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السودان  :اتهامات تجاه المدافع عن حقوق اإلنسان حافظ هارون

في يوم  16يونيو  2021انعقدت جلسة االستماع الثانية بمحكمة جنايات بحري وسط لمحاكمة للصحفي والمدافع عن حقوق اإلنسان حاف ظ
هارون  ،وستقد الجلسة الثانية يوم  24يونيو .في مواجهة حافظ هارون عدد من االتهامات منها تهديد شرطي  ،اإلزع اج الع ام وإعاق ة عم ل
الشرطة.
حافظ مدافع سوداني عن حقوق اإلنسان وص حفي ،يعم ل بص حيفة التي ار  .عمل ه ي تركز في التوثي ق النتهاك ات حق وق اإلنس ان في دارف ور
ومناطق النزاعات األخرى في السودان.
فى يوم  20مايو  2021تعرض حافظ هارون لمحاول ة س رقة داخ ل منزل ه بمدين ة الخرط وم بح ري  ،وذل ك عن د ذهاب ه إلي قس م الش رطة
بالمنطقة لتسليم السارق .رفض الشرطي استالم شكوى حافظ  ،وبعد إصراره علي ذاك تم إيداعه فى الحراسة لمدة  12ساعة تعرض خالله ا
حافظ إلي تعذيب وإهانة لفظية  ،وتم إطالق سراحه بالضمانة الشخصية  .تلقي حافظ عالج بالمستش فى من اإلص ابات وآالم في رقبت ه وعين ه
بسبب التعذيب فى الحبس  ،وهي إصابات طفيفة وال توجد جروح خطيرة.

في يوم  23يونيو  2021تم اعتقال حافظ هارون  ،مجدداً في قسم شرطة بحري عقب خروجه من مكتب الشرطة األمنية لتدوين بالغ ات في
مواجهة منسوبي الشرطة الذي اعتدوا علي ه في  20يوني و .طلب من ه ف رد الش رطة أن يتن ازل عن البالغ ات في مواجه ة منس وبي الش رطة
وحينما رفض المدافع عن حقوق اإلنسان قبول ذلك تم اعتقال ه مج دداً لم دة  6س اعات ،الى أن تم إطالق س راحه بالض مانة العادي ة .فى نفس
اليوم تم تدوين عدد من البالغات فى مواجهته منها تهديد موظف عام  ،واإلزعاج العام إعاقة عم ل الش رطة .أوض ح الم دافع أن هنال ك بالغ
آخر في مواجهنه لم يتم إعالمه بتفاصيله بعد.
في الثاني من يونيو  2021بدأت محاكمة المدافع عن حقوق اإلنسان أمام محكمة جناي ات بح ري وس ط .وفى ي وم  16يوني و  ،2021ك انت
جلسة المحاكمة الثانية أمام نفس المحكمة و حيث حضر عدد من منسوبي الش رطة كش هود اته ام ض د الم دافع عن حق وق اإلنس ان .تم تحدي د
الجلسة القادمة يوم  24يونيو  2021حيث ستستمع المحكمة لشهود الدفاع وقد يصدر قرار المحكمة.
ألزال حافظ هارون يتعرض للمضايقات من قبل منسوبي الشرطة  ،وقد تم توقيفه وتفتيشه أكثر من مرة .
فرونتالبن ديفندرز تشعر بقلق عميق تجاه االتهامات والمضايقات المس تمرة للم دافع عن حق وق اإلنس ان ،وتعتق د أن ه ذه المض ايقات ج اءت
نتيجة نشاطه الحقوقي و السلمي.
تطالب فرونت الين ديفندرز السلطات السودانية بالتالي -:

 -1شطب كل البالغات في مواجهة حافظ ،العتقادها أنها جاءت كرد فعل لنشاطه السلمي والحقوقي
 -2إجراء تحقيق فورى في ما تعرض له المدافع حافظ هارون من اعتقال ،واعتداءات ،وإس اءات, ،أن يتم ونش ر نت ائج التحقي ق بم ا يتماش ى
مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
- 3توفير الضمانات الكافية للمدافعين عن حقوق اإلنسان للقيام بعمله المشروع دون قيود بما فيها المضايقات القضائية.

بكل احترام تذكركم فرونتالين ديفندرز بإعالن األمم المتحدة المتعلق بحق ومسئولية األفراد والجماع ات وهيئ ات المجتم ع في تعزي ز وحماي ة
حق وق اإلنس ان والحري ات المع ترف به ا عالمي ا ً الص ادر في ديس مبر  ،1998ومش روعية عم ل الم دافعين عن حق وق اإلنس ان  ،حقهم في

التنظيم والتجمع السلمي  ،والقيم بعملهم دون خوف .كما أننا نلفت انتباهكم للمادة (-6ب) "حرية نشر اآلراء والمعلومات والمع ارف المتعلق ة
بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،أو نقله ا إلى اآلخ رين أو إش اعتها بينهم ،وف ق م ا تنص علي ه الص كوك المتعلق ة بحق وق اإلنس ان
وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ” .والمادة “ 2 -12تتخذ الدولة جميع التدابير الالزمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة
له بمفرده وباالشتراك مع غيره ،من أى عنف او تهديد ،أو انتقام ،أو تمييز ضار فعالً أو قانوناً ،أو ض غط ،أو أى إج راء تعس في آخ ر نتيج ة
لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا آإلعالن ”.
الرجاء إعالمنا بأي خطوات سيتم اتخاذها من قبلكم فيما يتعلق بهذه القضية.

Yours sincerely,

Andrew Anderson
Executive Director

