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HATÁROZATOK
A TANÁCS (KKPB) 2015/1118 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2015. július 9.)
a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/740
határozat végrehajtásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2014/449/KKBP határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2015. május 7-i (KKBP) 2015/740 tanácsi határozatra (1) és különösen annak 9. cikke (1) és
(2) bekezdésére,
mivel:
(1)

A Tanács 2015. május 7-én elfogadta a (KKBP) 2015/740 határozatot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2015. március 3-án elfogadta a 2206 (2015) sz. ENSZ BT-határozatot,
amely korlátozó intézkedéseket vezetett be a Biztonsági Tanácsnak az említett határozat 16. pontja alapján
létrehozott bizottsága által jegyzékbe vett személyekkel és szervezetekkel szemben.

(3)

A Biztonsági Tanácsnak a 2206 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 16. pontja alapján létrehozott bizottsága 2015.
július 1-jén felvett hat személyt a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(4)

A (KKBP) 2015/740 határozat II. mellékletéből törölni kell az ott felsorolt két személy nevét az ENSZ Biztonsági
Tanácsának bizottsága általi jegyzékbe vételük miatt; ez a két személy következésképpen az I. mellékletben fog
szerepelni.

(5)

A (KKBP) 2015/740 határozat I. és II. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A (KKBP) 2015/740 határozat I. melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk
A (KKBP) 2015/740 határozat II. mellékletéből törölni kell a következő neveket és a hozzájuk tartozó bejegyzéseket:
1. Santino DENG
2. Peter GADET
(1) HL L 117., 2015.5.8., 52. o.
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3. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 9-én.
a Tanács részéről
az elnök
J. ASSELBORN
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MELLÉKLET
„I. MELLÉKLET
A 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN ÉS A 6. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT
SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE
A. SZEMÉLYEK

1. Gabriel JOK RIAK (más néven: a) Gabriel Jok; b) Jok Riak; c) Jock Riak).
Tisztsége: a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) első körzetének parancsnoka. Születési ideje: 1966. Születési
helye: Bor, Szudán/Dél-Szudán. Állampolgársága: dél-szudáni. Címe: a) Unity állam, Dél-Szudán; b) Wau, Western
Bahr El Ghazal tartomány, Dél-Szudán. Jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1. Egyéb információk: 2013 januárja
óta a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) első körzetének parancsnoka; az első körzet fő tevékenységi területe
Unity államban van. Az SPLA első körzetének parancsnokaként több ízben megsértette az ellenségeskedés beszünte
téséről szóló megállapodást, és ezzel kiterjesztette és elnyújtotta a dél-szudáni konfliktust.
Az SPLA egy dél-szudáni katonai szervezet, amely olyan cselekményekben vesz részt, amelyek miatt tovább húzódik a
dél-szudáni konfliktus, itt említendő többek között az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló, 2014. januári megállapo
dásnak és az e megállapodás melletti újbóli elköteleződést jelentő, a dél-szudáni válság megoldását célzó, 2014.
május 9-i megállapodásnak a többrendbeli megsértése is. Az SPLA továbbá a Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD)
monitoring- és ellenőrzési mechanizmusának tevékenységeit is akadályozza.
A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó
információ:

Gabriel Jok Riakot 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) ENSZ BT-határozat 7. pontjának a) és f) alpontja,
valamint 8. pontja alapján mint olyan személyt, aki: »olyan fellépéseket vagy politikákat folytat, amelyek célja vagy
hatása a dél-szudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat
megakasztása, az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás megsértését is beleértve«; »akadályozza a DélSzudánban működő nemzetközi békefenntartó, diplomáciai, illetve humanitárius segítségnyújtási missziók tevékeny
ségeit, az IGAD monitoring- és ellenőrzési mechanizmusát is beleértve, illetve akadályozza a humanitárius segélyek célba
juttatását, szétosztását vagy az azokhoz való hozzáférést«; valamint mint egy »olyan szervezet vezetőjét – ideértve
bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot is –, amely vagy amelynek tagjai a 6. és
7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt«.
További információk
Gabriel Jok Riak a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) első körzetének parancsnoka. Az SPLA egy dél-szudáni
katonai szervezet, amely olyan cselekményekben vesz részt, amelyek miatt tovább húzódik a dél-szudáni konfliktus, itt
említendő többek között az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló, 2014. januári megállapodásnak és az e megállapodás
melletti újbóli elköteleződést jelentő, a dél-szudáni válság megoldását célzó, 2014. május 9-i megállapodásnak a
többrendbeli megsértése is.
Gabriel Jok Riak 2013 januárja óta a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) első körzetének parancsnoka; az első
körzet fő tevékenységi területe Unity államban van. Az SPLA harmadik, negyedik és ötödik hadosztálya az első
körzetnek és az első körzet parancsnokának, azaz Gabriel Jok Riaknak van alárendelve.
Gabriel Jok Riak és az irányítása alatt álló első és harmadik körzet több olyan, lentebb részletesen is ismertetett tevékeny
ségben vett részt, amelyek megsértették az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló, 2014. januári megállapodásban tett
azon vállalásokat, miszerint be kell szüntetni az ellenzéki erőket célzó katonai fellépéseket és az egyéb provokatív
intézkedéseket, a csapatokat az aktuális pozícióban kell tartani, valamint tartózkodni kell az olyan tevékenységektől,
amelyek katonai konfrontációhoz vezethetnek, így például a fegyveres erők mozgatásától vagy a lőszerkészletek feltöl
tésétől.
A Gabriel Jok Riak irányítása alatt álló SPLA-csapatok nyílt összecsapások formájában több ízben is megsértették az
ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodást.
A Gabriel Jok Riak által vezetett SPLA-erők 2014. január 10-én elfoglalták Bentiu városát, amely azt megelőzően –
2013. december 20. óta – az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) ellenőrzése alatt állt. Az SPLA
harmadik hadosztálya – az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló, 2014. januári megállapodás aláírása után nem sokkal –
Leer közelében SPLA-IO harcosokat támadott meg rajtaütésszerűen és tüzérségi támadást indított ellenük, majd 2014.
április közepén elfoglalta Mayom települést, és több mint 300 SPLA-IO katonát ölt meg.
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Gabriel Jok Riak által vezetett SPLA-erők 2014. május 4-én újból visszafoglalták Bentiu városát. A jubai állami
televízióban az SPLA szóvivője elmondta, hogy a Gabriel Jok Riak irányítása alatt álló kormányzati haderő délután
4 órakor elfoglalta Bentiu városát, azt is hozzátéve, hogy az SPLA harmadik hadosztálya és egy különleges SPLA-alakulat
is részt vett a műveletben. A májusi megállapodás bejelentése után alig néhány órával az SPLA harmadik és negyedik
hadosztálya visszaszorította azokat az ellenzéki harcosokat, akik korábban SPLA-állásokat támadtak meg Bentiu
közelében és Dél-Szudán északi olajlelőhelyein.
A májusi megállapodás aláírását követően az SPLA harmadik hadosztályának katonái visszafoglalták Wang Kai városát,
Santino Deng Wol, a hadosztály parancsnoka pedig engedélyt adott arra, hogy katonái megöljenek minden olyan
személyt, akinél fegyver van vagy aki a helyiek otthonaiban rejtőzködik, valamint parancsba adta katonáinak, hogy
gyújtsák fel az ellenzéki erőket bújtató személyek otthonait.
2015. április végén és 2015 májusában az SPLA első körzetének katonái Gabriel Jok Riak vezetésével – Lakes államból
kiindulva – teljes körű katonai offenzívát indítottak ellenzéki erők ellen Unity államban.
Az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodásban foglaltakat megsértve Gabriel Jok Riak egyes értesülések
szerint 2014. szeptember elején kísérletet tett arra, hogy tankokat javíttasson meg és alakíttasson át úgy, hogy azok
bevethetők legyenek az ellenzéki erők ellen. 2014. október végén legalább 7 000 SPLA-katonát és nehézfegyvereket
csoportosítottak át a harmadik és az ötödik hadosztályból a negyedik hadosztályba, amely a Bentiu közelében történt
ellenzéki támadást követően jelentősen meggyengült. Az SPLA 2014 novemberében új katonai felszereléseket és
fegyvereket – többek között páncélozott szállító harcjárműveket, helikoptereket, tüzérségi fegyvereket és lőszereket –
hozott az első körzet fennhatósága alá tartozó területre, valószínűleg az ellenzéki erők elleni harcokra készülve.
Értesülések szerint Gabriel Jok Riak 2015. február elején páncélozott szállító harcjárműveket küldött Bentiu városába,
feltehetőleg a közelmúltbeli rajtaütésszerű ellenzéki támadások megtorlására.
A Unity államban 2015 áprilisában és májusában végrehajtott offenzívát követően az SPLA első körzete elutasította a
Kormányközi Fejlesztési Hatóság monitoring- és ellenőrző csoportjának (IGAD-MVM) azon kérését, hogy az Bentiuban
kivizsgálhassa az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás ezen megsértését, ezzel pedig megbízatásának
teljesítésében és szabad mozgásában is akadályozta az IGAD-MVM-et.
Ezen túlmenően Gabriel Jok Riak 2014 áprilisában kiterjesztette a dél-szudáni konfliktust, mégpedig azáltal, hogy
értesülések szerint 1 000, a dinka törzshöz tartozó fiatal felfegyverzéséhez és mobilizálásához nyújtott segítséget, hogy
velük egészítse ki az SPLA hagyományos fegyveres erőit.
2. Simon Gatewech DUAL (más néven: a) Simon Gatwich Dual; b) Simon Getwech Dual; c) Simon Gatwec Duel;
d) Simon Gatweach; e) Simon Gatwick, f) Simon Gatwech; g) Simon Garwich; h) General Gaduel; i) Dhual). Tisztsége:
az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) vezérkari főnöke. Születési ideje: 1953. Születési helye:
a) Akobo, Jonglei állam, Szudán/Dél-Szudán; b) Uror megye, Jonglei állam, Szudán/Dél-Szudán. Címe: Jonglei állam,
Szudán/Dél-Szudán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1.
Egyéb információk: Gatwech Dual az SPLA-IO vezérkari főnöke, korábban pedig Jonglei állam ellenzéki erőinek
parancsnoka volt. Gatwech Dual erői 2015. február elején támadást hajtottak végre Jonglei államban. 2015 márciusától
kezdve Gatwech Dual a polgári lakosság ellen végrehajtott támadások révén megkísérelte aláásni Jonglei állam békéjét.
A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó
információ:

Simon Gatewech Dualt 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) ENSZ BT-határozat 6. pontja, 7. pontjának
a) és d) alpontja, valamint 8. pontja alapján mint olyan személyt, aki »közvetlenül vagy közvetve felelős, közvetlenül
vagy közvetve bűnrészes,vagy közvetlenül vagy közvetve részt vesz a következőkben: a Dél-Szudán békéjét, biztonságát,
illetve stabilitását fenyegető fellépések vagy politikák; olyan fellépések vagy politikák, amelyek célja vagy hatása a délszudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat
megakasztása, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás megsértését is«; »a polgári lakossággal,
többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépés, ideértve az erőszakos cselekményeket (gyilkosság,
megcsonkítás, kínzás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak), az elrablást, az erőszakos eltüntetést, a lakhelyelha
gyásra kényszerítést, az iskolák, kórházak, vallási létesítmények, a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek
elleni támadásokat, valamint az olyan magatartást, amely az emberi jogokkal való súlyos visszaélésnek, illetve azok
megsértésének, vagy a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül«; továbbá mint egy »olyan szervezet
vezetőjét – ideértve bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot –, amely vagy amelynek
tagjai a 6. és 7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt«.
További információk
Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) olyan tevékenységekben és olyan politikák végrehajtásában vesz részt, amelyek
veszélyeztetik Dél-Szudán békéjét, biztonságát és stabilitását, továbbá vezető tisztséget tölt be az Ellenzéki Szudáni Népi
Felszabadító Hadseregben (SPLA-IO), amely szervezet Dél-Szudán békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető
tevékenységekben vesz részt, továbbá erőszakos cselekményeket követ el a polgári lakosság, többek között nők és
gyermekek ellen.
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Gatwech Dual az SPLA-IO vezérkari főnöke, korábban pedig Jonglei állam ellenzéki erőinek parancsnoka volt.
2014–2015-ben nagyszámú katona tartozott az irányítása alá, akikkel viszonylag önállóan indíthatott támadásokat. Ő
felügyeli az SPLA-IO telepítését, és vélhetően a Fehér Hadsereg (egy nuer fiatalokból álló milícia) egyes csapatainak
telepítését is.
A Gatwech Dual által vezetett erők 2014 áprilisának végén területeket foglaltak el Jonglei államban, miközben Bor
városa (állami székhely) felé nyomultak. Gatwech Dual a bori ENSZ-táborban tartózkodó, a nuer törzshöz tartozó belső
menekültek ellen elkövetett 2014. április 17-i támadás hírét használhatta fel ahhoz, hogy katonáit bosszúállásra buzdítsa.
Az IGAD-nak a Felső-Nílus, Unity és Jonglei államokban működő monitoring- és ellenőrzési mechanizmusa a tűzszünet
megsértéseiről szóló 2014. augusztus 14-i jelentésében szintén említést tesz a Gatwech Dual által vezetett erőkről.
Gatwech Dual erői 2015. február elején támadást hajtottak végre Jonglei államban. Gatwech Dual 2015 márciusától
kezdve a polgári lakosság ellen végrehajtott támadások révén megkísérelte aláásni Jonglei állam békéjét.
2015 áprilisának végén Gatwech Dual orvtámadásokat tervezett és koordinált a dél-szudáni kormányerők ellen FelsőNílus államban. Az IGAD monitoring- és ellenőrzési mechanizmusa az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló
megállapodás 2015. május 12. és 31. közötti megsértéseiről szóló összefoglaló jelentésében felsorolja, hogy a Gatwech
irányítása alatt álló ellenzéki erők mivel sértették meg a megállapodást, és itt említ egy, a kormányzati erők ellen
Ayodban végrehajtott támadást is.
Az SPLA-IO Gatwech Dual ellenőrzése alatt álló csapatai nők, gyermekek és civilek ellen is támadásokat hajtottak végre.
A jelentések szerint Gatwech Dual arra utasította az irányítása alatt álló egységeket, hogy a dinka törzshöz tartozó
hadifoglyokat, nőket és gyermekeket gyilkoljanak meg. Az irányítása alá tartozó tisztek olyan kijelentéseket tettek, hogy
az ellenzéki erőknek a dinka törzshöz tartozó minden személyt meg kell ölniük, függetlenül attól, hogy a dinka törzs
melyik ágába tartoznak.
3. James Koang CHUOL (más néven: a) James Koang Chol Ranley; b) James Koang Chol; c) Koang Chuol Ranley;
d) James Koang Chual). Születési ideje: 1961. Állampolgársága: dél-szudáni. Útlevélszáma: R00012098, Dél-Szudán.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1.
Egyéb információk: 2014 decembere óta az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) különleges
hadosztályának kinevezett parancsnoka. Csapatai polgári személyek elleni támadásokban vettek részt. Az irányítása alatt
álló erők 2014 februárjában ENSZ-táborokat, kórházakat, templomokat és iskolákat támadtak meg, számos esetben
nemi erőszakot és kínzást követtek el, továbbá szándékosan vagyontárgyakat semmisítettek meg annak érdekében, hogy
elűzzék a kormánnyal szövetséges polgári lakosságot, katonákat és rendőröket.
A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó
információ:

James Koang Chuolt (Koang) 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) ENSZ BT-határozat 6. pontja,
7. pontjának a) és d) alpontja, valamint 8. pontja alapján mint olyan személyt, »aki közvetlenül vagy közvetve felelős a
következőkért, illetve közvetlenül vagy közvetve bűnrészes,vagy közvetlenül vagy közvetve részt vesz a következőkben«:
»a Dél-Szudán békéjét, biztonságát, illetve stabilitását fenyegető fellépések vagy politikák«; »olyan fellépések vagy
politikák, amelyek célja vagy hatása a dél-szudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketár
gyalások vagy a békefolyamat megakasztása, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás megsértését
is«; »a polgári lakossággal, többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépés, ideértve az erőszakos cselekmé
nyeket (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak), az elrablást, az erőszakos
eltüntetést, a lakhelyelhagyásra kényszerítést, az iskolák, kórházak, vallási létesítmények és a polgári lakosság számára
menedékül szolgáló helyek elleni támadásokat, valamint az olyan magatartást, amely az emberi jogokkal való súlyos
visszaélésnek, illetve azok megsértésének, vagy a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül«; továbbá mint
»egy olyan szervezet vezetőjét – ideértve bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot –,
amely vagy amelynek tagjai a 6. és 7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt«.
További információk
James Koang Chuol (Koang) a dél-szudáni Unity állam kormányellenes erőinek vezetőjeként veszélyeztette Dél-Szudán
békéjét, biztonságát és stabilitását. Az irányítása alatt álló erők tagjai a polgári lakossággal, többek között nőkkel és
gyermekekkel szembeni erőszakos cselekményeket követtek el, gyilkosságokat és szexuális erőszakot is ideértve, továbbá
iskolák, kórházak, vallási létesítmények, valamint a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek elleni
támadásokat hajtottak végre.
Koang 2013 decemberében távozott a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) negyedik hadosztályának parancsnoki
posztjáról. Az SPLA-t szintén elhagyó katonák Koang parancsára 260 társukat végezték ki, majd Bentiu városában
(állami székhely) polgári személyeket támadtak és gyilkoltak meg.

L 182/36

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2015.7.10.

Koang 2014 decembere óta az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) különleges hadosztályának
kinevezett parancsnoka. Új posztján 2015. januárban a Felső-Nílus állambeli Renk és Maban megyében támadást intézett
a kormányerők ellen, amit a fejlesztés monitoringját és ellenőrzését végző mechanizmussal foglalkozó kormányközi
hatóság az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás megsértésének minősített.
Miután Koang átvette Unity állam kormányellenes erőinek vezetését, az irányítása alatt álló erők 2014 februárjában
ENSZ-táborokat, kórházakat, templomokat és iskolákat támadtak meg, számos esetben nemi erőszakot és kínzást
követtek el, továbbá szándékosan vagyontárgyakat semmisítettek meg annak érdekében, hogy elűzzék a kormánnyal
szövetséges polgári lakosságot, katonákat és rendőröket. 2014. április 14–15-én Koang erői heves harcokat követően
elfoglalták Bentiut, és támadást indítottak a polgári lakosság ellen. Egy bentiui mecsetben, templomban és használaton
kívüli élelmiszerraktárban elkövetett támadások alkalmával Koang emberei kiválogatták azokat a polgári személyeket,
akik etnikai vagy nemzetiségi hovatartozásuk miatt menedéket kerestek, majd célzott gyilkosságokat hajtottak végre,
amelyek során legalább kétszázan meghaltak, négyszázan pedig megsebesültek. A jelentések szerint Koang 2014.
szeptember közepén azt a parancsot adta embereinek, hogy egy, a Felső-Nílus államban elkövetett támadás alkalmával a
dinka törzshöz tartozó polgári személyeket vegyenek célba.
4. Santino Deng WOL (más néven: a) Santino Deng Wuol; b) Santino Deng Kuol).
Titulusa: vezérőrnagy. Tisztsége: az SPLA harmadik hadosztályának parancsnoka. Születési ideje: 1962. november 9.
Születési helye: Aweil, Szudán/Dél-Szudán. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1. Egyéb
információk: Deng Wol az ellenzéki erőkkel szembeni katonai akciókat vezetett és irányított, és az ellenségeskedés
beszüntetéséről szóló megállapodást megsértve konfrontációs célú csapatmozgásokat irányított. Miközben 2015
májusában Unity államon keresztül a thorjathi olajmező felé haladtak, Deng Wol katonái gyermekeket, nőket és idős
személyeket öltek meg, épületeket gyújtottak fel és állatokat loptak el.
A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó
információ:

Santino Deng Wolt 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) ENSZ BT-határozat 7. pontjának a) és d) alpontja,
valamint 8. pontja alapján a következők miatt: »olyan fellépések vagy politikák, amelyek célja vagy hatása a dél-szudáni
konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat megakasztása,
ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás megsértését is«; »a polgári lakossággal, többek között
nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépés, ideértve az erőszakos cselekményeket (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás,
erőszakos közösülés és más szexuális erőszak), az elrablást, az erőszakos eltüntetést, a lakhelyelhagyásra kényszerítést, az
iskolák, kórházak, vallási létesítmények, a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek elleni támadásokat,
valamint az olyan magatartást, amely az emberi jogokkal való súlyos visszaélésnek, illetve azok megsértésének, vagy a
nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül«; továbbá mint »egy olyan szervezet vezetőjét – ideértve bármely
dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot –, amely vagy amelynek tagjai a 6. és 7. pontban
felsorolt tevékenységekben vesznek részt«.
További információk
Santino Deng Wol (Deng Wol) a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) vezérőrnagya és harmadik hadosztályának
a parancsnoka. Az SPLA dél-szudáni katonai szervezetként olyan cselekményekben vesz részt, amelyek elnyújtják a délszudáni konfliktust, ideértve például az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló 2014. januári megállapodásnak és az e
megállapodás melletti újbóli elkötelezettséget jelentő, a dél-szudáni válság megoldását célzó, 2014. május 9-i megállapo
dásnak (májusi megállapodás) a megsértését.
Deng Wol ellenzéki erőkkel szembeni katonai akciókat vezetett és irányított, és az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló
megállapodást megsértve konfrontációs célú csapatmozgásokat hajtatott végre.
A szembenálló felek tárgyalói szinte még alig állapodtak meg az ellenségeskedés beszüntetéséről, amikor Deng Wol a
csapataival már a Unity államban található Leer városa elleni támadásra készült. A későbbiekben Leer közelében rajtaü
tésszerűen megtámadták a felkelő harcosokat, és tüzérségi támadást indítottak ellenük.
2014 áprilisának közepén Deng Wol csapatai állítólag Bentiunak a kormányellenes erőktől való visszafoglalására
készültek. Április második felében Deng Wol csapatai 300 ellenzéki harcos halálát követelő heves küzdelemben
elfoglalták Mayomot. 2014 májusának elején Deng Wol csapatai elfoglalták Tor Abyadot, és ennek során ellenzéki
erőkhöz tartozó katonákat öltek meg. Röviddel ezután az SPLA erői – Deng Wol csapatait is beleértve – támadást
indítottak a Unity államban található Wang Kai városa ellen, és azt visszafoglalták. Deng Wol engedélyezte, hogy katonái
megöljenek minden olyan személyt, akinél fegyver van vagy aki a helyiek otthonaiban rejtőzködik, és parancsba adta
katonáinak, hogy gyújtsák fel az ellenzéket támogató személyek otthonait.
Az SPLA Deng Wol vezette harmadik hadosztálya részt vett a Unity államban 2015 április–májusában végrehajtott
offenzívában, amelynek során az SPLA koordinált támadást indított a Mayom, a Guit, a Koch, a Mayendit és a Leer
megyei ellenzéki támaszpontok elfoglalására. Miközben 2015 májusában Unity államon keresztül a thorjathi olajmező
felé haladtak, Deng Wol katonái gyermekeket, nőket és idős személyeket öltek meg, épületeket gyújtottak fel és állatokat
loptak el. Ezenkívül május elején Deng Wol állítólag szorgalmazta a foglyul ejtett, ellenzéki erőkhöz tartozó katonák
kivégzését.
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5. Marial Chanuong Yol MANGOK (más néven: a) Marial Chinuong; b) Marial Chan; c) Marial Chanoung Yol; d) Marial
Chinoum). Tisztsége: a) Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg vezérőrnagya; b) parancsnok, elnöki gárda. Születési
ideje: 1960. január 1. Születési helye: Yirol, Lakes állam. Állampolgársága: dél-szudáni. Útlevélszáma: R00005943,
Dél-Szudán.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1. Egyéb információk: az általa vezetett elnöki gárda élen járt a
nuer törzshöz tartozó polgári személyek jubai és Juba környéki lemészárlásában; az áldozatok közül sokakat
tömegsírokba temettek. Egy-egy ilyen sírban állítólag 200–300 polgári személy holtteste található.
A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó
információ:

Marial Chanuong Yol Mangokot 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) ENSZ BT-határozat 7. pontjának a),
c) és d) pontja, valamint 8. pontja alapján a következők miatt: »olyan fellépések, illetve politikák, amelyek célja vagy
hatása a dél-szudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat
megakasztása, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás megsértését is«; »olyan cselekmények
tervezése, irányítása vagy elkövetése Dél-Szudánban, amelyek megsértik az alkalmazandó nemzetközi emberi jogi
normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot, illetve amelyek az emberi jogok megsértését jelentik«; »a polgári
lakossággal, többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépés, ideértve az erőszakos cselekményeket (gyilkosság,
megcsonkítás, kínzás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak), az elrablást, az erőszakos eltüntetést, a lakhelyelha
gyásra kényszerítést, az iskolák, kórházak, vallási létesítmények és a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek
elleni támadásokat, valamint az olyan magatartást, amely az emberi jogokkal való súlyos visszaélésnek, illetve azok
megsértésének, vagy a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül«; továbbá mint »egy olyan szervezet
vezetőjét – ideértve bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot –, amely vagy amelynek
tagjai a 6. és 7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt«.
További információk
Mangok a dél-szudáni kormány elnöki gárdájának parancsnoka. Az elnöki gárda vezette a 2013. december 15-én
kezdődött harcok nyomán Jubában végrehajtott műveleteket. Mangok végrehajtotta a nuer törzshöz tartozó katonák
lefegyverzésére vonatkozó parancsot, majd elrendelte, hogy tankokkal támadjanak jubai politikai szereplőkre, aminek
során megölték Riek Machar ellenzéki vezető 22 fegyvertelen testőrét és Gier Chuang Aluong korábbi belügyminiszter
hét testőrét.
Számos hiteles beszámoló alapján a jubai műveletek megkezdődésekor Mangok elnöki gárdája élen járt a nuer törzshöz
tartozó polgári személyek jubai és Juba környéki lemészárlásában; az áldozatok közül sokakat tömegsírokba temettek.
Egy-egy ilyen sírban állítólag 200–300 polgári személy holtteste található.
6. Peter GADET (más néven: a) Peter Gatdet Yaka; b) Peter Gadet Yak; c) Peter Gadet Yaak; d) Peter Gatdet Yaak; e) Peter
Gatdet; f) Peter Gatdeet Yaka).
Születési ideje: 1957 és 1959 között. Születési helye: a) Mayom megye, Unity állam; b) Mayan, Unity állam. Az
ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1.
Egyéb információk: az SPLA-IO 2014. december 21-én kinevezett, műveletekért felelős vezérkarifőnök-helyettese. A
parancsnoksága alatt álló egységek polgári személyekre – köztük nőkre – támadtak 2014 áprilisában Bentiuban, és
ennek során etnikai alapon célzott kivégzéseket is végrehajtottak.
Peter Gadet-t 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) ENSZ BT-határozat 7. pontjának a), d) és e) alpontja,
valamint 8. pontja alapján a következők miatt: olyan fellépések vagy politikák, amelyek célja vagy hatása a dél-szudáni
konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat megakasztása,
ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás megsértését is; »a polgári lakossággal, többek között
nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépés, ideértve az erőszakos cselekményeket (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás,
erőszakos közösülés és más szexuális erőszak), az elrablást, az erőszakos eltüntetést, a lakhelyelhagyásra kényszerítést, az
iskolák, kórházak, vallási létesítmények és a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek elleni támadásokat,
valamint az olyan magatartást, amely az emberi jogokkal való súlyos visszaélésnek, illetve azok megsértésének, vagy a
nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül«; »a dél-szudáni fegyveres konfliktussal összefüggésben gyermekek
toborzása fegyveres csoportokba vagy a fegyveres erőkbe«; továbbá mint »egy olyan szervezet vezetőjét – ideértve
bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot –, amely vagy amelynek tagjai a 6. és
7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt«.
További információk

Peter Gadet az az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) parancsnoka. Az SPLA-IO olyan cselekmé
nyekben vett részt, amelyek elnyújtották a dél-szudáni konfliktust, és többek között megsértette az ellenségeskedés
beszüntetéséről szóló 2014. januári megállapodást.
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A Peter Gadet által vezetett erők megtámadták a Felső-Nílus államban lévő Kakát, és 2014 márciusának végén kiűzték
onnan a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereget (SPLA). Ezt követően Peter Gadet-t áthelyezték Jonglei államból Bentiuba
– ahol Unity állam katonai kormányzójának nevezték ki –, hogy segítse a kormányellenes erőknek az alapvetően bol
nuer törzshöz tartozó lakosság mobilizálására irányuló erőfeszítéseit. A későbbiekben Peter Gadet az SPLA-IO által
végrehajtott támadásokat vezette Unity államban. A Peter Gadet vezette erők felelősek egy orosz vállalkozás által Unity
államban épített, jelenleg félig kész állapotban lévő olajfinomítót ért károkozásért. Ugyanezen erők ellenőrzésük alá
vonták a Tor Abyad és a Kilo 30 elnevezésű területeket Unity állam olajmezőin.
2014 áprilisának közepétől 50 000 kormányellenes katona körbezárta Malakalt, a Bentiu elleni támadás előkészítéseként.
2014. április 15-én Peter Gadet csapatai megtámadták Bentiut, és előbb átvették, majd később elveszítették a város feletti
ellenőrzést. A Peter Gadet által vezetett egységek 2014 áprilisában, Bentiu megtámadásakor polgári személyekre –
köztük nőkre – támadtak, és ennek során etnikai alapon célzott kivégzéseket is végrehajtottak.
Peter Gadet 2014 júniusában utasította az SPLA-IO parancsnokait, hogy toborozzanak fiatalokat a lázadók által
megszállva tartott összes megyében.
2014. október 25. és 29. között a Peter Gadet parancsnoksága alatt álló erők körbezárták és megtámadták Bentiut és
Rubkonát. Október 29-én rövid időre elfoglalták Bentiut, majd visszavonultak.
2014. december 21-én Peter Gadet-t az SPLA-IO műveletekért felelős vezérkarifőnök-helyettesének nevezték ki.
Kinevezését követően az IGAD monitoring- és ellenőrzési mechanizmusa jelezte, hogy az SPLA-IO erők Unity, FelsőNílus és Jonglei államban több ízben is megsértették az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodást.

B. SZERVEZETEK”

