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 موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن القـائم            ٢٠١٢مايو  / أيار ١٥رسالة مؤرخة       
  باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للسودان لدى األمم املتحدة

    
ــة، رمحــة اهللا حممــد         ــل وزارة اخلارجي ــه رســالة موجهــة مــن وكي يــشرفين أن أرفــق طي
ــان،  ــسمى   عثم ــا ُي ــشأن م ــوب الــ   اخل”ب ــة جن ــدة جلمهوري ــدها  “سودانريطــة اجلدي ــيت اعتم  ال
والرسـالة تغـين   ). انظر املرفق (٢٠١٢مايو / أيار ١١وزراء مجهورية جنوب السودان يف       جملس
  .التوضيح عن

  .وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق جملس األمن  
  

  حسنإدريس إمساعيل فرج اهللا ) توقيع(
  القائم باألعمال بالنيابة
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 املوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن          ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١٥ الرسـالة املؤرخـة      مرفق    
  من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للسودان لدى األمم املتحدة

  ]بالعربية: األصل[
أرجو أن أُهنـي لكـرمي علمكـم أن جملـس وزراء مجهوريـة جنـوب الـسودان قـد اعتمـد                        - ١

اجلــاري خارطــة جديــدة لدولــة جنــوب الــسودان حيــث مت مــايو /أيــار ١١يــوم اجلمعــة املوافــق 
تضمني مجيع املناطق املُتنازع عليها باعتبارها تابعة لدولة اجلنوب، بـل مت تـضمني منـاطق تابعـة                
للسودان وغري ُمتنازع عليها أصال مثل منطقـة هجلـيج، وعليـه فإننـا نؤكـد جمللـسكم املـوقر أن            

وجلميـع االتفاقيـات   ) ٢٠١٢( ٢٠٤٦األمـن   جملـس هذا اإلجراء ُيمثـل انتـهاكا صـارخا لقـرار          
املناطق املتنازع عليهـا وهـي      املوقعة بني مجهورييت السودان وجنوب السودان واليت حددت أن          

  .غري  مناطق فقط الأربع
إننـا إذ نــضع أمــام جملــسكم املــوقر هــذا التطـور اخلطــري والتعــدي الــسافر علــى أراضــي     - ٢

السودان وسيادته، نؤكد أن هذه اخلطـوة ُتـربهن جبـالء النوايـا العدوانيـة لدولـة اجلنـوب وعـدم          
 املستمرة على األراضي السودانية، ومبا أن هذا اإلجـراء قـد قامـت بـه                التزامها بوقف اعتداءاهتا  

فإننـا نطالـب    ) ٢٠١٢( ٢٠٤٦اجلنوب بعـد مـرور تـسعة أيـام فقـط علـى اعتمـاد القـرار                  دولة  
ذلـك اإلجـراءات املترتبـة علـى      يف األمن باستخدام الوسائل الالزمة مع دولة اجلنوب مبـا        جملس

  .خرق القرار املشار إليه
  

  عثمان  حممدرمحة اهللا
  وكيل وزارة اخلارجية
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	وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
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	1 - أرجو أن أُنهي لكريم علمكم أن مجلس وزراء جمهورية جنوب السودان قد اعتمد يوم الجمعة الموافق 11 أيار/مايو الجاري خارطة جديدة لدولة جنوب السودان حيث تم تضمين جميع المناطق المُتنازع عليها باعتبارها تابعة لدولة الجنوب، بل تم تضمين مناطق تابعة للسودان وغير مُتنازع عليها أصلا مثل منطقة هجليج، وعليه فإننا نؤكد لمجلسكم الموقر أن هذا الإجراء يُمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 2046 (2012) ولجميع الاتفاقيات الموقعة بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان والتي حددت أن المناطق المتنازع عليها وهي أربع مناطق فقط لا غير.
	2 - إننا إذ نضع أمام مجلسكم الموقر هذا التطور الخطير والتعدي السافر على أراضي السودان وسيادته، نؤكد أن هذه الخطوة تُبرهن بجلاء النوايا العدوانية لدولة الجنوب وعدم التزامها بوقف اعتداءاتها المستمرة على الأراضي السودانية، وبما أن هذا الإجراء قد قامت به دولة الجنوب بعد مرور تسعة أيام فقط على اعتماد القرار 2046 (2012) فإننا نطالب مجلس الأمن باستخدام الوسائل اللازمة مع دولة الجنوب بما في ذلك الإجراءات المترتبة على خرق القرار المشار إليه.
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