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  )٤( متابعة

  محاكمات النيل األزرق
  
  

وكانت علي مدار ، عبدالمنعم يونس/ زرق أمام القاضيمحاكمة المتهمين في أحداث النيل األجلسات تواصلت بمدينة سنجه 

  :كاآلتي صيلهايومين تفا
  

  )٢٠١٣يوليو  ٧(ألول اليوم ا
  

  الرشيد العمده خوجلي/ المتهم) ٥٠٢٨/٢٠١١(البالغ رقم 

كما إستجوب . هذه هي الجلسه الثالثه في البالغ، إستمعت فيها المحكمه إلثنين من شهود اإلتهام وبذا أغلق اإلتهام قضيته

  .القاضي المتهم
  

  جمعه حامد ناصر/ المتهم) ٥٢٧٦/٢٠١١(البالغ رقم 

 ٢٢(حددت المحكمه يوم ، والتي إستمعت المحكمه فيها للمتحري والشاكي وأحد شهود اإلتهام األولى لسه اإلجرائيههذه هي الج

  .لسماع بقية شهود اإلتهام) ٢٠١٣يوليو 
  

  )٢٠١٣يوليو  ٨(اليوم الثاني 
  

  المتهم الرشيد العمده خوجلي) ٥٠٢٨/٢٠١١(البالغ رقم 

وذلك ، ت المحكمه الدعوه في مواجهة المتهم وأفرجت عنه لعدم كفاية أدلة اإلتهامهذه هي الجلسه الرابعه في البالغ، شطب

  .من قانون اإلجراءات الجنائيه) ١٤١/١(حسب الماده 
  

حسن / علي تقل بوالد / النور جاكن جاكوني / علي إدريس / صدام عباس جون : المتهمين) ٤٣٢٥/٢٠١١(البالغ رقم 

  نبيل طه أمير/ سليمان موسي 

. لسه إجرائيه طالت لخمسه ساعات إستمعت فيها المحكمه للمتحري األول والثاني وللشاكي وألربعه من شهود اإلتهامفي ج

  . إلستجواب المتهمين) ٢٠١٣يوليو  ٢٢(حددت المحكمه جلسه يوم . بعدها قفلت النيابه ملف اإلتهام
  



  جلسات أخري قادمه
  

  :وجيه التهم في البالغات اآلتيهلت) ٢٠١٣يوليو  ٢٢(ت المحكمه جلسات ليوم نلعأ

 موسى جاه اهللا أندو/ المتهم) ٤٠٨٦/٢٠١١(البالغ رقم  •

 الشيخ علي النور/ المتهم) ١٧١٦/٢٠١١(البالغ رقم  •

 السر عامر الزاكي ، عبداهللا الزين رجب / المتهمين) ٤٥٢٣/٢٠١١(البالغ رقم  •
  

  )٧٩(للمتهمين ال) ٤١٧٦(البالغ رقم 

   .لم تتخذ المحكمه أي إجراء بخصوصهم ولم تحدد أي تاريخ لسير محاكمتهم حتي اآلن
  

  :نقاط هامه

 .كان للظهور الالفت لهيئة الدفاع الداعم األساسي للمتهمين وأسرهم �

المتهم فيه الرشيد العمده خوجلي لعدم كفاية األدله، ) ٦٠٢٨/٢٠١١(في البالغ رقم  ىلقد شطبت المحكمه الدعو  �

ولقد شطب القاضي الدعوه إستنادًا علي المادة  !!!!قت سراحه ليجد نفسه موقوف عن العمل بسبب الغيابوأطل

 :من قانون اإلجراءات الجنائيه السوداني، والتي نصها) ١٤١/١(

  شطب الدعوى الجنائيه أثناء المحاكمه 

  البينه ال تؤدي إلي إدانته، فعليها أن إذا تبين للمحكمه بعد سماع اإلتهام وٕاستجواب المتهم أن ): ١٤١/١(المادة 

  تصدر أمرًا بشطب الدعوى الجنائيه واإلفراج عن المتهم، فإذا تعلق بالدعوى الجنائيه حق ما إلي     

  ).٢٠٤(الغير فعلى المحكمه قبل اإلفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق الماده     

 .بالبالغالعمل فواصل الثاني  اقسم آخر ثاني وذلك نسبه لنقل األوليوجد متحريان أول و ) ٤٣٢٥/٢٠١١(في البالغ  �

لتحديد التهم بواسطة المحكمه في بعض البالغات المذكوره آنفًا، جلسات ) ٢٠١٣يوليو  ٢٢(تعتبر جلسات يوم �

 .من عدمهمفصليه يتحدد بها سير المحاكمه 
 

  نداء

لكل السفارات ووكاالت األمم المتحده  فما زال النداء موجهاً  .يهمرحله هامه يتحدد فيها سير القض جلسات المحاكماتدخلت 

 .والمنظمات المحليه والدوليه والناشطين بضرورة حضور الجلسات
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