
 HUDO Centre  
 

 7102أكتوبر  01

 (7ة رقم )عــابــمت

 مة مرتكبى مجزرة السنادرةـاكـمح

 

القاضى/ عابدٌن حامد ضاحى بمحكمة الخرطوم شمال أمام  7107كمة فى الثالث من أكتوبر اُعقدت الجلسة الثالثة للمح

أكتوبر موعداً  08من جملة الذٌن حضروا الجلسة السابقة. أعلن القاضً ٌوم  األطراؾ عدا أحد المتهمٌنبحضور كل و

 للجلسة القادمة.

 كمة الثالثةاجلسة المحوقائع ملخص 

القاضى/ الثانٌة عشرة ونصؾ تماماً أمام  (07:21كمة عند الساعة )احُعقدت الجلسة الثالثة للم 7107فى الثالث من أكتوبر 

هٌئة ، / بارودستاذاسة األاإلتهام برئ ًٌة السٌد/ محمد الصافى وهٌئة محامكل من وكٌل النٌاب بحضورعابدٌن حامد ضاحى و

عدد كبٌر من المواطنٌن كما حضرها المتهمٌن جل  العسكري، المستشار القانونى / أمٌر،ستاذالدفاع برئاسة األ ًٌمحام

 والناشطٌن والصحفٌٌن.

لدفاع عن لؽرض ا/ ٌاسر محمد أحمد من إدارة الدعم القانونى التى تتبع لوزارة العدل األستاذ أٌضاً  حضر فً هذه الجلسة

كمحامى دفاع / أبو القاسم محمد األستاذمحامى ال ظهورإنسحب الحقاً نسبة للكن و (سنة 01) حسن رمضانر المتهم القاص

 المتهم. مفوضاً من قبل أسرة

 محضر التحرى كاآلتى: فًرد اكمة بتسجٌل المتهمٌن كما هو وابدأت جلسة المح

 .العباسٌةمدٌنة ب، مقٌم أمًسنة،  01حسن إسماعٌل رمضان،  .0

 مجند بقوات الدفاع الشعبى.العباسٌة وبمدٌنة متزوج، مقٌم سنة،  21حامد جبرٌل، أحمد جازم  .7

 .سودانٌةلاجندى بالقوات المسلحة العباسٌة ومدٌنة متزوج، مقٌم بسنة،  21 ً،سٌد عبد هللا السٌد مصطف .2

 قوات الدفاع الشعبى.العباسٌة ومجند بمدٌنة ، مقٌم بأُمً ،متزوج سنة، 28أحمد الطٌب الزٌن الخٌر،  .1

 مجند بقوات الدفاع الشعبى.والعباسٌة مدٌنة ٌسكن بأُمً، متزوج، سنة،  15الصادق محمد رحمة محمد،  .5

 بقوات الدفاع الشعبى. اً ٌسكن قرٌة الموٌلح وٌعمل مزارعاً ومجندأمً، متزوج، سنة،  21اب محمد أبكر، درب .6

 مقٌم بقرٌة الموٌلح ومجند بقوات الدفاع الشعبى. أمً، متزوج،، سنة 11، منعثمان محمد عثمان عبد الرح .7

 ومجند بقوات الدفاع الشعبى. العباسٌةمدٌنة مقٌم بأُمً، متزوج، سنة،  21حمن إبراهٌم المهدى، رالهادى عبد ال .8
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 الشعبى.ومجند بقوات الدفاع العباسٌة مدٌنة مقٌم بأُمً، متزوج، سنة،  28ح محمد، الر صأحمد عبد القاد .9

 .سنة، أمً، ٌقٌم بقرٌة المسن ومجند بقوات الدفاع اشعبً 77صالح محمد،  عبد الرحٌم عبد القادر .01

 ومجند بقوات الدفاع الشعبى. العباسٌةمدٌنة مقٌم بأمً، متزوج، سنة،  11الزاكى صالح الزاكى محمد،  .00

 .رشاد وٌعمل موظؾ بوزراة الزراعة دٌنةمتزوج، ٌقٌم بمسنة،  29حامد المنزول أحمد حمودة،  .07

ومجند بقوات الدفاع ٌعمل مزارع  ،العباسٌةمدٌنة متزوج، مقٌم بسنة،  15أبكر فضل المولى سلٌمان،  .02

 الشعبى.

 العباسٌة ومجند بقوات الدفاع الشعبى.مدٌنة مقٌم بأُمً، متزوج، سنة،  75 ،صالح إبراهٌم اآلمٌن محمد .01

 شعبى.ٌعمل تاجراً ومجند بقوات الدفاع الأُمً، متزوج، سنة،  77 ،محمد نصر الدٌن داؤود .05

المتهمٌن  بسحالقضاء العسكري لم ٌنفذ توجٌهات المحكمة بضرورة  بأن"منوهاً / بارود تاذسمحامى الضحاٌا األ علق

" / عبدالرحٌم عبدالقادر(العاشر )المتهمفً صباح ٌوم الجلسة المنعقدة ٌن متهمحد الب أوهرساهم فً ما مبالسجن الحربى 

المسئول  إستدعى القاضى المالزم أول حبس المتهمٌن بسجن كوبر. علً أثر ذلكلمحكمة ا طالباً منبارود  /ستاذألوتقدم ا

 الواقعة.  المالزم ، حٌث أكدمستوضحاً محكمة عن إحضار المتهمٌن لل

 أصدر القاضى االوامر التالية:

 .كل المتهمٌن ٌجب التحفظ علٌهم بسجن كوبر 

 المحكمة بنتٌجة التحقٌق اإلداري حول هروب المتهم  بضرورة إفادةالمالزم أول المسئول من إحضار المتهمٌن  ألزم

 .العاشر

 فى  تسبب والمتكررة قد للقرارات السابقةنفٌذهم عدم تبأن مخاطبة القضاء العسكرى وجه سكرتارٌة المحكمة ب

 هروب المتهم العاشر.

نه سجن مدنى بأمر التحفظ على متهمى القوات المسلحة بسجن كوبر معلالً ذلك أالمستشار القانونى العسكرى على  إعترض

 .القرار لدي محكمة اإلستئناؾلٌستانؾ القضائً مر صورة من األلب وكما ط

 لجلسة القادمة.ل اً موعد 7107كتوبر أمن  (08)الثامن عشر  القاضى/ عابدٌن حامد ضاحى حدد 

 مالحظات:

o  حضور المواطنٌن بعدد كبٌر لم تسعه  انوثمانٌة من الصحفٌٌن كما كمحامٌاً ( 21) ونثالثأكثر من حضر الجلسة

 قاعة المحكمة.

o محضر التحرى.ب خاطئةهم ءوردت أسما (السادس والسابع) أثنٌن من المتهمٌن 
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o وهذا بسبب أن شقٌق المتهم كان ٌجٌب بسبب هروبهؼٌاب أحد المتهمٌن  من بداٌة الجلسة بعد مدة إكتشفت المحكمة ،

 آخر مع العلم بأن هناك متهم. (المتهمان التاسع والعاشر أشقاء) بالحضور عند سماع النداء بإسم المتهم الهارب

 هارب منذ بداٌة فتح البالغ لدي الشرطة  حسن عبدالفضٌل،ٌدعى 

o إحضاره للمتهمٌنر عند لػ بهروب المتهم العاشالمالزم أول المسئول من إحضار المتهمٌن للمحكمة لم ٌب. 

o معسكر )المرخٌات( للدفاع ب م كانوا محتجزٌنه بأنهعند إستفسار القاضى عن مكان التحفظ على المتهمٌن إتضح ل

 مدٌنة امدرمان. ٌقع ؼربوالذي الشعبى 

o مضاٌقة من أيٍ لآلخردون أٌة و بسالمة أسر الضحاٌا والمتهمٌن جمٌعاً جلس بقاعة المحكم. 

o .أُسر الضحاٌا رحبت بقرار حبس المتهمٌن بسجن كوبر اإلتحادى 

o ( هً قرى بمحلٌة العباسٌةالمسن والموٌلحالقري المذكورة بالتقرٌر ) 

 التوصيات

 جمٌع المعنٌٌن وخاصًة: HUDOتحث منظمة 

 .المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة 

 كمة.امراقبة سٌر المحب والسفارات البعثات الدبلوماسٌة 

 لجلسات.المناصرٌن بمتابعة حضور االناشطٌن و 

 كمة التؽطٌة اإلعالمٌة الالزمة.اى بأٌالء المحلعالمنى وادااالعالم السو 

 

 إنتهى

 hudo2009@gmail.comفضالً لمزٌد من المعلومات إتصل بنا على  
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