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إطالق سراح مشروط لبقية نساء كادقمي
أخي اًر في يوم ( )2013/07/20بعد مخاض طويل تم إطالق سراح بقية نساء كادقمي الثماني عشر بعد
أن قضين زىاء التسعة أشير دون أي سند قانوني.

فمقد أ عتقمن في الفتره مابين الرابع والتاسع من نوفمبر 2012م وعددىن الكمي إثنان وثالثون إمرأه بينين
خمسو سيدات يرافقين بالسجن أطفالين الرضع بأعمار ما بين ( )18 – 4شي اًر .كما توجد بينين سبعو

يعانين من أمراض مزمنو ,وأخري (خديجو محمد بدر) إضطرت سمطات سجن األبيض تحويميا
لمستشفي الخرطوم لمعالج من آالم الظير التي تعانييا نتيجو لإلعتقال.

بعد شير من إعتقالين نفذن إضراباً عن الطعام لثالثو أيام إحتجاجاً عمي سوء األحوال والمعاممو بسجن
كادقمي ،مما دفع السمطات األمنيو بالواليو لترحيمين إلي سجن األبيض في يوم ( 26ديسمبر .)2012

في يوم ( 13مارس  )2013أخرجت خديجو من مستشفي الخرطوم ورحمت لكادقمي وذلك بعيد رفض
سمطات سجن األبيض إستالميا نسبو لوضعيا الصحي المتردي.

في يوم ( 14أبريل  )2013رحل ثالثو عشره منين من سجن األبيض لسجن كادقمي.

في يوم ( 25أبريل  )2013أطمق سراح ( 14إمرأه) القابعات بسجن كادقمي ،إطالق سراح مشروط
بالضمانو بعد فتح بالغات بمواجيتين مع شرط عدم مغادرة الواليو إال بإذن من لجنة أمن الواليو.

إمره) المتبقيات بسجن األبيض إضراباً عن الطعام إحتجاجاً عمي
يوم ( 13مايو  )2013نفذن ( 18أ
إستمرار إعتقالين ألكثر من ستو أشير دون أي سند أو إجراء قانوني في مواجيتين.

في يوم ( 17مايو  )2013أنيي ن خمسة عشره منين إضرابين عن الطعام بعد إجتماع مدير السجن
بين ،ولحقنين إثنين بإنياء اإلضراب في يوم ( 23مايو  ،)2013مع بقاء واحده (الرضيو سميمان تيو)

مضربو عن الطعام حتي يوم ( 7يونيو .)2013

في يوم ( 19يوليو  )2013رحمن الثماني عشره إمرأه من سجن األبيض لسجن كادقمي.
في يوم ( 20يوليو  )2013إجتمع بين بمكاتب إدارة السجون ُك ٍل من:
 .1وكيل نيابة واليو جنوب كردفان

 .2مدير جياز األمن والمخابرات بواليو جنوب كردفان
 .3مدير شرطة واليو جنوب كردفان
 .4مدير الشرطو األمنيو بواليو جنوب كردفان

 .5مدير السجون بوالية جنوب كردفان
 .6وزير الرعايو اإلجتماعيو
 .7معتمد محمية كادقمي
 .8مدير إدارة األسره والطفل بالواليو
تحدث إلييم المجتمعون وأخطروىم بشروط إطالق السراح وىي:
 فتحت بالغات في مواجيتين (لم يخطروا بالمواد بل أعممن بواسطة الشرطو بأرقام بالغتين ُك ٍل
عمي حدا).
 إطالق سراحين بالضمان الشخصي.
 عدم مغادرة الواليو إال بإذن من مدير جياز األمن أو مدير الشرطو األمنيو.
 أخطرىن وكيل النيابو بأن في حالة تكرار ما فعمن مع وجود الدليل سيواجين الغرامو بمائة
مميون جنيو سوداني أو السجن لعشره سنوات (ولسان حاليم يسألن ماذا فعمن).
 أعممن بأنين سيكن تحت المراقبو.
 سيتم إستدعاىن الحقاً لمقابمة الوالي.
 وعدن العامالت بدواوين الدولو بأنو سيتم إرجاعين لوظائفين وصرف مستحقاتين عن التسعو
أشير بعد إجتماع مجمس الوزراء (دون وضع إطار زمني لذلك).
كممة HUDO
تشكر  HUDOجميع المنظ مات ,وكاالت األمم المتحده ،السفارات ,المجموعات والييئات األخرى
الناشطو ,فقد كان ذلك نتيجة لتضافر جيودكم .ولكن ما زال حتي اآلن إطالق السراح جزئي ًا وسيف
التيديد مسمط عميين دون اإلعتبار لحقوقين القانونيو ,لذا تدعو  HUDOالجميع لمواصمة الضغط
والعمل إليصال قضيتيم لممحكمو اإلقميميو وذلك إسترداداً لحقوقيم الدستوريو وامعاناً في محاصرة
اإلنتياك حتي ال يكتوي بو غيرىن.
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