د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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مقررۀ جمع آوری اجساد ،تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آنها

تاریخ نشر )۶( :عقرب سال  ۶۹۳۶هـ.ش
نمبر مسلسل)۶۷۲۶( :

حکم
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد انفاذ مقررۀ جمع آوری اجساد ،تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آنها
شماره)۶۵۱۱( :
تاریخ۶۹۳۶/۶/۷ :
مقررۀ جمع آوری اجساد ،تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آنها را که در جلسۀ شماره ( )۶مؤرخ  ۶۹۳۶/۵/۴کابینۀ
جمهوری اسالمی افغانستان به داخل ( )۹فصل و ( )۶۱ماده تصویب گردیده است ،منظور می دارم.
مادۀ دوم:
این حکم همراه با مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان و متن مقررۀ متذکره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی ،نافذ
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می گردد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد مقررۀ جمع آوری اجساد ،تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آنها
شماره)۶( :
تاریخ۶۹۳۶/۱/۴ :
مقررۀ جمع آوری اجساد ،تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آنها در جلسۀ شماره ( )۶مؤرخ  ۶۹۳۶/۵/۴کابینۀ جمهوری
اسالمی افغانستان به داخل ( )۹فصل و ( )۶۱ماده تصویب گردید.

دمحم اشرف غنی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
مقرر ٔه جمع آوری اجساد ،تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آنها
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

مواد

عنوان

ماد ٔه اول:

هدف وضع۶................................................................ ......

مادۀ دوم:

مراجع تطبیق۶....................................................................

فصل دوم

AC
KU

جمع آوری ،تثبیت هویت ،تسلیم دهی و دفن اجساد
مادۀ سوم:

جمع آوری اجساد۷...............................................................

مادۀ چهارم:

پرواز ها و انتقاالت۷.............................................................

مادۀ پنجم:

تثبیت هویت اجساد۹..............................................................

مادۀ ششم:

تدفین و تسلیم دهی اجساد۹......................................................

مادۀ هفتم:

کمیت ٔه تسلیم دهی اجساد۴.........................................................

مادۀ هشتم:

وظایف کمیت ٔه تسلیم دهی اجساد۴................................................

مادۀ نهم:

کمیسیون تبادل ٔه اجساد۱...........................................................

فصل سوم
احکام نهایی
مادۀ دهم:

منع تسلیمی اجساد بدون اطالع به ریاست امنیت ملی۶........................

مادۀ یازدهم:

وضع لوایح و طرزالعمل ها۶.....................................................

مادۀ دوازدهم:

انفاذ۶...............................................................................

مقررۀ جمع آوری اجساد ،تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آنها
فصل اول
احکام عمومی
هدف وضع
مادۀ اول:
این مقرره ،به منظور تحقق اهداف ذیل ،وضع گردیده است:
 -۶رعایت معاهدات و میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است.
 -۱جمع آوری اجساد اشخاص از جبهات جنگ و ساحاتی که در آن حمالت تروریستی و تخریبی واقع می گردد.
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 -۹تثبیت هویت اجساد و تسلیم دهی آنها به اقارب شان ،با رعایت ارزش های اسالمی و انسانی بشردوستانه ،عنعنات
مردم افغانستان و قوانین نافذۀ کشور.

 -۴تکفین و تدفین اجساد با رعایت ارزش های اسالمی ،کرامت انسانی و حفظ حقوق بشری آنها.

 -۵تسلیم دهی اجساد اتباع خارجی به نمایندگی های سیاسی و قونسلی کشور های متبوع شان در افغانستان.
 -۶تنظیم و هماهنگی پرواز ها و انتقاالت اجساد طرفین درگیر.
مراجع تطبیق
مادۀ دوم:

وزارت های دفاع ملی ،امور داخله ،امور خارجه و صحت عامه ،ریاست عمومی امنیت ملی ،کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان ،شاروالی های والیات و سازمان های بین المللی بشر دوستانه در افغانستان مطابق احکام قوانین نافذۀ
کشور ،معاهدات و میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است ،مسؤولیت تطبیق احکام این مقرره را به
عهده دارند.
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فصل دوم
جمع آوری ،تثبیت هویت ،تسلیم دهی و دفن اجساد
جمع آوری اجساد
مادۀ سوم:
( ) ۶وزارت های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف اند ،اجساد نیروهای دفاعی و امنیتی،
افراد ملکی و افراد بی طرف و تروریستان را در زود ترین زمان ممکن ،از جبهات جنگ و یا ساحاتی که در آن
حمالت تروریستی و تخریبی به وقوع می پیوندد ،جمع آوری نموده و غرض تثبیت هویت به نزدیک ترین شفاخانۀ
ملکی در مرکز و یا والیات تسلیم نمایند.
( )۱وزارت های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی ،مجروحینی را که از جبهات جنگ و یا
ساحاتی که در آن حمالت تروریستی و تخریبی به وقوع می پیوندد جمع آوری می نمایند ،در صورتی که حین انتقال،
نمایند.
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فوت نمایند ،مکلف اند اجساد آنها را جهت تثبیت هویت به نزدیک ترین شفاخانۀ ملکی در مرکز و یا والیات تسلیم

( )۹وزارت های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی می توانند در همکاری با سازمان های بین
المللی بشر د وستانه ،اجساد نیروهای دفاعی و امنیتی افغان و افراد ملکی را از ساحاتی که تحت تسلط مخالفین مسلح
دولت افغانستان قرار دارد ،جمع آوری نمایند.

( ) ۴هرگاه سازمان های بین المللی بشر دوستانه ،به درخواست وزارت های دفاع ملی و امور داخله و یا ریاست
عمومی امنیت ملی ،نیرو های دفاعی و امنیتی مجروح را که از جبهات جنگ و یا ساحات که در آن حمالت
تروریستی به وقوع می پیوندد ،جمع آوری نمایند و اشخاص جمع آوری شده حین انتقال فوت نمایند ،مکلف اند قبل از
تسلیم دهی آنها به اقارب شان ،اجساد را به نزدیک ترین شفاخانۀ نظامی و یا ملکی در مرکز و یا والیات انتقال و
تسلیم نمایند.
پرواز و انتقاالت
مادۀ چهارم:
( )۶به منظور تأمین امنیت هرچه بهتر پرواز ها و انتقاالت زمینی ،سازمان های بین المللی بشر دوستانۀ که به
درخواست وزارت های دفاع ملی و امور داخله و یا ریاست عمومی امنیت ملی ،اجساد ،مجروحین و آسیب دیدگان را
از جبهات جنگ جمع آوری می نمایند ،مکلف اند از پرواز های شان به وزارت دفاع ملی و از انتقاالت زمینی شان به
وزارت امور داخله و یا ریاست عمومی امنیت ملی اطالع دهند.
( ) ۱وزارت های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی مؤظف اند تا با در نظرداشت وضعیت امنیتی
و شرایط جوی ،به منظور تسریع روند انتقال اجساد مجروحین و آسیب دیدگان میکانیزم مشخص پرواز ها و انتقاالت
2

زمینی اجساد ،مجروحین و آسیب دیدگان را که از جانب سازمان های بین المللی بشر دوستانه صورت می گیرد،
ترتیب و تنظیم نمایند.
تثبیت هویت اجساد
مادۀ پنجم:
( ) ۶هویت اجساد مندرج این مقرره ،توسط ریاست عمومی امنیت ملی به همکاری ریاست طب عدلی ،تثبیت می
گردد.
( )۱ریاست عمومی امنیت ملی ،دیتابیس مشخص را به منظور ثبت هویت اجساد تروریستان و نیروهای دفاعی و
امنیتی کشور و اشخاص بی طرف ایجاد و تمام معلومات مرتبط به جسد را در آن درج می نماید.
( ) ۹شفاخانه های مرکز و والیات ،در صورت ضرورت معاینات و نمونه گیری های مرتبط به اجساد تروریستان را
در همکاری با ریاست طب عدلی ،در ظرف سه روز در مواقع استثنایی الی ده روز ،تکمیل نموده و معلومات مرتبط
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به آن را غرض درج ،در دیتابیس ریاست عمومی امنیت ملی به آن ریاست ارسال نمایند.

( ) ۴ریاست عمومی امنیت ملی در صورت ضرورت معلومات به دست آمده را با ریاست کشف و استخبارات وزارت
های دفاع ملی و امور داخله ،قوماندانی ماموریت حمایت قاطع و سازمان های بین المللی شریک می سازد.
تدفین و تسلیم دهی اجساد
مادۀ ششم:

( ) ۶اجساد تروریستان که پوسیده شده و شناسایی آنها ممکن نباشد ،در محالت مشخص ،با حفظ کرامت انسانی ،از
طریق شاروالی والیت مربوطه ،دفن می گردد.

( )۱هرگاه اجساد قبالا دفن شده باشد و اقارب متوفی مستقیما ا و یا از طریق یکی از سازمان های بین المللی بشر
دوستانه خواستار معلومات شوند ،ریاست عمومی امنیت ملی در مرکز و ادارات مربوطه آن در والیات ،معلومات
الزم را مستقیما ا و یا از طریق سازمان های بین المللی بشر دوستانه در اختیار آنها قرار می دهد.
( ) ۹اجساد تروریستان باید در محل مناسب بدون نصب سنگ قبر که شهرت آن حک شده باشد ،با رعایت تمام ارزش
های اسالمی و حقوق بشری آن دفن گردد.
( )۴تسلیم دهی اجساد تروریستان به اقارب شان بعد از تثبیت هویت و درج معلومات مرتبط به آن در دیتابیس
مربوطه ،از طریق کمیتۀ تسلیم دهی اجساد ،صورت می گیرد.
( )۵هرگاه تثبیت گردد که تروریست کشته شده تابعیت کشور خارجی را دارد ،ریاست عمومی امنیت ملی مکلف به
رعایت موارد ذیل می باشد:
 -۶در صورتی که اقارب آن در افغانستان سکونت داشته باشد ،جسد کشته شده به اقارب وی تسلیم داده می شود.
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 -۱در صورتی که اقارب آن در افغانستان سکونت نداشته باشد ،از طریق وزارت امور خارجه به نمایندگی سیاسی و
یا قونسلی کشور متبوع او با ارایۀ معلومات ،شواهد و مدارک به دست آمده اطالع داده شده و جسد رسما ا به آنها تسلیم
داده می شود.
 -۹در صورتی که کشور متبوع آن ،از تسلیم شدن جسد امتناع ورزد ،بعد از درج معلومات ضروری ،جسد با حفظ
کرامت انسانی در محل مشخص دفن می گردد.
 -۴در صورت عدم موجودیت نمایندگی سیاسی و یا قونسلی کشور متبوع آن ،جسد وی به یکی از سازمان های بین
المللی بشر دوستانه مقیم افغانستان تسلیم داده می شود.
هرگاه سازمان های مذکور از تسلیمی جسد امتناع ورزند ،اجراآت مندرج جزء  ۹این فقره در مورد اعمال می گردد.
( ) ۶ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور خارجه می توانند اجساد تروریستان اتباع خارجی را در همکاری با
یکی از سازمان های بین المللی بشر دوستانه به نمایندۀ سیاسی کشور متبوع شان ،تسلیم نمایند.

مادۀ هفتم:

AC
KU

کمیتۀ تسلیم دهی اجساد

در والیات کمیتۀ مشترک تسلیم دهی اجساد تروریستان به اقارب شان ،تحت رهبری ریاست امنیت ملی والیت مربوط،
به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:

 -۶نمایندۀ با صالحیت والی والیت مربوطه به حیث عضو.
 -۱نمایندۀ قوماندانی امنیۀ والیت مربوطه به حیث عضو.

 -۹نمایندۀ دفتر ساحوی ریاست کشف و استخبارات وزارت دفاع ملی به حیث عضو.
 -۴نمایندۀ شورای علماء به حیث عضو.

 -۵نمایندۀ شفاخانۀ ملکی به حیث عضو.
 -۶نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث عضو.
 -۷نمایندۀ شاروالی به حیث عضو.
وظایف کمیتۀ تسلیم دهی اجساد
مادۀ هشتم:
( ) ۶کمیتۀ تسلیم دهی اجساد باید با یک تیم بی طرف متشکل از علمای دینی و متنفذین محل در ارتباط بوده و از
طریق آنها با اقارب تروریستان ارتباط برقرار نماید.
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( )۱کمیتۀ مندرج فقرۀ ( )۶این ماده می تواند اجساد را به اقارب نزدیک آنها و یا به بزرگان قومی محلی تسلیم نماید.
( )۹کمیتۀ مندرج فقرۀ ( )۶این ماده می تواند از ورثۀ کشته شده حین تسلیم دهی جسد تعهد اخذ نماید تا در مراسم
جنازه از تبلیغات سوء علیه دولت و اجتماعات ضد دولتی اجتناب ورزند.
( )۴کمیتۀ مندرج فقرۀ ( ) ۶این ماده می تواند از ورثۀ کشته شده تعهد اخذ نماید تا از تزئین مقبره و نوشتن القاب چون
شهید ،قهرمان ،مجاهد و امثال آن خود داری ورزند.
( )۵اجساد تروریستان ،بعد از تثبیت کمیته ،توسط نمایندۀ ریاست امنیت ملی از طریق شفاخانه های ملکی والیت
مربوطه به ورثۀ شان تسلیم داده می شود.
( )۶کمیتۀ مندرج فقرۀ ( )۶این ماده می تواند با همکاری یکی از سازمان های بین المللی بشر دوستانه در پرتو میثاق
های بین المللی ،در شناسایی اقارب کشته شده ،اقدام نماید.
کمیسیون تبادلۀ اجساد
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مادۀ نهم:

( )۶کمیسیون تبادلۀ اجساد تحت ریاست والی والیت مربوطه ،با عضویت نمایندگان ریاست امنیت ملی ،قوماندانی
امنیه ،قطعات مؤظف اردوی ملی ،شورای علماء ،شفاخانۀ ملکی ،شورای عالی صلح و شورای والیتی در مرکز و
والیات ایجاد می گردد.

( )۱کمیسیون تبادلۀ اجساد مؤظف است تا در همکاری با متنفذین محل ،در زمنیۀ تبادلۀ اجساد تروریستان با اجساد
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اقدام نماید.

( )۹کمیسیون تبادلۀ اجساد می تواند در همکاری با یکی از سازمان های بین المللی بشر دوستانه ،زمینۀ تبادلۀ همزمان
اجساد تروریستان را با اجساد نیرو های دفاعی و امنیتی کشور فراهم نماید.

( )۴کمیسیون تبادلۀ اجساد می تواند در همکاری با متنفذین محل ،زمینۀ تبادلۀ اجساد تروریستان را با مجروحین و
اسیران نیرو های دفاعی و امنیتی کشور فراهم نماید.
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فصل سوم
احکام نهایی
منع تسلیمی اجساد بدون اطالع به ریاست امنیت ملی
مادۀ دهم:
( )۶قطعات دفاعی و امنیتی نمی توانند اجساد باقی مانده در جبهات جنگ و ساحاتی که در آن حمالت تروریستی و
تخریبی واقع شده است ،بدون اطالع به ریاست امنیت ملی مربوطه ،به اقارب شان تسلیم نمایند .قطعات مذکور مؤظف
اند تا در اسرع وقت ریاست امنیت ملی والیت مربوطه را اطالع دهند.
( ) ۱به منظور احترام به کرامت انسانی و جلوگیری از تبلیغات دشمن ،نیرو های دفاعی و امنیتی کشور حق ندارند به
اجساد تروریستان بی حرمتی و یا با اعمال تنفر آمیز و قطع نمودن اعضای بدن شان (مثله نمودن) اقدام نمایند.
وضع لوایح و طرزالعمل ها
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مادۀ یازدهم:

وزارت های دفاع مل ی و امور داخله ریاست عمومی امنیت ملی می توانند به منظور تطبیق بهتر احکام این مقرره
لوایح و طرزالعمل ها را وضع نمایند.
انفاذ
مادۀ دوازدهم:

این مقرره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد و با انفاذ آن احکام مغایر ملغی شمرده می شود.
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