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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 3401/ΑΣ 52805
Απόφαση 2428 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας
Ο.Η.Ε. σχετικά με το Νότιο Σουδάν.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967
«Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρ-

Αρ. Φύλλου 174

μογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της
Γενικής Συνελεύσεως».
Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2428
(2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945,
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση
προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην
αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση.
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Resolution 2428 (2018)
Adopted by the Security Council at its 8310th meeting,
on 13 July 2018
The Security Council,
Recalling its previous resolutions and statements on South
Sudan, in particular resolutions 2057 (2012), 2109 (2013), 2132
(2013), 2155 (2014), 2187 (2014), 2206 (2015), 2241 (2015), 2252
(2015), 2271 (2016), 2280 (2016), 2290 (2016), 2302 (2016), 2304
(2016), 2327 (2016), 2353 (2017), 2392 (2017), 2406 (2018), and
2418 (2018),
Expressing grave alarm and concern regarding the conflict
between the Transitional Government of National Unity (TGNU) and
opposition forces which emanated from internal political disputes
among the country’s political and military leaders that has resulted in
great human suffering, including significant loss of life, conflictinduced food insecurity and threat of famine, displacement of more
than four million people, and the loss of property, further
impoverishing and disadvantaging the people of South Sudan,
Commending the continued efforts of the Intergovernmental
Authority on Development (IGAD)-led High Level Revitalization
Forum to facilitate the peace process in South Sudan, takes note of
the Khartoum Declaration and the intention of the parties to continue
negotiations, and urges all parties to engage to reach agreement on
outstanding issues,
Strongly condemning past and ongoing human rights violations
and abuses and violations of international humanitarian law, further
condemning harassment and targeting of civil society, humanitarian
personnel and journalists, emphasizing that those responsible for
violations of international humanitarian law and violations and
abuses of human rights must be held accountable, and that the TGNU
bears the primary responsibility to protect its population from
genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity,
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and in this regard, urging the Government of South Sudan to
expeditiously sign the Memorandum of Understanding with the
African Union for the creation of the Hybrid Court for South Sudan,
Expressing deep concern at reports of misappropriation of
funds that undermine the stability and security of South Sudan, and
that these activities can have a devastating impact on society and
individuals, weaken democratic institutions, undermine the rule of
law, perpetuate violent conflicts, facilitate illegal activities, divert
humanitarian assistance or complicate its delivery, and undermine
economic markets,
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
1.
Expresses deep concern at the failures of South Sudan’s
leaders to bring an end to the hostilities and condemns the continued
and flagrant violations of the 17 August 2015 Agreement on the
Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (ARCSS),
the 21 December 2017 Agreement on Cessation of Hostilities,
Protection of Civilians and Humanitarian Access (ACOH), and the
27 June 2018 Khartoum Declaration;
Demands that South Sudan’s leaders fully and
2.
immediately adhere to the ARCSS, ACOH, and 27 June 2018
Khartoum Declaration and allow, in accordance with relevant
provisions of international law and the UN guiding principles of
humanitarian assistance, full, safe and unhindered humanitarian
access to help ensure timely delivery of humanitarian assistance to
all those in need;
3.

Reiterates that there is no military solution to the conflict;

Arms Embargo
4.
Decides that, until 31 May 2019, all Member States shall
immediately take the necessary measures to prevent the direct or
indirect supply, sale or transfer to the territory of South Sudan from
or through their territories or by their nationals, or using their flag
vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including
weapons and ammunition, military vehicles and equipment,
paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned; and
technical assistance, training, financial or other assistance, related to
military activities or the provision, maintenance or use of any arms
and related materiel, including the provision of armed mercenary
personnel whether or not originating in their territories;
Decides that the measure imposed in paragraph 4 of this
5.
resolution shall not apply to the supply, sale or transfer of:
(a) Arms and related materiel, as well as training and
assistance, intended solely for support of or use by UN personnel,
including the United Nations Mission in the Republic of South Sudan
(UNMISS) and the United Nations Interim Security Force for Abyei
(UNISFA);
(b) Non-lethal military equipment intended solely for
humanitarian or protective use, and related technical assistance or
training, as notified in advance to the Committee;
(c) Protective clothing, including flak jackets and military
helmets, temporarily exported to South Sudan by UN personnel,
representatives of the media and humanitarian and development
workers and associated personnel, for their personal use only;
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(d) Arms and related materiel temporarily exported to South
Sudan by the forces of a State which is taking action, in accordance
with international law, solely and directly to facilitate the protection
or evacuation of its nationals and those for whom it has consular
responsibility in South Sudan, as notified to the Committee;
(e) Arms and related materiel, as well as technical training
and assistance, to or in support of the African Union Regional Task
Force intended solely for regional operations to counter the Lord’s
Resistance Army, as notified in advance to the Committee;
(f) Arms and related materiel, as well as technical training
and assistance, solely in support of the implementation of the terms
of the peace agreement, as approved in advance by the Committee;
(g) Other sales or supply of arms and related materiel, or
provision of assistance or personnel, as approved in advance by the
Committee;
Stresses the importance that notifications or requests for
6.
exemptions pursuant to paragraph 5 above contain all relevant
information, including the purpose of the use, the end user, the
technical specifications and quantity of the equipment to be shipped
and, when applicable, the supplier, the proposed date of delivery,
mode of transportation and itinerary of shipments;
Inspections
7.
Underscores that arms shipments in violation of this
resolution risk fuelling conflict and contributing to further instability,
and strongly urges all Member States to take urgent action to identify
and prevent such shipments within their territory;
Calls upon all Member States, in particular States
8.
neighbouring South Sudan, to inspect, in accordance with their
national authorities and legislation and consistent with international
law, in particular the law of the sea and relevant international civil
aviation agreements, all cargo to South Sudan, in their territory,
including seaports and airports, if the State concerned has
information that provides reasonable grounds to believe the cargo
contains items the supply, sale, or transfer of which is prohibited by
paragraph 4 of this resolution for the purpose of ensuring strict
implementation of these provisions;
Decides to authorize all Member States to, and that all
9.
Member States shall, upon discovery of items the supply, sale, or
transfer of which is prohibited by paragraph 4 of this resolution,
seize and dispose (such as through destruction, rendering inoperable,
storage or transferring to a State other than the originating or
destination States for disposal) of such items, and decides further that
all Member States shall cooperate in such efforts;
10. Requires any Member State when it undertakes an
inspection pursuant to paragraph 8 of this resolution, to submit
promptly an initial written report to the Committee containing, in
particular, explanation of the grounds for the inspections, the results
of such inspections, and whether or not cooperation was provided,
and, if prohibited items for supply, sale, or transfer are found, further
requires such Member States to submit to the Committee within 30
days a subsequent written report containing relevant details on the
inspection, seizure, and disposal, and relevant details of the transfer,
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including a description of the items, their origin and intended
destination, if this information is not in the initial report;
Targeted Sanctions
11. Underscores its willingness to impose targeted sanctions
in order to support the search for an inclusive and sustainable peace
in South Sudan;
12. Decides to renew until 31 May 2019 the travel and
financial measures imposed by paragraphs 9 and 12 of resolution
2206 (2015), and reaffirms the provisions of paragraphs 10, 11, 13,
14 and 15 of resolution 2206 (2015);
13. Reaffirms that the provisions of paragraph 9 of resolution
2206 (2015) apply to individuals, and that the provisions of
paragraph 12 of resolution 2206 (2015) apply to individuals and
entities, as designated for such measures by the Committee
established pursuant to paragraph 16 of resolution 2206 (2015) (“the
Committee”), as responsible for or complicit in, or having engaged
in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace,
security or stability of South Sudan;
14. Underscores that such actions or policies as described in
paragraph 13 above may include, but are not limited to:
(a) Actions or policies that have the purpose or effect of
expanding or extending the conflict in South Sudan or obstructing
reconciliation or peace talks or processes, including breaches of the
Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South
Sudan (“the Agreement”);
(b) Actions or policies that threaten transitional agreements or
undermine the political process in South Sudan, including Chapter 4
of the Agreement;
(c) Planning, directing, or committing acts that violate
applicable international human rights law or international
humanitarian law, or acts that constitute human rights abuses, in
South Sudan;
(d) The targeting of civilians, including women and children,
through the planning, directing, or commission of acts of violence
(including killing, maiming, or torture), abduction, enforced
disappearance, forced displacement, or attacks on schools, hospitals,
religious sites, or locations where civilians are seeking refuge, or
through conduct that would constitute a serious abuse or violation of
human rights or a violation of international humanitarian law;
(e) Planning, directing, or committing acts involving sexual
and gender-based violence in South Sudan;
(f) The use or recruitment of children by armed groups or
armed forces in the context of the armed conflict in South Sudan;
(g) The obstruction of the activities of international
peacekeeping, diplomatic, or humanitarian missions in South Sudan,
including the Ceasefire and Transitional Security Arrangements
Monitoring Mechanism or of the delivery or distribution of, or access
to, humanitarian assistance;
(h) Attacks against United Nations missions, international
security presences, or other peacekeeping operations, or
humanitarian personnel;
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(i) Acting for or on behalf of, directly or indirectly, an
individual or entity designated by the Committee; or
(j) Engagement by armed groups or criminal networks in
activities that destabilize South Sudan through the illicit exploitation
or trade of natural resources;
15. Expresses concerns at reports of misappropriation and
diversion of public resources which pose a risk to the peace, security,
and stability of South Sudan, expresses serious concern at the reports
of financial impropriety involving the TGNU, which pose a risk to
the peace, stability, and security of South Sudan, and in this context,
underscores that individuals engaged in actions or policies that have
the purpose or effect of expanding or extending the conflict in South
Sudan may be listed for travel and financial measures;
16. Reaffirms that the provisions of paragraphs 9 and 12 of
resolution 2206 (2015) apply to individuals, as designated for such
measures by the Committee, who are leaders of any entity, including
any South Sudanese government, opposition, militia, or other group,
that has, or whose members have, engaged in any of the activities
described in paragraphs 13 and 14 above;
17. Decides that the measures specified in paragraphs 9 and
12 of resolution 2206 (2015) shall apply to the individuals identified
in Annex 1 to this resolution;
Sanctions Committee/Panel of Experts
18. Emphasizes the importance of holding regular
consultations with concerned Member States, international and
regional and subregional organizations, as well as UNMISS, as may
be necessary, in particular neighbouring and regional States, in order
to ensure the full implementation of the measures in this resolution,
and in that regard encourages the Committee to consider, where and
when appropriate, visits to selected countries by the Chair and/or
Committee members;
19. Decides to extend until 1 July 2019 the mandate of the
Panel of Experts as set out in paragraph 18 of resolution 2206 (2015)
and this paragraph, expresses its intention to review the mandate and
take appropriate action regarding the further extension no later than
31 May 2019, and decides that the Panel should carry out the
following tasks:
(a) Assist the Committee in carrying out its mandate as
specified in this resolution, including through providing the
Committee with information relevant to the potential designation of
individuals and entities who may be engaging in the activities
described in paragraphs 13, 14 and 15 above;
(b) Gather, examine and analyse information regarding the
implementation of the measures decided in this resolution, in
particular incidents of non-compliance, with particular focus on the
benchmarks outlined in paragraph 26 below;
(c) Gather, examine and analyse information regarding the
supply, sale or transfer of arms and related materiel and related
military or other assistance, including the financing modalities of
such activities as well as procurement of these items through illicit
trafficking networks, to individuals and entities undermining
implementation of the Agreement or participating in acts that violate
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international human rights law or international humanitarian law, as
applicable;
(d) Gather, examine and analyse information on armed groups
or criminal networks engaging in the illicit exploitation or trade of
natural resources in South Sudan;
(e) Provide to the Council, after discussion with the
Committee, an interim report by 1 December 2018, a final report by
1 May 2019, and except in the months when these reports are due,
updates each month;
(f) Assist the Committee in refining and updating information
on the list of individuals and entities subject to the measures imposed
by this resolution, including through the provision of identifying
information and additional information for the publicly available
narrative summary of reasons for listing;
20. Requests the Panel of experts to include the necessary
gender expertise, in line with paragraph 6 of resolution 2242 (2015),
and encourages the Panel to integrate gender as a cross-cutting issue
across its investigations and reporting;
21. Calls upon all parties and all Member States, especially
those neighboring South Sudan, as well as international, regional and
subregional organizations to ensure cooperation with the Panel of
Experts, including by providing any information on illicit transfers of
wealth from South Sudan into financial, property and business
networks and further urges all Member States involved to ensure the
safety of the members of the Panel of Experts and unhindered access,
in particular to persons, documents and sites in order for the Panel of
Experts to execute its mandate;
22. Requests the Special Representative of the SecretaryGeneral for Children and Armed Conflict and the Special
Representative for Sexual Violence in Conflict to share relevant
information with the Committee in accordance with paragraph 7 of
resolution 1960 (2010) and paragraph 9 of resolution 1998 (2011),
and invites the High Commissioner for Human Rights to share
relevant information with the Committee, as appropriate;
Role of UNMISS
23. Recalls the mandate of the United Nations Mission in the
Republic of South Sudan (UNMISS) as outlined in resolution 2406
(2018), in particular paragraph 7 (c) regarding monitoring,
investigating, verifying and reporting on abuses and violations of
human rights and violations of international humanitarian law;
24. Encourages timely information exchange between
UNMISS and the Panel of Experts, and requests UNMISS to assist
the Committee and the Panel of Experts, within its mandate and
capabilities;
Review
25. Expresses its intent to monitor and review the situation at
90-day intervals from the adoption of this resolution or more
frequently, as needed, and invites the Joint Monitoring and
Evaluation Commission (JMEC) to share relevant information with
the Council, as appropriate, on its assessment of the parties’
implementation of the Agreement, adherence to the ARCSS, ACOH
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and 27 June 2018 Khartoum Declaration, and the facilitation of
unhindered and secure humanitarian access, also expresses its intent
to continue to impose any sanctions that may be appropriate to
respond to the situation, which may include the designation of senior
individuals responsible for actions or policies that threaten the peace,
security or stability of South Sudan;
26. Affirms also that it shall be prepared to adjust the
measures contained in this resolution, including by strengthening
through additional measures, as well as modification, suspension or
lifting of the measures, as may be needed at any time in light of the
progress achieved in the peace, accountability, and reconciliation
process, and in light of the implementation of the parties’
commitments, including the ceasefire, and compliance with this and
other applicable resolutions;
27.

Decides to remain seized of the matter.

Annex 1
Travel Ban/Asset Freeze (Individuals)
1.

Name: 1: MALEK 2: REUBEN 3: RIAK 4: RENGU

Title: Lieutenant General Designation: a) Deputy Chief of General
Staff for Logistics b) Deputy Chief of Defence Staff and Inspector
General of the Army DOB: 1 Jan. 1960 POB: Yei, South Sudan Good
quality a.k.a.: Malek Ruben Low quality a.k.a.: na Nationality:
South Sudan Passport no: na National identification no: na
Address: na Other information: As SPLA Deputy Chief of Staff for
Logistics, Riak was one of the senior officials of the Government of
South Sudan who planned and oversaw an offensive in Unity state in
2015 that resulted in widespread destruction and large population
displacement.
Reason for listing:
Malek Ruben Riak is being listed pursuant to paragraphs 6, 7 (a), and
8 of resolution 2206 (2015), as reaffirmed in resolution 2418 (2018),
for “actions or policies that threaten the peace, security or stability of
South Sudan”; “Actions or policies that have the purpose or effect of
expanding or extending the conflict in South Sudan ...,” and as a
leader “of any entity, including any South Sudanese government,
opposition, militia, or other group, that has, or whose members have,
engaged in any of the activities described in paragraphs 6 and 7,” and
pursuant to paragraph 14 (e) of this resolution for “planning,
directing, or committing acts involving sexual and gender-based
violence in South Sudan”.
Additional information:
According to the report by the Panel of Experts on South Sudan in
January 2016 (S/2016/70), Riak was one of a group of senior security
officials who planned a Unity state offensive against the SPLM-IO
beginning in January 2015, and subsequently oversaw its execution
from late April 2015 onwards. The Government of South Sudan
began arming Bul Nuer youth in early 2015 to facilitate their
participation in the offensive. Most Bul Nuer youth already had
access to AK-pattern automatic rifles, but ammunition was critical to
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sustaining their operations. The Panel of Experts reported evidence,
including testimony from military sources, that ammunition was
supplied to youth groups by SPLA headquarters specifically for the
offensive. Riak was the SPLA Deputy Chief of Staff for Logistics at
the time. The offensive resulted in systematic destruction of villages
and infrastructure, the forced displacement of the local population,
the indiscriminate killing and torturing of civilians, the widespread
use of sexual violence, including against the elderly and children, the
abduction and recruitment of children as soldiers, and large
population displacement. Following the destruction of much of the
southern and central parts of the state, numerous media and
humanitarian organizations, as well as the United Nations Mission in
South Sudan (UNMISS) published reports about the scale of the
abuses that were perpetrated.”
2.

Name: 1: PAUL 2: MALONG 3: AWAN 4: na

Title: General Designation: a) Former Chief of Staff of the Sudan
People’s Liberation Army (SPLA) b) Former Governor, Northern
Bahr el-Ghazal State DOB: a) 1962 b) 4 Dec. 1960 c) 12 Apr. 1960
POB: Malualkon, South Sudan Good quality a.k.a.: a) Paul Malong
Awan Anei b) Paul Malong c) Bol Malong Low quality a.k.a.: na
Nationality: a) South Sudan b) Uganda Passport no: a) South Sudan
number S00004370 b) South Sudan number D00001369 c) Sudan
number 003606 d) Sudan number 00606 e) Sudan number B002606
National identification no: na Address: na Other information: As
Chief of General Staff of the SPLA, Malong expanded or extended
the conflict in South Sudan through breaches of the Cessation of
Hostilities Agreement and breaches of the 2015 Agreement on the
Resolution of the Conflict in South Sudan (ARCSS). He reportedly
directed efforts to kill opposition leader Riek Machar. He ordered
SPLA units to prevent the transport of humanitarian supplies. Under
Malong’s leadership, the SPLA attacked civilians, schools and
hospitals; forced the displacement of civilians; carried out enforced
disappearances; arbitrarily detained civilians; and conducted acts of
torture, and rape. He mobilized the Mathiang Anyoor Dinka tribal
militia, which uses child soldiers. Under his leadership, the SPLA
restricted UNMISS, the Joint Monitoring and Evaluation
Commission (JMEC), and CTSAMM access to sites to investigate
and document abuses.
Reason for listing:
Paul Malong Awan is being listed pursuant to paragraphs 6, 7 (a), 7
(b), 7 (c), 7 (d), 7 (f), and 8 of resolution 2206 (2015), as reaffirmed
in resolution 2418 (2018), for “actions or policies that have the
purpose or effect of expanding or extending the conflict in South
Sudan or obstructing reconciliation or peace talks or processes,
including breaches of the Cessation of Hostilities Agreement”;
“actions or policies that threaten transitional agreements or
undermine the political process in South Sudan”; “the targeting of
civilians, including women and children, through the commission of
acts of violence (including killing, maiming, torture, or rape or other
sexual violence), abduction, enforced disappearance, forced
displacement, or attacks on schools, hospitals, religious sites, or
locations where civilians are seeking refuge, or through conduct that
would constitute a serious abuse or violation of human rights or a
violation of international humanitarian law”; “planning, directing, or
committing acts that violate applicable international human rights
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law or international humanitarian law, or acts that constitute human
rights abuses, in South Sudan”; “The use or recruitment of children
by armed groups or armed forces in the context of the armed conflict
in South Sudan; “the obstruction of the activities of international
peacekeeping, diplomatic, or humanitarian missions in South Sudan,
including IGAD’s Monitoring and Verification Mechanism or of the
delivery or distribution of, or access to, humanitarian assistance; and
as a leader “of any entity, including any South Sudanese government,
opposition, militia, or other group, that has, or whose members have,
engaged in any of the activities described in paragraphs 6 and 7”.
Additional information:
Malong served as Chief of General Staff of the SPLA from April 23,
2014, to May 2017. In his former position as the Chief of General
Staff, he expanded or extended the conflict in South Sudan through
breaches of the Cessation of Hostilities Agreement and breaches of
the 2015 Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan
(ARCSS). As of early August 2016, Malong reportedly directed
efforts to kill South Sudanese opposition leader Riek Machar.
Malong, knowingly countermanding President Salva Kiir’s orders,
ordered the 10 July 2016 tank, helicopter gunship, and infantry
assaults on Machar’s residence and the Sudan Peoples’ Liberation
Movement in Opposition (SPLM-IO)’s “Jebel” base. Malong
personally oversaw efforts from SPLA headquarters to intercept
Machar. As of early August 2016, Malong wanted the SPLA to attack
Machar’s suspected position immediately and informed SPLA
commanders that Machar was not to be taken alive. In addition, in
early 2016 information indicates that Malong ordered SPLA units to
prevent the transport of humanitarian supplies across the Nile River,
where tens of thousands of civilians were facing hunger, claiming
that food aid would be diverted from civilians to militia groups. As a
result of Malong’s orders, food supplies were blocked from crossing
the Nile for at least two weeks.
Throughout his tenure as Chief of General Staff of the SPLA,
Malong has been responsible for the SPLA and its allied forces’
perpetration of serious abuses including attacks on civilians, forced
displacement, enforced disappearances, arbitrary detentions, torture,
and rape. Under Malong’s leadership, the SPLA launched attacks
directed against the civilian population and intentionally killed
unarmed and fleeing civilians. In the Yei area alone, the UN
documented 114 killings of civilians by the SPLA and its allied
forces between July 2016 and January 2017. The SPLA intentionally
attacked schools and hospitals. In April 2017, Malong allegedly
ordered the SPLA to clear all people, including civilians from the
area around Wau. Malong reportedly did not discourage the killing of
civilians by the SPLA troops, and persons suspected of hiding rebels
were considered legitimate targets.
According to a 15 October 2014 African Union Commission of
Inquiry on South Sudan report, Malong was responsible for the mass
mobilization of Mathiang Anyoor Dinka tribal militia, which
Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring
Mechanism (CTSAMM) documented use child soldiers.
Under Malong’s leadership of the SPLA, the government forces
regularly restricted United Nations Mission in South Sudan
(UNMISS), Joint Monitoring and Evaluation Commission (JMEC),
and CTSAMM’s access when they tried to investigate and document

Τεύχος Α’ 174/08.10.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10167

abuses. For example, on April 5, 2017, a joint UN and CTSAMM
patrol tried to access Pajok but was turned back by SPLA soldiers.

Απόφαση 2428 (2018)
Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την
8310η συνεδρίασή του, στις 13 Ιουλίου 2018.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας:
Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις και δηλώσεις του σχετικά με το Νότιο Σουδάν, ιδίως τις αποφάσεις 2057 (2012), 2109 (2013), 2132 (2013), 2155 (2014),
2187 (2014), 2206 (2015), 2241 (2015), 2252 (2015), 2271
(2016), 2280 (2016), 2290 (2016), 2302 (2016), 2304
(2016), 2327 (2016), 2353 (2017), 2392 (2017), 2406
(2018) και 2418 (2018).
Εκφράζοντας σοβαρότατη ανησυχία για τη σύρραξη μεταξύ της Μεταβατικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, η οποία
προέκυψε από εσωτερικές πολιτικές διαμάχες μεταξύ
των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών της χώρας και
έχει προκαλέσει τεράστια ανθρώπινη οδύνη, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών απωλειών σε ανθρώπινες
ζωές, επισιτιστικής ανασφάλειας λόγω της σύρραξης
και απειλής λιμού, του εκτοπισμού περισσότερων των
τεσσάρων εκατομμυρίων ανθρώπων και απώλειας περιουσιών, περαιτέρω εξαθλίωσης και θέσης σε μειονεκτική
κατάσταση του λαού του Νοτίου Σουδάν.
Επαινώντας τις συνεχείς προσπάθειες του Φόρουμ
Υψηλού Επιπέδου για την Αναζωογόνηση υπό την ηγεσία της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη για τη
διευκόλυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Νότιο
Σουδάν, λαμβάνει υπόψη τη Διακήρυξη του Χαρτούμ και
την πρόθεση των μερών να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις και παροτρύνει όλα τα μέρη να συνεργαστούν
για να φτάσουν σε συμφωνία στα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Καταδικάζοντας έντονα τις παρελθούσες και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου, καταδικάζοντας περαιτέρω την
παρενόχληση και τη στοχοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών, του ανθρωπιστικού προσωπικού και των δημοσιογράφων και τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι για τις
παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και
τις παραβιάσεις και τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν καθώς και ότι η
Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Νοτίου
Σουδάν φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία
του πληθυσμού του από τη γενοκτονία, τα εγκλήματα
πολέμου, την εθνοκάθαρση και τα εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας, και, στην κατεύθυνση αυτή, παροτρύνοντας την Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να υπογράψει
άμεσα το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αφρικανική
Ένωση για τη δημιουργία του Υβριδικού Δικαστηρίου
για το Νότιο Σουδάν.
Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις εκθέσεις σχετικά
με την υπεξαίρεση πόρων, η οποία υπονομεύει τη στα-

θερότητα και την ασφάλεια του Νοτίου Σουδάν, και για
το ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ενδεχομένως να έχουν
καταστροφικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες, να αποδυναμώσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς,
να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου, να διαιωνίσουν τις
βίαιες συρράξεις, να διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητες, να εκτρέψουν την ανθρωπιστική βοήθεια
ή να δυσχεράνουν την παράδοσή της και να υπονομεύσουν τις οικονομικές αγορές.
Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών:
1. Εκφράζει βαθιά ανησυχία για την αδυναμία των ηγετών του Νοτίου Σουδάν να βάλουν τέλος στις εχθροπραξίες και καταδικάζει τις συνεχιζόμενες και κατάφωρες
παραβιάσεις της Συμφωνίας της 17ης Αυγούστου 2015
για την Επίλυση της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν, της Συμφωνίας της 21ης Δεκεμβρίου 2017
για την Κατάπαυση των Εχθροπραξιών, την Προστασία
των Αμάχων και την Ανθρωπιστική Πρόσβαση και της
Διακήρυξης του Χαρτούμ της 27ης Ιουνίου 2018.
2. Απαιτεί από τους ηγέτες του Νοτίου Σουδάν να
εφαρμόσουν πιστά και άμεσα τη Συμφωνία για την Επίλυση της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν,
τη Συμφωνία για την Κατάπαυση των Εχθροπραξιών,
την Προστασία των Αμάχων και την Ανθρωπιστική Πρόσβαση και τη Διακήρυξη του Χαρτούμ της 27ης Ιουνίου
2018 και να επιτρέψουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου και τις κατευθυντήριες αρχές
ανθρωπιστικής βοήθειας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών, την πλήρη, ασφαλή και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη
παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους όσους
έχουν ανάγκη.
3. Επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση
στη σύρραξη.
Εμπάργκο Όπλων
4. Αποφασίζει ότι, έως την 31η Μαΐου 2019, όλα τα
Κράτη Μέλη λαμβάνουν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα
για την αποτροπή της άμεσης ή έμμεσης προμήθειας,
πώλησης ή μεταφοράς στο έδαφος του Νοτίου Σουδάν,
από τα εδάφη τους ή μέσω αυτών ή από υπηκόους τους,
ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, όπλων και
συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων
όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και
εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω, καθώς και για την αποτροπή
της παροχής τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης συνδρομής που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με την παροχή, συντήρηση
ή χρήση οποιωνδήποτε όπλων και συναφούς υλικού,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από
τα εδάφη τους ή όχι.
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5. Αποφασίζει ότι το μέτρο της παραγράφου 4 της
παρούσας απόφασης δεν ισχύει για την προμήθεια, την
πώληση ή τη μεταφορά:
α) όπλων και συναφούς υλικού, καθώς και εκπαίδευσης
και βοήθειας, που προορίζονται αποκλειστικά για την
υποστήριξη του προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή για χρήση από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν (UNMISS) και της
Προσωρινής Δύναμης Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή του Αμπιέϊ (UNISFA),
β) μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού που
προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και της σχετικής τεχνικής βοήθειας ή εκπαίδευσης, όπως έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί
στην Επιτροπή,
γ) προστατευτικού ιματισμού, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών,
τα οποία εξάγονται προσωρινά στο Νότιο Σουδάν από
το προσωπικό του ΟΗΕ, τους εκπροσώπους των μέσων
ενημέρωσης και τους εργαζομένους στον ανθρωπιστικό
και αναπτυξιακό τομέα και το σχετικό προσωπικό, μόνο
για προσωπική τους χρήση,
δ) όπλων και συναφούς υλικού που εξάγονται προσωρινά στο Νότιο Σουδάν από τις δυνάμεις Κράτους
το οποίο αναλαμβάνει δράση, σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο, αποκλειστικά και άμεσα για τη διευκόλυνση της
προστασίας ή της απομάκρυνσης των υπηκόων του και
των προσώπων στα οποία παρέχει προξενική προστασία στο Νότιο Σουδάν, όπως έχει γνωστοποιηθεί στην
Επιτροπή,
ε) όπλων και συναφούς υλικού, καθώς και τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας προς ή για την υποστήριξη της
Περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης, που προορίζονται αποκλειστικά για περιφερειακές
επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του Αντιστασιακού
Στρατού του Κυρίου, όπως έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή,
στ) όπλων και συναφούς υλικού, καθώς και τεχνικής
εκπαίδευσης και βοήθειας, αποκλειστικά για την υποστήριξη της εφαρμογής των όρων της ειρηνευτικής
συμφωνίας, όπως έχει εκ των προτέρων εγκριθεί από
την Επιτροπή,
ζ) άλλες πωλήσεις ή προμήθεια όπλων και συναφούς
υλικού ή παροχή συνδρομής ή προσωπικού, όπως έχει
εκ των προτέρων εγκριθεί από την Επιτροπή.
6. Τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης, στις γνωστοποιήσεις ή στα αιτήματα εξαίρεσης σύμφωνα με την
παράγραφο 5 ανωτέρω, κάθε σχετικής πληροφορίας,
συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της χρήσης, του
τελικού χρήστη, των τεχνικών προδιαγραφών και της
ποσότητας του προς αποστολή εξοπλισμού και, όπου
μπορεί να τύχει εφαρμογής, του προμηθευτή, της προτεινόμενης ημερομηνίας παράδοσης, του τρόπου μεταφοράς και του δρομολογίου των αποστολών.
Επιθεωρήσεις
7. Υπογραμμίζει ότι οι αποστολές όπλων που γίνονται
κατά παράβαση της παρούσας απόφασης ενέχουν τον
κίνδυνο πυροδότησης συρράξεων και ενίσχυσης της
αστάθειας και παροτρύνει εμφατικά όλα τα Κράτη Μέλη
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να λάβουν επείγοντα μέτρα για τον εντοπισμό και την
αποτροπή τέτοιου είδους αποστολών εντός του εδάφους τους.
8. Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη, ιδίως τα Κράτη που συνορεύουν με το Νότιο Σουδάν, να επιθεωρούν, σύμφωνα με
την εθνική τους νομοθεσία, και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα το δίκαιο της θάλασσας και τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες πολιτικής αεροπορίας, όλα τα
φορτία προς το Νότιο Σουδάν, στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των αεροδρομίων, σε
περίπτωση που το οικείο Κράτος διαθέτει πληροφορίες
που προκαλούν εύλογες υπόνοιες ότι το φορτίο περιλαμβάνει αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, η πώληση
ή η μεταφορά απαγορεύεται με βάση την παράγραφο 4
της παρούσας απόφασης με σκοπό τη διασφάλιση της
αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
9. Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη
να, και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα, όταν
ανακαλύπτουν αντικείμενα των οποίων η προμήθεια,
η πώληση ή η μεταφορά απαγορεύεται με βάση την
παράγραφο 4 της παρούσας απόφασης, κατάσχουν και
διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής,
αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε Κράτος
διαφορετικό από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού
για διάθεση) τα εν λόγω αντικείμενα και περαιτέρω αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεργάζονται στις
ανωτέρω προσπάθειες.
10. Ζητά από κάθε Κράτος Μέλος, όταν διεξάγει επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 8 της παρούσας απόφασης, να υποβάλει ταχέως μια αρχική γραπτή
έκθεση στην Επιτροπή, η οποία θα περιέχει, ιδιαίτερα,
τους λόγους διεξαγωγής των επιθεωρήσεων, τα αποτελέσματά τους, εάν υπήρξε συνεργασία ή όχι και, σε
περίπτωση που εντοπιστούν αντικείμενα των οποίων η
προμήθεια, πώληση ή μεταφορά απαγορεύεται, περαιτέρω ζητά από το οικείο Κράτος Μέλος να υποβάλει εντός
30 ημερών στην Επιτροπή μία μεταγενέστερη γραπτή έκθεση, η οποία θα περιέχει τις σχετικές λεπτομέρειες της
επιθεώρησης, της κατάσχεσης και της διάθεσης, καθώς
και συναφείς λεπτομέρειες για τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αντικειμένων, της
προέλευσής τους και του προβλεπόμενου προορισμού
τους, σε περίπτωση που οι εν λόγω πληροφορίες δεν
περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση.
Στοχευμένες Κυρώσεις
11. Υπογραμμίζει την πρόθεσή του να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις προκειμένου να υποστηρίξει την επίτευξη περιεκτικής και βιώσιμης ειρήνης στο Νότιο Σουδάν.
12. Αποφασίζει να ανανεώσει έως την 31η Μαΐου 2019
τα ταξιδιωτικά και οικονομικά μέτρα που έχουν επιβληθεί με τις παραγράφους 9 και 12 της απόφασης 2206
(2015) και επιβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων
10, 11, 13, 14 και 15 της απόφασης 2206 (2015).
13. Επιβεβαιώνει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 9
της απόφασης 2206 (2015) εφαρμόζονται σε άτομα και
ότι οι διατάξεις της παραγράφου 12 της απόφασης 2206
(2015) εφαρμόζονται σε άτομα και φορείς, όπως έχουν
καθοριστεί για τέτοιου είδους μέτρα από την Επιτροπή
που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 16 της
απόφασης 2206 (2015) (εφεξής η «Επιτροπή»), ως υπεύ-
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θυνοι ή συνένοχοι, ή εμπλεκόμενοι, άμεσα ή έμμεσα,
σε ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την
ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νοτίου Σουδάν.
14. Υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω ενέργειες ή πολιτικές,
όπως περιγράφονται στην παράγραφο 13 ανωτέρω ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
(α) ενέργειες ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την επέκταση ή παράταση της σύρραξης στο
Νότιο Σουδάν ή την παρεμπόδιση των συνομιλιών ή των
διαδικασιών συμφιλίωσης ή ειρήνευσης, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων της Συμφωνίας για την Επίλυση
της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Συμφωνία»),
(β) ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν τις μεταβατικές
συμφωνίες ή υπονομεύουν την πολιτική διαδικασία στο
Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου 4
της Συμφωνίας,
(γ) το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό
δίκαιο ή πράξεις που αποτελούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν,
(δ) τη στοχοποίηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων
γυναικών και παιδιών, μέσω του σχεδιασμού, της καθοδήγησης ή της τέλεσης πράξεων βίας (συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, των ακρωτηριασμών ή των
βασανιστηρίων), απαγωγών, αναγκαστικών εξαφανίσεων, αναγκαστικών εκτοπίσεων ή επιθέσεων σε σχολεία,
νοσοκομεία, θρησκευτικούς χώρους ή σε τοποθεσίες
όπου οι άμαχοι αναζητούν καταφύγιο ή με συμπεριφορά
που θα αποτελούσε σοβαρή καταπάτηση ή παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,
(ε) το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που ενέχουν σεξουαλική βία ή βία με βάση το φύλο
στο Νότιο Σουδάν,
(στ) τη χρήση ή τη στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες ή ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της ένοπλης σύρραξης στο Νότιο Σουδάν,
(ζ) την παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων των διεθνών ειρηνευτικών, διπλωματικών ή ανθρωπιστικών
αποστολών στο Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένου
του Μηχανισμού Επίβλεψης της Κατάπαυσης του Πυρός
και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας ή της
παράδοσης ή της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας ή
της πρόσβασης σε αυτή,
(η) επιθέσεις κατά των αποστολών του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, διεθνών φορέων ασφαλείας ή άλλων
ειρηνευτικών επιχειρήσεων ή ανθρωπιστικού προσωπικού,
(θ) ενέργειες για ή εκ μέρους, άμεσα ή έμμεσα, ατόμου
ή φορέα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή, ή
(ι) την εμπλοκή ενόπλων ομάδων ή εγκληματικών δικτύων σε ενέργειες που αποσταθεροποιούν το Νότιο
Σουδάν μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή του λαθρεμπορίου φυσικών πόρων.
15. Εκφράζει ανησυχία για τις εκθέσεις σχετικά με την
υπεξαίρεση και την εκτροπή δημόσιων πόρων που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο Νότιο Σουδάν, εκφράζει έντονη ανησυχία για
τις εκθέσεις περί οικονομικών ατασθαλιών που αφορούν
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στη Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, γεγονός που αποτελεί κίνδυνο για την ειρήνη, την ασφάλεια
και τη σταθερότητα στο Νότιο Σουδάν, και, στο πλαίσιο
αυτό, υπογραμμίζει ότι τα άτομα που εμπλέκονται σε
ενέργειες ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την επέκταση ή παράταση της σύρραξης στο Νότιο
Σουδάν ενδέχεται να ενταχθούν στον κατάλογο των ταξιδιωτικών και οικονομικών μέτρων.
16. Επιβεβαιώνει ότι οι διατάξεις των παραγράφων
9 και 12 της απόφασης 2206 (2015) εφαρμόζονται σε
άτομα, όπως καθορίζονται για τα εν λόγω μέτρα από
την Επιτροπή, τα οποία είναι επικεφαλής οποιουδήποτε
φορέα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κυβερνητικής ομάδας, αντιπολιτευτικής ομάδας, πολιτοφυλακής ή άλλης ομάδας του Νοτίου Σουδάν, που έχει, ή της
οποίας τα μέλη έχουν, εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους
13 και 14 ανωτέρω.
17. Αποφασίζει ότι τα μέτρα των παραγράφων 9 και
12 της απόφασης 2206 (2015) εφαρμόζονται στα άτομα
που κατονομάζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας
απόφασης.
Επιτροπή Κυρώσεων / Ομάδα Εμπειρογνωμόνων
18. Τονίζει τη σημασία της διενέργειας τακτικών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, τους
διεθνείς, περιφερειακούς και υπο- περιφερειακούς οργανισμούς καθώς και με την Αποστολή του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν,
αναλόγως, ιδιαίτερα με τα γειτονικά Κράτη και τα Κράτη
της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης
εφαρμογή των μέτρων της παρούσας απόφασης και,
στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει, όπου και όταν κρίνεται κατάλληλο, επισκέψεις σε
επιλεγμένες χώρες από τον Πρόεδρο και/ή τα μέλη της
Επιτροπής.
19. Αποφασίζει να παρατείνει έως την 1η Ιουλίου 2019
την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 της απόφασης 2206 (2015) και
στην παρούσα παράγραφο, εκφράζει την πρόθεσή του
να επανεξετάσει την εντολή και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την περαιτέρω παράταση έως
την 31η Μαΐου 2019 και αποφασίζει ότι η Ομάδα θα έχει
τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α) να βοηθά την Επιτροπή στην εκτέλεση της εντολής της, όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, μεταξύ
άλλων μέσω της παροχής πληροφοριών προς την Επιτροπή, σχετικών με τον ενδεχόμενο καθορισμό ατόμων
και φορέων που ενδεχομένως εμπλέκονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 13, 14
και 15 ανωτέρω,
(β) να συλλέξει, εξετάσει και αναλύσει πληροφορίες
σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ιδιαίτερα για περιστατικά
μη συμμόρφωσης, με ιδιαίτερη εστίαση στους δείκτες
προόδου που περιγράφονται στην παράγραφο 26 κατωτέρω,
(γ) να συλλέξει, εξετάσει και αναλύσει πληροφορίες
σχετικά με την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά
όπλων και συναφούς υλικού και σχετικής στρατιωτικής
ή άλλης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των όρων
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χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων αυτών καθώς
και σχετικά με την προμήθεια των αντικειμένων αυτών
μέσω δικτύων παράνομης διακίνησης, προς άτομα και
φορείς που υπονομεύουν την εφαρμογή της Συμφωνίας
ή συμμετέχουν σε ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές
δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ανάλογα με την περίπτωση,
(δ) να συλλέξει, εξετάσει και αναλύσει πληροφορίες
σχετικά με ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα που
εμπλέκονται στην παράνομη εκμετάλλευση ή εμπορία
των φυσικών πόρων στο Νότιο Σουδάν,
(ε) να παράσχει στο Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης
με την Επιτροπή, μια ενδιάμεση έκθεση έως την 1η Δεκεμβρίου 2018 και μία τελική έκθεση έως την 1η Μαΐου
2019, καθώς και μηνιαίες ενημερώσεις, εκτός των μηνών
που πρέπει να υποβληθούν οι ανωτέρω εκθέσεις,
(στ) να βοηθά την Επιτροπή στη βελτίωση της ποιότητας και στην επικαιροποίηση των πληροφοριών που
περιλαμβάνονται στον κατάλογο ατόμων και φορέων
που υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με την
παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής
πληροφοριών ταυτοποίησης και λοιπών στοιχείων για
τη δημοσίως διαθέσιμη συνοπτική έκθεση των λόγων
συμπερίληψής τους στον κατάλογο.
20. Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα
φύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της απόφασης
2242 (2015) και παροτρύνει την Ομάδα να ενσωματώσει το φύλο ως οριζόντιο θέμα, σε όλες τις έρευνες και
εκθέσεις της.
21. Καλεί όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη Μέλη, ειδικά
όσα γειτνιάζουν με το Νότιο Σουδάν, καθώς και τους
διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίζουν τη συνεργασία με την Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής
οποιασδήποτε πληροφορίας περί παράνομων μεταφορών πλούτου από το Νότιο Σουδάν σε χρηματοοικονομικά, περιουσιακά και εμπορικά δίκτυα και περαιτέρω
καλεί όλα τα εμπλεκόμενα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν
την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων
και απρόσκοπτη πρόσβαση, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα
και χώρους, προκειμένου η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να
εκτελέσει την εντολή της.
22. Ζητά από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού
Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και
από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Σεξουαλική Βία κατά
τη διάρκεια Συρράξεων να μοιραστούν σχετικές πληροφορίες με την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο
7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της
απόφασης 1998 (2011) και καλεί τον Ύπατο Αρμοστή για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να μοιραστεί σχετικές πληροφορίες με την Επιτροπή, όποτε χρειάζεται.
Ρόλος της Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν (UNMISS)
23. Υπενθυμίζει την εντολή της Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου
Σουδάν, όπως περιγράφεται στην απόφαση 2406 (2018)
και συγκεκριμένα στην παράγραφο 7 (γ), σχετικά με την
εποπτεία, την έρευνα, την επαλήθευση και την υποβολή
εκθέσεων περί καταπατήσεων και παραβιάσεων των αν-
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θρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεων του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου.
24. Ενθαρρύνει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ της Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν και της
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και ζητά από την Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία
του Νοτίου Σουδάν να βοηθήσει την Επιτροπή και την
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο της εντολής και
των δυνατοτήτων της.
Επανεξέταση
25. Εκφράζει την πρόθεσή του να παρακολουθεί και
να επανεξετάζει την κατάσταση ανά διαστήματα 90 ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης ή και
συχνότερα, όπως κρίνεται αναγκαίο, και καλεί τη Μεικτή Επιτροπή Εποπτείας και Αξιολόγησης να μοιραστεί
συναφείς πληροφορίες με το Συμβούλιο, όπως κρίνεται
κατάλληλο, σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση
της εφαρμογής της Συμφωνίας από τα μέρη, της τήρησης της Συμφωνίας για την Επίλυση της Σύρραξης στη
Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν, της Συμφωνίας για την
Κατάπαυση των Εχθροπραξιών, την Προστασία των Αμάχων και την Ανθρωπιστική Πρόσβαση και της Διακήρυξης του Χαρτούμ της 27ης Ιουνίου 2018 και σχετικά
με την αξιολόγηση της διευκόλυνσης της απρόσκοπτης
και ασφαλούς πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια,
και επίσης εκφράζει την πρόθεσή του να συνεχίσει να
επιβάλει κυρώσεις που ενδεχομένως κριθούν απαραίτητες σε σχέση με την κατάσταση, οι οποίες ενδέχεται να
περιλαμβάνουν τον καθορισμό ανώτερων αξιωματούχων, υπεύθυνων για ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν
την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νοτίου
Σουδάν.
26. Επιπλέον, επιβεβαιώνει ότι είναι έτοιμο να προσαρμόσει τα μέτρα της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων
μέσω της ενίσχυσής τους με πρόσθετα μέτρα, καθώς και
μέσω της τροποποίησης, της αναστολής ή της άρσης
των μέτρων, όπως ενδέχεται να κριθεί απαραίτητο ανά
πάσα στιγμή, υπό το φως της επιτευχθείσας προόδου
στη διαδικασία ειρήνευσης, λογοδοσίας και συμφιλίωσης καθώς και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων των
μερών, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του
πυρός και στη συμμόρφωση με την παρούσα και άλλες
εφαρμοστέες αποφάσεις.
27. Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα.

Παράρτημα 1
Απαγόρευση ταξιδίων / Δέσμευση κεφαλαίων (άτομα)
1. ΟΝΟΜΑ: 1: MALEK 2: REUBEN 3: RIAK 4: RENGU
Αξίωμα: Αντιστράτηγος, Ιδιότητα: α) Αναπληρωτής
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Διοικητικής Μέριμνας
β) Αναπληρωτής Αρχηγός Επιτελείου Άμυνας και Γενικός
Επιθεωρητής του Στρατού Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1960 Τόπος γέννησης: Γιέι (Yei), Νότιο Σουδάν
Εναλλακτικό όνομα υψηλής αξιοπιστίας: Malek Ruben
Εναλλακτικό όνομα χαμηλής αξιοπιστίας: μη διαθέσιμο
Εθνικότητα: Νότιο Σουδάν Αριθμός διαβατηρίου: μη διαθέσιμος Εθνικός αριθμός ταυτότητας: μη διαθέσιμος Δι-
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εύθυνση: μη διαθέσιμη Άλλα στοιχεία: ως Αναπληρωτής
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Διοικητικής Μέριμνας του
Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SPLA), ο
Riak ήταν ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους της
Κυβέρνησης του Νοτίου Σουδάν που σχεδίασε και επέβλεψε μία επίθεση στην πολιτεία Unity το 2015, η οποία
είχε ως αποτέλεσμα ευρείες καταστροφές και σημαντική
εκτόπιση πληθυσμού.
Λόγος καταχώρησης στον κατάλογο
1. Ο Malek Ruben Riak καταχωρείται στον κατάλογο βάσει των παραγράφων 6, 7(α) και 8 της απόφασης
2206 (2015), όπως επιβεβαιώθηκαν με την απόφαση
2418 (2018) για «ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν
την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νοτίου
Σουδάν», «ενέργειες ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή
αποτέλεσμα την επέκταση ή παράταση της σύρραξης
στο Νότιο Σουδάν …» και ως επικεφαλής «οποιουδήποτε
φορέα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κυβερνητικής ομάδας, αντιπολιτευτικής ομάδας, πολιτοφυλακής ή άλλης ομάδας του Νοτίου Σουδάν, που έχει, ή της
οποίας τα μέλη έχουν, εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 6
και 7» και σύμφωνα με την παράγραφο 14(ε) της παρούσας απόφασης για «το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την
τέλεση πράξεων που ενέχουν σεξουαλική βία ή βία με
βάση το φύλο στο Νότιο Σουδάν».
Πρόσθετες πληροφορίες:
Σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το Νότιο Σουδάν του Ιανουαρίου του 2016
(S/2016/70), o Riak ήταν μέλος μίας ομάδας ανώτερων
αξιωματούχων ασφαλείας που σχεδίαζαν επίθεση στην
πολιτεία Unity κατά του Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος του Σουδάν στην Αντιπολίτευση (SPLM-ΙΟ), αρχής γενομένης τον Ιανουάριο του 2015 και στη συνέχεια
επέβλεψε την εκτέλεσή της από τα τέλη Απριλίου 2015
και μετά. Η Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν ξεκίνησε να
εξοπλίζει τους νέους της περιοχής Μπουλ Νουέρ (Bul
Nuer) στις αρχές του 2015 προκειμένου να διευκολύνει
τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Οι περισσότεροι νέοι
της Μπουλ Νουέρ είχαν ήδη πρόσβαση σε αυτόματα
τυφέκια τύπου ΑΚ, αλλά τα πυρομαχικά είχαν ιδιαίτερη
σημασία για την υλοποίηση των επιχειρήσεων. Η Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων κατέθεσε αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και μαρτυρία από στρατιωτικές πηγές,
ότι τα πυρομαχικά προμήθευε σε ομάδες νέων το αρχηγείο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν
(SPLA) ειδικά για την επίθεση. Ο Riak ήταν τότε ο Αναπληρωτής Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Διοικητικής
Μέριμνας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του
Σουδάν. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη συστηματική
καταστροφή χωριών και υποδομών, το βίαιο εκτοπισμό
του ντόπιου πληθυσμού, τις χωρίς διακρίσεις δολοφονίες και βασανισμούς αμάχων, την εκτεταμένη χρήση
σεξουαλικής βίας, μεταξύ άλλων και εναντίον ηλικιωμένων και παιδιών, την αρπαγή και στρατολόγηση παιδιών
ως στρατιωτών και τον εκτοπισμό μεγάλου μέρους του
πληθυσμού. Μετά την καταστροφή μεγάλου μέρους του
νοτίου και κεντρικού τμήματος της πολιτείας, πολλοί ειδησεογραφικοί και ανθρωπιστικοί οργανισμοί, καθώς
και η Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη
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Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν (UNMISS), δημοσίευσαν
εκθέσεις σχετικά με την κλίμακα των καταπατήσεων που
σημειώθηκαν».
2. ΟΝΟΜΑ: 1: PAUL 2: MALONG 3: AWAN 4: μη διαθέσιμο
Αξίωμα: Στρατηγός Ιδιότητα: α) Πρώην Αρχηγός του
Επιτελείου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του
Σουδάν (SPLA) β) Πρώην Κυβερνήτης της πολιτείας
του Βορείου Bahr el-Ghazal Ημερομηνία γέννησης:
α) 1962 β) 4 Δεκεμβρίου 1960 γ) 12 Απριλίου 1960 Τόπος γέννησης: Malualkon, Νότιο Σουδάν Εναλλακτικό
όνομα υψηλής αξιοπιστίας: α) Paul Malong Awan Anei
β) Paul Malong γ) Bol Malong Εναλλακτικό όνομα χαμηλής αξιοπιστίας: μη διαθέσιμο Εθνικότητα: α) Νότιο
Σουδάν β) Ουγκάντα Αριθμός διαβατηρίου: α) Αριθμός
Νοτίου Σουδάν: S00004370 β) Αριθμός Νοτίου Σουδάν:
D00001369 γ) Αριθμός Σουδάν: 003606 δ) Αριθμός Σουδάν: 00606 ε) Αριθμός Σουδάν: Β002606 Εθνικός αριθμός
ταυτότητας: μη διαθέσιμος, Διεύθυνση: μη διαθέσιμη,
Άλλα στοιχεία: ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του
Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SPLA),
ο Malong επέκτεινε ή παρέτεινε τη σύρραξη στο Νότιο
Σουδάν, παραβιάζοντας τη Συμφωνία για την Κατάπαυση
των Εχθροπραξιών και τη Συμφωνία για την Επίλυση της
Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν του 2015.
Φέρεται να καθοδηγούσε τις προσπάθειες για τη δολοφονία του αρχηγού της αντιπολίτευσης, Riek Machar.
Έδωσε εντολή σε μονάδες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν να εμποδίσουν τη μεταφορά
ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπό την ηγεσία του Malong,
ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδάν επιτέθηκε σε αμάχους, σχολεία και νοσοκομεία. Επέβαλε τον
εκτοπισμό αμάχων, διεξήγε αναγκαστικές εξαφανίσεις,
αυθαίρετες κρατήσεις αμάχων και προέβη σε βασανιστήρια και βιασμούς. Κινητοποίησε την πολιτοφυλακή
Mathiang Anyoor της φυλής Dinka, η οποία χρησιμοποιεί παιδιά ως στρατιώτες. Υπό την ηγεσία του, ο Λαϊκός
Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδάν εμπόδισε την
πρόσβαση της Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν, της Μεικτής
Επιτροπής Εποπτείας και Αξιολόγησης και του Μηχανισμού Εποπτείας της Κατάπαυσης του Πυρός και των
Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας σε διάφορους
χώρους προκειμένου να ερευνήσουν και να στοιχειοθετήσουν καταπατήσεις.
Λόγος καταχώρησης στον κατάλογο
Ο Paul Malong Awan καταχωρείται στον κατάλογο
σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7(α), 7(β), 7(γ), 7(δ),
7(στ) και 8 της απόφασης 2206 (2015), όπως επιβεβαιώθηκαν εκ νέου στην απόφαση 2418 (2018), για «ενέργειες ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την
επέκταση ή παράταση της σύρραξης στο Νότιο Σουδάν ή που παρεμποδίζουν τις συνομιλίες ή διαδικασίες
συμφιλίωσης και ειρήνευσης, συμπεριλαμβανομένων
παραβιάσεων της Συμφωνίας για την Κατάπαυση των
Εχθροπραξιών», «ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν
τις μεταβατικές συμφωνίες ή υπονομεύουν την πολιτική διαδικασία στο Νότιο Σουδάν», «τη στοχοποίηση
αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών,
μέσω της τέλεσης πράξεων βίας (συμπεριλαμβανομένων
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των δολοφονιών, των ακρωτηριασμών, των βασανιστηρίων, των βιασμών ή άλλου είδους σεξουαλικής βίας),
απαγωγών, αναγκαστικών εξαφανίσεων, αναγκαστικής
εκτόπισης ή επιθέσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, θρησκευτικούς χώρους ή σε τοποθεσίες στις οποίες αναζητούν καταφύγιο οι άμαχοι ή μέσω συμπεριφοράς που
θα αποτελούσε σοβαρή καταπάτηση ή παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβίαση του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου», «το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή πράξεων που αποτελούν καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο
Νότιο Σουδάν», «τη χρήση ή τη στρατολόγηση παιδιών
από ένοπλες ομάδες ή ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο
της ένοπλης σύρραξης στο Νότιο Σουδάν», «την παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων των διεθνών ειρηνευτικών, διπλωματικών ή ανθρωπιστικών αποστολών στο
Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού
Εποπτείας και Επαλήθευσης της Διακυβερνητικής Αρχής
για την Ανάπτυξη ή της παράδοσης ή της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας ή της πρόσβασης σε αυτή», και
ως επικεφαλής «οποιουδήποτε φορέα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κυβερνητικής ομάδας, αντιπολιτευτικής ομάδας, πολιτοφυλακής ή άλλης ομάδας του
Νοτίου Σουδάν, η οποία έχει, ή της οποίας τα μέλη έχουν
εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που
αναφέρεται στις παραγράφους 6 και 7».
Πρόσθετες πληροφορίες:
Ο Malong διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν
(SPLA) από τις 23 Απριλίου 2014 έως το Μάιο του 2017.
Στην προηγούμενη θέση του ως Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου επέκτεινε ή παρέτεινε τη σύρραξη στο Νότιο
Σουδάν παραβιάζοντας τη Συμφωνία για την Κατάπαυση
των Εχθροπραξιών και τη Συμφωνία για την Επίλυση
της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν του
2015. Από τις αρχές Αυγούστου του 2016, ο Malong φέρεται να καθοδηγούσε τις προσπάθειες για τη δολοφονία του αρχηγού της νοτιοσουδανικής αντιπολίτευσης,
Riek Machar. Ο Malong, παραβαίνοντας εν γνώσει του τις
εντολές του Προέδρου Salva Kiir, έδωσε εντολή για την
επίθεση της 10ης Ιουλίου 2016, με τανκ, βαριά εξοπλισμένα ελικόπτερα και πεζικό στην οικία του Machar και
στη βάση Jebel του Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος
του Σουδάν στην Αντιπολίτευση (SPLM-ΙΟ). Ο Malong
προσωπικά διεύθυνε τις προσπάθειες για την επίθεση
κατά του Machar από το αρχηγείο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν. Από τις αρχές Αυγούστου
του 2016, ο Malong ήθελε ο Λαϊκός Απελευθερωτικός
Στρατός του Σουδάν να πραγματοποιήσει άμεσα επίθεση
κατά της θέσης που φερόταν να βρίσκεται ο Machar και
ενημέρωσε τους διοικητές του Λαϊκού Απελευθερωτικού
Στρατού του Σουδάν ότι ο Machar δεν θα έπρεπε να αιχμαλωτιστεί ζωντανός. Επιπλέον, από τις αρχές του 2016,
οι πληροφορίες δείχνουν ότι ο Malong έδωσε εντολή
σε μονάδες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του
Σουδάν να εμποδίσουν τη μεταφορά ανθρωπιστικής
βοήθειας στην απέναντι πλευρά του Ποταμού Νείλου,
όπου δεκάδες χιλιάδες αμάχων αντιμετώπιζαν το φάσμα
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της πείνας, ισχυριζόμενος ότι η επισιτιστική βοήθεια δεν
θα δινόταν σε αμάχους αλλά σε ομάδες πολιτοφυλακής.
Ως αποτέλεσμα των εντολών του Malong, οι προμήθειες
τροφίμων καθυστέρησαν να διασχίσουν το Νείλο για
τουλάχιστον δύο εβδομάδες.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού
του Σουδάν, ο Malong ήταν υπεύθυνος για τη διάπραξη
σημαντικών καταπατήσεων εκ μέρους του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν και των συμμαχικών του δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων
κατά αμάχων, αναγκαστικών εκτοπίσεων, αναγκαστικών
εξαφανίσεων, αυθαίρετων φυλακίσεων, βασανιστηρίων
και βιασμών. Υπό την ηγεσία του Malong, o Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδάν εξαπέλυσε επιθέσεις
κατά του άμαχου πληθυσμού και σκότωσε με πρόθεση
άοπλους αμάχους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.
Στην περιοχή Γιέι (Yei) μόνο, ο Ο.Η.Ε. κατέγραψε 114 δολοφονίες αμάχων από το Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό
του Σουδάν και τις συμμαχικές του δυνάμεις από τον
Ιούλιο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2017. Ο Λαϊκός
Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδάν επιτέθηκε με
πρόθεση σε σχολεία και νοσοκομεία. Τον Απρίλιο του
2017, ο Malong φέρεται να έδωσε εντολή στο Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό του Σουδάν να εκκαθαρίσει την
περιοχή γύρω από το Γάου (Wau) από όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των αμάχων. Ο Malong
φέρεται να μην αποθάρρυνε τη δολοφονία αμάχων από
τα στρατεύματα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού
του Σουδάν και τα πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι έκρυβαν αντάρτες θεωρήθηκαν νόμιμοι στόχοι.
Σύμφωνα με έκθεση της 15ης Οκτωβρίου 2014 της
Διερευνητικής Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης για το
Νότιο Σουδάν, ο Malong ήταν υπεύθυνος για τη μαζική
κινητοποίηση της πολιτοφυλακής Mathiang Anyoor της
φυλής Dinka, για την οποία ο Μηχανισμός Εποπτείας της
Κατάπαυσης του Πυρός και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας έχει στοιχειοθετήσει ότι χρησιμοποιούσε παιδιά ως στρατιώτες.
Υπό την ηγεσία του Malong στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό του Σουδάν, οι κυβερνητικές δυνάμεις
συχνά εμπόδιζαν την πρόσβαση της Αποστολής του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του
Νοτίου Σουδάν, της Μεικτής Επιτροπής Εποπτείας και
Αξιολόγησης και του Μηχανισμού Εποπτείας της Κατάπαυσης του Πυρός και των Μεταβατικών Διευθετήσεων
Ασφαλείας, στην προσπάθειά τους να ερευνήσουν και να
στοιχειοθετήσουν τις διάφορες καταπατήσεις. Για παράδειγμα, στις 5 Απριλίου 2017, μία μεικτή περιπολία που
περιελάμβανε στελέχη του ΟΗΕ και του Μηχανισμού
Εποπτείας της Κατάπαυσης του Πυρός και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας επιχείρησε να μεταβεί
στο Παζόκ (Pajok) αλλά απετράπη από στρατιώτες του
Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*01001740810180016*

