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 (5متـابعــة )

 محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

 

تم  بمحكمة الخرطوم شمال. عابدٌن حامد ضاحًأمام القاضً/ إنعقدت جلسة المحكمة  9102نوفمبر  92فً ٌوم 

. بنهاٌة الجلسة أعلن القاضً اإلجراءات التً أتخذتمبتدأً بسرد ثٌات اإلتهام الجلسة سماع المتحري فً تالوة حٌ فً

 . موعداً للجلستٌن القادمتٌن 9102ٌومً السادس والسابع من دٌسمبر 

 ملخص حيثيات الجلسة

، عابدٌن حامد ضاحً صباحاً )بتوقٌت السودان( أمام القاضً/ 00:12بدأت جلسة المحاكمة فً تمام الساعة 

محمد األمٌن بابكر، هٌئتً محامً اإلتهام والدفاع،  /مالزم شرطة بحضور وكٌل النٌابة/ محمد الصافً، المتحري

 المتهمٌن والجمهور.

إبنة أحد الضحاٌا  السٌدة/ منال عبدهللا سلٌمان وهً بدأ المتحري بذكر أن البالغ فتح فً الثانً من سبتمبر بواسطة

 فً عرضه للقضٌة سلم المتحري المحكمة المستندات اآلتٌة:. والقتلً

 تشرٌح جثث القتلًل الطبٌة تقارٌرال 

  ،التقارٌر الطبٌة عن حالة المصابٌن حٌث أن بعضها طعن فٌه بواسطة هٌئة الدفاع لعدم وجود أختام علٌها

 ها(.)الكادر الطبً الذي أصدر ها بواسطة محررٌهاعرضحٌنها قرر القاضً بأن ٌتم 

 بمساعدة شٌخ قرٌة و/ محمد التوم الشرطة عد بواسطة رجلث )قرٌة السنادرة( أ  رسم كروكً لموقع الحد

 السنادرة.

 سون ألف ومائتٌن وخمسة وعشرون جنٌه األشٌاء المنهوبة والتً قدرت قٌمتها بمائة وثمانٌة وخمقائمة ب

 فً حٌنها. ($01111أي ما ٌعادل حوالً ثالثون ألف دوالر أمرٌكً ) (022992سودانً )

 ( فارغ ذخٌرة كالشنكوف و إثنً عشر 2سبعة )(09 )وجدت بمكان الحادث خٌرة دوشكافارغ ذ.  

لصاحبها بعد التحقق من  تم تسلٌمهاولقد  ماعز مع المتهم األوللأخطر المتحري بأنه تم ضبط أربعة رأس من احقاً ال

 ملكٌته لها، كما أخطر المحكمة بتوارٌخ القبض علً كل من المتهمٌن.

موعداً  9102ر وبنهاٌتها أعلن القاضً السادس والسابع من دٌسمبمحاكمة ألربعة ساعات للقد إستمرت جلسة ا

 للجلستٌن القادمتٌن.

 مالحظات

 .فصل قاضً المحكمة قضٌة المتهم الهارب عن قضٌة المتهمٌن الحاضرٌن بالمحكمة 

 وصلت هٌئة محامً اإلتهام فً وقت متأخر بعد بداٌة الجلسة 

  بأعداد كبٌرة. حضوراً  زوي المتهمٌنسجل زوي الضحاٌا غٌاباً عن هذه الجلسة بٌنما 
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 توصيات/ مناشدة

 جمٌع المعنٌٌن، وخاصًة:  HUDOتحث منظمة 

 .المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة  

 كمةاالناشطٌن والمناصرٌن بمتابعة حضور جلسات المح 

 كمة.االبعثات الدبلوماسٌة لمراقبة سٌر المحالسفارات و 

 الالزمة.كمة التغطٌة اإلعالمٌة االء المحانى والدولى بإٌدعالم السواإل 

 

 إنتهي

  hudo2009@gmail.com :لمزٌد المعلومات الرجاء الكتابة إلً
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