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مقدمه
دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زون مرکز)کابل(، هفت والیت مرکز افغانستان 
)کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوگر و غزنی( را تحت پوشش دارد. دفتر ساحوی کابل 
عالوه بر تطبیق برنامه های کمیسیون در والیات متذکره، اجرای بخشی از فعالیت های دفتر مرکزی نظیر 

پیگیری قضایای نقض حقوق بشر در سطح ملی را نیز به عهده دارد.
دفتر ساحوی کابل طی سه سال گذشته) از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸(، فعالیت ها و دستاوردهای چشم گیر 
و قابل مالحظه در حوزة نظارت بر رعایت حقوق بشر، توسعه و حمایت از آن داشته و خدمات مؤثر 

و با کیفیت حقوق بشری برای شهروندان عرضه داشته است.
در متن حاضر، بخشی از عمده ترین دستاوردهای دفتر ساحوی کابل در سه سال گذشته به صورت 

فهرست وار به بررسی گرفته شده است:
اول: آموزش و ترویج حقوق بشر

دفتر ساحوی کابل در سه سال گذشته، دانش و آگاهی ۲۰۶۰۸ نفر )۱۰۸۱۰ زن و ۹۷۹۸مرد( را 	 
در زمینه حقوق بشر از طریق تطبیق برنامه های زیر ارتقاء بخشیده است:

 تدویر ۱۹ عنوان کنفرانس ملی و محلی
 تدویر ۶۹ عنوان سیمنار علمی، کارگاه  آموزشی و کورس ده روزة آموزشی

 تدویر۱۹۹ جلسة آموزشی، آگاهی دهی و هماهنگی
 امضاء تفاهم نامه با ۱۸ دانشگاه دولتی و خصوصی و تدریس مضمون حقوق بشر در آن

 برگزاری ۲۶ برنامه بازدید دانشجویان از دفتر ساحوی کابل
به تعداد۴۵۴۳۷ نسخه ماهنامه حقوق بشر و سایر نشرات و جزوات کمیسیون را در تمام ساحات 	 

تحت پوشش توزیع نموده است.



به تعداد۵۳۲۷۵ دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی را از طریق رسانه های دیداری و شنیداری در 	 
سطح ملی و محلی به نشر رسانده است.

دوم: نظارت بر رعایت حقوق بشر و بررسی شکایات حقوق بشری
دفتر ساحوی کابل در سه سال،۷۱۸۱ مورد شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر، خشونت علیه 	 

زنان، اطفال و اشخاص دارای معلولیت را ثبت، رسیدگی و پیگیری  نموده است.

از میان شکایات ثبت شده، به تعداد ۲۴۵۹ مورد آن نقض حقوق بشر تشخیص گردیده، به 	 
نهادهای مربوطه ارجاع شده و مورد پیگیری قرار گرفته است.

۷۸ فیصد قضایای نقض حقوق بشردر نتیجه پیگیری دفتر ساحوی کابل حل و فصل شده است 	 
و متباقی آن تحت رسیدگی قرار دارد.

دفترساحوی کابل ۴۱۷ بار از محالت سلب آزادی) محابس، توقیف خانه ّها، نظارت خانه ّها و 	 
مراکز اصالح و تربیت اطفال( بازدید و نظارت کرده است.

حین نظارت از محالت سلب آزادی، با ۱۵۹۴ نفر زندانی)۱۰۰۶ مرد، ۳۵۱ زن و ۲۳۷ طفل( به 	 
صورت مستقیم مصاحبه صورت گرفته است.

در نتیجه نظارت از محالت سلب آزادی، به تعداد ۲۷۱ زندانی )۳ زن و ۲۶۸ مرد(  شناسایی 	 
گردیده که به صورت غیر قانونی در محالت سلب آزادی به سر می برده و با مداخله قانونی دفتر 

ساحوی کابل آزاد شده اند.



۲۲۲ مورد سفارش جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در محالت سلب آزادی به مسئولین امور 	 
راجع شده است که اکثریت این سفارشات از جانب مقامات مسئول تطبیق و عملی شده است.

کارمندان دفتر ساحوی کابل در روند تطبیق ۱۷ فرمان مقام عالی ریاست جمهوری در زمینه 	 
عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین اشتراک دوامدار نموده و در کنار سایر اعضای 

کمیسیون تطبیق فرامین، دوسیه ۲۰۷۹۳ محبوس و محجوز را مطالعه و بررسی کرده است.
از مزایای فرامین 	  انجام شده، ۱۶۹۳۹ نفر زندانی واجد شرایط استفاده  نتیجه بررسی های  در 

تشخیص گردیده اند.
دسترسی 	  میزان  بررسی  منظور  به  مرد(  و ۱۲۴۶  زن  نفر)۱۴۲۵  با ۲۶۷۱  کابل  ساحوی  دفتر 

شهروندان به حقوق و آزادی های بشری مصاحبه نموده است.

سوم: حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر
دفتر ساحوی کابل، ۴۵۶ نفر)۲۹۱ زن،  ۱۳۵ مرد و ۸۳ طفل( از اشخاص آسیب پذیر را از طریق 	 

معرفی آنان به نهادهای حمایت کننده، مورد حمایت قرار داده است.

این افراد به نهاهای حقوقی جهت برخورداری از وکیل مدافع، مراکز حمایوی زنان و اطفال و 	 
نهادهای حمایت کننده دیگر معرفی شده اند



چهارم: دستاوردهای عمومی
کوتاه 	  گزارش  عنوان   ۳۰ و  ساالنه  نظارتی  تحقیقی-  گزارش  عنوان   ۱۷ کابل،  ساحوی  دفتر 

مرکز  حوزه  در  بشر  حقوق  وضعیت  از  واضح  تصویر  که  کرده است  نشر  و  تهیه  موضوعی 
افغانستان ارائه می دهد.

به تعداد ۲۱۹۷۶ نفر)۱۳۰۴۳ زن و ۸۹۳۳ مرد(به دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده  و از خدمات 	 
حقوق بشری دفتر مستفید شده اند.

در کتابخانه دفتر ساحوی کابل بیش از ۷۰۱۴ جلد کتاب به زبان های دری، پشتو و انگلیسی در 	 
حوزه حقوق بشر و مطالب مرتبط موجود است.

دفتر ساحوی کابل در ۱۵ شبکه و کمیتة دادخواهی و هماهنگی حقوق بشر عضویت داشته در 	 
سه سال گذشته، در بیش از ۱۸۰ جلسه این شبکه ها اشتراک نموده است.

دفتر ساحوی کابل، طی سه سال، ۴۰۳ مکتوب به ادارات دولتی و غیر دولتی صادر نموده و ۲۶۸ 	 
مکتوب از ادارات دولتی و غیر دولتی دریافت نموده است.

براساس ارزیابی ساالنه بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی کمیسیون، دفتر ساحوی کابل در 	 
سال مالی ۱۳۹۶ ،۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برنامه عمل ساالنه خویش را به صورت کامل اجراء و تطبیق 

کرده است.
دفتر ساحوی کابل با ادارات دولتی همکار و تمام حکومت های محلی به خصوص مقام والیت 	 



در هر هفت والیت مرکز افغانستان رابطه محکم کاری ایجاد کرده است.
دفتر ساحوی کابل، پنج شورای رضاکار حقوق بشر در ساحات تحت پوشش ایجاد نموده و با 	 

فعاالن حقوق بشر، جامعه مدنی و رسانه ها ارتباط کاری خویش را تقویت کرده است.



همایش بزرگ زنان؛ آتش بس برای صلح

کنفرانس حقوق بشر و انتخابات



محفل امضاء تفاهم نامه با ۱۲ دانشگاه دولتی و غیر دولتی برای سال تحصیلی ۱۳۹۸



کنفرانس حمایت از حقوق قربانیان تروریزم در والیت پروان

 کورس ده روزة حقوق بشر




