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 6102 سبتمبر 15

 (4متـابعــة )

 محاكمة القساوسة والناشط

 مقدمة

ظهراً برئاسة القاضً د.  عند الساعة الثانٌة عشر وخمسون دقٌقة كمةاالمح الخامسة جلسةالإنعقدت  6102 من سبتمبر فً الخامس

. أنهً ل صوتً ٌخص المتهم األول والثالثحول السماع لتسجٌمضمون الجلسة  كان. بدٌل مترجم وبحضور أسامة محمد عبدهللا

  موعداً للجلسة القادمة. 6102من سبتمبر  الحادي والعشرون اً علنمظهراً وربع القاضً الجلسة حوالً الثالثة 

 حيثيات الجلسة

مترجم بدٌل ، الشاكً، المتهمٌن وهٌئة الدفاع والمتحريبحضور الجلسة  طالقاضً د. أسامة محمد عبدهللا بمحكمة الخرطوم وس بدأ

لم ٌعطً القاضً أي تفسٌر أو توضٌح إلستبدال المترجم.  ،ٌدعً د. آدم محمدٌن (قسم الترجمة والتعرٌب) محاضر بجامعة الخرطوم

للمتهم التسجٌل الصوتً لموضوعٌن، األول  تسجٌل صوتً تتبعه المترجم بالترجمة. كانعبدالرحمن أحمد المستشار/ المتحري أدار 

بأن المتهم وبحسب زعم المتحري  بٌنما المتهم الثالث فً الترجمة بٌنهما. / علً عمر موسًاألول ٌجري مقابلة مع الطالب المحروق

لثالث. وبحسب المتحري األول حضر للسودان خصٌصاً لتوثٌق تلك الحالة والتً تم التطرق إلٌها فً مؤتمر أدٌس أببا بواسطة المتهم ا

 ( لدي أفرٌقٌا، وهً منظمة تدعم حاالت مثل حالته. PPFمرٌكٌة )األمنظمة الفلقد قدم المتهم األول نفسه بأنه ممثل 

أما الموضوع الثانً فهو حوار دار بٌن المتهمٌن األول والثالث بمول عفراء فٌه ٌتحدث المتهم الثالث عن كٌفٌة تحول الطالب 

  اإلسالم. دار بٌنهما حوار حولكما أٌضاً، للمسٌحٌة كما تحوله هو 

ترجمة المتهم  بأن حول قول المتحري: " عتراضكان اإل سٌر الجلسة، فً أحد إعتراضاتهمكٌفٌة الدفاع لعدة مرات  إعترض محامو

غير بكلمة  غير صادقة". قبلت المحكمة اإلعتراض وتم إستبدال كلمة الثالث للحوار بٌن المتهم األول والطالب المحروق غٌر صادقة

 . "ال ٌجوز للمحكمة أن ٌوجهها أحد المتقاضٌن. علق أحد محامً الدفاع للقاضً مباشرًة "صحيحة

  .ة القادمة نسبًة إلجازة عٌد األضحًموعداً للجلس 6102 سبتمبر 60والربع أنهً القاضً الجلسة معلناً ٌوم  الثةعند الساعة الث

 

 ملحوظات:

 " ًهٌئة اإلتهام من أي لٌسهل علً أي مراقب للمحكمة بأن ٌكتشف حماٌة القاضً علق أحد المحامٌن المراقبٌن للقضٌة قائال

 ".إنتقاد أو نقد

  مة لترجل اً مستند المترجم ستمعت الٌها فقط ولم ٌقدمإعلى محضر المحاكمة بل لم تدون المحكمة الترجمة التى قام بها المترجم

 .للمحكمة تمتالتى 

 .تناقص عدد أفراد األمن حضوراً للجلسة مقارنًة مع الجلسات السابقة 

  داخل القاعة كانوا جلوساً علً األرض بالدخولمازال عدد الراغبٌن فً حضور الجلسات كبٌراً، وبعض الدٌن سمح لهم 

 .نسبة لنقص المقاعد
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 توصيات/ مناشدة

 :اآلتًب تناشد لضمان سٌر المحاكمة طبقاً للمعاٌٌر الدولٌة .عن قلقها الشدٌد إزاء سٌر المحاكمة HUDOتعبر 

  ضمان المحاكمة العادلةتناشد إدارة المحكمة بضرورة. 

 لضمان مراقبة تطابقها مع المعاٌٌر الدولٌة للعدالة.  الجلسات تناشد ممثلً السفارات حضور 

 ًعلً الحضور لمراقبة سٌر المحكمة. المداومةضرورة الناشطٌن والداعمٌن ب تنادي عل 

 إنتهي

 لمزٌد المعلومات الرجاء الكتابة إلً

hudo2009@gmail.com  
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