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  )٦( متابعة

  محاكمات النيل األزرق
  

عبد / ختمت المحكمه أعمالها في ثالثه من البالغات التي نظرت فيها وذلك بإصدار القاضى ٢٠١٣أغسطس  ٢٧في يوم 

  .م٢٠١٣سبتمبر  ١٧مع إرجاء البالغ الرابع للنطق بالحكم فيه يوم المنعم يونس لألحكام علي المتهمين فيها 
  

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

  :أدانت المحكمه المتهم في المواد اآلتيه

 .وحكمت عليه فيها بالسجن أربعه سنوات، من القانون الجنائي) ٥١(الماده  •

 .عليه فيها بالسجن ثالثه سنواتحكمت ، من قانون مكافحة اإلرهاب) ٦(الماده  •

  ).م٢٠١١أعتقل المتهم في التاسع من سبتمبر (مع خصم المده التي قضاها قيد الحبس ، بالتتابع تسري العقوبتين

 ).ATOZ(خاصة المتهم  ه أمرًا بفك حجز السيارهكما أصدرت المحكم •
 

  ين رجبالسر عامر الزاكي ، عبداهللا الز / المتهمين ) ٤٥٢٣/٢٠١١(البالغ رقم 

  :أدين المتهمان في المواد اآلتيه

 )ليس لها عقوبه(من القانون الجنائي ) ٢١(الماده  •

 حكمت عليهم المحكمه بالسجن أربعه سنوات، من القانون الجنائي) ٥١(الماده  •

 .حكمت عليهم المحكمه بالسجن ثالثه سنوات، من قانون مكافحة اإلرهاب) ٦(الماده  •

 .حكمت عليهم المحكمه بالسجن سنتان، لحه والزخائرمن قانون األس) ٢٦(الماده  •

  .بالتتابع، مع خصم المده التي قضاها المتهمان قيد الحبس تسري األحكام
  

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

ب في لو م يكن مطمال فوراً  برأته المحكمه حيث وجدته غير مدان في كل البالغات التي في مواجهته، وأمرت بإطالق سراحه

  .بالغ آخر
  

  )صدام وآخرين(المتهمين السته ) ٤٣٢٥/٢٠١١(البالغ رقم 



  .م٢٠١٣سبتمبر  ١٧ها المحكمه يوم قادمه حددت أرجأت المحكمه النطق بالحكم في هذا البالغ إلي جلسة
  

  )٧٧(المتهمين ال ) ٤١٧٦/٢٠١١(البالغ رقم 

وستعقد المحكمه بسجن سنجه حيث . لبدء جلسات محاكمتهم م موعداً ٢٠١٣سبتمبر  ١٨ – ١٧حددت المحكمه يومي 

  .المتهمين قيد الحبس، عزت المحكمه ذلك لعددهم الكبير وصعوبة ترحيلهم
  

  :نقاط هامه

أي تبدأ المده بعد إنتهاء األخرى مما يعني مجموع سنوات الحكم التي ، كل األحكام التي أصدرتها المحكمه بالتتابع �

 .نطق بها القاضي

تخصم هذه المده التي ، م٢٠١١كل المتهمين قيد الحبس ألربعه وعشرون شهرًا حيث تم إعتقالهم في بداية سبتمبر  �

 .قضاها المتهمين بالحبس من سنين الحكم التي أصدرها القاضي بواقع تسعه أشهر للسنه

اديه مع عدم مراعاة حتي وجه للحرب اإلقتص(لقد أشرنا سابقًا إلحتجاز السلطات لمصادر رزق المتهمين وأسرهم  �

موسى جاه اهللا يأمر بفك حجزها بعد / المتهم) تاكسي(ة سيار فهاهو القاضي بعد إحتجاز ، )حقوق أطفال المتهمين

 . أربعه وعشرون شهرًا دون إبداء الدواعي لذلك أو تأمين حق المتهم

 .وعشرون شهرًا لعدم توفر دليل إلدانتهالذي تطلق سراحه المحكمه بعد إحتجاز ألربعه  )الشيخ( هاهو المتهم الثالث �

 !!!قناعة المحكمه باإلدانه كل األحكام التي صدرت تشير لصعوبة �

 .)٢١الماده ( إجراءات محاكم مكافحة اإلرهاب قواعد بحسب الئحة، يحق لهيئة الدفاع إستئناف األحكام خالل أسبوع �

حسن سليمان موسي / علي تقل بوالد / ن جاكوني النور جاك/ علي إدريس / صدام عباس جون  :المتهمين السته هم �

 .نبيل طه أمير/ 

 .سنوافيكم بأسمائهم وتفاصيلهم الحقاً ) ٧٧(المتهمين ال  �

  

  داءـــــــن

وكاالت األمم المتحده والناشطين ، السفارات، كل المنظمات المحليه والدوليهأن توصل شكر المتهمين وأسرهم ل HUDO تود

ويظل التقدير الكبير لهيئة الدفاع التي ترافعت عن المتهمين ممثلًة في هيئة محامي ، ير هذه المحاكماتالذين تابعوا بإهتمام س

كل . الهيئة السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات، هيئة محامي جبال النوبه والمحامين الناشطين الذين إنضموا لهيئة الدفاع

  . ة الدفاع وأسر المتهمين مع المناصره الالزمه للمتهمينرة هيئز هذه المثابره تجعلنا نناشد الجميع بمؤا
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