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 محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

 

منهم بينما الجلستين  جلستين قدتع  علي التوالي. 2018من مايو  30و 29، 23، 22قد كان مقرراً أربعة جلسات للمحاكمة في ل

ة الخرطوم شمال مكحمب من إحضار الشهود. ع قدت الجلسات نسبة لعدم تمكن هيئة محامي الدفاعإنعقادهم  \بمجرتأجيلهما األخريين تم 

 2018 يوليومن  الخامس والسادسومي يحدد القاضي . وبحضور كل األطراف عدا وكيل النيابة القاضى/ عابدين حامد ضاحى أمام

 موعداً للجلستين القادمتين.

 تينجلسالحيثيات  خصمل

 من شهود الدفاع كما تم إستجوابهم بواسطة هيئتي المحاميين (3ثالثة )تم اإلستماع لشهادة  2018 مايو من الثاني والعشرون جلسة في

 الشهود هم:في غياب وكيل النيابة.  والقاضي

 .سنة، مزارع، يسكن قرية المويلح 32أحمد عمر عثمان، : الرابع عشرشاهد الدفاع 

 .قرية المويلحيسكن سنة، مزارع،  31يوسف آدم الفكي، : الخامس عشرشاهد الدفاع 

 سنة، مزارع، يسكن قرية المويلح. 28الزين محمد عثمان، : السادس عشرشاهد الدفاع 

 

 تم تأجيل الجلسة عند بدايتها وذلك نسبة لفشل هيئة محامي الدفاع في إحضار الشهود. 2018في جلسة الثالث والعشرون من مايو 

 

( آخرين من شهود الدفاع كما تم إستجوابهم بواسطة هيئتي 3تم اإلستماع لشهادة ثالثة ) 2018ع والعشرون من مايو في جلسة التاس

 المحاميين والقاضي في غياب وكيل النيابة. الشهود هم:

 ، يسكن مدينة العباسية.مزارعسنة،  80، آدم ساغة مضوي: لسابع عشرشاهد الدفاع ا

 .سنة، تاجر مواشي، يقطن مدينة العباسية 32اشي برمة محمد جودات، خر: شاهد الدفاع الثامن عشر

سنة، عاطل، يسكن مدينة العباسية. هو أخ شقيق للمتهم الرابع عشر/ محمد  35شاهد الدفاع التاسع عشر: عبدهللا نصرالدين داؤود، 

 نصرالدين.



 HUDO Centre  
 

ع بطلب للقاضي راجين إعطاءهم مهلة ليتمكنوا من إحضار ، عند إفتتاح الجلسة تقدم محاميي الدفا2018في جلسة الثالثون من مايو 

 . الشهود حيث أنهم فشلوا للمرة الثانية. إستجاب القاضي لطلبهم بالموافقة

 لقد كان ملخص إفادات هؤالء الشهود كما يلي:

  السنادرة.حين وقعت أحداث  2016أفاد الشهود بأن المتهمين أدناه كانوا في معيتهم صباح الثاني من سبتمبر 

o  السادس/ برداب محمد أبكر والسابع/ عثمان محمد عثمان ينالمتهم حولأفاد ثالثة من الشهود. 

o محمد نصرالدين داؤود/ إثنين من الشهود حول المتهم الرابع عشرأفاد أ. 

o  أبكر فضل المولي/ المتهم الثاني عشرأفاد أحد الشهود حول. 

 ته أو إستجوب بواسطة المتحري، فقط تم إخطارهم مؤخراً بواسطة زوي المتهمين ليس هناك من بين الشهود من قد أدلي بإفاد

 بالحضور للشهادة بالمحكمة. 

   هبت بالقرب أحد المتهمين أفاد بأنه علم من بعض األطفال الذين كانوا مع الماشية المنهوبة )سبب الهجوم علي السنادرة( بأنها ن

 شمال  –تحرير السودان ة بواسطة أفراد من الجيش الشعبي لمن قرية السنادر

ن حتي تتمكن هيئة الدفاع من إحضار شهود الدفاع موعداً للجلستين القادمتي 2018حدد القاضي يومي الخامس والسادس من يونيو 

 .لإلدالء بشهادتهم

 وصيات/ مناشداتت

 جميع المعنيين، وخاصةً:  HUDOتحث منظمة

  .المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة 

 .الناشطين والمناصرين بمتابعة حضور جلسات المحاكمة 

 سير المحاكمة. السفارات والبعثات الدبلوماسية لمراقبة 

 .اإلعالم السودانى والدولى بإيالء المحاكمة التغطية اإلعالمية الالزمة 
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