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سپاسگذاری
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از متام متخصصین که در پروسۀ چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین به طور فعال دخیل بوده اند و
تخصص ونظریات و تجارب ارزنده خویش را در همه مراحل این پروسه رشیک ساختند ،صمیامنه قدردانی منوده و اظهار امتنان می
مناید .اینک از خالد بهرامی ،غالم دستگیر رسوری ،جمشید حبیب ،غالم حسین رحامنی ،یاسین َصفر ،عبدالسالم کوهستانی ،گل
الرحامن توتاخیل ،فهیم حکیم ،وحیده مهران ،شهال نعیمی ،پینت کوک ،لوسیل مارتین و عارف الله عارف قدردانی می منائیم که در
رابطه با موضوعات نه گانۀ چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین همکاری همه جانبه منوده و مسودۀ راپورهای نه گانه را تکمیل منودند.
همکاری مداوم ایشان این راپور را به پایۀ اکامل رساند که نظریات آنها را انعکاس میدهد.
عالوت ًا از همه ادارات دولتی که در این تحقیق با واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان همکاری منوده اند قدردانی مینامیم .به ویژه از اداره
مستقل اراضی افغانستان(جواد پیکار ،رئیس عمومی) وزارت مالیه و وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری از همکاری شان تا مراحل تحریر
نهایی این تحقیق و فراهم منودن توضیحات بعضی موضوعات سپاسگذاری می منائیم.

سپاس و قدردانی ویژه به میکایال مرکو وا از زحامت شان در هآمهنگ کردن پروژه از آغاز تا پایان ،اشرتاک فعال وی در پروسۀ تحقیق،
تسوید اکرث راپور و در نهایت تکمیل منودن این تحقیق .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان همچنان از عارف الله عارف که متامی
ورکشاپ های مربوط به این پروژه را تسهیل و به پیش برد ،از ارونی جایاکودی که کارهای مهم این مترین مهم را پایه گذاشته و
مالحظات و نظریات وی این راپور را غنی ساخته است ،قدردانی می مناید.
در اخیر ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از تی هیلهورست ،هآمهنگ کننده جهانی چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین و بانک جهانی
بالخصوص از آستا اولسن و محمد یاسین نوری که برای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این فرصت را فراهم منود تا چهارچوب ارزیابی
مدیریت زمین را در افغانستان هآمهنگ و تطبیق مناید صمیامنه تشکر مینامید.
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در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
تحقیقاتی مستقر در کابل می باشد که در سال  ۲۰۰۲با همکاری جامعه بین املللی
مستقل
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد
ِ
ِ
در افغانستان ت ّاسیس گردید .هدف واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان انجام و عرضۀ تحقیقات با کیفیت عالی ،مبنی بر شواهد ،مرتبط با
پالیسی و انتشار نتایج حاصلۀ آنها و همچنان ترویج فرهنگ پژوهش و مطالعه می باشد .طبق گزارش دانشگاه پنسیلوانیا ،واحد تحقیق
و ارزیابی افغانستان منحیث یک نهاد پژوهشی دارای جایگاه عالی در افغانستان بوده و در بین نهاد های پژوهشی درآسیای میانه در
رده ششم قرار دارد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با پالیسی سازان ،نهاد های جامعۀ مدنی ،محققان و محصلین به منظور تحقق
اهداف خویش ارتباط برقرار می مناید تا استفاده از نرشات و کتابخانۀ این اداره ترویج یافته ،ظرفیت تحقیقی آنها تقویت شده و زمینه
برای بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و تحلیل ها ایجاد گردد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان توسط هیأت مدیره اداره می شود که
متشکل از منایندگان ادارات متویل کننده ،سفارتخانه ها ،سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های چندجانبه ،جامعه مدنی و کارشناسان
مستقل می باشد.
متویل کنندگان برنامه ها:
متویل کنندگان این اداره شامل نهاد انکشافی بین املللی سویدن ( )SIDAو نهاد های بین املللی ذیل میباشد:
The European Commission (EC), United States Institute of Peace (USIP), Norwegian Institute of International Affairs (NUPI),
Overseas Development Institute (ODI-UK), Promundo (US), Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Regional
Environmental Centre for Central Asia (CAREC), Institute of Development Studies (IDS) and Swiss Agency for Development
and Cooperation(SDC), School of Oriental and African Studies (SOAS), Economic and Social Research Council United
Kingdom (ESRC-UK) and South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).

همچنان این اداره عضویت شبکه های جهانی ذیل را دارا میباشد:
Resolve Network,Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC), Global Challenges research Fund (GCRF), A Conflict
)Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict and Crisis Mechanism (EUNPACK
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پیشگفتار
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان افتخار دارد که خالصه دریافت های یک مطالعه عمیق از چارچوب ارزیابی حکومتداری اراضی را به
نرش می رساند .هدف نرش خالصه این گزارش کمک به پالیسی سازان درکشور می باشد تا تدوین پالیسی ها بر مبنای شواهد را گسرتش
داده و بعضی از مشکالت جدی مربوط به ملکیت زمین در افغانستان را برمال سازد.
زمین و اداره منابع بطور متداوم سبب مشکالت قابل مالحظه ای برای دولت و جامعه بین املللی در افغانستان بوده است .در چند سال
گذشته زمین در عطف روند تغییرات اجتامعی ،فشارهای فزاینده جمعیت ،بیجا شدنها و سیر تکامل اقتصادی در کشور قرار گرفته است.
یافته های این تحقیق نشان میدهد که چارچوب قانونی حکومتداری اراضی از چندین جهت غیر متوازن میباشد و با واقعیت های عینی
در افغانستان مطابقت ندارد .همچنان تشکیالت اداری ادارات مسئول حکومتداری اراضی فاقد وضاحت و تفکیک روشن وظایف می
باشند و ظرفیت ایفای وظایف شان را ندارند.
با در نظر داشت این همه چالشها ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به کمک مالی بانک جهانی تحقیقی را پیرامون ارزیابی چارچوب
حکومتداری اراضی در سال  ۲۰۱۵به راه انداخت و بعضی از شاخص ها و واژه ها را مطابق واقعیت های حکومتداری اراضی در
افغانستان تغییر دادند.
همچنان گزارش ارزیابی چارچوب حکومتداری اراضی یک سلسله مسائلی را که مستلزم توجه عاجل بودند شناسایی منود .این گزارش
سفارشات روشنی را در مورد پالیسی ارائه منود و ادارات مسئول را برای تطبیق این سفارشات شناسایی کرد .این گزارش شاخص های
را برای ارزیابی موفقیت ها و ناکامی نیز آماده منوده است.
طبعآ از زمان راه اندازی این تحقیق تا کنون یک سلسله تغییرات در عرصه حکومتداری اراضی در کشور رخ داده است از جمله تدوین
قانون زمین در سال جاری و نرش آن در جریده رسمی ،ولی با آنهم ارزیابی چارچوب حکومتداری اراضی یک سند بسیار مفید می باشد و
ارزیابی خوبی را از وضع اداره اراضی ارائه منوده است که اساس آن را کارهای قبلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در این زمینه
انجام داده شده بود ،تشکیل میدهد .همچنان روند مشورتی در جریان انجام این تحقیق به ذات خود قابل ارزش می باشد و با وجود
تاخیر قابل مالحظه در نرش آن ،این گزارش شایستگی قرار گرفنت در اختیار مردم را دارد.
باید متذکر شد که دو تن از کارشناسان بین املللی این گزارش را مرور منودند و اشرتاک کننده گان یک نشست که برای بحث روی
محتوای این گزارش برگزار گردید بود ،بر آن مهر صحت گذاشتند .متعاقبا یک نشست پالیسی محور در نوامرب سال  ۲۰۱۵برای آگاهی
آنعده افغانهای که پالیسی می سازند و همچنان جهت ایجاد یک حرکت برای بحث روی مسئله حکومتداری اراضی میان پالیسی سازان
افغان ،دایر گردید.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از افراد و تاسیسات دولتی منجمله وزارت زراعت و مالداری و اداره مستقل اراضی افغانستان که
نظریات شان را پیرامون این گزارش ارائه منودند و در مجالس و نشستهای پالیسی محور فعاالنه اشرتاک منودند ،جهان سپاس می
مناید و امید دارد که این گزارش ممد کار همه ادارات ذیربط واقع گردد.
با احرتام

داکرت اورځال نعمت
رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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1.1مقدمه

در دهۀ گذشته ،زمین و کنرتول منابع یک ُبعد مهم نگرانی های دولت و متویل کننده گان در افغانستان بوده است .با در نظر داشت
تحوالت اجتامعی ،افزایش فشار دیموگرافیک ،بیجا شدن های داخلی و تحوالت اقتصادی ،زمین نسبت به هر وقت دیگر در محراق
توجه اقتصادی و اجتامعی قرار گرفته است .در عین زمان ،چهارچوب حقوقی مدیریت زمین در ابعاد زیاد منسجم نبوده و با رشایط و
واقعیت های عینی افغانستان به شکل درست مطابقت ندارد ،و ساختار نهادی ادارات مسؤول تنظیم امور زمینداری فاقد وضاحت در
تقسیم مسؤلیت ها بوده و از لحاظ داشنت ظرفیت برای انجام وظایف اساسی محولۀ خویش از ظرفیت الزم برخوردار نیستند.
چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین که توسط بانک جهانی در مشارکت با مؤسسۀ غذا و زراعت ملل متحد ،صندوق بین املللی انکشاف
زراعت ،انستیتیوت بین املللی تحقیقاتی پالیسی غذا ،برنامۀ اسکان برشی ملل متحد (یو ان-هبیتات) ،اتحادیه افریقا و رشکاء زیاد دو
جانبه انکشاف داده شد ،یک وسیله تشخیصی برای ارزیابی وضعیت مدیریت زمین به سطح کشور در یک روند سهمگیرانه میباشد که
به طور سیستامتیک به عوض دانش بیرونی ها باالی مدارک موجوده و تخصص مبتنی میباشد .چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین در
افغانستان روی  9موضوع عمومی عمده مرتبط به مدیریت خوب زمین در کشور مترکز دارد .با این ساحات معمو ً
ال به طور جدا گانه از
همدیگر برخورد صورت گرفته است .روی این ملحوظ ،هدف چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین این است تا آن ها را در یک چهارچوب
واحد در آورد .برای این  9ساحه یک سلسله شاخص های مدیریت زمین که هر کدام به چندین ُبعد تقسیم شده است مبتنی بر اساس
تجارب بین املللی انتخاب گردیده است .برای هر ُبعد یک بیانیۀ کود شدۀ قبلی به اساس تجارب بین املللی منره دهی گردیده است (الف
= بهرتین عملکرد الی د = عمل كرد ضعیف)( .لطف ًا به جدول توحیدی منرات در بخش  3گزارش کامل و در آغاز هر بخش فرعی در
بخش  6ببینید) .همچنان باید خاطر نشان ساخت که به علت موجودیت یک تعداد خصوصیات در رشایط افغانستان ،الزم بود تا یک
تعداد شاخص ها و اصطالحات را باید منظور کرد تا واقعیت های عینی مدیریت زمین در افغانستان را تحت پوشش قرار داد .این عمدت ًا
شامل بخش های کلیدی می گردد که با زمین های دولتی و تخصیص آنها جهت منافع خصوصی رسوکار دارد( .لطف ًا جزئیات این
تعدیالت را در ضمیمه  ،1ببینید).
چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان در چندین مرحله تطبیق گردید:
•

•آمادگی

•

•اسناد پس منظر (گزارش های نه گانه) :تا اساس معلومات عمومی را فراهم سازد که اساسات رضوری توافق و اجامع در مورد درجه
بندی یا اولویت دهی اقدامات را تشکیل می دهد ،به سه دسته محصول کتبی نیاز است.

•

•کارشناس یا گروه های متخصصین موضوع :جلسات کاری و بحث متمرکز نصف یا کل روز باالی هر موضوع شامل  5الی  8کارشناس
موضوع و استفاده کننده گان سیستم های زمینداری با سوابق مختلف .اشرتاک کننده گان به طور مفصل روی هر کدام از ابعاد بحث
می کنند تا در رابطه با درجه بندی و توافق روی اولویت های پالیسی به اتفاق نظر برسند.

•

•توحید گزارش کشور :همه مواد (اسناد پس منظر ،انواع حق مالکیت زمین ،چارت تشکیالتی ،گزارش های مربوطه و صورت (مینوت)
جلسات هیئت منصفه) در یک گزارش توحید شده به شکل خوب ترتیب گردیده و به طور گسرتده به اشرتاک گذاشته میشود.

•

•ورکشاپ اعتبار دهی و پالیسی به سطح کشور :گزارش مربوط به کشور توسط متخصصین بررسی میگردد تا نظریات خود را در باره آن
ارایه منایند .نتایج بررسی و مطالعه درج گزارش گردیده و راپور در یک ورکشاپ ملی تقدیم می گردد.

1 11 1چهارچوب حقوقی

قانون اساسی سال  2004میالدی افغانستان یک چهارچوب حقوقی برای تأمین حق مالکیت ایجاد کرد تا حق مالکیت افراد را در رابطه
با ملکیت مصئون سازد و در آن تسجیل گردیده است که :ملکیت از تعرض مصؤون است .هیچ کسی از کسب و ترصف در آن منع
منیشود ،مگر در حدود احکام قانون .ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصلۀ محکمۀ با صالحیت مصادره منیشود .استمالک
ملکیت شخص ،تنها به مقصد تأمین منافع عامه .در بدل تعویض قبلی و عادالنه ،به موجب قانون مجاز می باشد .تفتیش و اعالن
دارایی شخص ،تنها به حکم قانون صورت می گیرد( .ماده .)40
قوانین برای تصنیف حق مالکیت زمین به شمول موارد آتی به بیش از  30قانون و فرمان میرسد :قانون مدنی ،فرمان شامره  83ریاست
جمهوری سال  2003میالدی ،فرمان شامره  99ریاست جمهوری سال  2002میالدی ،قانون استمالک زمین سال  2000میالدی،
قانون رسوی و کدسرت از سال  1988میالدی ،قانون علفچر سال  2000میالدی ،قانون جنگالت سال  2012میالدی ،قانون شاروالی
ها سال  2000میالدی ،قانون معادن سال  2015میالدی ،قانون مالیات زمین سال  1976میالدی و قانون مالیات بر عایدات سال
چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان
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 2007میالدی .قانون تنظیم امور زمینداری سال  2008میالدی که در حال حارض برای تعدیالت بیشرت نزد وزارت عدلیه قرار دارد
احتام ً
ال جامع ترین قانون است که به مسایل مختلف زمینداری میپردازد .اما ،قوانین افغانستان مرتبط به زمین ،در بعضی اوقات در
قسمت تصنیف زمین های دولتی ،عامه و خصوصی و همچنان در مورد مسایل متعدد دیگر با همدیگر تناقض دارد.
پالیسی ملی زمین که در سال  2007میالدی تصویب شد حاوی بهرتین روش های بین املللی بوده و اگر تطبیق شود یک بهبود بزرگ
در تنظیم امور زمینداری افغانستان را تهداب گذاری می مناید .متأسفانه ،نه قانون تنظیم امور زمینداری سال  2008میالدی و نه هم
سایر قوانینی که بعد از سال  2007میالدی نافذ گردیده است پالیسی ملی زمینداری را در نظر گرفته است و تطبیق و تعمیل احکام و
رهنامئی های مختلف پالیسی ملی زمین یک وعده انجام ناشده به جای خویش باقی مانده است.

2 22 2انواع حق مالکیت زمین

وضعیت حق مالکیت زمین در افغانستان مبهم و با چهارچوب قانونی نامناسب ،قوانین متناقض ،تعیین حدود غیر واضح و تعریف های
متناقض از ملکیت ،به شمول بین دولت و نهاد های خصوصی (افراد و اجتامعات) که روی تصور مالکیت دولت بر زمین دعوا دارند،
باقی مانده است .منونه های حق مالکیت زمین در افغانستان در مناطق مختلف تفاوت قابل مالحظه دارد که با در نظر داشت رشایط
مشخص نیاز به تحلیل جداگانه دارد.

قوانین عمدت ًا برای تصنیف حق مالکیت زمین از چهار منبع قانون رسچشمه میگیرد :قانون مدنی ،فرمان شامره  83ریاست جمهوری
سال  2003میالدی ،قانون تنظیم امور زمینداری سال  2008میالدی که در حال حارض تحت بازنگری قرار دارد ،و رشیعت اسالمی .اما،
بعضی اوقات قوانین متذکره در مورد تصنیف زمین های دولتی ،عامه و خصوصی با هم تناقض دارد .موجودیت آنچه که قوانین باقیامندۀ
زمان طالبان دانسته میشود مانند قانون علفچر همراه با اسناد غیر حقوقی دولتی مثل ماسرتپالن وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری که
تصنیف زمین را پیشنهاد می مناید  ،عدم وضاحت را بیشرت میسازد.
مؤلفین مطالعات در رابطه با حق مالکیت زمین در افغانستان با هم در این مورد توافق دارند که چهارچوب حقوقی موجوده با واقعیت های
حق مالکیت زمین و استفاده از آن در کشور غیر منسجم و نامناسب است .این در حالی است که ما حد اقل هشت نوع زمین را به اساس
تحقیق ساحوی مشاهده منودیم ،متخصصین حقوقی روی سه نوع اصلی مالکیت مبتنی بر چهارچوب حقوقی افغانستان ،با پیامد های
مختلف در مورد قابلیت انتقال آنها ،توافق دارند .این سه نوع در جدول ذیل خالصه گردیده است:
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همدقم

نوع زمین

مبنای قانونی

کتگوری فرعی

نوع حق مالكيت

زمین شخصی قوانین مدون

•زمین مشرتک بدون
سند ،با سند عرفی ،و با
اسناد صادر شده توسط
حکومت های قبلی
•زمین شخصی بدون قباله
•زمین شخصی با قباله
غیر رسمی (قباله عرفی و
سایر اسناد غیر رسمی)
•زمین شخصی با قباله
رسمی (از حکومت
های مختلف)

•فروش ،انتقال ،میراث
•استمالک اجباری رصف
برای پروژه های عام
املنفعه ممکن است

زمین عامه

بدون کدام
تعریف واضح
در قوانین
افغانستان

•علفچرها – تخصیص
یافته برای استفاده عامه
(مشرتك) (وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری)
•جنگالت ( -وزارت
زراعت ،آبیاری
و مالداری)
•قربستانی ها ،پارک
های تفریحی ،جاده
ها ،ساحات سبز،
زمین های ورزشی و
غیره (شاروايل ها)
•مکاتب (وزارت معارف)؛
دانشگاه ها (وزارت
تحصیالت عالی)؛
شفاخانه ها (وزارت
صحت عامه)

•فروخته یا اجاره ،انتقال
یا تبادله شده منیتواند

زمین دولتی

زمین های
ثبت شده به
حیث زمین
دولتی و همه
زمین هایکه
زمین عامه
دانسته شده
اما در کتاب
های امالک
دولتی ثبت
نگریده باشد.

•جنگالت (وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری)
•زمین های حافظت شده
•زمین بکر و بایر

•تنها زمین بکر و بایر
میتواند تحت رشایط
معین فروخته یا اجاره
شود (جنگالت و زمین
های حفاظت شده
انتقال شده منیتوانند)

مالکیت و نهاد مسؤول

افراد حقیقی یا
حكمي (اداره مستقل
اراضی افغانستان)

شاروالی ها (شامل
ماسرتپالن) ،وزارت
ها و اداره مستقل
اراضی افغانستان
(همه زمین های
خارج از ماسرتپالن
را تنظیم مینامیند)

ادارات دولتی و وزارت
ها (اداره مستقل
اراضی افغانستان)

2017

چالش های عمده

•امکانات محدود برای رسمی
ساخنت حق مالكيت
ً
•ناتواين افرادی که قبال بیجا شده و
مهاجر گردیده بودند در حالیکه زمین
خویش تحت ترصف دیگران است.
•رقم بلند محالت مسکونی غیر
رسمی در ساحات شهري
•تصور يك سلسله زمین ها که
در ذات خود زمین دولتی یا
عامه بوده ،ولی در اثر غصب
تحت ترصف اشخاص و افراد
آمده ،به حیث زمین شخصی.
•شامل زمین های مربوط
حقوق مالكيت عرفی اجدادی
به شمول علفچرها/جنگالت
– مالکیت بین دولت و عامه
مردم در اختالف است
•ماده  )8( 3قانون تنظیم امور
زمینداری  2008میالدی و
فرمان شامره  83حدود بین
زمین دولتی و عامه را مغشوش
ساخته است و به اسناد رسمي
مالكني تأکید مي مناید.
•قانون زمین عامه را تعریف مني
مني منايد و در مورد ثبت «زمین
عامه» احكامي وجودندارد؛ به
این دلیل به آسانی زمین عامه
به حیث زمین دولتی ادعا شده
و در نتیجه به منفعت اشخاص
تخصیص داده میشود.

•عدم نقشه برداری کافی
•تصور بعضی زمین ها تحت ترصف
شخص كه در اصل زمین دولتی یا
عامه بوده ولی توسط غصب تحت
ترصف شخصی در آورده شده است.

چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان
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2.2تقدم یافته های عمده به اساس موضوع
ترشیح و رهنمود

منره دهی منظم به اساس شاخص های چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین
در افغانستان قابل تطبیق منی شود یا در مورد معلومات موجود نیست
شاخص تقسییم گردیده است
شاخص جدید معرفی گردیده است.

1 11 1به رسمیت شناخنت حقوق زمین
منره
موضوع

Pan-LGI-Dim

الف

ب

ج

د

گروه  :1به رسمیت شناخنت حقوق زمین
شاخص مدیریت زمین :به رسمیت شناخنت یک سلسله حقوق LGI 1:

1

1

1

حقوق مالکیت زمین های روستایی افراد به طور قانونی به
رسمیت شناخته شده و در عمل محافظت میشود.

1

1

2

حقوق عرفی مالکیت زمین به طور قانونی به رسمیت شناخته شده و در عمل محافظت میشود.

1

1

3

حق بومی مالکیت زمین و جنگالت به طور قانونی به رسمیت شناخته شده و در عمل محافظت میشود.

1

1

4

حقوق مالکیت زمین های شهری به طور قانونی به رسمیت شناخته شده و در عمل محافظت میشود.

احرتام و تنفیذ حقوق LGI 2:

1

2

1

دسرتسی به فرصت شخصی سازی حق مالکیت زمین وجود دارد.

1

2

2

زمین های شخصی در ساحات روستایی ثبت و نقشه برداری شده است.

1

2

3

زمین های شخصی در ساحات شهری ثبت و نقشه برداری شده است.

1

2

4

تعداد فروشات غیر قانونی زمین پایین است.

1

2

5

تعداد معامالت اجاره غیر قانونی زمین پایین است.

1

2

6

حق مالکیت زنان باالی زمین طوری که در قوانین مربوطه تسجیل گردیده ثبت گردیده است.

1

2

7

حق مالکیت زنان باالی زمین با مردان مساوی است.

قانون تنظیم امور زمینداری راه های مختلف را برای تثبیت مالکیت قانونی بر اساس اسناد مالکیت (عرفی یا رسمی) یا ترصف واقعی
درازمدت پیشبینی می مناید .اما ،در عمل تنها شیوه رسمی تثبیت حق مالکیت مطمنئ به نظر میرسد.
طبق ماده  5قانون تنظیم امور زمینداری ،اسناد مدار حکم (اعتبار) تثبیت حق مالکیت زمین قرار ذیل است:
1.1سند رشعی محکمه مبتنی بر خرید ،متلیک ،هبه ،ترکه ،تقسیم ،تبادلۀ زمین ،ابراء خط ،اصالح خط و فیصله قطعی که مستند بر اسناد
امالکی قبلی صادر گردیده و حاوی رشایط مندرج مادۀ  5قانون تنظیم امور زمینداری سال  1387باشد.
2.2فرمان دولت ،فرمان حکومت (صدارت) و سند خرید زمین از ملکیت های دولت.
3.3سند مالیه دهی.
4.4سند حقابه.
4
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5.5سند عرفی (غیر رسمی).
6.6سند رسمی ملکیت.
7.7سند ملکیت زمین (قباله رشعی)

قابل تذکر است که مادۀ پنجم قانون تنظیم امور زمینداری سال  1387برای هر سند که در مادۀ پنجم آن به حیث سند مدار حکم و
اعتبار تسجیل گردیده است ،یک سلسله رشایط پیشبینی منوده که تنها در صورتی که اسناد متذکره حاوی رشایط مندرج مادۀ پنجم
باشد ،مدار اعتبار است.
در مورد حقوق مالکیت بدون داشنت سند ،ترصف درازمدت بدون اعرتاض در ماده  8قانون تنظیم امور زمینداری  2008میالدی تضمین
گردیده است .اما ،در این ماده برای اثبات چنین مالکیت یک سلسله رشایط پیشبینی گردیده است که منجمله رصیح گردیده که زمین
متذکره باید تحت کشت بوده و مدرک مالکیت دوامدار از سال  1973میالدی به این طرف به شکل شهادت پلوان رشیکان الزم است،
که عم ً
ال ادعا های راجع به زمین تحت ترصف بعد از تاریخ مذکور را محدود میسازد .با در نظر داشت وقوع جنگ ها در دوران بعد از
سال  1973میالدی ،این ماده در واقعیت عینی و در عمل کاربرد محدود دارد.
به رسمیت شناخنت حق عرفی مالکیت زمین در محراق بحث های راجع به تناقض قانون زمینداری با واقعیت عینی در روستا های
افغانستان که عمدت ًا به نورم های عرفی مبتنی است ،قرار داشته است .در ماده  5قانون تنظیم امور زمینداری سال  2008میالدی اعتبار
اسناد عرفی تحت رشایطی که قبل از آگست  1975میالدی تهیه و صادر گردیده باشد ،به رسمیت شناخته میشود .در محالتی که فورمه
های اظهارنامه توزیع نشده یا کتاب ثبت مفقود شده باشد ،در قانون تنظیم امور زمینداری مشخص شده است که سند عرفی در صورتی
به رسمیت شناخته میشود که هیچ ادعایی در باره زمین وجود نداشته باشد و خریداری و ترصف زمین توسط خریدار از جانب زمینداری
که در جوار این قطعه زمین دارد و همچنان باشندگان محلی که زمین در آن موقعیت دارد تصدیق شود .عالوت ًا ،این رصف در رشایطی
به رسمیت شناخته میشود که فروشندۀ اولی زمین سند مدار حکم داشته باشد.
با مالحظه به این واقعیت که اکرث ملکیت ها در مناطق روستایی نه به قباله رسمی مستند گردیده است (بررسی شده است که در زمان
توافقنامه بن در سال  2001میالدی ،اسنادی که توسط محاکم ترتیب و صادر بود در حدود  %10ملکیت های روستایی و  %30ملکیت
های شهری را در بر داشت) و نه ثبت شده است (از سال  1978میالدی به این طرف ریکارد های به طور سیستامتیک تجدید (به روز
رسانی) نگردیده است) تأثیرات مستقیم روی حقوق مؤثر باشندگان روستایی دارد .در بررسی اثرات اجتامعی که توسط بانک جهانی در
مورد قانون تنظیم امور زمینداری انجام شد معلوم گردید که این قانون (متایل قوی در جهت آنهایی که اسناد رسمی دارند) نشان میدهد
در حالی که  %90فیصد مردم افغانستان هیچ نوع اسناد ندارند .همچنان معلوم شد که در قانون تنظیم امور زمینداری ،با وجود احکام
مانند ماده  ،8به طور کافی مواقعی که حق مالکیت بدون اسناد میتواند محافظت شود ،پیشبینی نگردیده است.

اما به سطح محالت ،با وجود عدم موجودیت شناخت رسمی و قانونی ،ملکیت اغلب ًا به صورت درست طبق بعضی رشایط قانون افغانستان
(عمدت ًا فرمان شامره  83ریاست جمهوری) ،همه زمین های که مالکیت بر آنها ثابت شده نتواند تحت مالکیت بالفعل دولت دانسته
میشود ،توسط مردم و اجتامع به رسمیت شناخته و قابل قبول است .طبق فرمان شامره  83ریاست جمهوری که همه قوانین مربوط به
تثبیت حق ملکیت به شمول اسناد عرفی را ملغی قرار داده است ،همه زمین های که مالکیت اشخاص بر آنها ثابت شده نتواند تحت
مالکیت دولت دانسته میشود .با در نظر داشت أ) رشایط مرتبط به رسمیت شناخنت اسناد عرفی در قانون تنظیم امور زمینداری سال
 2008میالدی و مشکالت در تطبیق آن در عمل؛ ب) نبود هیچگونه اسناد نزد اکرث مردم روستایی افغانستان؛ و ج) به رسمیت نشاخنت
ترصف جمعی ،که بخش قابل مالحظه ترصف عرفی را تشکیل میدهد؛ به نظر میرسد که چهارچوب حقوقی برای حق مالکیت عرفی
زمین با واقعیت های اکرثیت مردم روستایی افغانستان ارتباط ندارد.
معلوم نیست که به طور خودکار چه اندازه زمین به دولت تعلق میگیرد .بر مبنای تخمین تحقیقات قبلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان،
این رقم میتواند احتام ً
ال الی  %90زمین های روستایی و الی %70زمین های شهری برسد.
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ثبت و راجسرت زمین
زمین های زیاد افغانستان با تفاوت های منطقوی بدون ثبت و بدون نقشه برداری باقی مانده است .اما ،حتی در مناطقی که حقوق تا
حدود زیاد تسجیل گردیده است ،ریکارد ها تجدید (به روز رسانی) نگردیده است .نظر به گزارش های مختلف ،تنها  33تا  %36زمین
کشور به طور رسمی ثبت شده است که قبلی ترین ثبت آن به رژیم داود خان ( 1973تا  1978میالدی) بر میگردد .عالوت ًا ،آخرین رسوی
زمین در رسارس کشور که قبل از متوقف شدن تنها  %34زمین شخصی عمدت ًا روستایی و اطراف شهری کشور را در بر داشت ،بین سال
های  1970تا  1978میالدی انجام شد ،و از آن زمان تا اکنون تجدید (به روز رسانی) نگردیده است.
چون پالیسی طرز اصالحات در نظام زمینداری با تبدیل هر رژیم ،تغییر منود ،طرق متعدد که همیشه با هم مرتبط نیست ،برای ثبت و
راجسرت زمین در افغانستان وجود دارد .در جریان این تحقیق ما سه راه متامیز ثبت و راجسرت حق مالکیت زمین را در افغانستان شناسایی
منودیم :أ) از طریق روند تصفیه زمین در اداره مستقل اراضی افغانستان ،ب) گرفنت قباله از طریق محاکم ،ج) از طریق رسوی کدسرت.
بر اساس تجربه متخصصینی که در این مطالعه با آنها مصاحبه صورت گرفت ،ثبت از طریق تصفیه ادارۀ اراضی افغانستان و ثبت در
محکمه و به دست آوردن قباله رشعی تنها میکانیزم های پذیرفته شده ثبت زمین در افغانستان میباشد.
یکی از دالیل تذکر یافته در مورد میزان پایین ثبت و رسمی سازی ملکیت ها فساد گسرتده در نهاد های دولتی میباشد که مستلزم
پرداخت رشوت میباشد .دلیل دیگری که بیان شده پیچیدگی طی مراحل اداری میباشد .طبق گزارش بانک جهانی تحت عنوان( انجام
تجارت در افغانستان) در سال  2015میالدی ،تکمیل ثبت رسمی حق مالکیت زمین در افغانستان  250تا  360روز کاری را در بر
میگیرد .تادیه مالیات نیز مردم را از ثبت ملکیت های شان باز میدارد ،به ویژه هنگامی که تادیات غیر مرشوع به آن عالوه میشود ،که
اکرث ًا باید عالوه بر مالیات قانونی زمین پرداخت گردد.
به علت حق مالکیت عرفی زمین در افغانستان و این که بخش کمی از زمین ها ثبت یا نقشه برداری شده است ،فرصت های معامالت
غیرقانونی خیلی زیاد است .فروشات غیر قانونی در افغانستان عمدت ًا به نام غصب زمین یاد میشود .در فرمان شامره  45ریاست جمهوری
در مورد پالیسی زمین های غصب شده خواسته شده است تا همه زمین های غصب شده در رسارس افغانستان نقشه برداری شود .طبق
این فرمان باید فهرست متام غاصبین زمین توسط همه وزارت های که زمین شان غصب گردیده بود ترتیب و به اداره مستقل اراضی
افغانستان تسلیم داده میشد .آمار و ارقام توحید شده توسط اداره مستقل اراضی افغانستان نشان میدهد که طی دهه گذشته بیش از
 1.2میلیون جریب زمین غصب شده است .یک کمیته ویژه پارملانی برای تطبیق فهرست غاصبین زمین با فهرست تهیه شده توسط
اداره مستقل اراضی افغانستان در بر گیرنده بیش از 15000افراد میباشد که ادعاء میشود در غصب زمین دست دارند .اما ،علی الرغم
بزرگی این مشکل ،چهارچوب حقوقی موجوده به اندازه کافی به جرم غصب زمین رسیده گی منی مناید.
پیشنهادات پالیسی
•

•کمرتین مدت زمان برای ترصف و کشت دوامدار زمین که برای به رسمیت شناخنت ترصف درازمدت بدون اعرتاض الزم است از طریق
تعدیل قانون تنظیم امور زمینداری موجود کاهش داده شود.

•

•قباله های عرفی که بعد از آگست  1975میالدی ترتیب گردیده است و همه رشایط دیگر طبق ماده  5قانون تنظیم امور زمینداری سال
 2008میالدی را داشته باشد از طریق تعدیل قانون تنظیم امور زمینداری موجود به رسمیت شناخته شود.

•

•تالش های مؤسسات مختلف مانند دفرت ارتباط و مؤسسه چکي ( TLOو  )Checciدر رابطه با آگاهی دهی به شهروندان افغانستان
در مورد اینکه کدام معلومات باید در قباله های عرفی درج گردد تا به رسمیت شناخته شود با ذیدخل ساخنت دولت در این تالش ها
تقویه و حامیت گردد.

•

•ایجاد یک سیستم مرکزی (کامپیوتری و تدریجی) در اداره مستقل اراضی افغانستان به حیث یک اداره واحد برای ثبت زمین.

•

•به حیت یک اقدام مؤقتی ،سیستم ثبت زمین توسط مردم محل انکشاف داده شود ،که بعد ًا با سیستم ثبت اداره مستقل اراضی
افغانستان (هنگامی که از محاکم به اداره مستقل اراضی افغانستان منتقل گردید) و دفرت اساس ثبت زمین ادارۀ اراضی ارتباط داده
شود.

•

•آگاهی عامۀ مردم ،پولیس ملی و ارودی ملی در رابطه به مسائل و حقوق زمین بلند برود .مدیریت زمین باید در نصاب تعلیمی و آموزشی
آنها عالوه گردد.
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•

•پالن اداره مستقل اراضی افغانستان برای آغاز مجدد روند تصفیه زمین به پیامنه وسیع باید تحقق یابد .قضات باید در هیئت تصفیه
شامل ساخته شوند تا در صورت لزوم به دعاوی زمین رسیدگی منایند .در صورت منازعات پیچیده تر زمین ،این حقیقت که مالکیت
باالی زمین مورد اختالف است ،باید در گزارش تصفیه درج شده و به محاکم ذیصالح ارجاع گردد .باید به این منظور منابع مالی کافی
از بودجه ملی تخصیص داده شود .باید از جامعه بین املللی و جامعه مدنی حامیت مالی و تخنیکی در خواست شود.

•

•باید روی احتامل مرحله نخست تصفیه و تشخیص زمین توسط مردم محل برای شناسایی زمین در رسارس کشور غور و تحلیل صورت
گیرد.

•

•مقررۀ پینشهادی ادارۀ اراضی افغانستان که به ثبت ملکیت های شهری اجازه میدهد به زودترین فرصت تصویب گردد.

•

•ادارات مربوطه باید برای گنجانیدن یک ماده در مورد غصب زمین در قانون جزا با هم کار کنند .در صورت لزوم نهاد های متویل کننده
و جامعه مدنی ذیدخل باید در روند ترتبیب مسوده ،مساعدت تخنیکی فراهم منایند.

•

•تصویب و پشتیبانی از مسودۀ طرح اسرتداد زمین های غصب شده باید حامیت گردد.

•

•تعقیب عدلی و قضایی غاصبین زمین باید در اولویت لوی څارنوالی قرار گیرد .به همین گونه ظرفیت تفتیش و ظرفیت تخنیکی وپولیس
ملی افغانستان باید تقویت بلند گردد با احتامل ایجاد پولیس ویژۀ مبارزه با غصب زمین.

چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان
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2 22 2حق باالی جنگالت و زمین های مشرتک (عامه) و مقررات استفاده از زمین های روستایی
منره
موضوع

Pan-LGI-Dim

الف

ب

ج

د

گروه  :2حق باالی جنگالت و زمین های اشرتاک و مشرتک استفاده از زمین های روستایی
حق باالی جنگالت و زمین های مشرتک LGI 1:

2

1

1

جنگالت و زمین های مشرتک در قانون به طور واضح تعریف گردیده و
مسؤلیت استفاده از آن به صورت واضح تعیین شده است.

2

1

2

حق گروهی روستایی به رسمیت شناخته شده و میتواند نافذ گردد.

2

1

3

حق استفاده کننده از منابع عمده طبیعی در زمین (به شمول فارم های پرورش ماهی)
به طور قانونی به رسمیت شناخته شده و در عمل محافظت میشود.

2

1

4

حق متعدد روی زمین مشرتک و منابع طبیعی در زمین های مذکور به طور قانونی میتواند همزمان وجود داشته باشد.

2

1

5

حق متعدد روی عین قطعه زمین و منابع طبیعی در آن (مث ً
ال درختان)
به طور قانونی میتواند همزمان وجود داشته باشد.

2

1

6

حق متعدد روی زمین و معادن و سایر منابع زیرزمینی واقع در عین قطعه
زمین به طور قانونی میتواند همزمان وجود داشته باشد.

2

1

7

دسرتسی به فرصت های نقشه برداری و ثبت حق گروهی وجود دارد.

2

1

8

تعیین حدود زمین مشرتک و عامه موجود است.

مؤثریت و مساوات در مقررات استفاده از زمین های روستایی LGI 2:

2

2

1

محدودیت در رابطه با استفاده از زمین های روستایی توجیه و اجرا میشود.

2

2

2

محدودیت روی انتقال زمین روستایی به طور مؤثر مقاصد پالیسی عامه را برآورده میسازد.

2

2

3

پالن های استفاده از زمین های روستایی از طریق روند عامه ایجاد/
تعدیل میگردد و هزینه منتج از آن رشیک ساخته میشود.

2

2

4

زمین روستایی ،که استفاده از آن تغییر یافته است ،فور ًا به موارد استفاده مقصود منتقل میشود.

2

2

5

تجدید تعیین حدود استفاده از زمین های روستایی به تعقیب یک روند با
مشارکت مردم که حقوق موجود را حفظ مینامیند صورت میگیرد.

2

2

6

پالن های برای استفاده از زمین های روستایی حفاظت شده (جنگالت ،علفچر ها،
تاالب ها ،پارک های ملی ،و غیره) با استفاده واقعی از آنها مطابقت دارد.

2

2

7

زمین های روستایی ،که استفاده از آن برای احیاء تشخیص شده است ،فور ًا به موارد استفاده مقصود منتقل میشوند.

با وجود اینکه حقوق باالی جنگالت و زمین های مشرتک (عامه) در افغانستان و محدودیت روی استفاده از آنها به طور واضح در
چهارچوب حقوقی افغانستان تعریف گردیده است ،عدم تنفیذ کافی قانون منجر به استفاده غیر قانونی ،بهره برداری بیش از حد و
تخریب آنها میگردد .برنامه محیط زیست ملل متحد در سال  2003میالدی یک رسوی را راه اندازی منود و گزارش داد که در افغانستان
تقریب ًا از  50تا  %70زمین ها برای مقاصد مشخص ناشده استفاده میگردد .با در نظر داشت این که در افغانستان کدام پالن برای
استفاده از زمین های روستایی وجود ندارد ،استفاده از جنگالت و زمین های مشرتک اکرث ًا بدون مدیریت صورت میگیرد.
با وجود تالش های وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری و وزارت احیا و انکشاف دهات ،منابع طبیعی به شمول جنگالت ،علفچر ها و
ساحات حفاظت شده به علت نبود یک میکانیزم جامع برای استفاده مؤثر و پایدار از منابع طبیعی متأثر شده است .به این منظور ،در
سال  2014میالدی برنامه های برای تنظیم و حفاظت از منابع طبیعی در همکاری با مردم جهت ارتقای ظرفیت های کاری مردم در
بخش های استفاده پایدار ،ترویج حس مالکیت بین مردم و تشویق مردم به سهمگیری برای حیات و بقای منابع مذکور ،انکشاف داده
شد .نتایج این تالش ها هنوز معلوم نیست.
8
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پیشنهادات پالیسی
•

•شناسایی میکانیزم های برای حامیت مدیریت جنگالت در مناطقی که در حال حارض از دسرتس دولت بیرون قرار دارد ،مث ً
ال ایجاد
و توامنند ساخنت گروه های حکمیت مردمی (متشکل از بزرگان و اشخاص با نفوذ در محل) برای رسیدگی به تخطی از محدودیت
های استفاده از زمین های روستایی.

•

•بلند بردن سطح آگاهی مردم محل در مورد اهمیت جنگالت و سایر منابع طبیعی و اثرات ناگوار قطع جنگالت برای تشویق مردم محل
در سهمگیری در حفظ و مراقبت جنگالت به ویژه در ساحاتی که حضور دولت مرکزی محدود است.

•

•انکشاف پالن های استفاده از زمین های روستایی توسط وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق یک روند سهمگیرانه و شفاف ،که در
آن صدای مردم شنیده شده و هزینه آن به اشرتاک گذاشته شود.

•

•اولویت دهی به رسوی منابع طبیعی شناسایی شده که در معرض خطر بلند تخریب قرار دارد.

•

•ترسیع روند تعدیل زمین به ساحات حفاظت شده از طریق ساده سازی و اصالحات در مراحل و نهاد های مسؤل.

چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان
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3 33 3استفادۀ زمین شهری پالنگذاری و انکشاف
منره
موضوع

Pan-LGI-Dim

الف

ب

ج

د

گروه  :3استفاده از زمین شهری ،پالنگذاری و انکشاف
محدودیت ها باالی حقوق LGI 1:

3

1

1

محدودیت ها روی مالکیت یا انتقال زمین های شهری به طور مؤثر
برای مقاصد پالیسی های دولت سودمند میباشند.

3

1

2

محدودیت ها روی موارد استفاده از زمین های شهری (خطر حادثات) به
طور مؤثر برای مقاصد پالیسی های دولت سودمند میباشند.

شفافیت در محدودیت از استفادۀ زمین LGI 2:

3

2

1

طی مراحل روند توسعه شهری و انکشاف زیربناها شفاف بوده و حقوق موجوده در آنها رعایت میگردد.

3

2

2

تغییرات در پالن های استفاده از زمین های شهری بر مبنای یک روند
واضح و نظریات همه دست اندرکاران صورت میگیرد.

3

2

3

درخواست های منظور شده برای تغییر در استفاده از زمین های شهری
فور ًا به تعقیب انکشاف این قطعات زمین صورت میگیرد.

مؤثریت در روند پالنگذاری استفاده از زمین های شهری LGI 3:

3

3

1

پالیسی برای عرضه تهیه مسکن و خدمات موجود و به طور پیرشونده تطبیق میگردد.

3

3

2

پالنگذاری موارد استفاده از زمین به طور مؤثر توسعه شهری را در بزرگرتین شهر رهنامیی میکند.

3

3

3

پالنگذاری استفاده از زمین به طور مؤثر انکشاف شهری را در چهار بزرگرتین شهر بعدی رهنامیی میکند.

3

3

4

روند پالنگذاری قادر به رسیدگی به رشد شهری میباشد.

رسعت و قابلیت پیشبینی تطبیق محدودیت استفادۀ زمین LGI 4:

3

4

1

رشایط جواز ساختامن های رهایشی مناسب و مقرون به رصفه بوده و رعایت میگردد.

3

4

2

جواز ساختامن برای یک محل رهایشی را میتوان به زودی و به قیمت کم حاصل منود.

پالن های تنظیم حق مالکیت زمین در ساحات شهری LGI 5:

3

5

1

رسمی سازی محالت رهایشی شهری عملی و مقرون به رصفه میباشد.

3

5

2

در شهر های با حق مالکیت غیر رسمی ،یک راهربد مناسب برای تأمین حق ترصف ،زیربنا و مسکن وجود دارد.

3

5

3

یک نظام مالکیت طبقات امکان مدیریت و ثبت مؤثر ملکیت های شهری را فراهم میسازد.

روی قابلیت انتقال زمین عامه (شهری) محدودیت های مشخص وجود دارد؛ طور مثال ،زمین عامه را برای منفعت شخصی منی توان
انتقال (خرید یا فروش) کرد .با در نظر داشت تعریف غیر واضح زمین عامه و زمین دولتی در چهارچوب حقوقی افغانستان (این موضوع
در بخش بعدی با جزئیات بیشرت به بحث گرفته خواهد شد) ،زمین عامه به آسانی میتواند با زمین دولتی تبادله گردد و به این ترتیب به
انتقال زمین اجازه داده میشود در حالی که این کار در اصل غیر قانونی خواهد بود .محدودیت در رابطه با استفادۀ زمین های شهری،
در ماسرتپالن های شهرها تعریف گردیده است .اما ،محدودیت ها باالی استفادۀ زمین در ماسرت پالنها به شمول ماسرت پالن کابل
تطبیق نگردیده است .فساد گسرتده در مقامات دولت و ادارات تنظیم کنندۀ امور زمینداری امکان استفاده غیر قابل کنرتول از زمین را
فراهم ساخته است.
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بعد از آغاز جنگ در افغانستان در سال  2001میالدی با حامیت بین املللی ،استفاده زمین های شهری افغانستان عمدت ًا به علت بازگشت
کتلوی مهاجرین-عودت کنندگان به مراکز شهری در رسارس کشور و مهاجرت گسرتده مردم روستایی به خاطر امنیت یا فرصت های
اشتغال به شهر ها ،متحمل تغییرات قابل مالحظه گردیده است .در حال حارض ،در حدود یک ربع مردم افغانستان در مناطق شهری
زندگی میکنند که مسئله شهرنشینی را به حیث یک موضوع در محراق اولویت قرار داده است.
اما ،پالیسی خانه سازی و خدمات کم هزینه مبهم باقی مانده است .در احکام موجود قانون تنظیم امور زمینداری  2008میالدی
پیشکش مسکن کم هزینه به مردم بی بضاعت مشخص نشده است ،در عوض ،به طرح های اقساط که معمو ً
ال به قیمت عادی (نه کم)
زمین میباشد اتکاء گردیده است .عدم پرداخت میتواند باعث اخراج گردد .اما ،طرح های توزیع زمین های دولتی توسط حکومت به
وسیله فرمان های شامره  104و  109ریاست جمهوری در زمان حکومت کرزی برای توزیع زمین دولتی به معلمین ،کارمندان پایین رتبه
دولتی ،عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی ترتیب گردید .اما ،این به حیث یک استثنا از پالیسی عمومی عدم توزیع زمین دولتی به
شامر میرود .عالوت ًا ،تطبیق پالیسی های توزیع ،که توأم با فساد گسرتده و اختالفات ناشی از ادعا های غیر واضح مالکیت زمین های
توزیع شده است ،منافع مردم بی بضاعت افغانستان را تأمین منیکند .بد تر از این ،تطبیق فرمان شامره  104ریاست جمهوری برای
توزیع زمین به عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در سال های اخیر متوقف شده است.
عالوت ًا ،فساد گسرتده ،غصب گسرتده زمین و برگشت مهاجرین ،بیجاشدگان داخلی و مهاجرت روستاییان به شهر ،انکشاف شهری در
کابل در دهه  1990میالدی و اخیر دهه  2000میالدی عمدت ًا خارج از ماسرت پالن سوم گردیده و به این ترتیب در ذات خویش غیر
رسمی دانسته میشوند .تصور میشود که  %70مردم کابل در ساحات رهایشی غیر رسمی زیست دارند .در حقیقت ،با تعلیق ماسرت پالن
سوم توسط کرزی ،رئیس جمهور وقت ،نظر به درخواست وزیر انکشاف شهری ،این شهر هیچ مرجع و مأخذ کاربردی واضح به مقصد
پالنگذاری ندارد .نبود چهارچوب جدید برای تنظیم امور انکشاف شهری برای بزرگرتین شهر کشور یعنی کابل با همکاری اندک بین
نهاد های مسؤول دولتی و وزارت انکشاف شهری و شاروالی کابل همراه میباشد .ظرفیت پیشربد زیربنا ها از مدت زیادی اضافه بار
شده و پالن برای استفاده از زمین از سال  1978میالدی به این طرف تجدید نشده است .عالوت ًا شهرهای کندهار ،هرات ،جالل آباد
و مزار رشیف ،بزرگرتین شهرهای افغانستان بعد از کابل نیز از ماسرت پالن های شهری رنج میربند.
باالخره ،باوجودیکه اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا به وزارت انکشاف شهری در ترتیب مسودۀ پالیسی بهسازی ساحات
غیر رسمی شهری کمک منود ،اما هنوز از طرف کابینه تصویب نگردیده است .عالوت ًا ،رشایط موجوده برای رسمی سازی خانه های
ساحات غیر رسمی شهری برای مردم واضح نیست ،و در معرض خطر فساد و سوء استفادۀ زورمندان قرار دارد.
پیشنهاد های پالیسی
•

•باید میکانیزم واضح برای تغییر استفاده هر نوع زمین شهری به شمول رشایط جواز که این کار را انجام دهد ،ایجاد گردد .شاروالی ها
باید به این منظور یک میکانیزم نظارتی و همچنان یک مرکز معلوماتی (دیتابس) تغییر استفادۀ زمین را که به طور منظم با معلومات
جدید فضایی تطابق و تجدید گردد ،ایجاد مناید.

•

•قانون زون بندی زمین به منظور اهداف ملی و شاروالی ها باید تصویب گردد.

•

•پالیسی ملی شهری و قانون شاروالی ها که از دیرزمانی به این طرف در انتظار است ،به زودترین فرصت تصویب گردد.

•

•یک کمیسیون مشرتک بین وزارت انکشاف شهری و شهرداری ها برای تفکیک واضح مسؤلیت ها بین این دو نهاد در رابطه با طرح،
تطبیق و نظارت از ماسرتپالن ها ایجاد گردد .در آینده ،این کمیسیون میتواند به حیث یک محیط برای بحث روی مسایل مختلف
مهم از قبیل وضعیت محالت رهایشی غیر رسمی در شهر های افغانستان به کار رود.

•

•ماسرت پالن ها برای شهر های بزرگ منجمله تعهدات ابتکاری وزارت شهر سازی و مسکن تحت عنوان ماسرت پالن های شهرهای
بزرگ به همکاری جامعۀ بین املللی انکشاف داده و ترتیب گردد.

•

•با انکشاف ماسرتپالن های جدید برای شهر های بزرگ ،باید زیربنا های مورد نیاز مردم و وضعیت فعلی شهر ها (که در مقایسه با
دهه  1990میالدی تغییر قابل مالحظه یافته است) در نظر گرفته شده و میکانیزم مناسب برای فراهم آوری زیربنا های الزم انکشاف
داده شود.

•

•فرمان شامره  104ریاست جمهوری تعدیل گردد (یا ملغی گردیده و فرمان جدید به عوض آن تصویب گردد) تا نواقص فرمان شامره 104
ریاست جمهوری مانند توزیع زمین غیر قابل استفاده و رشایط خیلی مشکل استحقاق جلوگیری صورت گیرد .پالیسی ملی بیجاشدگان
داخلی باید به طور کافی تطبیق گردد.
چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

•

•ابتکارات مانند ساحۀ مسلخ والیت هرات که در آن به بی جاشدگان داخلی سند ترصف توزیع می گردد ،حامیت گردد و در صورت
امکان از آن الهام گرفته به جای دیگر گسرتش داده شود.

•

•پالیسی بهسازی ساحات غیر رسمی شهری باید تصویب و به صورت درست تطبیق گردد

•

•یک پالیسی در مورد مسکن کم هزینه برای مردم بی بضاعت اتخاذ گردد .این پالیسی باید به شکل مشورتی با گرفنت نظریات همه
دست اندرکاران به شمول منایندگان جامعه مدنی ،دولت و مردم مورد نظر ترتیب گردد .عالوت ًا ،باید قوانین ضد اخراج اجباری با در
نظرداشت مصئونیت قانونی طرح گردد؛ در صورت اخراج اجباری یک تعهد قانونی برای جربان خساره عادالنه صورت گیرد.

4 44 4مدیریت زمین عامه
منره
موضوع

Pan-LGI-Dim

الف

ب

ج

د

گروه 4مدیریت زمین عامه
تشخیص زمین عامه و مدیریت واضح LGI 1:

4

1

1

معیارها برای مالکیت زمین عامه به طور واضح تعریف و به سطح مناسب دولتی سپرده شده است.

4

1

2

زمین های عامه به طور مکمل ثبت گردیده است.

4

1

3

معلومات راجع به زمین عامه به دسرتس عامۀ مردم قرار دارد.

4

1

4

مسؤلیت مدیریت و تنظیم انواع مختلف زمین های عامه به طور واضح واگذار شده است.

4

1

5

ادارات دولتی مسؤول منابع کافی را برای انجام مسؤلیت های خود در قبال مدیریت در رابطه به زمین ،دارند.

4

1

6

همه معلومات الزم راجع به تخصیص زمین های عامه برای منافع خصوصی به دسرتس عموم قرار دارد.

توجیه و مؤثریت زمانی طی مراحل استمالک LGI 2:

4

2

1

کمرتین مقدار زمین های استمالک شده به منافع خصوصی انتقال میشود.

4

2

2

زمین استمالک شده به موقع مناسب به استفاده مطلوب انتقال داده میشود.

4

2

3

تهدید استمالک زمین منجر به اقدامات بازدارنده توسط نهاد های خصوصی منیشود.

شفافیت و مناسب بودن طی مراحل استمالک LGI 3:

4

3

1

جربان خساره در برابر استمالک همه حقوق مالکیت بدون در نظر داشت وضعیت ثبت آنها فراهم میشود.

4

3

2

در برابر تغییر در موارد استفاده از زمین که باعث ضایع شدن انتخابی حق مالکیتی جربان خساره صورت میگیرد.

4

3

3

به مالکین زمین های استمالک شده فور ًا جربان خساره فراهم میشود.

4

3

4

طرق مستقل و قابل دسرتس برای دادخواهی در برابر استمالک وجود دارد.

4

3

5

در رابطه با شکایات راجع به استمالک تصامیم به موقع گرفته میشود.

در قوانین افغانستان کدام تعریف مشخص برای زمین عامه وجود ندارد .اما ،دولت افغانستان بعضی زمین هایکه در کل تحت
تعریف بالقوه زمین عامه مطابقت دارند تنظیم و مدیریت مینامید .طبق تعریف کلی ،زمینی که برای استفاده عامه تخصیص داده
شده و نه ملکیت دولت است و نه ملکیت افراد ،زمین عامه تلقی می گردد .این موضوع در ماده  )8( 3قانون تنظیم امور زمینداری
سال  2008میالدی بیان شده است که در آن ترصیح گردیده که زمینی که عامه پنداشته شده اما در دفرت اساس امالک دولتی ثبت
نشده است ،زمین دولتی دانسته میشود .عالوت ًا ،فرمان شامره  83ریاست جمهوری حدود بین زمین دولتی و عامه را با تأکید روی
اسناد رسمی مالکیت ،مغشوش ساخته است .این واقعیت که در چهارچوب حقوقی افغانستان زمین عامه تعریف نشده و در مورد
طرز ثبت زمین عامه احکام ارایه نشده است و این که به طور عموم در افغانستان زمین به ندرت ثبت میشود ،زمین عامه به آسانی با
زمین دولتی عوض میشود .به عباره دیگر ،دولت به آسانی میتواند روی زمینی که مورد استفاده عامه قرار دارد و ثبت نشده است به
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حیث ملکیت خود ادعا مناید و سپس به منظور دیگری تخصیص دهد .عالوت ًا ،این زمین به اشغال ،استفاده و معامالت غیر قانونی
معروض میباشد.
طی مراحل استمالک
مقصد از استمالک زمین این است که زمین تحت ملکیت افراد توسط دولت جهت تطبیق پروژه های عام املنفعه در بدل تعویض عادالنه
استمالک گردد .به عباره دیگر ،زمین تنها برای تطبیق پروژه های عام املنفعه از قبیل اعامر بند های برق آبی ،میدان های هوایی ،جاده
ها و سایر زیربنا ها استمالک شده میتواند .به علت نبود میکانیزم های نظارت کافی برای تایید استفاده مجاز از زمین ،معلوم نیست که
به چه اندازه زمین توسط دولت استمالک شده و بعد ًا به پروژه های شخصی مبدل گردیده است .اما ،قابل تذکر است که از تحقیق
محدود ساحوی که برای این مطالعه انجام شد ،مردم در مورد انتقال غیر قانونی زمین بعد از روند استمالک زمین توسط دولت صحبت
منودند .موجودیت مدارک کیفی همراه با نبود میکانیزم نظارت دولتی ممکن نشان دهنده این باشد که روند استمالک خیلی ناقص
بوده و در آن امکان استفاده غیر قانونی از زمین استمالک شده رد شده منیتواند .عالوت ًا ،هیچ دیتابیس یا بانک اطالعاتی در مورد
روند استمالک وجود ندارد ،بنا بر این ممکن نیست که تخمین شود به کدام رسعت زمین استمالک شده در موقع معین برای استفاده
مشخص شده منتقل میگردد.
احتام ً
ال نگران کننده ترین خالهای قانون موجودۀ استمالک زمین مواد مربوط به تعویض و جربان خساره میباشد .تعویض استمالک
تنها به افرادی که اسناد مدار حکم داشته باشند داده میشود .با در نظر داشت موجودیت قباله های غیر رسمی (عرفی) در افغانستان،
تعداد قابل مالحظه مردم افغانستان در معرض استمالک بدون حق برای دریافت جربان خساره قرار دارند .عالوت ًا ،در قانون استمالک
زمین کدام حقوق ثبت ناشده از قبیل چرانیدن ،حق عبور و جمع آوری حاصالت جنگل ترصیح نگردیده است .باالخره ،با وجودیکه جربان
خساره زمین ،ساختامن های رهایشی و درختان مثمر و سایر درختان در قانون استمالک زمین افغانستان پیشبینی گردیده است ،در
اکرث موارد استمالک تعویض تادیه شده برای افرادیکه زمین شان استمالک گردیده جهت تأمین معیار های زندگی شان به حالت قبلی
کافی نیست .در مواردی که زمین استمالک شده در قسمت مرکزی شهر موقعیت دارد ،اما زمین تبادله شده با آن در حومه های شهر
قرار دارد ،میتواند یک مثال این گونه موارد باشد .مشکل دیگر این است که هیچگونه وقت معین برای پرداخت تعویض استمالک زمین
وجود ندارد .ممکن جربان خساره سه یا چهار سال بعد از استمالک صورت گیرد .هنگامی که قیمت زمین در این مدت بلند برود ،ممکن
مالک زمین به تعویض استمالک زمین معادل خویش خریده نتواند .باالخره ،کدام اداره مشخصی نیست که افراد بتوانند شکایات شان
را در برابر استمالک و تعویض استمالک که برای شان پرداخت گردیده اقامه منایند.
با در نظر داشت نواقص قانون موجودۀ استمالک زمین ،قانون جدید پیشنهادی استمالک زمین که در حال حارض تحت تدقیق وزارت
عدلیه قرار دارد ،اگر به صورت درست تطبیق گردد ،یک گام مفید بزرگ در روش های استمالک زمین در افغانستان خواهد بود.
پیشنهادات پالیسی
•

•قانون پیشنهادی تعدیل شده جدید تنظیم امور زمینداری که به نواقص تعریف زمین عامه رسیدگی منوده و چهار نوع زمین را به شمول
زمین قریه یا قریه ها تصنیف منوده و حاوی یک تعریف واضح میباشد و در آن چهار نوع زمین عامه تصنیف گردیده و مسؤلیت های
بین نهاد های مسؤول برای انواع مختلف زمین های عامه مشخص شده است ،و همچنان قانون پیشنهادی استمالک که منافع عامه
را به طور واضح بیان منوده است ،نافذ گردد.

•

•پالن های اداره مستقل اراضی افغانستان برای آغاز مجدد رسوی کدسرت  66%باقیامنده اراضی فور ًا تطبیق و به قدر کافی متویل
گردند .رسوی ،طوری که توسط اداره مستقل اراضی افغانستان پالن شده بود ،به زودترین فرصت آغاز گردد.

•

•هنگامی که تعریف زمین عامه واضح و سطح آگاهی مردم در مورد زمین عامه ،قوانین و مقررات مربوط به استفاده از آن بلند برده شد،
مدیریت و تنظیم زمین های عامه توسط مردم عملی گردد (احتام ً
ال از طریق شورا ها ،جرگه ها ،شوراهای انکشافی محل).

•

•تعدیل قانون استمالک زمین که حاوی مقررات واضح در مورد روند تعویض استمالک عادالنه و منصفانه به شمول پرداخت جربان
خساره قبل از آغاز پروژ ،جربان خساره حقوق چرانیدن و سایر حقوق ،شناسایی تبادله مناسب برای زمین استمالک شده و مقررات راجع
به اسکان مجدد افرادی که به علت استمالک زمین های شان خساره مند شده اند فور ًا نافذ گردد.

•

•باید یک سیستم بانک معلوماتی (دیتابس) که در آن همه زمین های استمالک شده ثبت گردد در اداره مستقل اراضی افغانستان
تهیه و نگهداری شود.
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5 55 5انتقال قطعات بزرگ زمین به رسمایه گذاران
منره
موضوع

Pan-LGI-Dim

الف

گروه  :5انتقال قطعات بزرگ زمین به رسمایه گذاران

 :1 LGIانتقال زمین عامه (دولتی) برای استفاده سکتور خصوصی به تعقیب یک روند واضح ،رقابتی و شفاف صورت گرفته و تادیات جمع آوری میشود.
5

1

1

معامالت راجع به زمین های عامه(دولتی) به شکل شفاف و باز صورت میگیرد.

5

1

2

تادیات اجاره زمین های عامه جمع آوری میشود.

5

1

3

زمین عامه(دولتی) به قیمت بازار معامله میشود ،مگر این که در
مقاصد تساوی حقوق طور دیگری هدایت شده باشد.

5

1

4

عموم مردم از فواید ناشی از تغییرات در موارد استفاده مجاز زمین مستفید میشوند.

5

1

5

پالیسی برای بهبود تساوی حقوق در دسرتس و استفاده از دارایی ها توسط افراد بی
بضاعت وجود دارد ،به طور مؤثر تطبیق و از آن نظارت به عمل می آید.

راهربد رسمایه گذاری خصوصی LGI2:

5

2

1

زمین های که قرار است به دسرتس رسمایه گذاران قرار داده شود به صورت
شفاف و آشکار در توافق با دارندگان حق مالکیت شناسایی میگردد.

5

2

2

رسمایه گذاری ها بر مبنای اثرات اقتصادی ،فرهنگی-اجتامعی و
محیط زیستی در یک روند باز و آزاد انتخاب میگردند.

5

2

3

نهاد های دولتی که زمین را به رسمایه گذاران انتقال میدهند به صورت
واضح شناسایی شده و به طور منظم تفتیش میشود.

5

2

4

نهاد های دولتی که زمین را به رسمایه گذاران انتقال میدهند معلومات را رشیک ساخته و برای
به حد اقل رسانیدن و حل تداخل وظیفوی (به شمول منابع زیرزمینی) هامهنگی مینامیند.

5

2

5

رعایت از مکلفیت های قراردادی به طور منظم نظارت گردیده و در صورت لزوم اقدامات اصالحی اتخاذ میشود.

5

2

6

تدابیر حفاظتی به طور مؤثر خطر اثرات ناگوار رسمایه گذاری های بزرگ مرتبط به زمین را کاهش میدهد.

5

2

7

حدود اسکان مجدد به طور واضح مشخص گردیده و طرزالعمل های
برای رسیدگی به آن طبق بهرتین روش ها وجود دارند.

تطبیق پالیسی مؤثر ،یکسان و شفاف است LGI3:

5

3

1

رسمایه گذاران برای ارزیابی دقیق رسمایه گذاری های پیشنهادی خویش معلومات کافی را ارایه مینامیند.

5

3

2

منظوری پالن های رسمایه گذاری به اساس یک روند واضح با تقسیم اوقات منطقی صورت میگیرد.

5

3

3

دارندگان حق مالکیت و رسمایه گذاران به طور آزادانه و مستقیم با
دسرتسی مکمل به معلومات مربوطه مذاکره مینامیند.

5

3

4

رشایط قرارداد در رابطه با تقسیم فواید به دسرتس عموم قرار داده میشود.

قرارداد های مربوط به زمین های عامه (دولتی) آزاد و قابل دسرتس است LGI 4:

5

4

1

معلومات راجع به حدود زمین و ادامۀ تجارت در آن ،به دسرتس عموم قرار دارد.

5

4

2

رعایت تدابیر حفاظتی در واگذاری ها به طور مؤثر و منظم نظارت و نافذ میگردد.

5

4

3

طرق رسیدگی به عدم رعایت رشایط قرارداد وجود داشته و تصامیم به موقع و منصفانه را فراهم میسازند.

14

AREU

ب

ج

د
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در پنج مورد ذیل زمین دولتی قابل انتقال است:
1.1انتقال به نهاد های دولتی دیگر – اداره مستقل اراضی افغانستان زمین دولتی را به سایر نهاد های دولتی نظر به تقاضای شان انتقال
میدهد.
2.2تبادله – اداره مستقل اراضی افغانستان زمین دولتی را نظر به تقاضای تبادلۀ زمین توسط شخص در ساحه مطلوب به زمین شخصی
تبادله می مناید .زمین شخصی در برابر زمین دولتی با درجه یکسان تبادله میشود .هنگامی که زمین با درجه یکسان در ساحه مطلوب
موجود نباشد ،قیمت زمین تبادله شده باید با قیمت زمین اصلی مطابقت داشته باشد .اداره مستقل اراضی افغانستان ماهانه  7تا 10
درخواست برای تبادله زمین دریافت میکند.
3.3اهداء– اداره مستقل اراضی افغانستان زمین ها را به اساس فرمان ریاست جمهوری برای اهدا تخصیص میدهد .در مقایسه با توزیع،
که در آن در برابر زمین توزیع شده یک حد اقل قیمت زمین تعیین میگردد ،اما ،اهداء به شکل رایگان میباشد.
4.4اجاره – در باره اجاره با جزئیات بیشرت در این بخش  5 .2خالصه و در  5 .6گزارش صحبت خواهد شد.
5.5فروش/توزیع – در قوانین افغانستان راجع به فروش زمین دولتی ابهام وجود دارد .اداره مستقل اراضی افغانستان زمین را بر اساس
فرمان ریاست جمهوری تخصیص داده و وزارت های مربوط مسؤل توزیع زمین میباشند.

فروش زمین دولتی توسط فرمان شامره  99ریاست جمهوری در سال  2002میالدی ممنوع قرار داده شد .در این فرمان فروش زمین
های دولتی به شمول زمین های بکر و بایر برای خانه سازی و سایر مقاصد ممنوع اعالن شد .اما ،علی الرغم ممنوعیت فروش زمین
های دولتی که در این فرمان اعالن شده بود ،قانون تنظیم امور زمینداری که در سال  2008میالدی نافذ شد اجازه فروش و اجاره زمین
دولتی را میدهد و رهنمود ها و طرزالعمل های آن را ارایه منوده است .اما ،بعضی اوقات زمین دولتی برای رسمایه گزاری به فروش
میرسد و این کار همیشه به شکل باز و شفاف صورت منی گیرد .به خصوص معامالت اداره حامیت از رسمایه گذاری افغانستان (آیسا)
که منحیث بخشی از وزارت تجارت و صنایع ایجاد گردیده است ،قابل تذکر است .وزارت میتواند از اداره مستقل اراضی افغانستان
درخواست مناید تا زمین دولتی را به آیسا انتقال دهد  ،که بعد ًا آن زمین دولتی را به رسمایه گذاران به فروش میرساند .قانونی بودن این
نوع معامالت باالی زمین دولتی واضح نیست.
اجاره زمین های دولتی یک راه عمده برای فراهم آوری قطعات بزرگ زمین دولتی به رسمایه گذاران میباشد .اداره مستقل اراضی
افغانستان مسؤول تنظیم و مدیریت اجاره ها بوده و اطمینان حاصل مینامید تا احکام قانون تنظیم امور زمینداری رعایت گردد .قرارداد
ها به داوطلبی آزاد که به طور همه گانی اعالن میگردد ،گذاشته میشود و بعد از این که حد اقل  3داوطلب حارض عالقمندی نشان داد
آغاز میگردد .اگر بعد از مهلت تعیین شده داوطلبی حد اقل سه درخواست دهنده حارض نشد ،داوطلبی برای حد اقل دو مرتبه اعالن
مجدد میشود .اگر بعد از اعالن سوم کمرت از سه داوطلب عالقمندی نشان دهند ،روند با تعداد داوطلبان موجود ادامه داده میشود .اما،
در عمل همیشه این گونه نیست و گاهی طرزالعمل های اداره مستقل اراضی افغانستان برای اجاره زمین به طور کامل رعایت منیگردد
که شفافیت روی کاغذ باقی مانده و به طور واقعی برآورده منیشود .عالوت ًا ،نتایج قیمت گذاری زمین اعالن منیشود ،که شفافیت روند
های اجاره زمین را کمرت میسازد.
قیمت اجاره زمین یا از طریق کمیسیون قیمت گذاری که بر مبنای ماده  69قانون تنظیم امور زمینداری سال  2008میالدی تشکیل
میشود ،و یا اگر این کمیسیون بزرگ تشکیل شده نتواند ،بر اساس نوع ،درجه (کیفیت) و اندازه زمین توسط یک کمیته کوچکرت اجاره
دهی متشکل از منایندگان محلی اداره مستقل اراضی افغانستان ،وزارت مالیه (مستوفیت) و مناینده اداره ولسوالی تعین میشود .با
وجودیکه در چهارچوب حقوقی افغانستان طی مراحل واضح برای قیمت گذاری زمین تعیین گردیده است ،تأخیر در ارزیابی زمین و
تعیین قیمت یک چالش میباشد چون اکرث ًا حارض شدن اعضای کمیسیون قیمت گذاری زمان گیر میباشد .با وجودی که اداره مستقل
اراضی افغانستان تعداد مراحل اداری اجاره زمین را کاهش داده است ،اما بعضی اوقات ،امضای یک قرارداد اجاره توسط طرفین بیشرت
از یک سال را در بر میگیرد .با در نظر داشت عدم وضاحت در مورد این که چه زمانی باید طبق ماده  69قانون تنظیم امور زمینداری
سال  2008میالدی کمیسیون بزرگرت تشکیل شود؛ قیمت بازار زمین همیشه در نظر گرفته منیشود .عالوت ًا ،به علت میزان بلند فساد در
افغانستان ،گاهی اوقات افراد قدرمتند و مقامات دولتی روی کمیسون قیمت گذاری فشار می آورند تا قیمت زمین را به نفع شان پایین
سازند .باالخره ،نتایج قیمت گذاری به دسرتس عموم قرار ندارد که باعث ایجاد بحث شفافیت در این روند میگردد ،و زمینه را برای تعیین
قیمت اجاره بدون در نظر داشت قیمت بازار مساعد میسازد.
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در قانون تنظیم امور زمینداری سال  2008میالدی ترصیح شده است که هرگونه عدم رعایت تعهدات و مکلفیت های قرارداد باعث فسخ
قرارداد خواهد شد .همچنان در قانون تنظیم امور زمینداری ترصیح شده است که اداره مستقل اراضی افغانستان از پیرشفت کار انکشاف
زمین که تحت قرارداد اجاره میباشد هر شش ماه نظارت به عمل می آورد .اما ،در عمل هیچ نظارت منظمی صورت منی گیرد .در موارد
خیلی نادر اداره مستقل اراضی افغانستان به علت فقدان منابع برشی ،ظرفیت مالی و وضع خراب امنیتی در بعضی بخش های افغانستان
هر شش ماه نظارت انجام میدهد .عدم نظارت مناسب و منظم زمینه را برای فساد و عملکرد غیر قانونی فراهم میسازد.
پیشنهادات پالیسی
•

•امکانات فروش زمین دولتی از مصوبۀ کابینه جمهوری اسالمی افغانستان واضح ساخته شود تا احکام قوانین موجود در این موضوع
روشن گردد .کتگوری های واضح وجود داشته باشد تا محدودیت های مربوطه در مورد قابلیت انتقال آن ،باالی هریک طبق ًا تطبیق
گردد.

•

•وضعیت حقوقی آیسا و فعالیت های آن به وسیله احکام واضح در تطابق با پالیسی رسمایه گذاری اداره مستقل اراضی افغانستان
واضح ساخته شود.

•

•ایجاد میکانیزم برای بررسی عملکرد اعضای کمیته قیمت گذاری ،و رسیدگی فوری به عملکرد ضعیف.

•

•رسیدگی به فساد در روند قیمت گذاری زمین.

•

•نتایج قیمت گذاری زمین به خاطر اجاره زمین و معلومات راجع به اجاره زمین برای پروژه های مختلف به ویژه هنگامی که برای مردم
اهمیت داشته باشد باید به دسرتس عامه قرار داشته باشد.

•

•ایجاد یک سیستم نظارتی واضح تطبیق قرارداد های اجاره و میکانیزم های اشرتاک فواید ،با سهمگیری مردم محل.
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6 66 6قرار دادن معلومات زمین به دسرتس عامۀ مردم :ثبت و کادسرت
گروه  :6قرار دادن معلومات راجع به زمین به دسرتس عامۀ مردم :ثبت و کادسرت
میکانیزم ها برای به رسمیت شناخنت حقوق LGI 1:

6

1

1

حق مالکیت زمین توسط افراد بی بضاعت میتواند در مطابقت با نورم های
محلی در یک روند مؤثر و شفاف رسمی ساخته شود.

6

1

2

مدارک غیر مستند به صورت مؤثر برای کمک به تثبیت حق مالکیت به کار میروند.

6

1

3

ترصف درازمدت بدون کدام مخالفت به رسمیت شناخته میشود.

6

1

4

ثبت بار نخست حق مالکیت شامل تدابیر حفاظتی مناسب بوده و بلند بودن فیس مانع دسرتسی به آن منیشود.

6

1

5

در ثبت بار نخست مبالغ قابل مالحظه تادیات غیر مرشوع شامل نیست.

تکمیل بودن ثبت زمین LGI 2:

6

2

1

هزینه مجموعی ثبت انتقال ملکیت پایین است.

6

2

2

معلومات مندرج در کتاب های ثبت با نقشه های که منعکس کننده واقعیت های عینی میباشد مرتبط است.

6

2

3

همه بدهی های خصوصی مربوطه ثبت میگردد.

6

2

4

همه محدودیت ها یا هزینه های عامه مربوطه ثبت میگردد.

6

2

5

به درخواست های دسرتسی به سوابق ثبت زمین به موقع پاسخ داده میشود.

6

2

6

کتاب ثبت قابل جستجو است.

6

2

7

سوابق معلومات زمین به آسانی قابل دسرتس است.

اعتبار معلومات ثبت LGI 3:

6

3

1

معلومات مندرج در کتاب های ثبت عامه برای اطمینان از درستی حق
مالکیت و کاهش هزینه معامالت با هم مطابقت دارند.

6

3

2

معلومات مندرج در کتاب های ثبت به روز بوده و منعکس کننده واقعیت های موجود میباشد.

مؤثریت و ثبات خدمات تنظیم امور زمین LGI 4:

6

4

1

روند ثبت به وسیله جمع آوری فیس به خاطر متویل عملیات آن از لحاظ مالی پایدار است.

6

4

2

رسمایه گذاری در تنظیم امور زمینداری برای براورده ساخنت تقاضا به خدمات با کیفیت عالی کافیست.

فیس به شکل شفاف تعیین میگردد LGI 5:

6

5

1

برای فیس یک دلیل منطقی وجود دارد ،جدول آن به دسرتس عموم قرار دارد ،و از همه تادیات حساب داده میشود.

6

5

2

تادیات غیر مرشوع تشویق منی گردد.

6

5

3

معیار های خدمات به نرش رسیده و به طور منظم نظارت میگردند.

طرق ثبت زمین در افغانستان نواقص و خالهای خیلی زیاد دارد که بخش قابل مالحظه مردم را (به شمول مردم بی بضاعت) از به
رسمیت شناخته شدن و ثبت حق مالکیت شان محروم ساخته است .کاغذ پرانی به شکل طی مراحل متعدد در دفاتر مختلف فرصت را
برای فساد فراهم میسازد و مردم بی بضاعت را از طی مراحل ثبت حقوق شان باز میدارد .این روند طوالنی و زمانگیر میتواند به وسیله
تادیات غیر مرشوع ترسیع گردد ،اما کسانی که توان پرداخت آن را ندارند یا منیخواهند در فساد دخیل شوند باید طی مراحل را به طور
عادی به پیش بربند که تکمیل آن ممکن بیشرت از یک سال را در بر گیرد.

چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان
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عالوت ًا ،تنها  %34زمین در افغانستان رسوی گردیده است .از سال  1965تا  1978میالدی زمین های زراعتی دولتی و شخصی و زمین
های غیر زراعتی (دشت ها ،علفچر ها ،جنگالت) را که در بر گیرنده تقریب ًا  %30زمین افغانستان بود رسوی گردید .بعد از اصالحات
اراضی جمهوری دیموکراتیک افغانستان رسوی زمین متوقف گردید .در جریان رژیم کمونیستی ( 1978تا  1992میالدی) رسوی رصف
نظر به تقاضا برای تصفیه زمین و حل دعاوی زمینداری صورت میگرفت .در دولت انتقالی اسالمی افغانستان روند رسوی به اساس
فرمان شامره  99سال  2003میالدی ریاست جمهوری به حالت تعلیق آمد .بعد از این فرمان فعایت های رسوی کدسرت تنها بر اساس
درخواست رسمی وزارت ها و ادارات دولتی که حکم ریاست جمهوری را به دست می آوردند صورت میگرفت (تقریب ًا .)%4
باالخره در افغانستان یک دفرت و کتاب واحد ثبت وجود ندارد بنا ًء معلومات به طور پراکنده در دفاتر و کتاب های متعدد ثبت در وزارتخانه
ها و ادارات مختلف موجود است (مث ً
ال دفرت اساس ثبت امالک اداره مستقل اراضی افغانستان و کتاب ثبت قباله ها در محاکم ،کتاب
ثبت احصائیه زمین در ریاست کادسرت ،کتاب مالیات امالک در وزارت مالیه ،کتاب ثبت صفایی در شهرداری ها) که به طور محدود با
هم مرتبط میباشند .این امر اعتبار و دسرتسی به معلومات راجع به زمین را به خطر مواجه میسازد.
پیشنهادات پالیسی
•

•کتاب های مختلف ثبت در افغانستان ساده و مؤثر ساخته شود و با هم مرتبط گردد تا از تداخل کاری ،معلومات کهنه و ناموجود
جلوگیری شود.اداره مستقل اراضی افغانستان باید به حیث یک مرجع واحد برای ثبت زمین (داخل و خارج از ماسرتپالن) ایجاد گردد:
روند تصفیه زمین باید به پیامنه وسیع صورت گیرد و در آن اعضای اداره رسوی کدسرت جهت انجام رسوی شامل باشند .بعد ًا زمین در
کتاب های دفاتر اساس ثبت امالک اداره مستقل اراضی افغانستان ثبت شده و به مالک قباله رسمی داده شود .حامیت تخنیکی و
مالی به پروژه امتحانی اداره مستقل اراضی افغانستان در هرات ،که اگر مؤفق بود ،به  34والیت دیگر گسرتش داده شده و ،تصویب
گردد .این روند بعد ًا کمپیوتری خواهد شد تا امکان مرتبط ساخنت با سایر کتاب های ثبت مث ً
ال در محاکم و کتاب های مالیاتی وزارت
مالیه فراهم شود.

•

•باید یک نهاد مستقل نظارتی ایجاد گردد تا از روند رسمی ساخنت زمین به خاطر تأمین مؤثریت و شفافیت آن نظارت به عمل آورد.

•

•طرزالعمل های داخلی و پالیسی های مبارزه با فساد اداره مستقل اراضی افغانستان بازنگری گردند تا از طی مراحل طوالنی و پرهزینه
ثبت زمین جلوگیری شود.

•

•پالن های اداره مستقل اراضی افغانستان بر مبنای راهربد عملیاتی آنها برای ایجاد برنامه های ملی همه جانبه ثبت کدسرت از لحاظ
تخنیکی و مالی پشتیبانی گردد.

•

•باید ریکارد های کدسرت با کتاب های ثبت امالک اداره مستقل اراضی افغانستان و کتاب های ثبت قباله های محاکم به شکل دوامدار
ترتیب و تطبیق گردد .عالوت ًا ،فورمه های یکسان و معیاری به شمول تصدیق کادسرت ترتیب گردد که در آنها همه معلومات شخصی
خریدار و فروشنده ،تصاویر ،امضا ها (یا نشان های انگشت) ،مشخصات فزیکی زمین و غیره درج شود.

•

•به حیث یک اقدام مؤقتی ،همه نقشه های کدسرت اسکن شود تا روند جستجو ،که در حال حارض در اداره کادسرت توسط دست انجام
میشود ،ترسیع گردد ،اما به هدف این که بعد ًا در سیستم کمپیوتری گنجانیده و و صل شود.
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7 77 7قیمت گذاری و مالیات زمین
گروه  :7قیمت گذاری و مالیات زمین
شفافیت قیمت گذاری LGI 1:

7

1

1

روند قیمت گذاری ملکیت ها شفاف است.

7

1

2

جدول و فهرست های قیمت گذاری به دسرتس عموم قرار دارد.

مؤثریت در جمع آوری مالیه LGI 2:

7

2

1

معافیت از تادیه مالیات ملکیت قابل توجیه و شفاف است.

7

2

2

همه مالکین که مکلف به تادیه مالیه ملکیت میباشند در فهرست مالیه درج اند.

7

2

3

مالیات ملکیت های بررسی شده جمع آوری میشود.

7

2

4

مالیات حاصل شدۀ ملکیت ها از هزینه جمع آوری آن بیشرت است.

در افغانستان ،تنها در چهار موقع قیمت گذاری زمین از طریق ایجاد کمیسیون بی طرف صورت میگیرد – در زمان استمالک زمین
شخصی توسط دولت برای تخمین مبلغ تعویض استمالک و جربان خساره ،در هنگام انتقال زمین دولتی از یک نهاد به نهاد دیگر
دولتی ،هنگام اجاره زمین دولتی به رسمایه گذاران خصوصی و در هنگام تخمین مالیه انتقال زمین و ملکیت از یک شخص به شخص
دیگر.

اما ،این روند اکرث ًا با یک تعداد نواقص و خالها همراه است مث ً
ال روند قیمت گذاری در هر معامله انجام منیشود ،تعیین قیمت توسط
کمیسیون بیشرت از یک ماه را در بر میگیرد ،ممکن همه این روند بیشرت از یک سال را در بر گیرد (در مواردی که زمین یک شخص برای
پروژه های دولتی استمالک شده باشد) ،زمانی که شخص تعویض استمالک یا جربان خساره خود را به دست می آورد ،مبلغ جربان
خساره کمرت از قیمت موجوده بازار باشد ،دفاتر رهنامی معامالت امالک بررسی دقیقی از قیمت ارایه ننامیند ،و فساد و افراد زورمند که
منافع اقتصادی شان به خطر مواجه است روی کمیسیون فشار می آورند تا قیمت را به نفع آنها تثبیت مناید .در هیچکدام از این موارد
قیمتگذاری زمین برای مقاصد مالیه زمین یا ملکیت به کار منیرود .محاسبه به مقصد مالیه طبق طرح های ثابت محاسبه بر اساس اندازه
و درجه زمین صورت میگیرد .در این طرزالعمل قیمت بازار زمین مورد استفاده قرار منیگیرد.
با وجودیکه ،در موارد مشخص قیمت گذاری زمین انجام میشود ،اما در قوانین افغانستان احکام برای اعالن فهرست قیمتگذاری زمین
وجود ندارد .مؤسسات دولتی میتوانند معلومات راجع به قیمت زمین یا ملکیت را نظر به درخواست فراهم منایند ،در صورتی که یک فرد
دلیل قانونی برای این درخواست داشته باشد مث ً
ال قضیه دعوی باالی زمین که وی در آن ذیدخل است.
در رابطه با جمع آوری مالیات ،چهار نوع مالیه در رابطه با زمین و ملکیت ها در افغانستان وجود دارد :مالیه زمین (از زمین زراعتی واقع
در شهر ها و دهات) ،محصول صفایی (از همه امالک واقع در شهر ها) ،مالیه انتقال ملکیت یا زمین و مالیه زمین یا ملکیت کرایی.
در روستا ها کدام مالیه از ملکیت ها جمع آوری منیگردد.

اما ،جمع آوری مالیه با یک تعداد نواقص و خالها همراه است که یکی از این نواقص اکرث ًا کهنه بودن فهرست مالیات میباشد .اکرث
مالکین زمین و ملکیت ها در دفاتر والیتی وزارت مالیه ثبت نیستند چون منیخواهند زمین خود را با طی مراحل رسمی که در آن باید مالیه
و سایر مبالغ را بپردازند ثبت منایند ،یا معلومات بین محاکم ،اداره مستقل اراضی افغانستان و وزارت مالیه به شکل هامهنگ در میان
گذاشته منیشود .همچنان ممکن است که آنها ثبت زمین خود را رضوری ندانند چون قباله های عرفی و معامالت عرفی در افغانستان
معمولرت است .به این ترتیب ،فهرست مالیات ناتکمیل میباشد .عالوت ًا ،ظرفیت دفاتر والیتی و ولسوالی وزارت مالیه در تطابق و تجدید
(به روز رسانی) سوابق و جمع آوری مالیات محدود است .همیشه کارمندان کافی برای پیگیری قضایای فرار از مالیات موجود نیست.
در بعضی مناطق ،به علت نا امنی یا عدم تشکیل این دفاتر ،هیچ دفرت ولسوالی وزارت مالیه وجود ندارد .این به معنای آن است که در
برخی ساحات معامالت زمین ثبت منیشود و کتاب های مالیات زمین تغییر منیکند.
از آنجایکه همه مالکین ملکیت ها ،ثبت نشده اند ،جمع آوری مالیات از این مالکین با چالش مواجه است .با در نظر داشت این که
میزان ساحات غیر رسمی در شهر های افغانستان  %70تخمین شده است ،همه مالیاتی که قرار است تحویل شوند در واقع تحویل
منیشوند.
چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان
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پیشنهادات پالیسی
•

•قیمت گذاری زمین که توسط کمیسیون به چهار هدف فوق الذکر صورت میگیرد ،توسط مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
ساده و مؤثر ساخته شود و متامی قیمت گذاری زمین برای مقاصد مختلف تحت یک مقرره انجام شود و روند قیمت گذاری زمین باید
به طور منظم با هر معامله صورت گیرد.

•

•یک میکانیزم واضح باید برای فعالیت های کمیسیون قیمت گذاری به مقصد استمالک و انتقال زمین های دولتی ایجاد گردد تا روند
قیمت گذاری ترسیع شود .عالوت ًا ،باید برای تصدیق رعایت از مقررات ،ارزیابی مبتنی بر عملکرد اعضاء و میکانیزم نظارتی مربوط
ایجاد گردد.

•

•قیمت گذاری زمین به مقصد استمالک زمین باید قبل از اعالن روند استمالک صورت گیرد تا از افزایش رسیع قیمت زمین و غصب
احتاملی زمین توسط زورمندان جلوگیری صورت گیرد.

•

•فهرست های قیمت گذاری در یک بانک معلوماتی ملی (دیتابس) توحید ،و رصف بعد از اتخاذ اقدامات کافی بر علیه غصب زمین
برای جلوگیری از سوء استفاده غاصبین زمین از این اقدام ،به دسرتس عموم قرار داده شود.

•

•در مورد وضعیت فعلی جمع آوری مالیات در افغانستان و نواقص آن یک مطالعه انجام شود .پیشنهاد ها و رهنمود های واضح پالیسی
ساخته شود تا یک سیستم خوب که برای رشایط افغانستان مناسب باشد ایجاد گردد .از تجارب کشور های دیگر به حیث رهنمود
استفاده شود.

•

•قانون مالیات زمین سال  1988میالدی بازنگری شود ،مسودۀ آن با در نظر داشت یافته های این مطالعه توسط وزارت مالیه تهیه و
توسط وزارت عدلیه طی مراحل شود.

•

•رسمی ساخنت ساحات غیر رسمی در افغانستان یک پیش رشط برای مؤفقیت تالش های جمع آوری مالیات (برای جزئیات بیشرت در
مورد به رسمیت شناخنت حق مالکیت زمین به بخش های قبلی مالحظه شود) یکجا با بهبود وضعیت امنیتی ،میباشد.

•

•میکانیزم رسمی برای محاکم و اداره مستقل اراضی افغانستان ایجاد گردد تا وزارت مالیه را در مورد تغییر حق مالکیت و اندازه زمین
اجبار کنند و میکانیزم مناسب اجرایی ایجاد گردد تا فرار کنندگان از مالیات تحت پیگرد قرار گیرند.
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8 88 8حل منازعات
گروه  :8حل منازعات
واگذاری مسؤلیت LGI 1:

8

1

1

واگذاری مسؤلیت ها برای حل منازعات به طور واضح صورت میگیرد.

8

1

2

عموم مردم به میکانیزم های حل منازعات دسرتسی دارند.

8

1

3

توصیه میشود تا توافقات متقابل از طریق سیستم های غیر رسمی حل منازعات حاصل گردند.

8

1

4

برای دادخواهی فیصله های مورد اختالف یک روند قابل دسرتس ،مقرون به رصفه و به موقع وجود دارد.

.مقدار زمین های متأثر از اختالفات حل ناشده کم و رو به کاهش است LGI 2:

8

2

1

اختالفات راجع به زمین بخش کمی از قضایای سیستم حقوقی رسمی را تشکیل میدهد.

8

2

2

منازعات در سیستم رسمی به موقع حل و فصل میگردند.

8

2

3

تعداد کم اختالفات دوامدار (بیشرت از  5سال) مرتبط به زمین وجود دارد.

سیستم محاکم افغانستان صالحیت رسیدگی به دعاوی زمین را دارد .اما ،به گفته اکرث مردم افغانستان فساد در محاکم ،و در نتیجه
هزینه زیاد آنها را از مراجعه به سیستم رسمی باز میدارد .با وجودیکه بعد از سال  2001میالدی در سیستم عدالت رسمی افغانستان بهبود
قابل مالحظه به میان آمده است ،اما ،هنوز هم سکتور عدالت غیر رسمی غیر دولتی ظاهر ًا به اکرث دعاوی در کشور رسیدگی مینامید.
با وجودی که سیستم عدالت غیر رسمی در افغانستان به طور گسرتده مورد استفاده قرار میگیرد ،به طور کامل از لحاظ قانونی به رسمیت
شناخته منیشود و مدارک و فیصله های آن بین میکانیزم های رسمی دولت از قبیل حقوق و محاکم و میکانیزم رسمی و نهاد های غیر
دولتی حل منازعات رصف به صورت موردی در میان گذاشته میشود .اکرث ًا فیصله محکمه در مورد قضیه از فیصله شورا یا جرگه تفاوت
دارد ،که باعث ایجاد موانع در تطبیق این فیصله ها میگردد .نتیجه بحث جاری در مورد امکانات ارتباط سیستم های عدلی رسمی و
غیررسمی  ،به ویژه در رابطه با شکایات راجع به عدم احرتام حقوق زنان و اقلیت ها از طرف سیستم عدالت غیر رسمی ،هنوز معلوم
نیست.
اکرثیت مردم افغانستان به میکانیزم های حل منازعات برای اختالفات ناشی از زمین دسرتسی ندارند .اما ،سطح دسرتسی بین گروه
های مختلف مردم به طور قابل مالحظه تفاوت دارد .مردان بالغ در اکرث اجتامعات از بیشرتین درجه دسرتسی به سیستم های عدالت
رسمی و غیر رسمی برخوردار اند ،در حالی که مردان گروه های محروم و زنان با موانع سنتی دسرتسی به خدمات حل دعاوی رو به رو
میباشند .عنعنات محکم و سختگیرانه اجتامعی موجود در جامعه ،زنان را از مراجعه به نهاد های حل منازعات باز میدارد.
پیشنهادات پالیسی
•

•سیستم کمپیوتری مدیریت منازعات و دوسیه – که توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا تطبیق میگردد در حال
گسرتش است ،اما برای این سیستم به انرتنت نیاز است و همه نهاد های حل منازعات از قبیل پولیس به آن وصل نیستند .برای
ساحات دور دست راه های مناسب حل دریافت گردد تا بتوانند از این سیستم منفعت بربند .عالوت ًا ،باید به همه نهاد های حل منازعات
از قبیل اداره حقوق و اداره مستقل اراضی افغانستان دسرتسی به این سیستم فراهم گردد.

•

•قبل از استقرار یک سیستم کام ً
ال فعال کمپیوتری به حیث یک اقدام مؤقتی باید بانک معلوماتی کمپیوتری از قبیل  Oracleکه ارزانرت
است و تطبیق آن به مدت زمان کمرتی نیاز دارد در دفرت مرکزی هر کدام از نهاد های حل منازعات برای ایجاد یک بانک معلوماتی
همه منازعات زمین در نظر گرفته شود.

•

•باید مبارزه با فساد در اولویت حکومت وحدت ملی قرار داشته باشد .راهربد مبارزه با فساد اداری که در سال  2008میالدی توسط رئیس
جمهور کرزی ایجاد شد باید از طریق دخالت بیشرت شخص رئیس جمهور و افزایش حامیت مبتنی بر نتایج توسط جامعه نهاد های
متویل کننده بین املللی تطبیق گردد .عالوت ًا ،موارد گذشته و رسیدگی ناشده فساد باید در اولویت لوی څارنوالی قرار گیرد.
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•

•ظرفیت تفتیش اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد به وسیله حامیت تخنیکی و مالی بلند برده شود و تفتیش داخلی به منظور جلوگیری
از فساد در سیستم عدلی رسمی انجام شود.

•

•تفتیش داخلی همه ادارات دولتی به طور منظم انجام شود.

•

•میکانیزم ها برای تشویق زنان در مراجعه به سیستم رسمی عدلی ایجاد و همزمان کمپاین های آگاهی عامه در مورد حقوق زنان در
قسمت دسرتسی مساویانه به عدالت راه اندازی شود.

•

•راجع به قانون برای ایجاد ارتباطات مؤثرتر بین میکانیزم های رسمی و غیر رسمی حل منازعات (با در نظر داشت تجارب حاصله از پروژه
های از قبیل مراکز معلومات و مساعدت حقوقی  ،NRC، PEACEپروژه LCو پروژه امتحانی /USIPاداره مستقل اراضی افغانستان) با
مردم به طور گسرتده و سهمگیرانه مشوره شده تصویب گردد.

•

•میکانیزم برای تشویق زنان در مراجعه به سیستم عدلی رسمی ایجاد گردد و در عین حال به مردم محل در مورد حق زنان در دسرتسی
مساویانه به عدالت آگاهی داده شود.

9 99 9ارزیابی تدابیر و پالیسی های تشکیالتی
گروه  :9تدابیر و پالیسی های تشکیالتی
واضح بودن الیحه وظایف و اجراات LGI 1:

9

1

1

طرح ،تطبیق و حکمیت پالیسی زمین برای جلوگیری از تضاد منافع از هم جدا گردیده است.

9

1

2

مسؤلیت های وزارتخانه ها و اداراتی که با زمین رسوکار دارند با همدیگر تداخل وظیفوی (تداخل افقی) ندارند.

9

1

3

از تداخل وظیفوی اداری (عمودی) جلوگیری میشود.

9

1

4

معلومات راجع به حق مالکیت و استفاده از زمین بین نهاد های دولتی به اشرتاک گذاشته
میشود؛ در مورد بخش های عمده گزارش داده شده و به دسرتس عموم قرار دارد.

9

1

5

تناقض حقوق (بر اساس انواع ترصف) به حد اقل قرار داشته و باعث اختالف یا منازعه منیگردد.

9

1

6

ابهام در الیحه وظایف تشکیالتی (بر اساس نقشه تشکیالتی) باعث مشکالت منیگردد.

تساوی حقوق و عدم تبعیض در روند تصمیم گیری LGI 2:

9

2

1

پالیسی ها و مقررات زمین به شکل سهمگیرانه و به شمول همه دست اندرکاران ذیربط تهیه میگردند.

9

2

2

پالیسی های زمین به اهداف تساوی حقوق و کاهش فقر میپردازد؛
پیرشفت در جهت این ها به شکل آزاد نظارت میگردد.

9

2

3

در پالیسی های زمین به اهداف ایکالوژی و محیط زیستی پرداخته میشود؛
پیرشفت در جهت این ها به شکل آزاد نظارت میگردد.

9

2

4

هزینه تطبیق پالیسی زمین تخمین شده و با فواید آن مطابقت داده میشود و منابع کافی برای آن تهیه میگردد.

9

2

5

9

2

6

پالیسی های زمین در بهبود استفاده از زمین توسط گروه های با عواید کم
و کسانی که متحمل بی عدالتی شده اند کمک میکنند.

9

2

7

پالیسی های زمین به طور فعاالنه و مؤثر خطر حادثات در آینده را کاهش میدهند.

راجع به پیرشفت در تطبیق پالیسی ها گزارش های منظم تهیه و به دسرتس عموم قرار داده میشود.

تفکیک طرح ،تطبیق و حکمیت پالیسی زمین در افغانستان نستب ًا به خوبی تأمین گردیده است .اما ،دو موضوع مشخص قابل توجه
است.
با صدور مصوبۀ شامره  23سال  2009میالدی شورای وزیران و مصوبه شامره  11ماه می  2013میالدی شورای وزیران ،اداره مستقل
اراضی افغانستان را به یک اداره مستقل و مرجع واحد موضوعات زمینداری در افغانستان اعالن منود .اما مترکز همه مسؤلیت های
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مسایل زمینداری در اداره مستقل اراضی افغانستان ،با وجودیکه ،طرزالعمل های اداری را مؤثر تر و مدیریت مسایل زمینداری را
هامهنگ تر میسازد ،خطر مغشوش شدن مرز بین طرح ،تطبیق و حکمیت پالیسی را در بر دارد .این امر در رابطه با ثبت زمین و حل
منازعات زمین اهمیت ویژه دارد .اداره مستقل اراضی افغانستان در نظر دارد تا به وسیله ارتقای خود به حیث مرجع واحد برای امور
زمینداری افغانستان مسؤلیت ثبت همه زمین ها و مسؤلیت حل منازعات زمین را در کشور به عهده گیرد ،در حالی که ریاست رسیدگی
اداره مستقل اراضی افغانستان قب ً
ال به طور غیررسمی منازعات را حل و فصل مینامید که این موضوع در اداره مستقل اراضی افغانستان
به ثبت میرسد .باید توجه شود که عین تضاد منافع که در حال حارض در محاکم موجود است به میان نیاید (مسؤلیت همزمان حل
منازعات و ثبت زمین).
پالیسی ملی زمین در سال  2007بعد از مشاورت گسرتده اما غیر رسمی با نهاد های دولتی در جریان دو سال تصویب گردید هر چند
فکر میشود که محتوای پالیسی مذکور عمدت ًا در بر گیرنده بهرتین روش های بین املللی میباشد ،اکرث تعهدات پالیسی ملی زمین سال
 2007میالدی هنوز در چهارچوب حقوقی افغانستان جذب و منعکس نگردیده است.
یک مثال از مطابقت پالیسی با معیار های بین املللی موجودیت احکام و رهنامیی های پالیسی ملی زمین به نفع مردم بی بضاعت و
مساوات در پالیسی میباشد .اما ،در حالی که در کل مقصد از پالیسی کاهش فقر و افزایش مساوات بین شهروندان افغانستان میباشد،
اهداف پالیسی به اندازه کافی در چهارچوب حقوقی گنجانیده نشده و کدام میکانیزم نظارتی برای پیامیش تطبیق آن وجود ندارد.
پیشنهادات پالیسی
•

•در مورد نقش اداره مستقل اراضی افغانستان به حیث یک نهاد حل منازعات امالکی باید تصیم مناسب با حصول اطمینان از این که
عین تضاد منافع که در حال حارض در قسمت محاکم وجود دارد (در عین زمان صادر کننده قباله و فیصله کننده منازعات زمین) اتخاذ
منود.

•

•ایجاد سیستم مرکزی (تدریج ًا) کمپیوتری در اداره مستقل اراضی افغانستان به حیث مرجع واحد ثبت و معلومات زمین (بر خالف ثبت
زمین محاکم) برای ساده و مؤثر ساخنت دسرتسی به معلومات زمین.

•

•مسودۀ مقرره حل منازعات امالکی که مسودۀ آن توسط ادارۀ اراضی افغانستان ترتیب گردیده است که برای حل منازعات امالکی
توسط شوراها و جرگه از طریق ایجاد کمییسون های ولسوالی و والیتی پیشبینی منوده است ،تصویب گردد.

•

•پیشنویس فعلی قانون تنظیم امور زمینداری سال  2014میالدی باید فور ًا توسط پارملان تصویب و توسط حکومت وحدت ملی نافذ گردد
چون بر اساس پالیسی ملی زمین سال  2007میالدی ساخته شده است .در صورت لزوم باید قانون از طریق فرمان ریاست جمهوری
نافذ شود.

•

•پالن ادارۀ اراضی افغانستان در مورد تعدیل پالیسی ملی زمین به اساس نیازمندی های امروز و تدویر ورکشاپ روی مسودۀ تعدیل شده
و پیشنهادی پالیسی ملی زمین حامیت گردد.
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3.3نتیجه گیری

مراحل مختلف تطبیق چهارچوب ارزیابی مدیرت زمین یک تعداد مشکالت و مسائل را تشخیص منوده است که به توجه عاجل نیاز دارد.
همچنان پیشنهادات مشخص پالیسی را با تشخیص نهاد های مسؤل که مسئولیت تطبیق آنرا به عهده دارد تشخیص منوده است تا
برای هر یک از مشکالت راه حل جستجو منایند .شاخص های نظارتی موفقیت یا ناکامی برای روش های مختلف همچنان مورد بحث
قرار گرفته است .متام این نوع معلومات در جدول پالیسی با جزیات بیشرت (بخش  8این راپور) درج گردیده است ،تا برای پالیسی سازان
افغانستان و جامعه بین املللی در رابطه با بهبود و اصالحات مدیریت زمینداری کشور به حیث یک نقشه راه از آن استفاده به عمل آید.
در جریان ورکشاپ بحث گفتامن پالیسی به منظور تطبیق پشنهادات چهارچوب ارزیابی مدیریت اشرتاک کننده گان زمین مراحل ذیل
را پینشهاد منودند:
•

•جلسات تعقیبی با ادارۀ اراضی افغانستان تا مالکیت و تصدی سند جدول پالیسی را از آن خود مناید.

•

•تقدیم سند به حیث یک پرزنتیشن به شورای عالی اراضی و آب که تحت رهربی جاللتآمب رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان
تدویر می گردد.

•

•ارزیابی شاخص های پیامیش و ظرفیت اداراتی که نظارت را انجام میدهند .در صورت رضورت ،نظام نظارتی جدید (تحت رهربی ادارۀ
اراضی افغانستان با اشرتاک و هآمهنگی متامی ادارات ذیربط ایجاد گردد).

•

•تدویر کنفرانس ارزیابی توسط ادارۀ اراضی افغانستان جهت ارزیابی پیرشفت تطبیق پیشنهادات جدول پالیسی هر شش ماه بعد.
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پیشنهادات شام
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شام بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید شود.
شام چه خواننده همیشگی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از سخرنانیها و ورکشاپهای این واحد رشکت کرده باشید ،چه از کتابخانه
استفاده کرده باشید و چه به تازگی با این سازمان آشنا شده باشید ،نظرات و پیشنهادات شام برای ما باارزش است .نظر های شام به
ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین شکل تعقیب منوده و یافته های کاری خود را به شکل بهرت با خواننده گان نرشیات ما به
اشرتاک بگذاریم .آسانرتین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشدareu@areu.org.af .
همچنان شام می توانید به این شامره متاس بگیرید  )+93(0799 608 548و هر نظری دارید ،با ما در میان بگذارید .اما برخی
اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از:
•

•چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید (مطالعه انتشارات ،رشکت در جلسات)...،؟

•

•به چه منظور از پژوهشهای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید؟

•

•به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را دریافت میکنید؟

•

•از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا از مجلدات؟

•

•چگونه این انتشارات میتوانند اطالعات را به نحو بهرتی ارائه دهند؟

•

•نظر شام دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟

•

•انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کدام است؟

•

•به نظر شام ما چه کارهایی را میتوانیم بهرت انجام دهیم؟

•

•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است؟

•

•عرصۀ عالقمندی ،اشتغال ،مطالعه و موقعیت تان؟
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

لست نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
متام نرشیات در ویب سایت  www.areu.org.afقابل دستیابی اند و اکرث آنها بصورت نسخه چاپی رایگان در دفرت کابل واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان موجود می باشد.
تاریخ

نام نرشیه

نویسنده

عقرب ۱۳۹۶

خالصه ای در مورد
منازعه کوچی و باشندگان
محل در افغانستان

داکرت انتونیو گستوزی

اسد ۱۳۹۶

باز نگری قضایی در افغانستان

غزال حارس

√

اسد ۱۳۹۶

تکامل قوۀ اجرائیه در
افغانستان :نگاهی به گذشته و
پیشنهادهایی در مورد را ِه پیرشو

کاوون کاکړ ,توماس
کریمر ,هامیون رئوفی

√

√

جوزا ۱۳۹۶

حکومتداری شهری:
ارزیابی برنامۀ انکشاف
شهری در افغانستان

دتلیف کامیر,
ذبیح الله عیسی

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

جوزا ۱۳۹۶

حکومتداری معادن :سیستم
مؤثر جمع آوری عواید صنایع
استخراجی در افغانستان

جاوید نورانی

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

پالیسی نامه

جوزا ۱۳۹۶

حکومتداریمهاجرت:
تکامل مفاهیم و چارچوب
نهادی در افغانستان

ولی محمد کندیوال,
هلن سی سی

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

پالیسی نامه

حمل ۱۳۹۶

اصالحات خدمات ملکی در
افغانستان :نقش و وظایف
سکتور خدمات ملکی

سید حشمت
الله هاشمي,
گیرهارد الوت

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

مقاله مسأله محور
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موجود به زبان دری

موضوع تحقیق

نوع نرشیه

موجود به زبان پشتو

حامیت اجتامعی
و معیشت

چکیده

√

قانون اساسی

پالیسی نامه

قانون اساسی

پالیسی نامه

پالیسی نامه

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

نعمت الله بیژن،
فرحت امیل و
هارون نایب خیل

جوالی 2016

نزدیک ساخنت دولت با
مردم :غیرمتمرکز ساخنت
پالنگذاری و بودجه سازی

جوالی 2016

اورځال ارشف نعمت
نقش جامعۀ مدنی در ترویج
حکومتداری خوب در افغانستان و َکرین ِورنِر

2017

برنامه ریزی،
بودجه گذاری و
حکومتداری در
سطح والیتی

نرشیۀ تحلیلی

جامعۀ مدنی و
حکومتداری

نرشیۀ تحلیلی

می 2016

اقدام متوازن کننده برای
حکومتداری سکتور منابع

جاوید نورانی و
لین دی بروکِ ِر

معادن و حکومتداری نرشیۀ تحلیلی

می 2016

توسعۀ منابع آبی فرامرزی :چه
دیدگاه هایی برای همکاری
در میان افغانستان ،ایران
و پاکستان وجود دارند؟

وینسِ نت توماس با
مجیب احمد عزیزی
و خالد بهزاد

مدیریت منابع طبیعی مطالعۀموردی

می 2016

نگاه نزدیک به مردان و «انواع
مردانگی» :مشارکت فعال
مردان در برابریجنسیتی

لیا ویلفردا آر .ای.
پیالنگو ،چونا آر.
اِچاوز ،پرویز طفیل،
سید مهدی موسوی

اپریل 2016

ِ
دولت ُسست بنیان:
چگونه تریاک تیشه به
ریشۀ افغانستان زد

دیوید منسفیلد

اپریل 2016

یادداشت مخترص بر
تحقیق ساحوی در والیت
قندهار ،دسمرب  2015الی
جنوری  :2016کوکنار
و معیشت روستایی

پل فیشتین

مارچ 2016

اردوی ملی افغانستان
پس از آیساف

آنتونیو جیوستوزی
و علی محمد علی

فربوری 2016

اصل در جزئیات :سقوط
روزافزون ننگرهار به دامن
شورشگری ،خشونت و
تولید وسیع مواد مخدر

دیوید منسفیلد

√

جنوری 2016

سوی دیگر نابرابریجنسیتی:
مردان و خصوصیات
مردانگی در افغانستان

چونا آر .اِچاوز،
سید مهدی موسوی
و لیا ویلفردا آر.
ای .پیالنگو

√

√

√

جنسیت

پالیسی نامه

مدیریت منابع طبیعی کتاب

√

√

مدیریت منابع طبیعی خالصه نامه

حکومتداری

√

√

توضیح نامه

مدیریت منابع طبیعی خالصه نامه

جنسیت

نرشیۀ تحلیلی
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
ناحیه  ،10رسک  ،1فیز  ،Aشهر نو
کابل ،افغانستان
شامره متاس+93 )0( 799 608 548 :
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