
 HUDO Centre  
 

 2018 أبريل 8

 (16متـابعــة )

 محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

 كانت. القاضى/ عابدين حامد ضاحى ة الخرطوم شمال أماممكحبم 2018 أبريلمن  الثامن والعشرونفي  لمحاكمةل ةجلسال هذه قدتع  

من  الحادي عشرضي حدد القافي هذه الجلسة أدلي ثالثة من شهود الدفاع بإفادتهم.  .األطراف عدا وكيل النيابةبحضور كل الجلسة 

 .لجلسة القادمةموعداً ل 2018 أبريل

 

  ةجلسالحيثيات  خصمل

ً  11:00في تمام الساعة  2018 ابريل 28يوم بدأت الجلسة  بمحكمة الخرطوم شمال أما القاضي/ عابدين  )بتوقيت السودان(صباحا

كما تم إستجوابهم بواسطة  متهاأدلي ثالثة من شهود الدفاع بإفاد في هذه الجلسة. عدا وكيل النيابة حامد ضاحي وبحضور كل األطراف

 كما يلي: اتاإلفادملخص  محامين ولقد كانالقاضي وهيئتي ال

 (بجنوب كردفان عضو المجلس الوالئيشاهد الدفاع األول/ قيدوم معال ضيف هللا )

  ولقد شاهدت المتهمين حامد المنزول ، كنت حضوراً بإجتماع المحلية 2016الثاني من سبتمبر في يوم الجمعة

 .ذهبا بعد ذلكأين ال أعلم من أين حضرا لإلجتماع أو وأبكر فضل المولي حضوراً ولكني 

  لمجلس الوالئيكنت عضواً بالدفاع الشعبي قبل أن أشغل منصب نائب الدائرة لدي القد. 

 السنادرة ليست معسكراً للمتمردين. 

 شاهد الدفاع الثاني/ التوم الطيب حماد

  55 العمر مزارع،أعمل بقرية شركيال، أنا أقطن  ً  عاما

  ي وهم يقودون دراجات ، حضر المتهم/ أحمد الطيب مع إبني لمنزل2016في يوم الخميس األول من سبتمبر

ً  الياليوم التصباح روا بخارية، غاد  .حوالي الساعة الثامنة صباحا

 في قضية السنادرة ينمتهمضمن اللطيب لم أكن أعلم قبل اليوم بأن أحمد ا. 

 شاهد الدفاع الثالث/ عبدالرحمن إبراهيم المهدي

 65، أعمل مزارعاً، العمر أنا أقطن بمدينة العباسية  ً  .عاما

  والد المتهم الثامن/ الهاديأنا.  

 كان الهادي متواجداً بالمنزل  في ذاك اليوم ً   .حتي الساعة الحادية عشر صباحا
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 .الهادي مجند بالدفاع الشعبي وكانت لدية بندقية بالمنزل 

 لقد حضرت حوالي جلستين في هذه المحاكمة. 

 

بأن هذه الجلسة هي الجلسة األخيرة له حيث تمت ترقيته لقاضي إستئناف وستكون الجلسة القادمة في يوم بنهاية الجلسة، أعلن القاضى 

حامو الطرفين فقط وذلك ميحضرها  عبارة عن جلسة إجرائية( بتوقيت السودانعند الساعة الحادية عشر صباحاً ) 2018أبريل  11

  .حينها( لم يحدد بعد)في مواصلة نظر القضية تسليم ملف القضية للقاضي الذي يخلفه  راءاتلحضور إج

 

 مالحظات

 المتهم الثامن ولكن القاضي أرجأ األمر لحين د هادة الشاهد الثالث ألنه والتقدمت هبئة اإلتهام بطلب للقاضي تطلب رفض ش

 .مرحلة وزن وتقييم البينات

 لقد أحيل المستشار القانوني العسكري/ أمير غالب للصالح العام منذ الشهر المنصرم ولكنه مازال يواصل الدفاع عن المتهمين. 

 

 وصيات/ مناشداتت

 جميع المعنيين، وخاصةً:  HUDOتحث منظمة

  .المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة 

 ات المحاكمة.الناشطين والمناصرين بمتابعة حضور جلس 

 .السفارات والبعثات الدبلوماسية لمراقبة سير المحاكمة 

 .اإلعالم السودانى والدولى بإيالء المحاكمة التغطية اإلعالمية الالزمة 
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