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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 :پیشگفتار

قااانون بشردوسااتانه و المللاای  انون بااينقاا باار رعایااتمبناای جمهااوری اسااامی افتانسااتان  اتتعهااد بااا تاکيااد باار

بااه  درمااوردشاامول رعایاات کنوانساايون حقااوب طفاال و پروتکاال اختياااری  ن   ه باا حقااوب بشاار  بااين المللاای

 دراطفااال در منازعااات مساالحانه  اصااول و تعهاادات پاااریا در راب ااه بااا مشااارکت اطفااال            کااارگيری

 ملاال متحااد  سااازمان شااورای امنياات یاااد وری از ق عنامااه هااای ماارتب هااای مساالب و بااا پ و گااروی نيروهااا

 ۱998  و (2119) ۱882  (211۵) ۱۶۱2  (211۴) ۱۵39  (۱999) ۱2۶۱نامااااااه هااااااای  عشاااااامول ق ه باااااا

فااال  اط باارهااای جنساای  خشااونتتجاااوز و  اطفااال در نيروهااای مساالب  از اسااتخدام و اسااتفاده  کااه( 21۱۱)

 در منازعااات مساالحانه را یااا کارمناادانوبااا ی مکاتااب و شاافاخانه هااا   کشااتن و مجروحياات اطفااال  حملااه 

 .دانسته و  نرا محکوم می نمایدقوانين بين المللی متایر با 

در راب ااه بااا مناا   ۱391ت بيااب برنامااه عماال سااال  باارمبناای تعهاادات  از  افتانسااتان اسااامی جمهااوری دولاات

نيروهااای امنيتاای کااه بااين دولاات جمهااوری اسااامی افتانسااتان و ملاال متحااد روی     دراطفااال  بااه کااارگيری

ه ایاان رهنمااود را بااارگااان هااای امنيتاای  منظااورکاماال داشااته وباادین درک   اساات صااورت گرفتااه ن توافااب 

در روشاانایی مربوطااه خااوی   هااای  ق عااات وجتوتااام اسااتخدام افااراد زیرساان در   از منظااور جلااوگيری 

قااانون  ۴9از حکاام ماااده   پياارویخصااوب بااه  ه قااوانين و پاليساای هااای جمهااوری اسااامی افتانسااتان  باا     

  قااانون امااور هاتيااه ۱38۴خاادمات ملکاایقااانون کارکنااان   (۱3۷8)قااانون جااتای عسااکری   (۱383)اساساای 

رئاايا جمهااور  فاارامين ( ۱38۵)23۱2فرمااان شااماره  ۱39۱پااوليا  ه  قااانون امااور هاتياا۱391افسااران نظااامی 

امنياات ملاای کااه اسااتخدام    عمااومی و ریاساات ملاای دفااا وزارت و احکااام وزارت داخلااه    ماارتب  دیگاار 

و ( ۱39۱) ۵21  (۱391) 1۵1  (۱389) 8شااامول احکاااام شاااماره  ه بااا  زیرسااان را ممناااو  قااارار داده اسااات 

 .نموده استریاست امنيت ملی  وض  ( ۱392) 1۵۵۵حکم شماره 

 

 اهداف . ۴

افتانسااتان  بااه منظااور جلااوگيری و پاسااخدهی از اسااتخدام اطفااال در صاافوف نيروهااای امنيتاای    ایاان رهنمااود

 ق عااات وجتوتااام توساا  کارمناادان مربوطااه جهاات اسااتفاده و رهنمااایی در جریااان پروسااه اسااتخدام در       

نيروهااای امنيتاای افتانسااتان در مااواردی کااه اسااناد معتباار باارای تابياات ساان موجااود نباشااد و یااا اینکااه باار هااای 
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همچناان   ایان رهنماود  . گيارد  اساس چهره ظااهری در سان داوطلاب تردیادی باشاد  ماورد اساتفاده قارار مای         

غاارش شناسااایی  جداسااازی و ماارخص کااردن افااراد زیرساان در نيروهااای امنيتاای افتانسااتان مااورد اسااتفاده     

 .   قرار می گيرد

 روند تهیه. ۲

ن و يتوساا  کارشناسااان  فعااال -گااردد بااه عنااوان رهنمااود یاااد ماای   از ایاان عاادبکااه ارزیااابی ساان   رهنمااود

نيکاای دفتاار یونيسااف   بااا همکاااری تخ  افتانسااتانزارت هااای مربوطااه دولاات   کارمناادان امنيتاای و نظااامی و 

روش بااا درنظاار داشاات   21۱۴ماااه اکتااوبر و نااوامبر  ایاان رهنمااود براساااس بررساای  . اساات گردیااده تاادوین

 تاادوین  شاادهدر کاباال دایاار کااه در ساا ب عااالی هااای موجااود ارزیااابی ساان و ورکشاااپ هااای تخنيکاای    

 .گردیده است

 :اریفتع. ۹

 :دارای مفاهيم هیل ميباشندین رهنمود ااص احات  تی در

 .قرار داشته باشدسال ۱8فردی که زیر سن  : طفل :۹-۴

کااه توساا   ن مااامورین دولاات ساان   گفتااه ميشااودای یاان رهنمااود بااه پروسااه  ا در :ارزیااابی ساان:  ۹-۲

 . دننمای تشخيصده شده باشد  سال سنجيروز  ماه و یک شخص را از  وان تولد که بر اساس 

یااا گااروپ  هااای مساالبسااال قاارار داشااته و توساا  نيرو ۱8کااه زیاار ساان  فااردیهاار  :طفاال ساارباز : ۹-۹

   شاایتی  حمااالی  پيااام از قبياال سااهم گيااری در جناا  در عرصااه هاااییمساالب اسااتخدام گردیااده و یااا هااای 

ساتفاده هاای جنسای از اطفاال اساتخدام شاده در تماام        اویاا   ماورد اساتفاده قارار گيرناد     و خبر رساانی   رسانی

  .صورت گيرد متذکرهعرصه های 

اساات کااه در  ن طفاال  عبااارت از پروسااه رساامی یااا غياار رساامی  :اسااتخدام و اسااتفاد  از طفاال:  ۹-۱

شاارکت سااتقيماد در جناا    ویااا مو یااا همکاااری نمایااد  در نيروهااای مساالب و گااروپ هااای مساالب شااامل   

یااا خباار  معلومااات نتقااال امااوال یااا    ایادار   کاااروظااایف دیگاار از قبياال  شاایتی  صاافاکاری    ویااا نمااوده

 .استامار قرار گيرد استفاده جنسی وو یا مورد  دادهرا انجام  رسانی

یااا  یاز صاافوف نيروهااا اساات کااه در  ن طفاال رسااماد رساامی  عبااارت از پروساا  :طفاال مرخصاای:  ۹-5

از  دسااتگيریشااکل فاارار یااا ه غياار رساامی باابااه گونااه و یااا اینکااه طفاال ؛ميگاارددجاادا گااروپ هااای مساالب 
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بااه مفهااوم ق اا  راب ااه طفاال بااا نيروهااا و گروپهااای مساالب و    مرخصاایایاان . ميگاارددجاادا نيروهااای مساالب 

 . سوی یک زندگی ملکی ميباشده نظامی ب هاز وظيف گذر

ظااف و یااا عرضااه ؤاساات کااه در  ن طفاال توساا  یااک ارگااان م عبااارت از پروساا  :رجعاات دهاای:  ۹-6

 . به خدمات مناسب رهنمایی ميگردد  کننده خدمات

نقاا  مفيااد بازگشااته اساات کااه در  ن اطفااال بااه زناادگی ملکاای  عبااارت از پروساا  :مجاادددغااام ا:  ۹-7

ادغاام مجادد پایادار زماانی بدسات      . ماورد پاذیرش خاانواده و اجتماا  ميگردناد      ثر را باه عهاده گرفتاه و   ؤو م

فاراهم  منظاور زنادگی بهتار بارای طفال      ه   اقتصاادی و اجتمااعی با   حقاوقی می  ید کاه شارای   زم سياسای     

منظاور حصااول اطميناان از دساتيابی اطفااال    ه ایاان پروساه با  . تضامين گاردد  طفاال  کرامات گردیاده و حياات و   

  زناادگی  برومنااد و یفاااميل وحاادترساامی و غياار رساامی   بااه صااورتبااه حقااوب شااان از قبياال حااب تعلاايم 

 .  مصؤنيت از هرنو  ضرر اجرا ميگردد

 اصول رهنمودی برای ارزیابی سن. ۱

 : توس  کارمندان مربوطه رعایت گردد طور جدیه پروسه ارزیابی سن  اصول هیل باید بدر جریان 

و مصاالحت عليااای ابااه حياا  ارزیااابی انجااام گياارد کااه  داوطلااب زمااانی مااورد ارزیااابی ساان قاارار ماای : ۱-۴

  نيروهااای امنيتاای در شااموليتغاارش  هااهده زیرساانشااخص انگيااته از چگااونگی نظاار  صاارف. پنداشااته شااود

زیاارا اسااتخدام زیرساان  شااود از اسااتخدام طفاال جلااوگيری  همااه جانبااه بایااد صااورت گياارد تااا  هااای تاااش

 .می گذاردعواقب و تاثيرات ناگواری بر اطفال 

و  باشااد طفاال تردیاادی وجااود داشااته ساان تابيااتکااه  در  گيااردارزیااابی ساان تنهااا در مااواردی انجااام  : ۱-۲

 قيافااه و رفتااار  اناادام فتیکاایاسااناد معتبااری باارای اثبااات ساان داوطلااب موجااود نباشااد و یااا اینکااه نظاار بااه     

 .  باشد تردید وجود داشتهداوطلب در صحت اسناد 

ض مبناای باار جنساايت  وضااعيت اجتماااعی و باادون تبعاايمعياااری  صااورتارزیااابی ساان بایااد بااه سااه پرو :۱-۹

یان زميناه توجاه خاصای باه نيازهاای       ادر. دليلای دیگاری صاورت گيارد    گاه سياسای و هار   دقوم  معلوليت  دیا 

توسا    سان  مبنای بار اینکاه ارزیاابی     شامول برخاورداری از حاب شاان    ه اناث صاورت گيارد  با    داوطلبان طبقه

 . کارمندان طبقه اناث صورت گيرد

 غاااز پروسااه ارزیااابی اخااذ  از داوطلااب مبناای باار انجااام ارزیااابی ساان او بایااد قباال  و موافقااه رضااایت : ۱-۱ 

ارزیااابی انجااام دلياال در مااورد  داوطلااب بایااد. ارائااه گااردد دقيااب باارای معلومااات در مااورد پروسااه د و گاارد

محرمياات  حااب بااا در نظرداشاات رعایاات. بداناادکااه تکلاام ميکنااد  زبااانی هباا را  نناشاای از پياماادهای و واساان 
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  جماا   وری ماادارک مسااتند در راب ااه بااا ساان اونياات بایااد باار اساااس رضااایت کاماال او    داوطلااب شخصاای

 . صورت گيرد

در صااورتيکه از  .داوطلااب صااورت گياارد  سااامت جساامیو  کرامااتارزیااابی ساان بایااد بااا رعایاات  :  ۱-5

 حااب انتخااا   بایااد صااورت گياارد تشااخيص ساان او از طریااب ارزیااابی فتیکاای داوطلااب خواسااته شااود تااا  

ارزیااابی باادنی بایااد بااا رعایاات احتاارام بااه شخصاايت و   . ارزیااابی کننااده باارای  داده شااود شااخص  جنساايت

اگار از داوطلاب خواساته شاود تاا لبااس خاود         :ب اور مااال  ) شاود  حفظ محرميات و نورمهاای اخاقای انجاام     

 .(غير اخاقی خواهد بوداین یک عمل رشد موهای پا یا جسم او دیده شود   کهرا بلند کند 

 در تابياات اگاار شااک و تردیااد . ورت گيااردصاا بی بایااد در ت ااابب بااا اصاال مصاالحت شااخص  ارزیااا:   ۱-6

 ن ایاان اساات کااه متیاات شااک اسااتفاده صااورت گياارد و  متایااایاز  موجااود باشااددر  ن صااورت بایااد ساان

 . داوطلب طفل پنداشته ميشود

کااه بااا   ی نهااایان  مااوزش دیااده و مساالکی صااورت گيرد    ارزیااابی ساان بایااد توساا  کارمنااد     : ۱-7 

کارمناادانی کااه ارزیااابی ساان را انجااام ميدهنااد  بایااد در    .و ملياات داوطلااب  شاانایی دارنااد  فرهناا   زبااان

 . مورد این رهنمود و همچنان شيوه های ارزیابی سن  موزش دیده باشند

کااه ضاارورت  رد شااده   نهااایی تمااام قضااایای داوطلبااان و اسااناد پروسااه ارزیااابی ساان بایااد لساات در  : ۱-8

حفااظ  ثباات و بااا درنظرداشاات حفااظ محرمياات داوطلااب دارنااد و  نهایيکااه رجعاات داده ميشااوند بااه پيگااری 

 . گردد

 ارزیابی سن پروسه. 5

 :مراحل ارزیابی سن درارگان های امنیتی:  5-۴

 :گيردپروسه درپنج مرحله هیل صورت می این 

بررسای اسااناد و  ( 3)  محاالماردم  بااا اعضاای فاميال یااا    همصااحب  (2) انجاام مصااحبه مسااتقيم باا داوطلااب     (۱) 

رجعاات دهاای بااه خاادمات و ادغااام     ( ۵)و مستندسااازی و اسااناد ثباات ( ۴)معلومااات دساات داشااته     هماا 

 .مجدد

 :له را در جدول هیل مشاهده نمایيدتفصيات بيشتراین پنج مرح
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 وطلباانجام مصاحبه با د -۴مرحله 

 نوع پرسش اسناد موجود

اساناد  )هر ساندی کاه تااریو تولاد در  ن درش باشاد      

  (رساامی ماننااد کااارت ثباات تولااد یااا اسااناد شخصاای

اسناد مکتاب یاا اساناد صاحی کاه سان را نشاان دهاد         

( تصااادیقنامه مکتاااب  کاااارت واکساااين و غياااره   )

  . موجود باشد

 : تاریخچه زندگی شخصی داوطلب

را چنااد سااااله هساااتيدت تاااریو تولاااد تاااان   : ساااال تولاااد .۴

 ت در کدام سال تولد شده ایدتبگویيد

 یااا در زناادگی تااان کاادام مشااکل    :صاا ی موضااوتا  .أ 

صحی داشته ایادت  یاا عملياات شاده ایاد یاا کادام مریضای داشاته ایادت           

دقيقا چاه وقات باودت در  ن زماان چناد ساال عمار داشاتيدت چاه چيات را           

بياااد داریاادت واکسااين شااده ایاادت کاادام سااند یااا کااارت از واکسااين       

 دارید که تاریو داشته باشدت 

مکتااااب را در چنااااد سااااالگی شاااارو   : دوران مکتااااب .ب 

کردیاادت  یااا قباال از  ماادن تااان بااه جلااب و جااذ  شااامل مکتااب         

بودیاادت در کاادام صاانف بودیاادت  یااا کاادام صاانف را تکااراری خوانااده 

ت چگونااه را تکمياال نمااوده ایااد   صاانفکاادام ایاادت کاادام صاانفت   

 ميدانيدت

اسااانادی کاااه تاریخچاااه فاميااال در  ن درش شاااده    

  .  موجود باشد

 :ضای خانواد  تاریخچه ات

در ماورد فاميال تاان معلوماات بدهيادت  یاا والاادین       :شاجر  فاامیلی   .أ 

 ت چند ساله اندتتان در قيد حيات اند

بااتر   یااا خااواهر  یااا باارادر: تاریخچااه اتضااای فامیاال .ب 

سااال  ۱1و قااای  مهماای کااه در  تااان مکتااب مياارود  صاانف چنااد اسااتت 

وفااات  تولااد   )اخياار در فامياال تااان ر  داده باشااد کاادام انااد  ماننااد     

 ت در همان زمان شما چند سال عمر داشتيدت(محفل تجليل و غيره

 

یااک پرسشاانامه پرمفهااوم و مختصاار در مااورد سااه یااا  

چهااار رویااداد مهاام و بااتر  تاااریخی کااه در طاای    

 .نمایيدعمر کاندید ر  داده است  تهيه 

غارش  ) :که باا تواویم سان کاندیاد مارتب  اناد       رویدادهایی

  .(مراجعه نمایيد ۱دریافت ماالهای ساده به ضميمه شماره 

 هااا  سااال گذشااته کاادام    ۱8مهاام تاااریخی در    رویاادادهای .أ 

چنااد ساااله بودیاادت  در  ن زمااان را بااه یاااد داریاادت   هااااناادت کاادام  ن 

 تبه یاد داریدچگونه 

افتانسااتان در سااال   در مریکااا  غاااز حمااات   یااا در زمااان   .ب 

چاه چيات   شما تولاد شاده بودیادت در  ن زماان چناد سااله بودیادت         211۱

 به یاد داریدت چگونه ميدانيدت  را

ساااال   ۱8وقاااای  بسااايار مهااام تااااریخی در من قاااه تاااان در    .ج 

اریادت چگوناه در ماورد    را باه یااد د   هاا انادت کادام  ن   هاا  گذشته کادام 
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  ن ميدانيدت

 :م ل درمورد سه سوال فوق انجام مصاحبه با اتضای فامیل و. ۲مرحله 

 نوع پرسش اسناد موجود

 . در فوب نشان داده شده است  ۱با عين روش که در مرحله شماره  

 :بررسی اسناد ومعلوما  دست داشته -۹مرحله 

 نوع پرسش اسناد موجود

همه اسناد  و دوسيه های که توس  درخواست کننده 

همه .  باید مورد ارزیابی قرار گيرد  شده است ورده 

این مراحل باید ثبت گردیده و تصميم نهایی و 

اقدامات بعدی با استفاده از چک لست که در ضميمه 

 .اتخاه گردد  ارائه شده 2شماره 

ارزیابی کنناده سان یاا مسا ول     : چک کردن دوباره همه معلومات و اسناد

استخدام نياز دارد تا تمام معلومات که از طریب مرحلاه قبلای جما   وری    

گردیااده اساات  مااورد ارزیااابی قاارار داده و دریافاات هااای  را از قبياال    

مشاهدات وض  فتیکی  قيافه  رفتار  استقال و پختگی اجتماعی داوطلب 

بستگی با مااده ساوم اصاول رهنماودی ایان رهنماود دارد  بررسای         م لقا

به این معنی که اگر شک و تردیدی در سن داوطلب وجاود داشاته   . نماید

سال پنداشته شود؛ در  ن صورت  ۱8باشد  درخواست کننده باید زیر سن 

 .     موصوف واجد شرای  استخدام نمی باشد

 :ثبت اسناد ومستند سازی -۱مرحله 

 نوع پرسش اسناد موجود

 .2ضميمه شماره : چک لست استفاده گردداز  

 

جریان پروسه ارزیابی سن باید ثبت گردیده و شامل دوسيه شخصی 

 . نيت باید در جریان قرار داده شوند مقامات ارشد. کاندید گردد

 

 

 :رجعت دهی وادغام مجدد -5مرحله  

 نوع پرسش اسناد موجود

ماارخص شااده را   قضااایای اطفااال رد شااده و اطفااال    

را 3ضااميمه شااماره ثباات نمااوده و چااک لساات مناادرش 

 . داخل هر دوسيه بگذارید

 هفتمو یا ششم در  ن صورت مواد کاندید طفل پنداشته شود   هرگاه

فاميل یا وزارت کار و امور  هو طفل ب عملی گردداین رهنمود باید 

  .   گردد ارجا ام مجدد ادغاجتماعی غرش رجعت دهی مناسب و 
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 :تخنیک های مورد استفاده ارزیابی کنندگان درجریان مصاحبه 

گيرنااد بایااد طفاال و نوجااوان پنداشااته شااده و ارزیااابی   داوطلبااانی کااه مااورد پروسااه ارزیااابی ساان قاارار ماای 

 : تماس با  نها مورد استفاده قرار دهند های هیل را در راب ه به کنندگان باید تخنيک

 فضااای  .بدهياادرا نياات چنااين احساااس  اوو بااه  نمااوده راماا  و  یاحساااس راحتاا بااا داوطلااب بایااد

 . ديهای واقعی را دریافت نمای پاسوتا  را باید ایجاد نمایيداعتماد و صداقت مملو از 

  صااورتو محلاای کااه در  ن مصاااحبه مصاااحبه  ل نمایيااد کااه حالااتصااتااا حااد امکااان اطمينااان حا 

 .باشد یدوستانه و صميمنوجوانان  برایميگيرد 

  حساساايت هااای فرهنگاایساان او اسااتفاده نمایيااد و ساااده و مناسااب از زبااان بکوشاايد تااا در مصاااحبه 

 ساوا ت شاما را   داوطلاب و اطميناان حاصال نمایياد کاه      را درنظار داشاته   موصاوف مساایل جنادر    و

 .و در صورت مبهم بودن سوا ت از شما وضاحت بيشتر بخواهددرست فهميده 

   و سااوال بعاادی را  فاارا دادهگااوش  ق اا  کااردن سااخنان بااه پاسااو هااای داوطلااب بااه دقاات و باادون

 . ه پاسو سوال اول تکميل گردیده باشدزمانی م رح نمایيد ک

        را در جریاان   ند   نهاا نيسات و همکاار  صاادب   ميکنياد مصااحبه  گر به ایان باوریاد افارادی کاه باا  نهاا

و  پروسااهدر مورد را   نهاااحااال بااا اد  باشاايد و   بااا جرئاات و در عااين   . مصاااحبه ماماات نکنيااد  

 .سازیداه پيامدهای ارزیابی سن  گ

 وجااود  افهااام و تفهاايم  راه هااای زیااادی باارای یزبااانباارعاوه ارتبااا  :ديباشااحرکااات باادن  متوجااه

در جریااان اخااذ مصاااحبه در پروسااه ارزیااابی ساان    . حرکااات باادن افهااام و تفهاايم بااا دارد  از قبياال 

و در صاورت   نظار گرفتاه   ماد را نده و مصااحبه کنناده  حرکات بادن هار دوطارف یعنای مصااحبه شاو      

 .  نمایيد دوسيه کاندید ثبت ن را امکان

     گيارد؛ زیارا    خصاوب اگار مصااحبه وقات بيشاتری شاما را مای       ه هميشه  ماده و باا حوصاله باشايد  با

 . سازدارزیابی سن را متاثر  اخذ مصاحبه شاید مان  تکميل مصاحبه گردیده و صحت له درعج

 خاااطر اطمينااان تااانه باا شااته باشاايد دا ت بگيریااد و در صااورتيکه شااکداشااه یاددر جریااان مصاااحب 

 .دو باره چک نمایيد را  ن از صحت معلومات 
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 :مراحل ارزیابی سن در طب عدلی:  5-2

قضاايه بااه   شااتر را درخواساات نماینااد يویااا درصااورتيکه متقاضاای تحقيااب ب درصااورت اخااتاف دریافاات هااا   

 .و یات راج  گردد یاطب عدلی وزارت صحت عامه در مرکت بخ  

 :باشد پروسه رسمی تابيت سن از جانب وزارت صحت عامه قرار هیل میدرین صورت 

ی جهاات یقضااا تحقيقاای و  شااخص مااورد نظاار طااور رساامی هریعااه اسااتعام از طریااب ارگااان هااای کشاافی    

اسااتعام معمااو د . ت معرفاای ميشااوندتعيااين ساان بااه طااب عاادلی مرکاات و یااا شااعبات طااب عاادلی در و یااا    

باه طاب عادلی معرفای ميگاردد و تقاضاای تعياين سان          مای باشاد کاه     نوعيات قضايه    ولد   اسم   عکا شامل 

 .گيرد صورت می

يااين ساان اسااتنتاش خااوی  را   ریاساات خاادمات طااب عاادلی بعااد از تکمياال معاینااات مربوطااه در مااورد تع     

مرجاا  تقاضااا کننااده بااه   هریعااه یااک فااورم جداگانااه کااه بااه نااام اکاات و یااا نظریااه طااب عاادلی یاااد ميشااود   

 .ارسال مينماید

 :یک مراجعه شود( 3)شماره  ضميمهبه جهت دریافت فورم 

در بعضاای مااوارد ادارات کشاافی و تحقيقاای و یااا بنااابر درخواساات معاینااه شااونده در صااورتيکه کاادام تضاااد   

ایان ماورد معایناه    مناب  موجود باشد دوباره باه طاب عادلی معرفای ميادارد کاه نظار باه قاانون طاب عادلی در            

عاینااه کميساايونی  در م. معاینااه متکاارر و یااا در اخاارین مرحلااه معاینااه کميساايونی را انجااام ميدهااد      تکميلاای 

 . لفه دعوت ميگردند و در زمينه ابراز نظر صورت ميگيردتمتخصصين شقوب مخ

بااه مااوارد  طااب عاادلی در سرتاساار کشااور  تمحاادودیت دسترساای بااه معاینااا بااا در نظاار داشاات مشااکات و

 :  تی باید توجه صورت گيرد 

اختياااری  باارای ارزیااابی ساانی بااه دلياال محاادودیت دسترساای بااه معاینااات طباای  انجااام معاینااات طباا :الااف 

کارمناادان مجاار  طباای  و ميباشاادافتانسااتان محاادود  مناااب  طباای دریاان مااورد در  زیاارا دسترساای بااه  اساات

پروسااه تابياات در راب ااه بااه  سااال211۵غاارش اطمينااان از ت بيااب کاماال قااانون رساايدگی بااه تخلفااات اطفااال  

 .به طورکافی وجود ندارد( ۱3ماده ) سن 

سان حاد اقال یاک ساال تفااوت        تابيات ی بارای  وزارت صاحت عاماه  معایناات طبا    لوماات  بر اسااس مع   :ب 

ساان تنهااا یااک ساان تقریباای را نشااان ميدهااد تااا اینکااه  تابيااتی معاینااات طباا. در هاار ده سااال نشااان ميدهاادرا 

نماای  و داکتااران  (قاارار دارد ۱8و  ۱۶ ميگویااد کااه بااين ساان: ب ااور ماااال)د ساان دقيااب داوطلااب را نشااان دهاا

 . شخص را تشخيص دهند ب یکتوانند عمر دقي
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ند   محااي  و فاکتورهااای دیگااری نياات ميتواننااد باار رشااد فيتیکاای داوطلااب تاثيرگااذار باشاا وراثااتتتااذی   :ج

 . سن یک داوطلب ميگردد تابيت در زمينهکه منتج بر عدم صحت معاینات طبی 

مناادان صااحی و  رساان بسااا از مسااائل و معماهااای اخاقاای را باارای کا     تابيااتی در انجااام معاینااات طباا   :د

ساان تکيااه باار روشااهای دارد کااه   در تابيااتی ساان م اارح ماای سااازد؛ زیاارا معاینااات طباا ارزیااابی کنناادگان 

هاادف و عکااا اکسااری باادون  گاارفتن ماننااد. وارد ماای سااازدمااوردنظر گاااهی عااوارش جااانبی بااه شااخص 

 .مفاد صحی

 دمیگردمسترد که بر اساس تدم تکمیل سن  فالم افظت اط. 6

اسااتخدام واجااد شاارای   سااال قاارار داشااته و ۱8گااردد کااه زیاار ساان ابياات تدر صااورتی کااه داوطلااب  :  6-۴

 در صاورتی کاه   . بگيارد باا فاميال طفال تمااس      شاعبه مربوطاه نيروهاای امنيتای افتانساتان بایاد فاوراد         نمی باشد

فامياال وجااود دارد و امکااان تماااس بااا  محافظاات طفاالدر مااورد  در جریااان مصاااحبه دیااده شااود کااه نگراناای

وزارت کااار  امااور اجتماااعی  شااهدا و معلااولين ت نيروهااای امنيتاای بایااد فااوراد طفاال هاام نباشااد  در  ن صااور

 . را م ل  سازند

بایااد  نيااروی هااای امنيتای کشااور طااور ماانظم توسا   ه مسااترد شااده با  درمااورد قضاایای هماه معلومااات   :  6-۲

 .نگهداری گردد محرمبه صورت د یثبت گردیده و نتيجه مصاحبه و ارزیابی سن با

و   مسااترد ميگردنااد باار اساااس عاادم تکمياال ساان از جلااب و جااذ       کااه  رخواساات کنناادگانی د :  6-۹

و نبایاد    بایاد واجاد شارای  پنداشاته شاوند      زمانی که شارای  سان را تکميال و باار دیگار مراجعاه مای نمایناد        

نتایج ارزیاابی قبلای کاه در ماورد شاان صاورت گرفتاه باود و یاا فاکتورهاای دیگاری کاه برخاورد ناام لوبی               

 .ای شان ارائه گرددرا در  ینده ببار می  ورد  بر

و یااا  بااودهشناسااایی ارائااه شااده نااا درساات  اسااناد کااه مشااخص شااود ارزیااابی ساانپروسااه در  هرگاااه  :  6-۱

ند تااا اقاادامات نيروهااای امنيتاای بایااد مقامااات مربوطاه را  م لاا  ساااز    باا اسااناد دیگاار همخااوانی نداشااته باشاد  

 . مناست اتخاه گردد

 تدم تکمیل سن مرخص میگردند  که بنابرم افظت اطفال استخدام شد  . 7

 و تااام هااایتجااساان در زیر افرادارزیااابی ساان  هرگاااه در جریااان تفتااي  هااای ماانظم و یااا تفتااي  خاااب   

 .این رهنمود قابل ت بيب ميباشد ۵ماده هدایت د  نشناسایی گردنيروهای امنيتی افتانستان 
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 ضمایم

 تقویم رویدادهای تاریخی افتانستان: ۴ضمیمه 

 رویدادهای تاریخی براساس تاریو هجری شمسی وميادی

ئيا جمهور اسبب م تصرف و یت کابل توس  طالبان  داکتر نجيب اهلل ر ۱99۶۳9۳2۷هه ش م ابب  ۱3۷۵۳۷۳۶

 داکتر افتانستان توس  افراد مسلب از دفتر سازمان ملل متحد درکابل بيرون کشيده شد وبه محل نامعلوم برده شد

 .دنجيب اهلل وبرادرش احمدزی ویاورش به قتل رسيده واجسادشان درچهاری راهی  ریانا به دار  ویخته ش

ئيا جمهوری اسبب جمهوری افتانستان درشهر مسکو ببرک کارمل ر( م ۱99۶۳۱2۳۱)هه ش م ابب  ۱3۷۵۳9۳۱۱

 .وفات یافت

ئيا سياسی جنب  اسامی افتانستان عليه جنرال جنرال عبدالمالک ر( م ۱99۷۳۵۳۱8)هه ش م ابب  ۱3۷۶۳2۳2۷

 .یف را بدست گرفتعبدالرشيد دوستم رهبر ن حت  قيام نمود واداره و یت متارشر

 .شهرمتارشریف بدست طالبان افتاد( م  ۳۵۳2۶ ۱99۷)هه ش م ابب  ۱3۷۶۳3۳3

 .گردیدقيام عمومی عليه طالبان درشهر متارشریف  غاز ( م ۱99۷۳۵۳2۶)هه ش م ابب  ۱3۷۶۳3۳۵

از و یات  گين که برنيروهای شان به وجود  مدطالبان بعد ازتلفات سن( م  ۱99۷۳۵۳2۷)هه ش م ابب  ۱3۷۶۳3۳۶

 .شمالی کشور عقب نشينی کردند

رژیم طالبان نام رسمی کشور را به امارات اسامی افتانستان تبدیل ( م ۱99۷۳۱۳2۷)هه ش م ابب  ۱3۷۶۳8۳۴

 .کرند

یک پرونده طياره مسافربری مربو   ریانا درنتدیکی شهر کویته ( م ۱998۳۱۳۱3)هه ش م ابب  ۱3۷۶۳۱1۳23

 .پاکستان سقو  کرد

 .داکتر محمدیوسف صداعظم سابب افتانستان در لمان وفات یافت( م  ۱998۳2۳۴)هه ش م ابب  ۱3۷۶۳۱1۳23

در اثر زلتله شدید در و یت تخار حد اقل پنج هتار تن جان خود را ( م  ۱998۳2۳۴)هه ش م ابب ۱3۷۶۳۱۱۳۱۵

 .از دست دادند

ی  ریانا درجنو  و یت کابل سقو    مربو  شرکت هواییک بال طياره بوین)هه ش م ابب  ۱3۷۶۳۱2۳28

 .کرد

 .گرفتطالبان برای بار دوم کنترول شهر متارشریف را بدست ( م ۱998۳8۳8)هه ش م ابب  ۱3۷۷۳۵۳۱۷

گار ایرانی درقونسلگری  نها درشهر تن دییلومات ویک خبرن 9( م  ۱998۳8۳8)هه ش م ابب ۱3۷۷۳۵۳۱۷

 .متارشریف توس  طالبان به قتل رسيدند

 .شهرتالقان و یت تخار بدست طالبان افتاد( م ۱998۳8۳۱۱)هه ش م ابب  ۱3۷۷۳۵۳۱9

 .طالبان دست به قتل عام اهالی وافراد مسلب متار زدند( م  ۱998۳8۳8)هه ش م ابب  ۱3۷۷۳۵۳۱۷
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رهار هدف حمات موشکی گا ه نظامی در و یت خوست و ننگیای دو ( م۱998۳8۳21)هه ش م ابب  ۱3۷۷۳۴۳29

 رفتگامریکا قرار 

 . و یت غور و با ميان به دست طالبان افتاد( م۱998۳9۳۱3)هه ش م ابب  ۱3۷۷۳۶۳22

 .طالبان مجسمه باميان را تخریب نمود( فبروری ۱999)هه ش م ابب  ۱3۷۷دلو 

 . لبان از کندهار فرار کرداسماعيل خان والی اسبب هرات از زندان طا( م2111۳3۳2۶) هه ش م ابب ۱3۷9۳۱1۳28

طالبان مجسمه باميان را که یکی از  ثار باستانی در جهان بود تخریب ( م211۱۳3۳9)هه ش م ابب ۱3۷9۳۱2۳۱9

 .کردند

احمد شاه مسعود در من قه خواجه بهاالدین و یت تخار توس  دونفر ( م211۱۳9۳9) هه ش م ابب۱381۳۶۳۱8

 .ه بودند به قتل رسيدار معرفی نمودگعربی که خود را خبرن

 .تهاجم  مریکا به افتانستان( م  211۱۳۱1۳۷)هه ش م ابب ۳ ۱381۳۷۳۱۵

عبدالحب قوماندان سابب مجاهدین را اسير وبا همراهان  در  طالبان( م 211۱۳۱1۳2۶)هه ش م ابب ۱381۳8۳۴۳

 .و یت لوگر کشته شد

 .شهر متارشریف بدست نيروهای جبهه متحد ملی افتانستان افتاد( م 211۱۳۱۱۳9)هه ش م ابب  ۱381۳۶۳۱8

گاه نظامی طالبان در اطراف شهر کابل ازدست شان بيرون  خرین پای( م  211۱۳۱۱۳۱2)هه ش م ابب ۱381۳8۳2۱

 .شد

 .رئيا اداره موقت افتانستان تعين گردیدحامد کرزی ( م 211۱۳۱2۳۵)هه ش م ابب  ۱381۳9۳۱۴

 .گرفتندنيروهای مخالف طالبان کنترول و یت قندهار را بدست ( م211۱۳۱2۳۷)هه ش م ابب  ۱381۳9۳۱۶

دوران اول ریاست جمهوری حامدکرزی ( م211۴دسامبر ۷و 211۱دسامبر  22هه ش م ابب  ۱381۳9۳۱۴

 .وحکومت انتقالی افتانستان

 3ساسی افتانستان پا ازحدود گه تصویب قانون ااعضای لویه جر( م 211۴۳۱۳۴)هه ش م ابب  ۱382۳۱1۳۱۱

ازمواد پي  نویا قانون اساسی باخره قانون اساسی جدید  .هفته بح  وتبادل نظر وچند روز تن  برسر برخی

 .افتانستان را تصویب کردند

 .برکناری اسماعيل ازسمت مقام و یت هرات( م  211۴۳9۳۱۴)هه ش م ابب ۱383۳۶۳2۴۳

 .                                  انتخابات ریاست جمهوری افتانستان( م211۴۳۱1۳9)هه ش م ابب  ۱383۳۷۳۱8
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 :فهرست اسامی به منظور استخدام دواطلب کنندگان:  (۲)ضمیمه شمار  

  :اسم ارزیابی کننده تاریو امضاء

    

  :اسم درخواست کننده تاریو امضاء

    

  مراحل پروسه  

وسن که تشخيص  نوعيت

 گردیده

 ۱ اسناد بلی یا خير

 الف شناسنامه  

   تصدیب نامه تولد  

 ش اسناد صحی یا کارت واکسين  

 د اسناد تحصيلی  

  اسناد سایر  

  صحی درصورت موجودیت۳نتایج معاینات طب عدلی  

سوا ت ارائه شده ویاداشت 

سن تشخيص شده   ها

 توس  جوابات

 2 مصاحبه درخواست دهند  بلی     یا    نخير  

گی عارضين مشخص بسازید که  ن جوابات درباره زند  

 باشد ۱8مرد یا زن ممکن زیرسن 

 الف

جوابات درباره تاریخچه خانواده وشجره خانواده که  ن   

 باشد ۱8زن ممکن زیرسن  مردیا

  

و ن جوابات درباره رویدادهای محلی وملی که  ن مرد   

 باشد ۱8زن ممکن زیرسن 

 ش

سوا ت ارائه شده ویاداشت 

 سن تشخيص شده توس  ها

 جوابات

 3 مصاحبه با خانواد  یا اتضای جامعه بلی     یا نخير

گی عارضين مشخص بسازید که  ن جوابات درباره زند  

 .باشد ۱8زیرسن  است  مرد یا زن ممکن

 الف

جوابات درباره تاریخچه خانواده وشجره خانواده که  ن      
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 باشد ۱8زیرسن  است  مردیازن ممکن

جوابات درباره رویدادهای محلی وملی که  ن مرد و ن   

 باشد ۱8زیرسن  است زن ممکن

 ش

ماحظات وسن طوریکه 

 ارزیابی گردیده

 ۴ نتایج بررسی کلی بلی      یا    نخير

 اسناد موجود وبررسی ارزیابی مصاحبه هابراساس نتایج   

کنندها ازکليه اوامرمربو  برمبنی اصول احکام رهنمود 

 ۱8گردد که عارش زیرسن بررسی سن مشخص می 

 است

 الف 

تاریو واسم نمایندگی 

 شخص۳

ارزیابی  ۴8حفظ وارجاع درصورتیکه تارض زیرسن  بلی      یا    نخير

 گردید  باشد 

۵ 

 الف خانواده تماس گرفته شده واطا  داده شده   

 نمایندگی دیگرتماس گرفته  شده یا اطا   داده شده یا  
Molsamd 

  

 ش شده طفل با خانواده اش دوباره یکجا  

 د اقدامات اتخاهگردیده سایر  
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   دولت جمهوری اسالمی افغانستان                                                       

 وزار  ص ت تامه

 ریاست خدما  طب تدلی

 مدیریت امبوالتوری

 اکت اکسپرتیزتدلی طبی تعین سن ذکور

 

 )               (شمار    ثبت                                                         )                  (                                                   نمبرصادر   

                                          /     :         / تاریخ                                                                                                        :        /        /                   تاریخ

  مودمه

وقت و زمان  چگونگی معاینه مرج  ارسالی شهرت معاینه شونده

 معاینه

  به حضور داشت تيم معاینه کننده محل معاینه

         اسم

  ولد

  ولدیت

 تشریح
 تالیم نشو و نمایی

طول 

 قد

درجه سایدگی  تعداد دندان ها

 دندانها

 احتام تتير واز اعضای تناسلی اشعار ات جلدیيتفص

دندان های  

 دایمی

ما 

حظا

 ت

 رن  جلد 

 رخسار

گابی 

 روشنت

    موجود یاخيرت ری 

  بروت 

دندان های 

 شيری

  اب    

  صدر

تعداد 

مجموعی 

 دندانها

     عانه

  سيب  دم  صتن

 

 :استنتاج

به این نتيجه می رسيم که به استناد عایم نشو نمائی وم العه )                    ( ولد )                     ( ازمعاینات عدلی طبی تابيت سن اسامی 

 .سال تخمين می گردد)                      ( سن فعلی موصوف )                  ( کليشه 
 

 با احترام

 ریاست خدما  طب تدلی

 (۹)ضمیمه شمار  


