سازمان ملل و
دولت افغانستان به همراه نهادی های مربوط انکشاف یافته است می باشد که
درحال حاضر تحت بازنگری وزارت زراعت،آبیاری و مالداری قرار دارد.با در
نظر داشت اینکه این پیش نویس هنوز نه به طور کامل تمام پروسه مشاوره
و نه تحت بازنگری وزارت عدلیه قرار گرفته است ،این احتمال وجود دارد که
نسخه نهایی این قوانین که مورد تصویب پارلمان قرا خواهد گرفت با نسخه
فعلی به طور اساسی تفاوت داشته باشد .امید می رود که این پروسه مشاوره،
اجرای این قوانین را از طریق حمایت بیشتر دولت افغانستان تسهیل سازد .با
وجود این ،تصور بر آن است که ماهیت قوانین نهایی مشابه به ماهیت پیش
نویس فعلی باقی خواهد ماند.
•حکم  33:83این حکم نقش امالک را در قوانین مربوط به اراضی مملوک
 31ویلی "،بحران در حقوق زمین"26-23 ،
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جریده رسمی شماره  ،958قوانین مربوط به امور اراضی.

 ..." 33دارایی های ثبت شده به عنوان اراضی  GIRAباید به این صورت باقی بمانند .....هر زمینی که به مدت
بیش از  37سال به حیث زمین عامه بوده است ،باید به همان شکل زمین عامه باقی بماند .....راه های آبی و چاه ها
در اراضی عامه به عام تعلق می گیرند ...اراضی توزیع شده عامه که بر روی آنها ساختمان سازی صورت نگرفته است
باید دوباره به حالت اراضی عامه تبدیل شوند....اراضی که از طرف دولت های پیشین به حیث اراضی عامه ثبت شده اند

دولت و راه حل منازعات مربوط به تصرف اراضی کنترل می کند .این حکم
سعی دارد تا منازعاتی را که در ارتباط به توزیع زمین تحت رژیم های مختلف
بروز کرده اند حل و فصل نماید.این حکم به طور وسیعی اراضی مملوک دولتی
را تشریح می کند  ،محدودیت های روشنی رابرای استفاده از انها وضع می
نامید و جبران خسارت را در موارد تصاحب مجدد اراضی از مالکان غیر قانونی
آنها الزام می کند.
•حکم  34: 89این حکم ،باعث تاسیس محکمه اختصاصی منازعات
اموال ("محکمه ویژ") گردید و محکمه اختصاصی زمین و اموال را که برای
رسیدگی به منازعات مربوط به دارایی عودت کرده گان( به غیر از افراد بی جا
شده داخلی) به وطن ایجاد شده بود ،منسوخ نمود .اگرچه محکمه ویژه مکلف
بود تا برای استماع قضایایی که در نقاط خارج از کابل رخ می دهند به آن نقاط
سفر کند ،اما درعمل منازعه کنندگان مجبور بودند تا برای دسترسی به محکمه
ویژه به کابل سفر نمایند .برای رفع این معضل ،حکم  ،105دستور تاسیس
35
محاکم در خارج از کابل را صادر گردید.
•حکم 36:99این حکم بیان می کند که اراضی دولت افغانستان را می
توان برای کارهای تجارتی ،زارعان به منظور تشویق سرمایه گذاری تخصیص
داد .به عالوه ،زمین دولتی دوباره می تواند برای استفاده دولتی دردسترس
دولت قرار گیرد .اراضی زراعتی به میزان  100جریب را می توان به مدت 40
سال به زارعان اجاره داد ،اراضی غیر زراعی در حدود  500جریب قطعه از زمین
و مدت اجاره آنها  90سال اجاره داده می شوند 37.مستاجران بر اساس یک
سیستم مزایده انتخاب می گردند که درآن اجاره زمین ،به اجاره کننده با پیشنهاد
اجاره بلندتر ،داده می شود .فورمهای درخواستی ذریعه وزارت زراعت،آبیاری و
مالداری و دفتر ریاست جمهوری دریافت و مورد بررسی قرار می گیرند .به گفته
آمرمدیریت و توزیع اراضی ،عایداتی که از اجاره اراضی به دست آمده است از
 2.2میلیون افغانی در سال 1381به  16میلیون افغانی در ماه جون 1387افزایش
38
داشته است.

باید به همان شکل عامه باقی بمانند ..اراضی مشترک باید برای استفاده جوامع محلی به صورت اراضی مشترک باقی
بمانند.....دولت بر روی زمین دعوی می نماید،اما هنوز به صورت قانونی تصمیم نگرفته است ،نمی تواند هنوز مالیات
وضع نماید ....اراضی قابل زرع،مساکن ومارکت های متعلق به دولت افغانستان را می توان اجاره نمود اما هردارایی که
قبل از سال  1357اجاره گردیده است باید میزان اجاره آن دوباره سنجیده شود "...جریده رسمی شماره ، 618.حکم ،83
[ )1384( 15.10.1382ترجمه غیر رسمی]
 34جریده رسمی شماره ،817.حکم [)2003/04(30.10.1382 ، 89ترجمه غیر رسمی]
 35جریده رسمی شماره ،911.حکم  [)21.01.07 (1.11.85 ،105ترجمه غیر رسمی]
 36جریده رسمی شماره ،802حکم [)81.6.02(28.3.81 ،99ترجمه غیررسمی]
37

مدت زمان اجاره های اراضی همچنان در قوانین امور مدیریتی اراضی بیان گردیده اند
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ارتباط شخصی اظهار شده در گزارش آغاز ین102 ،
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•حکم  39:104این حکم درسال  1383صادر گردید که آغاز برنامه های
تخصیص اراضی دولتی را که مهاجرین عودت کننده به وطن و افراد بی جا
شده داخلی را مستفیذ می سازند ،مشخص می نماید .این حکم اراضی غیر
زراعی دولتی رابه عودت کننده گان و افراد بی جا شده داخلی مستحق در نقاط
مبداء درخواست کنندگان یا تا حد ممکن نزدیک به آن نقاط ،تخصیص می
دهد .درخواست کنندگان باید شواهدی را که داللت بر بی جا شدگی آنها می
کند را فراهم سازند و نباید مالک هیچ گونه دارایی دیگری باشند.

 لکششکش

بافت سازمانی مدیریت اراضی و راه حل های منازعات

ریاست امالک اسناد قوانین فیصه شده
عرفی یا قوانین مالکیت را که بعد از سال
 1355ایجاد شده اند را به رسمیت نمی
شناسد

وزارت زراعت،
آبیاری
و مالداری

ریاست امالک اسناد مربوط به مالکیت راکه
ذریعه محکمه ایجاد و مورد استفاده قرار می
گیرند حفظ و نگهداری می نماید.ریاست
امالک اراضی دولتی را شناسایی و آنها را
بر روی نقشه ها ثبت می کند .محکمه ها به
جای ریاست امالک ،سیاست ها و قوانین را
اجرا می نمایند.

بافت سازمانی
ظاهرا صالحیت مدیریت اراضی روستایی در افغانستان با ریاست امالک می
باشد .اما در حقیقت ،میزان زیادی از معامالت و منازعات مربوط به اراضی
روستایی از طریق میکانیزم های عرفی صورت می پذیرد 40.حاکمیت ضعیف
قانون در طی چند دهه از کشمکش های گذشته به میزان زیادی نهادهای
مبتنی بر جامعه محلی و نقشی را که آنها در مدیرت زمین بازی می کنند ،تقویت
بخشیده است .در حال حاضر حل و فصل مسائل از طریق جرگه و شورا ( در
مقایسه با سیستم محاکم دولتی) به حیث یک میکانیزم عادالنه ،کارآمد،مقرون
به صرفه و شاید مهمتر از همه یک میکانیزم مشروع ،تلقی گردد .با کنار زده
شدن سیستم محکمه و نهاد های دولتی ،دولت افغانستان با چالش کمبود اسناد
و اطالعات مربوط به تصرف زمین مواجه می باشد .این معضل به طور دوامدار
ظرفیت های دولت افغانستان را برای طرح ریزی انکشافی مختل می سازد.
بخش ذیل وضعیت و شیوه های فعلی اداره اراضی روستایی را در افغانستان
مورد بررسی قرار می دهد .این بررسی از طریق تحیل و تجزیه نقش و قابلیت
عملکرد دولت افغانستان ،سیستم محاکم دولتی ،و میکانیزم های مبتنی بر
جوامع محل و نیز کانالهای ارتباطی بین آنها صورت می گیرد .این کار به
منظور شناسایی این موضوع که طرح و اجرای قوانین و پالسی های دولت
افغانستان چگونه می توانند برای مدیریت زمین ،عمل متقابل رادر بین ساختار
های محلی بهبود ببخشد ،انجام می شود .شکل شماره  9ساختارهای سازمانی
عمومی را برای مدیریت اراضی روستایی و شیوه هایی را که از طریق آنها
دولت افغانستان ،سیستم محاکم دولتی و میکانیزم های مبتنی بر جوامع محلی
با یکدیگرمتقابال همکاری می نمایند نشان می دهد.

میکانیزم های مبتنی
بر جوامع محلی
به عنوان مثال :جرگه و شورا

سیستم محاکم دولتی
محاکم ابتدایی ،استیناف،
و استره محکمه

در صورت درخواست ،محاکم قضایارا به شوراها یا جرگه ها
احاله می کند؛ و در نهایت فیصله های شوراها و جرگه در
محاکم ابتدایی به ثبت می رسند.

ریاست امالک
ریاست امالک درسطوح مختلف خود دچار کمبودهایی از قبیل منابع بشری،
منابع تخنیکی و آماری و در نهایت کمبود ظرفیت و اعتبار در بیشتر نقاط
افغانستان می باشد .سوانح موجود مربوط به مالکیت در دولت افغانستان به
میزان بسیار باالیی بر مبنای اظهارات داوطلبانه در اواسط سال  ،135041و
بررسی های انجام شده ذریعه مامورین وضع مالیات بر امالک در بین سالهای
 1345و 421358متکی می باشند .کشمکش ها ،تالش ها را برای بررسی
های بیشتر به تعویق انداخته است که در نتیجه آن ،میزان زیادی از قطعات
اراضی روستایی و دارایی ها بدون بررسی مانده اند .مالکیت این گونه از اراضی
مشخص نیست زیرا عدم وجود سوانح ثبت شده دراکثر قضایای مربوط به آنها،
وجود اسناد دوگانه منسوخ یا کهنه که هر کدام یکدیگر را نقض می کنند،
کارشناسایی مالکیت را برای آنها مشکل می سازد .بعالوه بعضی از اسناد
مالکیت عمدا تخریب گردیده اند ویا اینکه اینگونه اسناد به میزان زیادی بر
43
مبنای قوانین عرفی استوار هستند.

 41به طور داوطلبانه ،موارد مالکیت برای  800000دارایی قبل از اصالحات انجام شده ذریعه دولت کمونیست ها
ثبت شده بود.

 39جریده رسمی شماره  ،869حکم [ )203(20.09.1382 ،104ترجمه غیر رسمی]
 40به عنوان مثال  ،مدیریت آب  ،معیشت و اقتصاد تریاک را ازالیس مکیین و برندان ویتی ببینید :تصرف زمین(
کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان،سال )1386
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 42بر اساسی تخمین انجام شده در سال  1387ذریعه دفتر مرکزی (کابل )اداره نقشه کشی ونقشه برداری ،واضح
گردید که نقشه هایی مجود در این اداره به طور تخمینی  33فیصد ار اراضی روستایی و  10از اراضی غیر زراعتی را
تحت پوشش قرار می دهد(شامل اراضیزراعتی ،جنگلها و صحراها می شود) ،که این میزان در  1333700قطعه زمین
را تعیین حدود و  548800از مملوکین اراضی را شناسایی نموده است.
 43به عنوان مثال در قندهار که در آنجا  90فیصد از اسناد بدست آمده ذریعه مامورین تعیین مالیات بر امالک
جمع آوری شده بود در جنگها نابود گردید؛ مالکیت های عرفی ممکن است به صورت سند درآورده شود و یا هم
مستند نگردند.

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

سیستم محاکم دولتی
کارآمدی سیستم محاکم دولتی متکی بر منابع موجود و مسؤلیت پذیری آن
می باشد .تجربیات شواری مهاجرین ناروی حاکی از آن است که محکمه ها در
شهرهای بزرگ از قبیل کابل ،مزارشریف ،هرات و جالل آباد در حال کارآمد تر
شدن می باشند .اینها مناطقی هستند که محاکم در آنها روابط محلی قوی با
پلیس که امکان اجرای قوانین را محیا می سازد دارا می باشند .عودت کنندگان
به کشور ممکن است شیوه محکمه دولتی را برای اقامه دعاویشان انتخاب
کنند ،زیرا بعد از دوره های متواتر از بیجاشدگی(مهاجرت) ،دیگر تمایلی به
میکانیزم های مبتنی بر جوامع محلی ندارند.این افرایش اعتماد به سیسم
محکمه دولتی ممکن است مرتبط با ارتقای منابع واحتماال کار آمدی آن باشد.
با وجود اینکه وضعیت در سیستم محاکم دولتی ممکن است با حضور رئیس
جدید عدلی که در سال  1386منسوب گردید  ،بهبود یافته باشد ،اما سیستم
محاکم دولتی نه تنها هنوز در بسیاری از مراکز منطقوی مورد اطمینان نیست
بلکه در مناطق روستایی نیز فاقد اطمینان می باشند .به عنوان مثال در جوزجان
و بغالن ،بیشتراز 80فیصد از موکلین از دفتر ناروی برای مهاجرین تقاضا نمودند
تا از سیستم غیر رسمی برای حل وفصل منازعاتشان استفاده نماید .دلیل این
مسئله ممکن است ادعاهای متدوام مبنی بر وجود فساد در سیستم محاکم
دولتی باشد .این احتمال وجود دارد که قضات ،در صورت عدم صدور حکم
به نفع منازعه کننده قدرتمند ،با خشنونت یا اقدام تلفافی جویانه از طرف وی
مواجه گردد .همچنان ممکن است قضات با چالشهای مربوط به بررسی بعضی
از قوانین موجود در افغانستان به عنوان کشوری که حداقل شاهد چهار رژیم
حکومتی اصلی در طی سی سال گذشته بوده و اکثر این رژیم ها تغییرات
مهمی را در قوانین رژیم قبلی خود آورده اند ،دست در گریبان باشند.
میکانیزم های مبتنی بر جوامع محلی
به طور کلی روشن شده است که در یک قریه مشخص  ،معموال یک توافق
عام در ارتباط به یک توافقنامه مالکیت زمین ،در حد و حدود قریه وجود دارد.
کار مک اوین و ویتی ( )MCEWEN، Whittyاین مطلب را قوت بخشیده
و نشان می دهد که اکثر قریه جاتی که الگوی های مطالعه آنها را تشکیل
می دادند ،از مالکیت زمین هایشان ،عالرغم نداشتن کدام سند رسمی مالکیت
 ،اطمینان خاطر دارند 44.این حقوق به رسمیت شناخته شده اراضی  ،برای به
رسمیت شناخته شدن ذریعه میکانیزم مبتنی بر جوامع محلی ،اغلب به اسناد
ومدارک ضرورت ندارند .اما این بدین معنا نیست که همیشه در قریه جات یک
توافق عامه در مسئله مالکیت زمین وجود دارد .تحرکات نفوسی جدید که بطور
برجسته ناشی از بازگشت مهاجرین عودت کننده از کشورهای پاکستان و ایران
می شوند ،منازعات دعاوی را در درون قریه جات افزایش داده اند.
 44آلیس مک اوین و برندان ویتی " ،مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک :تصرف اراضی"(کابل-واحد تحقیق
و ارزیابی افغانستان.)1386-

ساختارهای میکانیزم های مبتنی بر جوامع محلی نظر به سیستم محکمه
دولتی دارای ،امتیازات بارزی از قبیل هزینه های نسبتا پایین آن ،سرعت،
قابلیت دسترسی و مشروعیت ،می باشند .میکانیزم های مبتنی بر جوامع محلی
توانایی بیشتری در فیصله نمودن منازعات از طریق شهادت دیگر قریه جات،
درغیاب اسناد رسمی حل و فصل برای حل و فصل قضایا دارند .این یک امتیاز
بسیار مهم به شمار می آید زیرا میزان زیادی از نفوس روستایی بی سواد بوده و
به همین دلیل چنانچه به سیستم محاکم دولتی مراجعه کنند ،آنها از طرف این
سیستم کنار زده می شوند .این سیستم بیشتر طرفدار اسناد مکتوب می باشد.
میکانیزمهای مبتنی بر جوامع محلی همچنان امور فروش اراضی را که شامل
یک فروشنده و یک خریدار می باشند تسهیل می سازند .فروشنده و خریدار از
ملک یا مال تقاضا می کنند تا یک اظهارنامه را ترتیب دهد که در آن جزئیات
مربوط به معامله زمین گنجانده شده است.سپس این اظهار نامه تبدیل به سند
می شود و ممکن است درآن مواردی از قبیل اندازه و وسعت زمین ،حدود
همسایگان (قریه جات دیگر) قیمت فروش و مالکیت را توضیح گردد .اطالعات
تاریخی نیز در بعضی از مواقع در این سند درج می شوند.
شوراها و جرگه ها عالوه بر تسهیل در امر انتقال زمین ،عملکرد های دیگری
نیز دارند .این عملکرد ها شامل فیصله نمودن منازعات زمین و آب،در جاهایی
که این طرز عمل به صورت معیار استاندارد درآمده ،می باشند .در صورت بروز
منازعه بر سر مالکیت زمین ،طرفین منازعه کننده اقدام به جمع آوری پول
می کنند تا بدین وسیله بزرگان جامعه محلی را فرا بخوانند.زمانی که این شیوه
کار تطبیق شد ،این پول به عنوان معیارشرط عمل نموده و بر طبق آن ،طرفین
توافق می کنند تا از فیصله نهایی اتخاذ شده اطاعت نمایند .درحین این روند،
ممکن است طرفین دعوی شاهدان خود را فرا بخوانند و یا اینکه اسنادی
را تهیه کنند که ادعاهای آنها را اثبات می سازد .فیصله های نهایی به منظور
اخذ مشروعیت دربین جامعه محلی و همچنین استرداد پول ،باید ذریعه طرفین
منازعه به صورت علنی مورد توافق قرار گیرند .پول معیار ،معموال میزان تناسب
را در ناحیه از زمین مورد منازعه افزایش می دهد .به گفته نماینده سازمان
ملل متحد درامور پناهندگان ،در نواحی مرکزی پشتون نشین اینطور معمول
است که مردان مسلح نیز در منازعات مربوط به اراضی بسیار بزرگ در هنگام
اجراآت حاضر باشند ،که وظیفه این افراد به اجرا در آوردن فیصله شورا یا جرگه
می باشد .اما قابل ذکر است که جرگه ها کامل و خالی از کمبود نیستند .به
عنوان مثال،جرگه ها زمانی که یکی از منازعه کنندگان رابطه خویشی یا قومی
را بایکی از اعضای تصمیم گیرنده جرگه داشته باشد دچارفساد می گردند.
ارتباط میان ریاست امالک و سیستم محاکم دولتی
ارتباطات اغلب محدود به ریاست امالک بوده که وظیفه فراهم نمودن اسناد
ومدارک را برای قضایای مبتنی بر سیستم محاکم دولتی ا دارند .محکمه های
مدنی وظیفه دارند تا به حیث نمایندگان "رسمی" قانون عمل نمایند .این گونه
محکمه ها در قسمت فیصله نمودن منازعات و تسهیل امور فروش اراضی
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فعال می باشند .پروسه ثبت اسناد اراضی قسما غیرکارآمد می باشد .به طور
مثال ،در سال 1385یک محکمه در سطح ولسوالی تنها هشت مورد از فروش
اراضی را در طول یازده ماه به ثبت رسانیده بود .اکثر شهروندان این ناکارآمدی
را به "هزینه های بلند (پروسه ) تجزیه وتحلیل" (که ممکن است مشروع یا به
صورت رشوه باشند) نسبت می دهند که پرداخت این گونه از هزینه ها برای
45
تسهیل نمودن هر مرحله از مراحل  25گانه پروسه ضروری می باشند.
ارتباطات میان سیستم محاکم دولتی و میکانیزم های مبتنی بر
جوامع محلی
در سطوح قریه یا ولسوالی ،سیستم محاکم دولتی ممکن است به طرف های
درگیر در منازعه پیشنهاد دهد تا آنها منازعه شان را از طریق میکانیزم های
مبتنی بر جوامع محلی حل و فصل نمایند.این در صورتی است که طرفین
منازعه مطمئن باشند احتمال رسیدن به راه حل از طریق میکانیزم های مبتنی
بر جوامع محلی بسیار باال است .این اصل یک تایید ضمنی به حساب می آید
که ،بر خالف شیوه صدور حکم از طریق سیستم محاکم دولتی ،فیصله های
اتخاد شده از طریق میکانیزم های مبتنی بر جوامع محلی معموال از مشروعیت
بیشتری برخوردار بوده  ،بنا ًء پایدارترو همچنان سریعتر و کم هزینه تر از سیستم
محاکم دولتی می باشند .فیصله های اتخاذ شده از طریق میکانیزم های مبتنی
بر جوامع محلی قابل ثبت در محاکم ولسوالی ها می باشند که این امر ،پتانشیل
ها را برای توسعه پروسه ثبت اسناد در سیستم محاکم دولتی افزایش می دهد.
تعدادی از قضایای آزمایشی از طریق میکانیزم های مبتنی بر جوامع محلی حل
وفصل و سپس ثبت دولت افغانستان گردید؛ به طور نمونه قضایای آزمایشی در
هرات و کندز را مشاهده نمایید.
به نظر می رسد در اکثر مناطق روستایی ،شیوه های ارتباطی بین ریاست
امالک و نهادهای موجود در سطح قریه ها بسیار ضعیف می باشند .دولت
افغانستان تصریح نموده است که اسناد مالکیت عرفی ایی را که بعد از
سال  1355ترتیب شده اند ،نپذیرفته و برای آن قابل قبول نمی باشند .بنا ًء
جای تعجب نیست که دریک چنین حالت تنش ها بین نهاد های دولتی
افغانستان و جوامع محلی که به عقیده دولت افغانستان فاقد اسناد مالیکت
قابل پذیرش می باشند ،بروز نمایند .به طور عموم عقیده بر این است که این
جوامع محلی اراضی دولتی را اشغال و بر روی آنها زراعت می کنند.در صورتی
که این خانوارها مستضعف باشند ،آسیب پذیر گشته و زمین هایشان را بواسطه
تصاحب دولت از دست خواهند داد که این زمین ها ممکن است مورد توزیع
مجدد قرار گیرند یا به شخصی اجاره داده شوند .از آنجایی که دعاوی تنها در
سیستم محاکم دولتی قابل استماع می باشند ،حقوق مالیکت عرفی ،در صورتی
که صرف بر پایه شهادت های شفاهی باشند ،یا اسناد مالیکت ناکافی پنداشته
 45استخراج شده از استنفیلد ،رید و سفر ،از سند بنام" توصیف اجراآت برای تولید اسناد جهت ثبت معامالت دارایی
ها در افغانستان" ،تهیه شده در سنبله سال  1384برای پروژ یو اس آی دی تحت عنوان واگذاری اراضی ،ثبت و
بازسازی مجدد اقتصادی.
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شوند(به عنوان مثال به این دلیل که این اسناد حدود زمین را قید نکرده اند)
ممکن است باطل اعالم گردند.
ضمیمه ( )2کار های قبلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
 AREUو دفتر ناروی برای مهاجرین در ارتباط به منازعات
زمین
الف 2.1واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
ازسال  1382به این طرف ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مجموعه ای از
پروژه های سروی در ارتباط به منازعات زمین را به عهده گرفته ،و تعدادی از
استراتیژیهای عملی را برای کنترل منازعات زمین پیشنهاد نموده است .نتایج
این کارها ،به شکلهای مختلف از قبیل مجموعه های نشرات واحد تحقیق
و ارزیابی افغانستان ،توزیع گردیده اند که به طور خالصه در جدول شماره 8
آمده است.
بحران در حقوق مربوط به اراضی :بازگرداندن امنیت تصرف زمین در افغانستان،
تاریخ مالکیت زمین و سیاست تصرف اراضی را در افغانستان مرور کرده و
پیشنهادات سیاسی را برای دولت انتقالی افغانستان ارائه نمود .در اسد سال ،1383
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان خالصه پالسی را به نام اراضی و قانون اساسی
منتشر ساخت :معضالت فعلی اراضی در افغانستان،یک نظر کلی را در ارتباط به
وضعیت فعلی مالکیت اراضی ارائه کرد ،راه های پرداختن به پرابلم های کلیدی
را بررسی نموده و استفاده از لسان قانون اساسی در خصوص معضالت اراضی
را پیشنهاد نمود .در سال  ،1384واحد تحقیق وارزیابی افغانستان دو گزارش
تحقیقاتی را در رابطه به معضالت اراضی منتشر ساخت :یک گزارش کوتاه
تحت عنوان رابطه های اراضی روستایی در منازعات :راهی به جلو؛و یک
گزارش دیکر که عبارت بود از تلفیق یافته ها بدست آمده از سه والیت بنام
در جستجوی صلح در چراگاه ها :روابط اراضی روستایی در افغانستان.
گزارش دوم یافته های بدست آمده از مطالعات قضایا ی مربوط به زمین را که
از والیت های بامیان ،فاریاب و بدخشان منتشر شده بودند با هم تلفیق ساخت.
مطالعات در فاریاب و بامیان ،از نوع مطالعات ارزیابی سریع بودند که به طور
مشترک  ،این یافته اصلی در آنها وجود مشاهده شد که چراگاه ها باید در اولیت
توجه قرار گیرند .سومین راپور( درخواست شده) در مورد معضالت چراگاه ها
به طور جامع و بر اساس تحقیقات مربوط به سیر پیشرفت زمانی آنها که ذریعه
نویسنده آن کامل شده بود ،ایجاد شده است .در سال  1385یک گزارش
مباحثه ایی تحت عنوان چه کسی مالک مزرعه است :دسترسی زنان روستایی
به اراضی و احشام ،عواملی را که باعث محدودیت یا ناتوان ساختن زنان برای
دسترسی به اراضی ومواشی می گردند ،مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.
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آلن رویی

آلیس مک اوین
و شارنا نالون

الیس مک اوین
و برندان ویتی

جو گریس

جو گریس

تاریخ نشر

قوس 1387

حوت 1386

سرطان1385

حوت1384

جدی 1383

شیوا:1353،1383،تغییرات

در تصرف اراضایو منازعات

لیز آلدن ویلی
لیز آلدن ویلی

اسد 1383

سرطان 1383

مروین پترسون

جوزا 1383

روابط اراضی در والیت
بامیان :یافته های

بدست آمده از مطالعه

لیز آلدن ویلی

حوت 1383

قضایای 15قریه
اراضی و قانون

اساسی:معضالت فعلی
اراضی در افغانستان

بحران در حقوق

اراضی:بازگرداندن امنیت

تصرف زمین در افغانستان

خالصه ایی
از پالسی

مقاله تحقیقاتی
معضالت

...ارتقای ثبات معیشت روستایی در افغانستان و کاهش اتکای آنها به کشت
غیر قانونی ،از طریق فراهم سازی اطالعات صحیح و روشن برای پالسی سازان
در خصوص استفاده ،مدیریت و نقش منابع طبیعی ( با تمرکز خاص بر روی
اراضی ،آب ،معیشت،وتریاک کشت شده در اقتصاد زراعتی) .انتظار می رود که
این پروژه پیشنهاد هایی متکی بر شواه را در جهت بهبود و کارآمدی پالسی
46
زراعتی و برنامه سازی روستایی تولید نماید.
همچمنان پروژه  WOLشامل مطالعات منابع و تصرفات زمین می باشد ،اگرچه
این پروژه متفاوت از پروزه منازعات زمین می باشد .مهمترین تفاوتی که در
پروژه منازعات زمین موجود دارد،تمرکز این پروژه بر روی جلوگیری و راه حل
منازعات مربوط به زمین می باشد.
اهداف پروژه  WOLدر قسمت سکتور اراضی عبارتند از:

در شمال غرب بدخشان

مطالعه قضیه

ریاست مدیریت منابع طبیعی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،پروژه مدیریت
آب ،معیشت و اقتصاد تریاک ( )WOLرا که از طرف کمیسیون اروپا تمویل
می شد از تاریخ جوزای سال  1384تا ثور سال  1388اجرا نمود.هدف اصلی
 WOLعبارت است از:
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چراگاه های

مطالعه قضیه

یافته های بدست آمده از پروژه  WOLدر ارتباط به منابع اراضی
و تصرف زمین

لیز آلدن ویلی

اسد 1382

•بررسی روش های تصرفی را که زارعین و دیگران بر منابع زمین دارند
•مطالعه مزایا و محدودیت هایی را که سیستم های موجود تصرف زمین
دارا می باشند و اینکه چطور این سیستم ها بر استفاده زراعتی و NRMتاثیر
می گذارند.
•مورد مالحظه قرار دادن چهارچوب موجود پالسی زمین و فراهم سازی
پیشنهادات در جهت بهبود آن
کار تحقیقاتی  WOLمنتج به نشر دو گزارش در مورد مدیریت زمین گردید:
یکی ازآنها شامل مطالعه قضایا بود که یک نگاه کلی را از وضعیت فعلی تصرف
اراضی را در برداشته و پیشنهاداتی برای پالسی ها (تصرف اراضی) ارائه نموده
است .و دیگری ،یک نگاه کلی بر گزینه های موجود برای به ثبت رساندن
اراضی در مناطق روستایی ارائه می کند (.گزینه ها برای به ثبت رساندن
48
اراضی).
 46آلن رویی ،مدیریت آب ،معیشت و اقتصاد تریاک :مدیریت منابع طبیعی ،سیستم زراعتی و معیشت روستایی(،کابل:
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان،قوس )1387

لیز آلدن ویلی

حمل 1381

 47رویی ،مدیریت منابع طبیعی15،
 48آلیس مک اوین و برندان ویتی"،مدیریت آب ،معیشت و اقتصاد تریاک :تصرف اراضی" ( کابل :واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان،جوازی .)1385؛ آلیس مک اوین و شارنا نالون " ،مدیریت آب ،معیشت ،اقتصاد تریاک :گزینه ها برای
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زمانی که این گزارشات با یکدیگر تلفیق گردند ،اطالعات واسنادی را از
مطالعات قضیه ایی درخصوص تصرف اراضی و منازعات مربوط به آنها را در
مناطق روستایی هفت والیت افغانستان و همچنان یک تجدید نظرجامع رادر
پالسی ها و قوانین ارائه می نماید.
اولین گزارشات تلفیقی ،ارتباطات بین سکتوری را به طور کلی در بین
سکتورهای آب ،زراعت ( شامل تولید خشخاش) و معیشت روستایی جستجو و
ایجادنمودند 49.یافته های کلیدی را که دراین نوشته ارائه می شوند عبارت از
موارد ذیل می باشند:
•" تعداد معدودی از زارعین در افغانستان دارای اسنداد مالکیت رسمی برای
اراضیی که اشغال نموده اند ،می باشند .بنا ًء تقریبا تمام معامالت زمین و فیصله
ها ،از طریق سیستم عرفی محلی انجام می شوند ،که در طی آنها زارعین به
اراضی دسترسی پیدا می کنند که تحت شکل های مختلف تصرف با شروط
وابسته به آن بوده که سطوح مختلف از خطر را در بر دارند .تحقیق WOL
حاکی از آن است که بین یک چهارم یا یک سوم از تمام اراضی مزروعی در
ساحات تحقیق تحت یک نوع از توافقنامه استفاده موقت اداره می گردند (با
حقوق فرعی دیگر[از قبیل اجاره،گرو و زرع مشترک])".
•تقسیم تصرف باالی زمین یکی از عوامل وجود پروسه طاقت فرسای داد
و ستد اراضی می باشد .در حالی که تصرف زمین در بعضی از ساحات به اندازه
ای کم است که شخص بدون عایدات اضافی قادر به معیشت از راه قانونی نمی
باشد ،میزان درآمد متفاوتی بین متصرفان اراضی مختلف با محصوالت مختلف
وجود دارد.
•اراضی که از راه نظامهای دارایی عامه مدیریت می گردد از ارزش خاصی
بین افراد بی بضاعت برخوردار است و همچنان منازعه باالی آنها کمتر صورت
می گیرد ،هرچند احتمال دخیل شدن اشخاص خارج از نظام دارایی عامه
افزایش می یابد.
تمرکز دومین گزارش تلفیقی  WOLبرروی شناسایی گام های بود که امکان
اجرای اهداف اولیه ایی را همانطور که در اسنادی از قبیل استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان و پیش نویس پالسی اراضی در مناطق روستایی افغانستان
مشخص شده بودند ،به وجود می آورد.
در حالی این اسناد مربوط به پالسی ها ،باغبانی علمی و دیگر محصوالت
با ارزش را اولویت بندی می نمایند،قسمتی از دومین گزارش تلفیقی که در
ارتباط به اراضی می باشد ،بر روی این موضوع تمرکز می نماید که چطور
وضعیت تصرف اراضی در مناطق روستایی بر اجرای این گونه پالسی ها تاثیر
به ثبت رساندن اراضی"(کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،حوت .)1385
49
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می گذارد.
الف 2.2دفتر ناروی برای مهاجرین
دفتر ناروی برای مهاجرین ،یک سازمان غیر دولتی بین المللی می باشد که
از سال  1381به این طرف در حال اجرای پروسه های مشاوره اطالعاتی و
پروگرام مساعدت حقوقی در افغانستان بوده است.این فعالیت ها ذریعه هفت
مرکز اطالعاتی و مساعدت حقوقی ( )ILACsدر بامیان ،هرات ،کابل ،کندز،
مزار شریف  ،جالل آباد و پل خمری اجرامی گردند.این مراکز ،اطالعات و
مشاوره رایگان رادر اختیار عودت کنندگان و افراد بی جا شده داخلی قرار می
دهند.در شش ماه اول سال  ،1387تیم سیار دفتر ناروی برای مهاجرین از 552
جامعه محلی دیدن نمود که در این زمان  1458قضایای اطالعاتی به ثبت
رسید ( 195586افراد مستفیذ شونده غیر مستقیم )که در نتیجه آن  362از این
قضایای اطالعاتی حل و فصل گردیدند( 75210از افراد مستفیذ شونده غیر
مستقیم) .در همان دوره 412،مورد از قضایای دیگر حقوقی به ثبت رسیدند
( 214506از افراد مستفیذ شونده غیر مستقیم) و  400مورد از آنها حل و فصل
گردیدند ( 73517از افراد مستفیذ شونده غیر مستقیم).
دفتر ناروی برای مهاجرین دارای ساختارهای بنیادی و شبکه های اجتماعی
مهمی می باشد که این ساختارها وشبکه ها آنرا تبدیل به یک شریک اجرایی
مؤثر برای حل و فصل نمودن و به صورت سند درآوردن منازعات مربوط به
زمین در افغانستان نموده است .کارکنان آن نیز از مهارت ها عملی قوی در امر
مذاکره ،آموزش و یافتن راه حل منازعات برخوردارمی باشند .بعالوه ،دفتر ناروی
برای مهاجرین دارای منابع اطالعات واسناد می باشد (اولین منبع از منازعات
اراضی روستایی و اطالعاتی در کشور) که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  ،از
این منابع برای پشتیبانی کارهای تحلیلی خود استفاده نموده است.

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری
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