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 رسالة مشتركة مفتوحة

 األمين العام لألمم المتحدة/ المحترم السيد أنطونيو غوتيريش

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي/ السيد موسى فكي المحترم

 تحية طيبة وبعد،،

 من خاللكمين طالبم أدناه نخاطبكم الموقعين  دولة عربية 31منظمة وشبكة وتحالف حقوقي من  07 ــــنحن ال

  .األمم المتحدة واإلتحاد األفريقي إجراء تحقيق عاجل في جريمة ساحة القيادة

الفريق أول شمس العسكري سم المجلس إلمتحّدث ببعد اإلعتراف الواضح والصريح في المؤتمر الصحفي، لف
وبعد االستماع إلى بأّن المجلس  يونيو الجاري، والذي أقر فيه /حزيران 31الموافق  الخميس يومالدين كباشي 

في  يونيو /حزيران في الثالث منالذي نفذ فّض االعتصام قرر هو الذي مشورة  رئيس القضاء والنائب العام 
وتحملنا الكثير من  اكان االعتصام كان بؤرة الستفزاز قواتنم"ن ساحة القيادة في الخرطوم، مبررا ذلك القرار بأ

 ".بعض االخطاء واالنحرافات وحدثت فض االعتصام لخطة  "، مضيفا أنهم وضعوا ”اإلساءات واالستفزازات

للمجلس العسكري   ن عن قلقهم العميق لقبول رئيس القضاء في السودان أن يكون مستشاراو كما يعرب الموقع
 . التمسك بإستقالل السلطة القضائيةعوًضاعن 

ن أدناه األمم المتحدة واالتحاد األفريقي سرعة إجراء تحقيق في هذه الجريمة ضد المدنيين و لذا، يطالب الموقع
بحسب بيانات لجنة أطباء السودان  ضحية331العزل أثناء نومهم بعد منتصف الليل والذي سقط خاللها 

ن، والمختطفين، والمفقودين بمن فيهم الذين لم يتم انتشالهم من مجرى نهر إضافة لمئات المصابي المركزية، 
النيل، وترويع اآلالف من المعتصمين من النساء والرجال واألطفال، والعمل دون إبطاء على تحويل كافة 

 .أو الدولية/المسؤولين عن هذه الجريمة ضد اإلنسانية للعدالة المحلية و

 :الموقعون

 والجزائر وموريتانيا منظمة من المغرب 22وتضم )المغاربية لمنظمات حقوق اإلنسانلتنسيقية ا .3
 (وتونس

 ان لدراسات حقوق اإلنسانمركز عمّ  .2
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