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 5-نمبر  شهر کابل     يادداشتهای پاليسی             بانک جهانی                 

  خانه های خودسر در شهر کابل
  
  

 د کرد؟نی و محاکم منازعات زمين را حل خواهشرعآيا قباله های 
 

فرق ) شرعی يا عرفی (مشابهأ قباله هایو ) ی غير پالنپالنی يا(منازعات زمين مطابق به نوع و موقعيت جايداد 
که پالنی را  منازعات ملکيت های ،سيستم رسمی حل منازعات مبنی بر محکمه خاص منازعات زمين. ميکنند

اگرچه کابل دارای .  ميسازدحل  نماينده گی از اقليت زمينداران ميکند،مربوط به اشخاص سرمايه دار ميشود و
رفت و آمد پالنی  درمجالس حل منازعات زمين های غيرکه هميشهميباشد پالنی ليون باشنده گان غير م2.4

عدم مسائل  حقوق مالکيت بمنظور رسيدگی به  سازیقانونینيزم جهت ميکا ايجاد اين يادداشت روی. ميکنند
مصونيت حقوق مالکيت، حل کنندهء تمام منازعات لکيت ترتيب گرديده است ولی قبول دار است که امصونيت م

  . نيست
، بايد سعی به خرچ داده  نفوس در شهر کابل ساليانه  افزايش 5%شت توسعه غير پالنی و تناسب با در نظر دا

اه موثر حيث يک رمنرا ی  اجتماع ميکانيزممنازعات زمين، سيستم حل اينکه شود جهت حصول اطمينان از 
  . ينمايد مپالنی، حمايت زمين های غيره  مخصوصًا منازعاتموجودمنازعات حل  بمنظور رسيدگی به
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   ميکانيزم حل منازعات در کابلمعرفی
  
  

ميان ميکانيزم های  دريافت تفکيک جهتتمايل 
رسمی و غير رسمی حل منازعات ملکيت ها وجود 

 و   هردو حل منازعات عادی،اکثر مالکين. دارد
را )  رسمی و غير رسمی  (مبنی بر محکمه

  .ميکانيزم رسمی ميدانند
 

 را چنين تعريف م غير رسمیميکانيزآنان برعکس، 
رتبه يا   بلند که هيچ نهاد قانونی، مقاماتمی نمايند

هيچگونه ا نباشند و يخل  در آن ذيداشخاصی رسمأ
لکيت وجود نداشته م مدرک عرفی يا شرعی سند

نهادهای رسمی شناخته شده مشتمل از . باشد
 توجه 2ه بخش ب(محکمه خاص منازعات زمين 

رتبه يا اشخاص که دارای  دو اراکين بلن) نماييد
  .وکيل گذر يا امام مسجد، ميباشدمقام محلی چون 

  

، ميانجگری  تفاوتهابدون در نظر داشت اين همه
 رسمی و هم به يست که هم به شکل ايک وسيله

. . دشکل غير رسمی، از آن استفاده بعمل مِيآي
شريعت، مجموعهء قوانين عامه، و مجموعهء 

عالوهء قوانين مملکت، طرزالعمل های عامه بر 
تأکيدات خاص خويشرا باالی طرزالعمل ها داشته که 
درعمل، تفکيک روند رسمی و غير رسمی را محو 

در شريعت، ميانجی گری در برابر تطبيق . مينمايد
ثابت و تغيير ناپذير سطر اول ترجيع داده شده بطور 

و در مجموعهء قوانين عامه، نهاد . نظام ميباشد
ن شوراها و رهبران محلی، با درنظر های محلی چو

اقدام محکه قدم . داشت جوانب، در مسائل ذيدخل اند
بسوی ميکانيزم حل منازعات که توسط سوم و اخير 

 .قانون توصيه شده است، ميباشد
  
  

منازعات، و ساير نهاد حل ، محاکم، کمسيون عمًال
 شکايات های رسمی ترجيع ميدهند که عارضين

کمه، در صورت لزوم، حل و خود را خارج از مح
ی رسمين قضايا که نهادهای يت ااکثر  وفصل نمايند
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 آيا قباله های شرعی و محاکم منازعات زمين را حل خواهند کرد؟
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، معموأل از طريق مينمايدبه آنها رسيدگی 
 لوی طور مثال، رياست. ميانجگری حل ميگردد

 اين قضاياحارنوالی واليت کابل يک بر سوم حصه 
 باقيماندهء قضايا  ربعخود حل مينمايد و صرف را

  را که مورد 
 قانونی قرار ميگيرند، به محاکم محول پيگيرد
رت هدف اصلی ديپارتمنت حقوق وزا. دميگردن

 در محکمه حتی قضات. عدليه ميانجيگری است
خاص منازعات زمين بين دعواکننده گان ميانجگری 

 .ميکنند
  

در تطبيق بايد  تفکيک واقعی ايکه  يگانه،در نتيجه
رت گيرد، عبارت از وص ميکانيزم حل منازعات 

آن منازعات مناسب است تا در رزيابی است که آيا ا
مثأل در واقعات (اجتماعات بر مبنای ميانجيگری 

چون منازعات باالی حدود اربعه و يا حقوق 
  حلکه در برابر )دسترسی به راه های عامه

حل و    قرار دارند،) رسمی(منازعات درمحکمه 
ن کننده يتعيکه عامل مهم ديگر . يا خيرفصل گردند 
 حل منازعات ميباشد، در  نوع ميکانيزماستفاده از 

 طرزالعمل .داز ماهيت مردم عام سرچشمه ميگير
ارد تا هر دو جناح دی ميپن الزم،ی اجتماعهای موثر

دعوا بايد وعده بدهند که به فيصله ميانجی گر ها 
زور گويی اجتماعی نيز جهت بعمل  .تن در ميدهند

ا ، الزمی پنداشته پياده نموده، تصاميم يا فيصله ه
ر شويم که جايکه شناخت و قدرت بايد يادآو. ميشود
 ضعيف باشد، منازعه کننده گان کمتر به اجتماع

  .دميانجی گران تن در ميدهنتصاميم 
  
  
2  

 سند ملکيت و ميکانيزم حل منازعات در ساحات 
 پالنی 

  
 

 سند ملکيت در ساحات پالنی 
  

قباله ) 1: (به سه نوع ميباشدلکيت دارای اسناد م
قباله های ) 3( و قباله عرفی) 2(شرعی 

ی اسناد اند که در محاکم شرعقباله های . غيررسمی
 شده اند که نشاندهنده وراثت، خريد، ترتيب داده

 .هديه، يا ديگر طرز معاملهء ملکيت ميباشد
معموًال مالکين سرمايه دار که تعميرات با کيفيت 

قباله . استندبهتر دارند صاحب قباله های شرعی 
اند که توسط وکيل گذر به امضا های عرفی اسناد 

قباله های غيررسمی آن است که . رسيده اند
 رهبران محلی آن قباله ها را به رسميت نمی

 پرداخت اسنادمتناوبًا، ).  را ببينيد3بخش . (شناسند
مدرک با اعتبار مالکيت را (عقبه ماليات و حق آب 

اب ثبت ماليات درج ت که زمين در ک)نشان ميدهد
گرديده است، آنهم بگونهء که رسمأ از نهاد دولتی 

   . صادر گرديده ا ست

  
  

 مطابق به ديد و بازديد هايکه با وکالی گذر و 
باشنده گان هشت گذر صورت گرفته، قباله های 

  30% الی 5%شرعی غير معمول است و صرف 
تمام اسناد ملکيت را نشان ميدهد بجز در نوآباد ده 

  افغانان
  
 را 1جدول ( فيصد ميرسيد 75که تا به ) 2ناحيه  (
ر ارتباط بايد گفته شود که همان پيمانه  د).نيدببي

، به همان اندازه  باشدايکه ارزش جايدادها بلند
غير منصفانه قرار ميگيرند؛ و بهمان مورد اشغال 

، بهمان باشندپالنی  رسمی و اندازه ايکه اسناد
مطابق .  اندازه مورد منازعه و غيره قرار ميگيرند

 فيصد از 71، شورای خيريه نارویبه يادداشت 
ه خاص قضايای منازعات مالکيت به محکم
ل بنابراين، مسائ. منازعات زمين سپرده شده است

 فيصدی استحقاق نمونه گدرها: 1جدول 

  گذر
قباله های 

 شرعی
 

قباله های 
 عرفی

 

قباله های 
غير رسمی 
 يا بدون قباله

دن دونار ناحيه 
7 < 20% 80% 0 

سياه سنگ 
 %63 %7 8ناحيه 

30% 
(post 

2001) 
چهل ستون 

 0 %70 %30 7ناحيه 

 %60 %5 7سربپه ناحيه 
35% 
(post 

2001) 

مال بزرگ 
 %42 %28 7ناحيه 

30% 
(post 

2001) 
نو آباد ده 

 %6 %19 %75 2افغانان نحيه 

ساحه پروژه 
يو ان هبيتات 

 7ناحيه 
 0 ’بيشترين‘ معدود

ساحه پروژه 
يو ان هبيتات 

 7ناحيه 
  ’بيشترين‘ بعضی

 .وکيل گذر و باشنده گان: عمنب



 آيا قباله های شرعی و محاکم منازعات زمين را حل خواهند کرد؟
 

 SASEI | 3 در بانک جهانی
 

مين جايداد و حل يا قباله های شرعی مستقيمًا به تا
  .فسخ منازعات مالکيت ارتباط نميگيرد

  
  محکمه خاص منازعات زمين: پروسه های رسمی

  
مخصوصًا برای سر محکمه خاص منازعات زمين 

ا بيجا شده گان يگان  کننده  با عودتار داشتنو ک
يش از داخلی و کسانيکه از ملکيت های شخصی خو

 تاسيس ، بدينسو محروم مانده اند1978سال 
 نه دولت و نه نماينده گان دولت،. استگرديده 
ند از محکمه برای تالفی جايدادهای غير نميتوا

 ساختمان محکمه از سال .شخصی استفاده نمايند
يده است و امروز مشتمل  بدينسو ترميم گرد2002

ر دو محکمه ايفای که دميباشد،   قاضی18از 
 يک محکمه آن برای کابل و ديگر . وظيفه مينمايند

همچنان يک محکمه .آن برای تمام کشور ميباشد
استيناف هم در اين محکمه خاص تاسيس شده 

 .است
  

نمی تواند با قضايای محول محکمه خاص منازعات 
باوجود . بطور موثر و سريع وارد عمل گردد  شده

آن که بايد قضايا را در دو ماه حل پالنی مقررات 
 حل گرديده ، فيصد قضايای درج شده5نمايد، صرف 

 . است
  

کارکرد های موثر اين موانع عمده ايکه باالی 
  : تاثير دارد قرار ذيل استمحکمه

  
  

محکمه توان معامله کردن با تعداد زيادی از  •
  .ايا را نداردقض

فقدان و عدم ارتباط با ساير نمايندگی های  •
دولت، مخصوصأ پوليس، که در نتيجه 
تحميل تصاميم امر داشوار تلقی گرديده 

پوليس از طرف باشنده گان غير قانونی با (
آنان را نتوانستيم پيدا "گفتن جمله ايکه 

 .) رشوه داده ميشوند" کنيم
فته  نهمشکالت زيادی در اکثر قضايای •

که ، مخصوصأ در قضايای جايداد هاياست
داد و ستد صورت بدست چندين مالکين 

در پی جبران خساره   هر کدام، کهگرفته
 . خويش ميباشند

  طلبیتاسيس حقوق استينافبدو از  •
ی را که به نفع يکی  قضايا80%بدينسو، 

از طرفين صادر شده، جهت استيناف طلبی 
 به محکمه محول نموده اند؛ 

ه وقت ضرورت دارند، مخصوصًا در ا بقضاي •
دارک يا  م جعلمبنای برصورتيکه ادعا 

، به مقر بمنظور تصديق  اسناد باشد،اسناد
 . ميگردندارسال) مخزن(ستره محکمه 

نقل قول که توسط يکی از مراجعين بزبان  •
هيچ " :رانده شد، عبارت است از اينکه

سرعت  به ) رشوه (ی بدون پرداختقضيه ئ
 . آن رسيدگی بعمل نمی آيدحل و از 

خارج  بالخره، قضات عمومًا مسن استند و •
کافی اضافی و  تحصيل از دايره شريعت، 

 .ديگرد ندارند
  

اکثريت باشنده گان کابل که در مناطق خودسر زنده 
ان و ن وقت، رابطه، اطمي فاقد دانش،گی ميکنند،

و قادر به عرض حال خويش يا ميباشند سرمايه 
اين . دنميباشنپالنی مراکز ت خويش به شکايا ارائه

طبقه از تخليه منازل شان به نسبت نداشتن سند 
  . ملکيت، در هراس به سر ميبرند

  
 
3  

 خانه های حل منازعات و ميکانيزم  سند ملکيت
 خودسر

  
  

  قباله های عرفی
  

، عبارت از ده شدهيميراثی يا خرقباله های عرفی 
 محل يا اسناد ايست که در محضر شواهد بسطح

 و توسط وکيل گذر برای ناحيه ترتيب گرديده 
 .اعضای شناخته شده آن منطقه، به امضأ ميرسند

کم يا متوسط دارند و در منازل فاميل های که درآمد 
  دارای قباله جات،باش دارند و بودغير پالنی 

 آنها دارای اسناد فروش يا ،معموًال. عرفی ميباشند
نظر داشت حق ميراث که با در ميباشند تقسيمات 

سهميه  معمولی  اسناداين قباله جات. صورت ميگرد
دست ميايد و  که نسبتًا به قيمت کم بايشان ميباشد

بررسی .  شرعی اندهمچنان معادل قباله جات
تحقيقات نشان ميدهد که تمام گذر ها بجز نوآباد ده 

  از آنفی عرکه سلسله قباله جات) 2ناحيه (افغانان 
 توجه 1به جدول ( ميرسد  80%  الی 42 %
  ).دنمايي

  
 عرفی يک ثبوت قابل قبول به اساس قانون، اسناد

 ترتيب 1978 در صورتيکه قبل از سال جايداد است
 است و قضات قانون دارای ابعاد مختلف. شده باشد

 تفسير ميکنند که شريعت را از نگاه خويشمعموًال 
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باالی  بمنظور صحه گذاشتن محلی باالی شواهد
ی  يک. تاکيد مينمايد، بيشتر جايداد و حقوقتصرف
ا  رمصونيت حقوق تصرف ، مهم قانوناز مواد

 " آنان در همان جايداد ها کهتامين مينمايد، جائي
، بدون منازعه و انتقاد،  سال15متوالی برای مدت 

زندگی نموده باشند و مالک اصلی آن جايداد غير 
 عرفی به ادازينکه اسن). 2779ماده  (منقول باشند

نفع عوام است و سند مالکيت آن قابل قبول است، 
منازعات باالی اين ملکيت ها کمتر و تامين آن با 

  .ثبات تر ميباشد
 

   غيررسمی اسناد
  

ی گفته ميشود که توسط  اسناداسناد غيررسمی به
 امضا و تائيد تل رتبه دو بلندوکيل گذر يا مقام

، سناد ميباشندکسانيکه دارای چنين ا.  باشدنگرديده
با خطرات زيادی، منحيث يک باشنده، مواجه 

تازه ) ليونو شايد اضافه از يک م( هزاران .ميشوند
 سالهای اخير زمين خريدند و باالی واردان که طی

 با ساحات رهايشیزمين های عامه همجوار 
، به اعمار منازل پرداختند، در چنين موجوده
ساحات  ده گانآنان منحيث باشن.  قراردارندوضعيتی

 گذر معامالت بشمار ميروند و وکالیپالنی غير
در نتيجه، . نمايند زمين هايشانرا امضا و تائيد نمی

 عرفی يا قبالهءهيچگونه چنين باشنده گان دارای 
 از بعدغصب زمين يکه در گذرها. شرعی نميباشند

 خانواده 35% الی 30%،   اتفاق افتاده2001سال 
ی اسناد غير رسمی را نيز، ها هيچگونه قباله، حت

 ). يد را توجه نماي1به جدول  (در دست ندارند
  
 

طرزالعمل های  حل منازعات در انجمن های 
 اجتماعی 

  
به اشکال مختلف پالنی غيرتمام باشنده گان ساحات 

  داشتنازبندرت  از قانون تخطی مينمايند و آنان
 ، در محاکم غير رسمیرسمی يا ،لکيتاحقوق م
 اضطراب ايشان که قضيه شکل .مينمايندمشاجره 
، از قبيل، تخليه نمودن خود خواهد گرفتوخيم را ب

 را که در ايشان، مخصوصًا، باشنده گانمنازل 
 .  متاثر ميسازد،زمين های دولتی اقامه يافته اند

  
 14%، شورای خيريه نارویمطابق به معلومات 

 و فصل گرديده، متعلق به زمين يکه حلااز قضايا 
 منازعه باالی 86%در مقابل (های عامه بوده 

 بر  اين قضايا در31% و ).زمين های شخصی
يست که در آنجا خدمات عرضه گيرنده جايداد ها

 جايداد هايکه برايشان 69%در مقابل ( نميگردد، 
 برخی از ساحات پالنی، در. )خدمات عرضه ميگردد

بطور مثال، يک خانه به حريم خانه ديگر تجاوز 
مايد، پياده روها در اثر ريختن کثافات تخريب مين

گرديده اند، و برف يک محوطه پاک شده  و به 
تجمع نموده است؛ درحاليکه چنين  محوطه ديگر

موضوعات کوچک و پيش پا افتاده، سبب منازعات 
در اين مواقع، . و جدال های جدی گرديده است

ميکانيزم های انجمن های اجتماعی، با در نظر 
دت زمانی، مصرف، اعتماد، و حدود داشت م

  . صالحيت، بيشتر ترجيع داده ميشود
سوق مسول، سطح يک جامعه، شورای مساجد ب

. دهی منازعات به مراجع مناسب آن ميباشند
: ميکانيزم محلی برای حل منازعات مشتمل است از

 شورای مساجد که )2(همسايه ها و بزرگان؛ ) 1(
ن منطقه باشد؛ و  گان هر مسجد آمشتمل از نمايند

 . گذریالوک) 3(
  

را  مهم اين ميکانيزم آنست که عاملينخاصيت 
هيچ يک از آنان به  و شه يکسان قلمداد نمی کندهمي

که در روند حل منازعه کمک و همکاری مينمايند، 
 شورای ثابتهيچگونه . مدد معاش پرداخته نميشود

که سبب کاهش رشوه   حل منازعات بمنظورو معتبر
 طرزالعمل های  ايجاد  وجود،با.  وجود نداردگردد،

باز  ، اسباب موثر حل منازعاتتماعیانجمن های اج
حکمرانی نسبت به احزاب ذيدخل بيشر متمايل هم 

  . ميباشد
 
 
4 
  و پيشنهادات پاليسینتايج 
  

 و ميکانيزم حل جهت صدور قباله جاتپيشنهادات 
منازعات در اين بخش بطور خالصه و در يادداشت 

نبود . ارائه گرديده است پاليسی بطور مفصل 5
از قبيل، قباله جات که در (رسمی سند ملکيت  اسناد

مبنی بر محاکم ترتيب شده، بررسی های ارزشمند 
ثبت اراضی و امالک، و ثبت و راجستر نمره های 

، چون بهمان دن منازعات نميباشعوامل) رهايشی
ازه عاری به همان اندباشد  اندازه ايکه اسناد رسمی

.  ميباشدو دور از فساد اداری، و حتی منازعات،
مصونيت حقوق مالکيت صرف از بابت داشتن قباله 

باالی جات شرعی به اثبات نميرسد بلکه اساسأ 
.  به اثبات ميرسدانسجام داخلی و ثبات اجتماعی

ن تمام اي اگر چه هراس بولدوزر در مازينرو،
که در ا آناني امشايع استپالنی  غيرساکنين ساحات

 در ساحات غير  های کم و متوسط درآمدجايداد
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 زندگی دارند، شهر مناطق آباد اسبق اماو  پالنی
 .  حقوق مالکيت برخوردار اندتقريبأ از مصونيت

. دو جنبه مهم مصونيت حقوق مالکيت وجود دارد
قوق خود را بطور حاول، اکثريت ساکنين ايکه 

ه های عرفی قبال(داشته اند عرفی حاصل و نگه
، ؛ دوم، و ذيربط)ده شده يا ميراثیجايداد های خري

مقامات  با ه همرای اجتماعآنانيکه در محيط همبسته
رهبری محلی، نورم محلی، و سيستم موثر اجرای 

 .قانون اجتماعی زنده گی ميکنند
  

نورم های سنتی يا محلی زمينه عالی را فراهم 
ند ملکيت نموده که متکی بآن ميتوان سيستم های س

معتبر، جوابده، و قابل اعتماد را ايجاد کرد، که اين 
سيستم ها بسهولت قابل دسترسی برای اکثريت 

  .  مالکين شهری ميباشد
  

در عمل، هر دو پروسه های رسمی و غير رسمی 
نقش های خويشرا دارند، چنانچه توسط تعداد 

عوامل پيچيده مانند قضايای طبيعی، موقعيت آن، و 
بعضی از  منازعات، . ، تعيين ميگردندحل پذيری

کامأل غير عادالنه است که در حل آنها مداخالت 
اجتماعی صورت گيرد، در حاليکه تعداد ديگر 

منازعات غير الزمی به محکمه و ادارات رسمی 
در بعضی حاالت، ادارات رسمی . کشانيده ميشوند

اکثرأ راهنمايی های الزمه را مينمايند که 
مثأل در واقعات (بشکل غير رسمی موضوعات بايد 

چون منازعات باالی حدود اربعه و يا حقوق 
و يا توسط عاملين ) دسترسی به راه های عامه

حل و فصل ) مانند واقعات ترکه ميراث(محلی 
بطور کل، ميکانيزم های روابط رسمی و . گردند

) اداری يا رسمی و اجتماعی و محلی(غير رسمی 
انند بشکل موثر باهم بهبود باهم نزديک بوده و ميتو

اعتماد مردم باالی قضاوت عادالنه در محاکم . يابند
عبارت از دورنمای خيلی ها مهم جهت حل منازعات 

 . بسطح اجتماعات کوچک ميباشد
  

بهبود بخشی به طرزالعمل ها و اجراأت محکمه و 
حسابدهی در قبال مردم در جهت حل منازعات، يک 

ر برخورد نمودن بطور گام اساسی نه تنها بمنظو
سريع و مناسب با منازعات موجوده ميباشد بلکه 
برای جلوگيری از بلند رفتن تعداد منازعات جديد 

دعوی قضايی رسمی جهت ثابت . نيز ميباشد
نگهداشتن وضعيت فعلی، در اصل به نسبت دخالت 
نوعيت ملکيت است که به همين منوال باقی خواهد 

و حمايت دولتی و هدف منطقی برای هر د. ماند
قانونی، عبارت از ايجاد محکمه خاص منازعات 

زمين ميباشد، که يک واحد مهار پذير و غير 

. وابسته ميباشد که ميتواند سر آغاز اصالحات باشد
محکمه متذکره، بايد دارای سيستم نظارتی و 

حمايوی طرح ريزی شده و اجرائيوی بطور مسلکی 
طور قابل مالحظه باشد تا بتواند موفقيت خويشرا ب

ئی بگونه  نشان دهد که مردم آنرا بمثابهء خانه 
بدون در نظر . صداقت و عدالت شناسايی نمايند

ه آنها را حل داشت تعداد قضايای که محکمه متذکر
ه تحت عنوان نهاد شايسته و فصل مينمايد، محکم

شناسايی شده که اعتماد مردم شهر را نسبت به 
. ا در عمل پياده ميسازدخود جلب نموده و قانون ر

گرچه بايد از ياد مبريم که در شرايط فعلی، محکمه 
صرف برای باشنده گان ثروتمند شهر دستياب 

  . است
و اجرای وظايف محکمه و حساب دهی عامه سبب 

. حل سريع و عادالنه منازعات موجوده ميشود
اجرای وظايف محکمه به صورت بهتر سبب کاهش 

 . ت تازه ميگرددتعداد زيادی از منازعا
  
سطح يک جامعه، اکثريت باشنده گان شهر که ب

زمين های دولتی بدون داشتن مصونيت  باالی
بوسيله مدارک عرفی يا مالکيت  (حقوق مالکيت

  زنده گی ميکنند، چالش سياسی به)و غيرهپالنی 
عمأل، حدود بمنظور ايجاد سيستم . دولت ميباشد

ر و حفظ و های اجتماعی ارزان و محلی جهت صدو
همچو يک . مراقبت شواهد بی نهايت زياد است

سيستم ميتواند بر مبنای سنن محلی موجوده شواهد 
سيمای اساسی مدرنيزه سازی آن اين . ايجاد گردد

خواهد بود که  مرکز شواهد را در محله، سطح 
اجتماع و با ذيدخل سازی عاملين اجتماع، حفظ و 

از مسئله سيستم بايد  ،گر چه. نگهداری نمود
رسمی سازی سنن محلی جلو گيری بعمل آيد 

که منافع عامه و مردم عادی  و اساسأ بگونهء اي
منافع ارگانهای غير رسمی را به خطر مواجه 

 .نسازد
  

 در نواحیاجتماعی سيستم های انجمن های 
 اجرا و آزمايش خواهند شد و وکالی گذر، منتخبه، 

ی مانند شورای مساجد و ساير نهاد های غير رسم
در را کميته های اجتماعی که تاسيس گرديده است، 

  . پروسه ذيدخل ميسازند
  

، پروسه های واضح که اعضای اجتماعتشريح 
جهت افزايش حل عادالنه کميته ها، و رهبران 
 و اعتبار ميکانيزم ايش مقاممنازعات که سبب افز

آموزش در . ، بپذيرندگرددميپالنی های غير
و ميانجيگری و پالنی عرصهء اصول اساسی 

 .پروسه مصالحه مفيد خواهد بود
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قانون شورا ( به ترتيب مسوده ضايیکميسيون ق
 جهت مصالحه بين منازعه کننده گان در )های صلح

مسوده .  نموده استآغازانجمن های اجتماعی، 
قانون، نورمهای محلی، حقوق بشر، قوانين محلی 

صمم و ارزش های اسالمی را در نظر داشته و م
ورود قضايای بيشتر به محکمه، است تا از 

   .اين تالشها بايد دوام يابند. جلوگيری بعمل ميآورد
  
  

و حسابدهی  اعتماد  اجتماعی، ميتواندميکانيزم
هزاران فاميل يادداشتها را افزايش دهد، و همچنان 

 ارزان و نسبتًا بطورقادر ميسازد تا منازل شانرا را 
 .سريع مصون سازند

 

 
  
  

  يادداشت پاليسی، باساس اسناد ترتيب شده توسطين ا
واحد انرژی و زير بنايی آسيای جنوبی در بانک  

  . ، ميباشدجهانی
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