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 پاسخدهی دولت به ملتمورد در  گزارشدهی و نظرخواهیفورمه   

 1399 مالی سالبابتِ 

 ومات در مورد تشکیل وزارت ارشاد، حج واوقافمعل

:وزارت ارشاد، حج واوقافمعرفی  - 1     

به اساس مقرره دولت وقت برای اولین بار بنام اداره عالی اوقاف تصدی  1349در سال  وزارت ارشاد، حج واوقاف

س گردید که استقامت کار آن بدست آوردن اموال وقفی اعم از اداره عدلیه تأسی المنفعه مربوطغیر انتقالی عام 

که رئیس اداره عالی اماکن متبرکه، مزارات، مساجد وغیره را تشکیل میداد،  منقول وغیر منقول و نظارت از

 اوقاف شخص اعلی حضرت محمد ظاهر شاه پادشاه وقت و رئیس عامل آن بنام سید حکیم کمال شینواری بود،

اداره عالی  شد و های والیات به پیش برده می څارنوالیامور مربوطه به اداره عالی اوقاف در والیات توسط 

 .نمود ی از آن استفاده به عمل می آمد فعالیت میواقع مکروریان اول که طور کرای اوقاف در یک تعمیر

ر نظام شاهی به جمهوری، رئیس اداره عالی اوقاف محترم زین اهلل منلی مقرر گردید یبعد از تغی 1352درسال 

صرف مدیریت عمومی اوقاف و مدیریت عمومی حج تشکیل  ومنفصل و اداره عالی اوقاف از تصدی وزارت عدلیه 

 ت مدغم گردید.و به صدارت عظمی وق

که دکتور سعید افغانی  بنام ریاست شؤون اسالمی مسمی گردید اداره عالی اوقاف ارتقاء نموده و 1358سال  در

در زمان دکتور سعید افغانی تعمیر فعلی وزارت  بحیث اولین رئیس شؤون اسالمی تعیین وتوظیف گردید و

 ریاست شوون اسالمی درآن جابجا گردید. خریداری و

اولین وزیر شؤون اسالمی  وارتقاء نموده ریاست عمومی شوون اسالمی به وزارت شؤون اسالمی  1362درسال 

 مولوی عبدالولی حجت تعیین وتوظیف گردید.

 در واوقاف حج تینیمع بنام و نموده لیتنز طالبان تیحاکم زمان در 1376در سال  یشؤون اسالم وزارت

 تیفعال تینیمع نیا درچوکات زین ونیوروحان علماء یشورا بنام یشورا و دیگرد مدغم هیعدل وزارت مربوطات

 .نمود یم

 حج ریوز نیاول ثیبح عبدالشکور و نمود ارتقاء اوقاف و حج وزارت به واوقاف حج تینیمع دوباره 1378 سال در

 گردید.تحت نام وزارت ارشاد، حج واوقاف مسمی  1381 سالفرجام درو  دیگرد فیتوظ و نییتع واوقاف
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حج واوقاف از مراحل ابتدایی خویش بخش های اوقاف، مساجد، حج ونشرات را با خود داشته و  وزارت ارشاد،

زمان نظر به ضرورت در تشکیل آن بخش های ریاست امورقراء، ریاست اسناد وارتباط، ریاست  مرور هکذا با

است تعلیمات علوم دینی، ریاست اعتدال، پالیسی وپالن، ریاست اداری، ریاست منابع بشری، ریاست اوقاف، ری

ریاست  ریاست احتساب، ریاست مجمع علمی، ریاست تدقیق مطالعات و علوم اسالمی، ریاست تفتیش داخلی و

 .است امور عرفان و اماکن نیز گنجانیده شده

 :شکیلت (1)

ان کارکن،انکارمندل شام بست بوده که) (9386 دتعدا1399سال در اوقاف و حج ارشاد، وزارت تشکیل اصل

( 3266) تعداداز جمله  مساجد( و کارکنان خدماتی میباشد.مین و خادنین امور دینی )یعنی امامان، مؤذ

 ن وی،  مؤذان( تن امام5893) به تعداددر ریاست های مختلف این وزارت و  زن تن 83شمول بهکارمند 

 .مینمایند وظیفه ایفایو سومی   دومی های واحد، مرکز در که بوده ینخادم

 15/6/1399مورخ  1415جهت اجرای بهتر امور  واحساس نیاز،  نظر به پیشنهاد این وزارت وقرار حکم  – 2

پالن در چوکات مقام عالی ریاست جمهوری معینیت حج وزایرین به بست معادل تحت نام معینیت پالیسی و

 ،از پیکر جامعه را تشکیل میدهند به منظور تاثیر گذاری بیشتر و از اینکه زنان نیمی تشکیل تعدیل گردید.

 .  ارشادی زنان نیز ایجادگردید بست رتبه دوم تحت نام ریاست امور

 

 سئولیت های اصلیماهداف و                  (2)

 :اهداف ارشادی

 ازطرق وامکانات عیدین با استفاده  تهیه، ترتیب، توزیع وتطبیق خطبه های نمازجمعه و مدیریت سالم از

دست داشته )تهیه وچاپ کتاب خطبه ها، شبکه های اجتماعی، مدیریت های مربوطه و.....( 

 درسراسرکشور.

  اصدار فتوی وتحریر ابراز نظر های شرعی در موارد الزم در پرتو احکام وتعالیم دین مبین اسالم به

ی، تأمین عدالت اجتماعی وحدت هکارهای شرعافصل مسایل مبهم ومختلف فیه، دریافت ر منظور حل و

 ملی وصلح در کشور.
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 نشر مجله پیام  ب های دینی، نوشتن مقاالت و توزیع آن به نهاد های دینی واتألیف، ترجمه، چاپ کت

 عناوین گوناگون وتوزیع آن به نهادهای مختلف درکشور. حق با

 ق وسایل مختلف؛یدم از طرینی مرد آگاهیتوسعه ء وخطبا، أئمهظرفیت ی تقاار دینیت عرضه خدما 

 در امور دینیستان خدمات دولت جمهوری اسالمی افغان تنویر اذهان مردم در عرصه عرضه. 

  و غیر  ی منفیهاه پدید سایرادی  وبیسور، مخداد )مانند مو جتماعیت امشکال کاهشتالش و سعی در

ن  و حانیوو روین ی دعلمال فعای سهمگیربرنامه های آگاهی دهی وطریق اداری، از دفسا (اخالقی

 .ینیدی هادکفایی نهادخوای سعی بر

  تقویت نشرات دینی در رسانه های دولتی نهادینه ساختن فرهنگ إعتدال و میانه روی درجامعه و

 لتی.دوغیرو

: اهداف حج و زیاراتب.   

  معتمرین، زائرین کربال حجاج، برای  الزم فراهم آوری تسهیالتجهت تنظیم امور حج، عمره و زیارت

 .دینی و مذهبیو اهل هنود جهت اشتراک در مراسم 

 : اهداف اوقاف . ج

  عواید وقفی در سطح و جمع آوری شفاف امالک وقفی به منظور اداره و مراقبت یریت و مدتنظیم

 .کشور

 فقراء  نیبه مستحق کشور نافذه نیقوان و یشرع احکام طبق آن عیتوز زکات و عشر و یجمع آور(

 .(نیومساک

 مملکت  یمال هیبن تیتقو مقصد به زکات و عشر یآور جمع رامونیپ ینید نیکمپا یراه انداز. 

اهداف اداری:د.    

  تنظیم امورمربوط به تدوین پالن استراتیژیک، پالیسی ها، مسوده مقرره ها، لوایح، طرزالعمل ها، پالن

انکشافی، مدیریت و نظارت  پالن توانمند سازی اقتصادی زنان، پیشنهاد بودجه عادی وهای عملیاتی، 

ملی و بین المللی جهت جلب ادارات تمویل کننده مین ارتباط با أاز تطبیق پروژه های انکشاااافی، ت

 .وزارت این کمک مالی و تخنیکی غرض تطبیق برنامه های
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 پیام حق ارگان نشراتی این وزارت تهیه، تصحیح، چاپ ونشر مجله. 

  ومدارسایجاد کتاب خانه های دیجیتالی در مرکز و والیات و ایجاد کمپیوترلب در مساجد. 

 طابق معیارهای اداره تدارکات ملیاین وزارت م یایجاد سیستم الکترونیکی تدارکات. 

 .ون کاری برای کارمندان اناث در بخش های کاری  وزارتئایجاد محیط مص

 

 :وزارت ارشاد، حج واوقاف 1399سال مالی  بودجه

و  و هفت صد ملیارد یک(1,722,566,240) مبلغ باتعدیالت شده منظورعادی  بودجه مجموع -1

 به آن  فیصد 86 که بوده افغانی و چهل و دوصد و شصت و شش هزار و پنج صد بیست دو ملیون

 .است رسیده مصرف

 عادی  :دلیل عدم مصرف مبلغ باقیمانده بودجه 

 زات دفتریو تجهیخریداری وسایل  در رفه جوی ص. 

 ( یکصد164,649,500افزودی مبلغ )  و پنج  و چهل نه هزار و ششصد چهار ملیونوو شصت

در بررسی وسط سال که پروسه استخدام  بست مالامامان (700)ازات یصد افغانی بابت معاش وامت

 .آنها از طریق رقابت آزاد بنابر زمان گیر بودن الی اخیر سال پایان نیافت

  الیت تعمیر اداری ریاست ارشاد، حج واوقاف وبرای توسعه خریداری زمین تأخیر در طی مراحل

 پنجشیر.

  بنا به تأخیر رسیدن تعهد  مراقبت حفظ وقراردادهای برخی از عدم تکمیل پروسه تدارکاتی

 .بودجوی

  باعث تأخیر تطبیق پروژه ها گردیده است 1399شیوع ویروس کرونا که در سال. 

 بودجه انکشافی :

( یک صد هشتاد 188,500,000) برای این وزارت درفرمان بودجه مبلغ 1399درسال مالی  -2

( افغانی دربخش  170,031,641هشت ملیون وپنج صد هزار افغانی منظورگردیده که مبلغ ) 

 را احتوا مینماید. 90تطبیق پروژه های انکشافی به مصرف رسیده و فیصدی مصرف آن %
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و  و هشتاد و دوصد و چهارده هزار و دو صد ( نود و پنج ملیون95,214,288) اما نسبت افزودی مبلغ

اداره اترا به این مالی از  در پایان ربع سوم سال ب هاهشت افغانی برای اتصال وتجهیز آی سی تی ل

وزارت تخصیص داده شد. باوجود مدت کم برای مصرف این پول خصوصاً طی نمودن پروسه طویل 

را به بودجه غیر اختیاری  ین از (14,288,950)مبلغ وزارت توانست بنا به تالش زیاد تدارکاتی 

ملیون افغانی دیگر برای ترمیم سی وسه ( 33,000,000) مبلغ سومدر ختم ربع نیز  وبرساند. مصرف 

ختم ازاینکه بودجه متذکره در .یددگر به بودیجه این وزارت افزودو بازسازی اماکن اهل هنود وسکها 

ان گیربوده ـــــــــــــتزیید گردیده وپروژه سازی وطی مراحل تدارکاتی آن زم 1399سال مالی  سومربع 

تا در سند  تنقیص بنا به پیشنهاد این وزارت وموافقه وزارت محترم مالیه  افغانی (28,500,000مبلغ )

که جمعا بودجه  انیده شود.ــــــگنج جهت تکمیل پروژه های ذیربط  (1400بودجه  سال مالی )

(  افغانی رسیده است که ازدیاد 289,991,217)  وزارت بعد از تزیید وتنقیص مبلغ افی این ــــــانکش

 58.65به % 90از%جه فیصدی مصرف بودجه یاالی مصرف آن اثرات منفی گذاشته درنتبودجه فوق ب

 تنزیل یافته است.

 عدم مصرف مبلغ باقیمانده بودجه انکشافی :عمده یل دال

  و  و دوصد پنج ملیونو نود  (95,214,288) درختم ربع سوم سال مالی مبلغاداره محترم اترا

افغانی بودجه غیر اختیاری در کود ایجاد کیبل نوری برای  و هشت و هشتاد و دوصد چهار ده هزار

 بنابراداره محترم نسبت حمایت فوق تشکری نمود، اما آن از که جادارد  مدارس افزود، مساجد و

  .به مصرف نرسیدبودجه متذکره بطور کامل طوالنی بودن مراحل تدارکاتی 

  انی بودجه اختیاری درکود اعمار سه ملیون افغ سی و (33,000,000)مبلغ تأخیر در تزئید

 .بودجه انکشافی برای اعمار، ترمیم و بازسازی اماکن اهل هنود و سک افغانستان در اماکن مذهبی

 عوامل ناامنی در تطبیق تعدادی از پروژه ها در برخی از مناطق. 

  باعث تأخیر تطبیق پروژه ها گردیده است 1399شیوع ویروس کرونا که در سال. 
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 اوقاف: دستاوردهای بزرگ وزارت ارشاد، حج و

 

 الف : برنامه ارشادی:

 آگاهی دهی و تنویر اذهان عامه 

ااص .1 اعنوان فت (231)  دارا ا ا اوای تحریری وشا ا افاهی در ما ا اوارد مختلا ا ا ا ا ا ا منجامله :  ف ا

اباری، خشونت علیه  ا ا ا ا االق جمعی، نکاح اج میراث، طالق، ازدواج اجباری،  منع شکنجه زنان، ط

ارفیه برق...و غیره  ا ا زنان، حصول پول توسط اطفال زیرسن، اموال غیر منقول )رهن( حیف ومیل صا

  درکشور.

عداد توزیع و ایراد  .2 عه بهعنوان خط (54)ت ماز جم یدین  ن های مختلف و ع بت  ناسااا از فراز  به م

 منابرمساجد توسط خطباء وائمه در مرکز و والیات که به  طوری مختصر به چند خطبه آن اشاره می

 گردد: 

 است جامعه هرفرد مسوولیت بافساد مبارزه. 

 انسااانی وکرامت شاارعی موازین همه خالف واکادمیک تعلیمی مراکز باالی انتحاری حمالت 

 .است

 قطر دوحه در االفغانی بین مذاکرات از حمایت. 

 صلح آور پیام( صلی اهلل علیه و سلم)پیامبر  میالد. 

 است جامعه هرفرد وظیفهکه  الهی بهای بی دو نعمت ، وهوا آب حفاظت. 

 و باعزت دایمی صلح تحقق تا صلح، صلح، صلح 

 ،است حرام مسلمان برادر وتحقیر توهین غیبت، دروغ. 

 به پیام(  80) ارایه با  وتصویری صوتی های رسانه در احتساب عمومی ومدیران کارشناسان اشتراک .3

سالم، منع خشونت  موضوعات به راجع هموطنان اگاهی منظور مختلف ازجمله حقوق زن از دید گاه ا

علیه زنان،  حرمت استعمال مواد مخدر، حرمت جنگ دادن حیوانات، مبارزه علیه فساد اداری، از دواج 

صلح وامنیت درزناجباری،  سان، نقش  صب ونژادپردحرمت اختطاف ان ستی، گی اجتماعی، حرمت تع

  اسباب سعادت مندی انسان.
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 . تحقیقات علمیمنظور  به دیجیتالی تابخانهتهیه و تدارک ک .4

علمی   سااطح انکشاااف منظور به تءاقرا عالی و معهد ائمه تدریب انسااتیتوت در لب کمپیوتر ایجاد .5

 .و تعلیمی توسط تکنالوژی جدید دینی های دربخش و شاگردان محصلین

ضرار جسمی وروحی مواد مخدر غرض آگاهی وتنویر اذهان عامه از  تهیه و .6 ترتیب مقاله تحت عنوان  ا

 مواد مخدر. ئپیامدهای سو اضرار و

 آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا:

وقایه از ویروس کرونا وجلوگیری فتوای شرعی در مورد هزار نسخه   (45) تهیه، تدوین، چاپ و توزیع  .7

 .درسطح کشور از شیوع آن

هزار پوساااتر  آگاهی دهی توأم با پیام های دینی پیرامون ویروس کرونا (150)چاپ  دیزاین و، ترتیب .8

 .در سطح مرکز و والیاتوتوزیع آن 

در  ر توصااایه های دینی پیرامون ویروس کرونا وتوزیع آنوهزار بروشااا (500)چاپ  دیزاین و ترتیب، .9

 سطح مرکز و والیات غرض آگاهی هموطنان.

ساجد در نواحی درمورد جلوگیری از ویروس کرونا ا ( موعظه اعتدالی وآگاهی18ئه )ارا .10 ز طریق منابر م

 شهر کابل. مختلف

شور و یپکل (24)تهیه  .11 شهور ک سط علمای م شر آن از طریق  آگاهی دهی پیرامون ویروس کرونا تو ن

 صحت عامه. محترم مرکز رسانه های حکومت و وزارت صفحات وزارت وارسال آن به

ویروس  قایهق راجع به چگونگی جلوگیری و وچاپ آن از طریق مجله وزین پیام ح و ده مقاله  ترتیب .12

 کرونا.

تن از علمای جید این وزارت طی جدول رساامی به تمام تلویزیون ها ومرکز رسااانه های  (23)معرفی  .13

ستراتیژیک حکومت  ست جمهوری در امور روابط عامه وا شد ریا شاوریت ار در رابطه به ابراز نظر و م

 ویروس کرونا. جلوگیری ازشیوع پیرامون

 .این وزارت از طریق صفحات اجتماعی از ویروس کرونا  ( پیام وقایوی52نشر) .14
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 ونا در مرکز مورد جریان جلساااات وفعالیت های مهم علمای کرام در مورد ویروس کرو (234نشااار) .15

 .اجتماعی این وزارتوالیات  از طریق صفحات 

بلبورد در نقاط مزدحم در سااطح کشااور غرض انعکاس پیام های دینی وجلوگیری از  (194)نصااب  .16

 .ویروس کرونا

تحت عناوین جلو گیر ی از  ،در مساجد نواحی شهرکابل ءجلسه شورای مشورتی علما (14)به تعداد  .17

سل دادن وادای نماز باالی  صله بین نماز گزاران، غ سک وفا شیدن ما ویروس کرونا، نماز تراویح با پو

ضی کرونا فوت میکند،  صیکه به اثر مری ،  رد  تیامن  نیوحدت علما وتام قتل، سرقت، ، اختطافشخ

 تی،  حماافغانها  یمدسااات،  وحدت وهکاران تیجنا تی، محکوم نمودن جنایساااتیحمالت ترور

در مساجد نواحی شهر کابل  کرونا روسیو دوم موج و ستیز طیمح قطر،از پروسه صلح در  یوپشتبان

 دایر گردیده است.

 ها:  فعالیت

 جادوگری، مانند خرافات و مفاسد فریبکاری، دربخش مخصوصاً منکرات محل( 59)و تشخیص  تثبیت .18

عاملین تعهد کتبی اخذ و  مالی فعالیت می نمودند که از نزد، رگویی غیب شاااناسااای، کف بینی، فال

 محالت فعالیت  ایشان مسدود گردید.

غرض تشااویق ورشااد ( تن قاری ممتاز جهت اشااتراک در مسااابقات بین المللی 9)  انتخاب ومعرفی .19

 .خارجهامور به وزارت محترم قاریان قرآنکریم و انعکاس شهرت نیک افغانستان در جهان 

درمرکز  و والیات باب حلقه حفظ وتجوید قرآنکریم   (16)و دار الحفاظ وباب مدرساااه  (88) تعداد .20

شور ستر گردیده ثبت و جهت تهیه آمار دقیق ک شان توزیع  راج نظارت و همچنان وجواز فعالیت برای

 ظ.دارالحفاباب مدرسه و  115ازفعالیت  

 کامل حفظ های دربخش  وزارت این پوشااش تحت دینی مدارس از فارغان تن( 3037) امتحان اخذ .21

 ساایرت فقه، تجوید، قرائت، عقاید حدیث، و اصااول تفساایر، حدیث تفساایرو اصااول قانون، ، قرانکریم

 .  ائمه تدریب انستیتوت محصلین و وخیاطی آموزی سواد نورانی، قاعده ، ناظره ،عربی زبان النبی،

 .گانه شهر کابل(22) ینواح نیمستحق یبرا یخوراک مواد عیکابل در توز یبا شاروال یو همکار نظارت .22
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سانه با وزارت رهبری کنفرانس(  7) تدویر .23 ساجد، درمورد یهمگان یها ر  صلح، در علما نقش  اعمارم

 یعلما تیحما رامونیپ تیکو کشااور میمق افغانسااتان ریسااف با وزارت یرهبر کنفرانس ویدیو زیون

شور ست وکنفرانسیدیو ،19/7/1399 خیتار به صلح برنامه از تیکو ک ش شورت ن شورها یم ضو یک  ع

سالم یها یهمکار سازمان شت با یا ضوردا سفی محمد دوکتور محترم ح سبقیوز یازین و  وزارت را

شاد،  صلح یها گفتگو مورد در هیترک ینید علوم سیرئ ارباش یعل دکتور سوریپروف با اوقاف و حج ار

شاد،حج ریوز وکنفرانسیدیو و1/8/1399 خیتار به شور (21) با اوقافو  ار سالمی ک  بین سازمان 4و ا

صورت گرفته است. اشتراک در  20/8/1399 تاریخ به مدرن دنیای چالشهای پیرامون اسالمی المللی

   .و گفتمانکنفرانس ویدیوی کشور قزاقستان در مورد صلح 

 مجروحین برای و اوقاف ارشااااد، حج وزارت رهبری تن از علماء و هیئت (200) توساااط خون اهدای .24

 شهدا. های باخانواده شریکی غم و ابراز کابل پوهنتون انتحاری حادثه

محراب  (39) و همچنان استقامت قبله محراب مسجد در نواحی شهر کابل  (17) منازعه اهالی تعداد .25

 مسجد جدید االعمار تثبیت وتعیین گردیده است.

صارف برق تعداد نظافت از ومراقبت کنترول .26 شهر کابل به  (1120) وم سجد نواحی   منظور محراب م

 .جلوگیری از مصارف بیجای برق

 جهت ارج گذاری به مقام زن. تجلیل باشکوه از روز جهانی زن واعطای تحایف برای کارمندان اناث .27

 باب خانقاه در مرکز و والیات، (28) ثبت وراجستر  .28

 .صورت گرفته است ( جلد قرانکریم خطاطی وترجمه شده36بررسی وتصحیح ) .29

 :نشراتدر بخش 

تحت عناوین )آشاانای بابزرگان دین، احکام حضااانت در پرتو فقه  ( اثر علمی4) نشاار تالیف، چاپ و .30

 .(6000به تعداد) اصالحی امام( باز تاب اندیشه های ناب اعتدالی و ،وقانون ، احکام ارث در پرتو قانون

به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش سااطح آگاهی مردم در امور   ( مقاله پژوهشاای30) وتیراژ 

 .دینی

جلد جنتری  (2000) و آداب زیارت از دید گاه شااریعتقطعه بروشااور پیرامون  (2000)چاپ ونشاار   .31

 .دیواری وسرمیزی برای استفاده شعبات کاری وزارت و واحد های دومی
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( جلد مجله پیام حق طورماهوار و توزیع آن به نهادهای دولتی و غیر دولتی در 14400چاپ و نشر )   .32

 سطح مرکز و والیات به منظور ترویج فرهنگ مطالعه وافزایش سطح آگاهی مردم در امور دینی.

 (80)و یوتیوب و همچنان پخش ورد گزارش وکلیپ ویدیوئی درصاافحه فیساابوک م (1475)نشاار    .33

 گزارش، تفاهم نامه ها، ورکشاپ، سیمینار و ویدیوکنفرانس ها در ویب سایت رسمی این وزارت. مورد

  وزارت مربوط بلبورد دو در نبوی احادیث و قرآنی آیات درپرتو زنان حقوق درباره و نشر مضامین چاپ .34

 فلزی چوکات نصب با پوستر( 200)و  پوسترچسپ دار قطعه( 200) بلبورد تخته( 14) نصب و وتهیه

 است. گرفته صورت عامه رسانی اطالع جهت ومدارس مساجد درب ،شهرکابل در نواحی

 توزیع:

افطار و  اوقات غرض آگاهی مردم ازسااحر ماه مبارک رمضااان  ( جدول افطار و5000) تهیه وترتیب  .35

 .توزیع گردیده استنواحی شهرکابل د به مساجسحر 

 منظور به مدارس و مسااااجد مختلف النوع برایتفسااایر و کتب  جلد قرآنکریم، (220200) توزیع .36

 .واجتماعی دینی امور در مردم آگاهی سطح افزایش

 سفر های رسمی رهبری وزارت:

سفر رسمی محترم محمد قاسم حلیمی به والیت فاریاب جهت اشتراک در مراسم افتتاح مسجد جامع  .37

باحضور داشت سفیر  بندر آقینه که به کمک مالی کشور جمهوری ترکمنستان اعمار گردیده،

ترکمنستان ، مفتی اعظم آنکشور ، جمعی از علماء و اهالی بندر آقینه مسجد افتتاح ، در جریان سفر 

جهت ارتقای ظرفیت علماء توسعه روابط ، بازدید علماء افغانستان از مراکز اسالمی وفرهنگی جمهوری 

هیآت جمهوری ترکمنستان تبادل ترکمنستان وهمچنان حمایت علماء ترکمنستان از پروسه صلح با 

ر صورت تبادل نظ وجوزجان نشست و  رصت  با مقامات رهبری والیات بلخنیز با استفاده از ف نظر و

 گرفت.
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 محیط زیست :

اگوار آن در گاهی دهی  با ایراد موعظه ها  برای یک هفته پیرامون محیط زیسااات واثرات نآکمپاین  .38

 . یروشنایی تعلیمات دین

 :سیمینار و ورکشاپهامحافل، 

شی غرض ارتقای ظرفیت و 2تدویر  .39 شاپ آموز سلکی وهای ارائه خدمات بهتر در بخش  ورک  اداری م

 .تن  اشتراک کننده (40برای )

 (6800برای )والیت کشااور  34با رعایت نکات صااحی درء تدویر محافل وگردهمایی های بزرگ علما .40

 وموارد مختلف دیگر.ون جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تن پیرام

 مندان طبقه ذکور واناث وزارت.تن کار (50دوره کورس زبان عربی برای ) 1یر تدو .41

و دومین دور محفل تن(  18)ت ءامحصلین معهد عالی قرااولین دور فراغت بمناسبت محفل برگزاری  .42

( تن طبقه اناث حلقات درسااای ثبت و 130( تن طبقه ذکور و )352) فارغان حفظ قرآنکریم تعداد

 .وزارتراجستر شده 

ست تنظیم امور عرفان و .43 شتراک نعت خوانان ریا صلی اهلل  ( 22) اماکن در ا محفل اعم از میالد النبی)

 نعت خوانی درخانقاهای نواحی شهر کابل. علیه و سلم( و حلقات ذکر و

شتراک در  .44 شادی و برنامه تبلیغی، (276)تدویر و ا سایل دینی در قطعات  ار ضیح م تام های وجزو  تو

جهت افزایش سطح آگاهی  محابس ومراکز اصالح وتربیت اطفال والیت کابل، پولیس ملی، ملیی اردو

 .منسوبین قوای مسلح در امور دینی

  در علما از تن( 560) برای (دین در تفریط و افراط اضاارار) عنوان تحت دهی آگاهی برنامه( 4) تدویر .45

هار تدویر  چ فال برای 10زون  و نان واط یت ز قانون منع آزار واذ گاهی دهی از  مه آ نا تن  (500) بر

ثبت وراجسااتر شااده این وزارت در نواحی مختلف  باب مدرسااه ودار الحفاظ (10شاااگردان اناثیه ده )

 شهر کابل.

)تدابیر وقایوی از  سااااختن فتوای همگانیپیرامون حفظ الصاااحه و ( کنفرانس مطبوعاتی 4تدویر ) .46

 اوقاف با حضور داشت رسانه ها. حج و ویروس کرونا( در مقر وزارت ارشاد،
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در تجلیل با شکوه میالد النبی بین این وزارت رهبری ومنسوء، هیئت کت علماتنظیم و برگزاری و شر  .47

 .بود ر گردیدهمحترم دفاع ملی برگذا ( که در تاالر وزارتلی اهلل علیه و سلم)ص

صدور اعالمیه واحد  منظور به جرگه لویه درخیمه دین عالم تن (3000) گردهمای بیش ازحمایت از   .48

 صلح درکشور. وتوافق االفغانی بین مذاکرات از وحما یت

 العظمی اهلل آیت ابتکار به تشااایع اهل اندیشااامندان هگا دید از ابوحنیفه اعظم امام کنفرانس تدویر   .49

 گذار تاثیر های شخصیت و دانشمندان ، علماء از تن( 2500 ) از بیش اشتراک به بهسودی زاده واعظ

شور شتر هرچه وحدت و تقرب سبب ها وهمایش کنفرانس چنین اندازی راه که ک  وپیروان ها فرقه بی

 .میگردد کشور در امنیت و صلح واستقرار اسالمی مذاهب

 ومهاجرین انساااان قاچاق اطفال، حقوق ، اساااالم گاه دید از زن حقوق مورد در سااایمینار( 6)تدویر  .50

خصوصی،  های و دارالحفاظ مدارس استادان خطباءتن ت( 215 )اشتراک با اداری وفساد خانواده تنظیم

تن از منساااوبین این  (50 )روزه تحت عنوان تکمیل دوره جنین دربطن مادربرای 1تدویر سااایمینار 

منع خشاااونت علیه  وتنویر اذهان عامه پیرامونزه جهت آگاهی رو 1سااایمینارتدویروهمچنان  وزارت

 تن اشتراک کننده.(100) برای  زنان

برنامه حج وزیارت:ب:   

تن حاجی غرض ادای فریضه حج بیت  (30000) زمینه سازی وطی مراحل اسناد ابتدائی جهت اعزام .51

 .عزام نگردیده اندااهلل شریف به کشور سعودی که جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 

 .مقرره تنظیم امور حجاج 5ماده  1ایجاد کمیسیون داخلی حج به اساس فقره  .52

 ج: برنامه اوقاف :

 .جهت افزایش عواید اوقافی ( باب دکان و غرفه ساحات اوقافی مرکز شهر کابل150تجدید کرایه ) .53

جهت افزایش عواید  ( قطعه قرارداد وقفی درمرکز ووالیات980بررسااای، کنترول وطی مراحل تعداد ) .54

 اوقافی.

صد میلیون چهار و هفتاد( 74,302,666جمع آوری مبلغ ) .55 صد سه  شش  صت و و دوهزار و  ش  و 

سطح مرکز و والیات شش صورت گرفته  افغانی از عواید اوقافی در  جهت افزایش عواید اوقافی وزارت 
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توساط هیئت موظف تحت  ذیربط ادارات در وقفی های ملکیت امور تنظیم قانون مساوده  پیگیریو  

 .کار میباشد

شخاص وارگانهای دولتی وقف 5جریب و   (74)موازی .56 سوه زمین از طرف ا  اعمار مساجد و و گردیده ب

 .صورت گرفته است هادر آن ایجاد قبرستان

 

مالی: برنامه اداری و د:  

 ارشاد، ریاست های  و ، ریاست های مرکزیبا رسانه ها وهمآهنگی آنالین غرض ارتباط سیستم ایجاد .57

 .و برخی از علماء و امامان مساجد والیت 34اوقاف  حج و

 .جهت دسترسی بموقع به اطالعات( والیت 31جمع آوری ار قام و احصائیه دقیق اماکن مذهبی از ) .58

جهت  مرکزی و والیتی از طریق پروسه رقابت آزاد( تن کارمند 9و ) ( تن کارکن امور دینی555تقرر ) .59

 کارا در اداره.جذب افراد 

 کارمندان مرکزی و والیتی تن کارکنان امور دینی و (5041) ارساااال جدول نتایج ارتقای قدم تعداد .60

سین آنها شخاص مجرب وتح شخص نمودن افراد و ا صالحات اداری  جهت م ستقل ا سیون م به کمی

 طبقه کارمندان تن( 58) معرفیشااان و  وخدمات ملکی غرض اجرای حقوق ومعامله به دفتر سااوانح 

 جهت ارتقای ظرفیت کارمندان. کمپیوتر و انگلیسی زبان مدیریت، آموزش های برنامه به اناث و ذکور

 محراب مسجد شریف در مرکز و والیات کشور. (205ترمیم ) .61

 .مؤسسات ملی و بین المللی حج واوقاف و تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت ارشاد،امضاء هشت  .62

 

 :مطابق سند بودجه پروژه های انکشافی 

 ،، مقدار بودجه و ساحه تطبیق پروژه هاتعداد پروژه های انکشافیلست و  -1

( 183,000,000به مبلغ ) 1399محراب مسجد بابت سال مالی  (41)اعمار کار باقی مانده پالن 

  والیات. افغانی وجوه در سطح مرکز و ملیون و سه و هشتاد یکصد

 ،پروژه های تطبیق شده تعدادست و یل -2
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 جهت متحد ساااختن مرکز و والیات کود در ( محراب مسااجد شااامل چهار19کار ساااختمانی تعداد )

 .گردیده است تکمیل فراهم ساختن زمینه اجرای مراسم دینی مردم و

 :تعداد پروژه های ناتمام یا در حال تطبیق -3

.نموده اند های مختلف پیشرفتده که به فیصدی در حال اجرا بو پروژه 22 هکار باقی ماند  

 :دالیل عدم تطبیق پروژه ها -4

 کرونا. ویرس ایام قرنطین در کشور نسبت شیوع 1

 .اهالی طرف از مساجد اعمار  ساختمانی های پروژه تطبیق موقع در تخنیکی مداخله غیر 2

تاخیر درقسمت ترتیب اسناد تخنیکی درسطح پروژه های والیتی ودر بعضی اوقات ترتیب  3

 بررسی اسناد های متذکره درمرکز دوکه بعد از  ،رت با مواد قانون تدارکاتقرارداد ها در مغای

 ه والیات مربوطه ارسال میگردد.باره غرض رفع نواقص ب

 .امنیت در بعضی والیات وولسوالی هادم ع 4

 

 :تقنینیپالیسی و در بخش های  مهمدستآوردهای 

 منظوری طرزالعمل ریاست احتساب.و ترتیب -1

 .یمسلک و یتخصص کارمندان و کارشناسان  ینید امور تقررکارکنان طرزالعمل یمنظور و بیترت -2

مسوده پالن استراتیژیک پنج ساله وزارت – 3  

ترتیب پالن پنج ساله توانمند سازی اقتصادی زنان. – 4  

ترتیب پالن  مبارزه علیه مواد مخدر. – 5  

ترتیب مسوده پالیسی جندر. –6  
 

 ژه های انکشافی باالی زندگی مردم:طبیق پروتتاثیرات اقتصادی و اجتماعی از 

 و قریه جات تاثیرات مستقیم اقتصادی ولسوالی ها و ،پروژه های اعمار مساجد در سطح والیات

 که از جمله:اجتماعی باالی اهالی منطقه دارد 

 .ایجاد اعتماد و کاهش فاصله میان مردم و دولت -1
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 .در امور کاری پروژه ها توسط شرکت های قراردادی استخدام  اهالی -2

خریداری و استفاده از مواد محلی در اعمار مساجد که نفع مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد منطقه  -3

 .دارد

 .تقویه مارکیت ها در سطح ولسوالی و والیت -4
 

 تاثیر پروژه ها باالی عواید کشور:

فوق اقتصادی و اجتماعی یک منبع عاید برای کارگران ماهر اگر چه این اعمار مساجد عالوه از فواید  -1

و غیرماهر بوده و چنانچه ذکر گردید نه تنها سبب ارتقای مارکیت در سطح محلی میگردد بلکه عواید 

 محلی را بطور مستقیم و عواید ملی را بطور غیر مستقیم افزایش میدهد.
 

 اقدامات مهم و اساسی جهت مبارزه با فساد اداری:

وتحصیل  به اثر پیگیری های مداوم ریاست تفتیش داخلی این وزارت جهت تحقق سفارشات اصالحی  -1

سفا رش اصالحی در واحد های مرکزی ووالیتی تحقق یافته در نتیجه (470) باقی داری ها به تعداد

( هشت میلیون چهارصدو سی وشش هزارو یکصدو سی ویک افغانی تحصیل و به  8,436,131مبلغ )

 ه دولت تحویل شده است.خزان

( مرجع تحت اثر روی قضایای مختلف در ادارات مربوطه 47بازرسی امورمالی، حسابی، اداری و مسلکی )  -2

( پروژه تحت کار 23) اداره و( 20نظارت وارزیابی ازکارکرد تعداد )جهت تامین شفافیت وحسابدهی و 

 .رفته استبه موقع پالن های مطروحه صورت گ جهت تطبیق درست و وزارت

ضوعات مختلف موعظه مورد (858) ارایه -3 ساد پیامدهای و اجتماعی اخالقی، دینی پیرامون مو  اداری، ف

 والیات.  و کابل شهر عمومی مراکز و مساجد در احتساب مدیران و سیار مبلغین کمیته توسط

د مبازره علیه هرنوع فساونیز از طریق منابر مساجد   برگزاری سمینار در مورد جلوگیری از فساد اداری  -4

 ترکیز گردیده است. از طریق علماء، خطبا وائمه
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 :آینده برایاوقاف  برنامه وزارت ارشاد، حج و

 خدماتعواید و ارائه افزایش  اداری وزایی، مبارزه با فساد اشتغال

 .ریفورم یا ارزیابی عمومی وزارت .1

 .تدوین پالن استراتیژی پنج ساله وزارت .2

 .سال گذشته مبارزه علیه فساد اداری تطبیق پالن .3

 ترتیب پالن مبارزه علیه فساد اداری. .4

 . 1400تطبیق برنامه های توانمند سازی اقتصادی زنان برای سال مالی  .5

 .دیجیتل سازی سیستم حج از طریق اداره اترا .6

 .دیتابیس مساجد .7

 کشور.تدویر یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد حمایت علماء از نیروهای دفاعی  .8

از مرکز ووالیات  ،( مرجع تحت اثر وزارت34عداد ) بازرسی امورمالی ،حسابی ، اداری و مسلکی  ت .9

 ازطریق اعزام گروپ های مفتشین .

 .HR-MISانکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری  .10

تعقیب عواید باقیمانده سال های گذشته  ذریعه مکاتیب متحد المال به والیات و جلب مستاجرین از  .11

 .ریق ارگانهای امنیتی در مرکزط

 .اعزام حجاج به عربستان سعودی به تعدادی که کشور سعودی منظور نماید .12

ودر مسال های اهل هنود وسک در مرکز و  ( محراب مسجد62رباقیمانده تعداد)اعمار و تکمیل کا .13

 .والیات  از بودجه انکشافی

 
 

 :و راه حل های تدبیر شده هاچالش مشکالت و

همکاری ریاست شاروالی  کابل و حوزه های امنیتی وزارت امور داخله در مورد تطبیق فیصله عدم  -1

 .های اوقافی های محاکم برای استرداد جایداد

کابینه ج.ا.ا طرح پالن  25/9/1394مورخ  33که نظر به مصوبه شماره این وزارت  مرکزینبود تعمیر  -2

ه های ساختمانی کمپلکس  اداری این وزارت از ترتیب نقش لی آن درساحات داراالمان ویهای تفص

 جانب وزارت شهر سازی و اراضی که تا هنوز زمین مذکور در اختیار این وزارت قرار داده نشده است.

 .نبود کمپلکس مجتمع حجاج زون مرکز -3
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ار گردد وهمچنان در مساجد اااانبود تشکیل در مساجد که قرار است در مرکز و ولسوالی ها اعم -4

 وی که قبأل اعمار گردیده است.نمونه 

 کارکنان خدماتی. عدم حفظ ومراقبت در مساجد والیات به نسبت نبود تشکیل -5

 .اهالی طرف از مساجد اعمار  ساختمانی های  پروژه تطبیق موقع در تخنیکی مداخله غیر -6

  .نبود برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان این وزارت -7
 

 

 پیشنهادی:راه حلهای 

 نهایت مهم است. های اوقافی همکاری به موقع ارگانهای مربوطه در حصه استرداد جایداد -1

همکاری وزارت شهرسازی و اراضی در قسمت در اختیار قراردادن زمین متذکره جهت اعمار تعمیر  -2

 مرکزی وزارت ارشاد، حج و اوقاف.

جهت اعمار مجتمع حجاج در کابل غرض ارائه خدمات و  ،تدارک زمین از جانب شاروالی کابل -3

 تنظیم بهتر حجاج زون مرکز.

 .در ازدیاد تشکیلستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی همکاری کمیسیون م -4

 در نظر گرفتن امام، موذن وخادم درهر مسجدجامع والیات. -5

 ازدیاد تشکیل جهت رعایت حفظ ومراقبت مساجد در والیات. -6

 پروژه ها. کار در  طلب فرصت اشخاص خلتدا از جلوگیری -7

 معیاری  به ارتباط در  دومی های واحد برای ،تدارکات ذیربط ادارات طریق از  نارهایمس تدویر -8

 تدارکاتی. اسناد سازی

جهت  لیسانس به بکلوریا از همچنان و دوکتورا و ماستری به لیسانس مقطع از کارمندان معرفی -9

 .ارتقای ظرفیت وتخصصی سازی 

 


