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 السر جعفر تاج السرتاج 

 عاما   02: العمر

 الخرطومجامعة طالب في السنة الثالثة بكلية العلوم، : المهنة

 0200 ديسمبر 02: تاريخ االعتقال

 السودان، الخرطوم بحري: مكان االعتقال

 الديمقراطية  الجديدةحركة القوى : االنتماء التنظيمي

 

عناصر من  بواسطةتم اعنقال السيد تاج السر جعفر تاج السر 

ان السيد تاج السر عضوا في وقوات األمن السودانية. وك االستخبارات

ويعتقد  0200في ديسمبر  طالب جامعة الخرطومإعتصام اعالم لجنة 

 قد اعترضت سيارة كانت . ولطالب جامعة الخرطوم عالقة باعتقاله كما لنشاطاته أثناء االعتصامات األخيرة أن لذلك

حيث  الى الخرطوم بحري تابعة لقوات جهاز األمن السودانى مركبة النقل العام التى كان يقلّها تاج السر من الخرطوم

عتقاله كما لم يسمح له بمقابلة محام. و استجابة لضغوط أمر اب أسرته ابالغدون مكان مجهول  تم اعتقاله و اقتيد إلى

بأن السيد تاج السر رهن االعتقال في سجونهم. و  0200يناير  02جهاز األمن السودانى في  أقراسرته المستمرة 

احتجاجا  0200فبراير  00عن الطعام منذ السيد تاج السر في إضراب دخل في سجن كوبر.  تهبزيارألسرته  سمح

 .توجيه أى تهم قانونيةله دون اعتقا على

 

 مطلوب تحرك عاجل
 السـودان

 مناشدة عاجلة ل:

 المشير/ عمر حسن أحمد البشير

 رئيس الجمهورية

 القصر الجمهوري

 182ب.  ص.

 السودان –الخرطوم 

 782 183 (249+)فاكس: 

 

 السيد/  محمد بشارة دوسة

 وزير العدل

Email: moj@moj.gov.sd 

Fax: (+249) 183 764 168 

صورة إلى نشطاء ومنظمات حقوق 

 االنسان في العالم

 الشبكة السودانية لحقوق االنسان
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وظروف إعتقاله،  تاج السر جعفر تاج السرالشبكة السودانية لحقوق اإلنسان تشعر بقلق عميق ازاء الحالة الصحية ل

 صحته و سالمته الشخصية.عن مسؤولية الوتحمل جهاز األمن والمخابرات السوداني 

 

خاصة في غياب أي اتهامات  ،تاج السر جعفر تاج السرالفوري عن  تطالب الشبكة السودانية لحقوق اإلنسان باالفراج

 قانونية سليمة في حقه.

 

 الخاصة بك ل: باللغة أو اإلنكليزية أو سواء باللغة العربيةأو عبر البريد االلكتروني،  فاكسات نهيب بكم ارسال

 .تاج السر جعفر تاج السرغير المشروط  عن السودانية على اإلفراج الفوري و حث السلطات •

 .تاج السر جعفر تاج السر إزاء استمرار اعتقال قلقاالعراب عن ال •

 المطالبة بتأكيدات رسمية عن حالته الصحية والسماح ألسرته ومحاميه بزيارته. •
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