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HELYESBÍTÉSEK
Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet
végrehajtásáról szóló 2013. április 22-i 363/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelethez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 111., 2013. április 23.)
A 2. oldalon a II. melléklet A, „Személyek” című pontja helyesen:
„A. Személyek
Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe
vétel időpontja

Születési idő: 1965.9.11.;
születési hely: Damaszkusz;
diplomata-útlevél száma: D1903

A köztársaság elnöke; a tüntetők elleni erőszakos fellépés
elrendelője és fő végrehajtója.

2011.5.23.

Maher ( ) (más
néven: Mahir) Al-Assad
(
)

Születési idő: 1967.12.8.;
diplomata-útlevél száma: 4138

A hadsereg 4. páncéloshadosztályának parancsnoka, a Baath
párt központi vezetőségének tagja, a köztársasági gárda
egyik vezető személyisége; Bashar Al-Assad elnök testvére;
a tüntetők elleni erőszakos fellépés fő szervezője.

2011.5.9.

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (más néven:
Mamlouk)

Születési idő: 1946.2.19.;
születési hely: Damaszkusz;
diplomata-útlevél száma: 983

A szíriai Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) vezetője;
részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

4.

Atej (
) (más
néven: Atef, Atif) Najib
(
) (más néven:
Najeeb)

A deraa-i politikai biztonsági igazgatóság korábbi vezetője;
Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; részvétel a tüntetők
elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (más néven:
Hafez Makhlouf)

Születési idő: 1971.4.2.;
születési hely: Damaszkusz;
diplomata-útlevél száma: 2246

Ezredes, az Általános Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi
irodájának (General Intelligence Directorate Damascus
Branch) osztályvezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatest
vére; közeli viszonyban van Mahir Al-Assaddal; részvétel a
tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

6.

Muhammad (
) Dib
(
) Zaytun
(
) (más néven:
Mohammed Dib
Zeitoun)

Születési idő: 1951.5.20.;
születési hely: Damaszkusz;
diplomata-útlevél száma:
D000001300

A politikai biztonsági igazgatóság vezetője; részvétel a
tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

7.

Amjad (
)
Al-Abbas (

Baniyas város politikai biztonsági szolgálatának vezetője;
részvétel az al-baydai tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

8.

Rami (
(
)

Születési idő: 1969.7.10.;
születési hely: Damaszkusz;
útlevél száma: 454224

Szíriai üzletember; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére;
ellenőrzése alá tartozik az Al Mahreq Investment Fund, a
Bena Properties, a Cham Holding, a Syriatel és a Souruh
Company, és ezáltal finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.5.9.

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

Születési év: 1953;
születési hely: Hamá;
diplomata-útlevél száma:
D0005788

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) vezetője; részt vett a
polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

A szíriai légierő hírszerzésének vezetője; részt vett a polgári
lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

Születési idő: 1953.5.3.;
születési hely: Deraa;
diplomata-útlevél száma:
D 000 000 887

A szíriai katonai hírszerzés Damaszkusz környéki részle
gének vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos
fellépésben.

2011.5.9.

Születési idő: 1962.6.18.;
születési hely: Kerdala;
útlevél száma: 88238

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni
erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

1.

Bashar (
Al-Assad (

2.

)

)

)

) Makhlouf

)

)

10.

Jamil (
) (más
néven: Jameel) Hassan
(
)

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)
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Név

13.

Munzir (
Al-Assad (

)
)
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2013.5.9.

A jegyzékbe
vétel időpontja

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

Születési idő: 1961.3.1.,
születési hely: Latakia;
útlevelek száma: 86449 és 842781

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni
erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

Születési idő: 1950.1.15.;
születési hely: Al-Madehleh, Tartous

A biztonsági és felderítési szolgálat helyettes vezérkari
főnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépés
ben.

2011.5.23.

14.

Asif (
(
)

15.

Hisham (
) Ikhtiyar
(
,
,
) (más néven:
Al Ikhtiyar, Bikhtiyar,
Bikhtyar, Bekhtyar,
Bikhtiar, Bekhtyar)

Születési év: 1941.7.20.;
születési hely: Damaszkusz

A szíriai nemzetbiztonsági iroda vezetője; részt vett a polgári
lakosság elleni erőszakos fellépésben.
A híradások szerint a 2012. július 18-i bombatámadás során
életét vesztette.

2011.5.23.

16.

Faruq (
) (más
néven: Farouq, Farouk)
Al Shar' (
)
(más néven: Al Char',
Al Shara', Al Shara)

Születési idő: 1938.12.10.

Szíria alelnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos
fellépésben.

2011.5.23.

17.

Muhammad (
)
(más néven: Mohamad)
Nasif (
) (más
néven: Naseef, Nassif,
Nasseef, Nasief)
Khayrbik (
,
) (más néven:
Khier Bek)

Születési idő: 1937.4.10. (vagy
1937.5.20.);
születési hely: Hama;
diplomata-útlevél száma: 0002250
útlevél száma: 000129200

Szíria nemzetbiztonsági ügyekért felelős helyettes alelnöke;
részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

18.

Mohamed (
Hamcho (

Születési idő: 1966.5.20.;
útlevél száma: 002954347

Szíriai üzletember és több külföldi vállalat helyi képviselője;
kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal, ő kezeli Mahir Al-Assad
pénzügyi és gazdasági érdekeltségeinek egy részét, és ezáltal
finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.5.23.

19.

Iyad (
) (más néven:
Eyad) Makhlouf
(
)

Születési idő: 1973.1.21.;
születési hely: Damaszkusz;
útlevél száma: N001820740

Rami Makhlouf testvére; az Általános Hírszerzési Igazgatóság
(GID) tisztje; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos
fellépésben.

2011.5.23.

20.

Bassam (
) Al
Hassan (
) (más
néven: Al Hasan)

Stratégiai kérdésekért felelős elnöki tanácsadó; részt vett a
polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

21.

Dawud Rajiha

A fegyveres erők vezérkari főnöke; a békés tüntetők elleni
erőszakos fellépésben való katonai részvétel irányítása.
A 2012. július 18-i bombatámadás során életét vesztette.

2011.5.23.

22.

Ihab (
) (más
néven: Ehab, Iehab)
Makhlouf (
)

Születési idő: 1973.1.21;
születési hely: Damaszkusz;
útlevél száma: N002848852.

A Syriatel elnöke, amely koncessziós szerződése értelmében
nyereségének 50 %-át átadja a szíriai kormánynak.

2011.5.23.

23.

Zoulhima (
)
(más néven: Zu alHimma) Chaliche
(
) (más
néven: Shalish,
Shaleesh) más néven:
Dhu al-Himma Shalish)

Születési év: 1951, 1946 vagy
1956;
születési hely: Kerdaha.

Az elnöki biztonsági szolgálat vezetője; részt vett a tüntetők
elleni erőszakos fellépésben; Bashar Al-Assad elnök unoka
testvére.

2011.6.23.

24.

Riyad (
) Chaliche
(
) (más néven:
Shalish, Shaleesh) más
néven: Riyad Shalish)

A Military Housing Establishment igazgatója; finanszírozás
biztosítása a rezsimnek; Bashar Al-Assad elnök unokatestvé
re.

2011.6.23.

) Shawkat

)
)
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Azonosító adatok

25.

Mohammad (
)
(más néven: Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
)
Jafari (
)
dandártábornok (más
néven: Jaafari, Ja'fari,
Aziz; Jafari, Ali; Jafari,
Mohammad Ali; Ja'fari,
Mohammad Ali; JafariNaja-fabadi,
Mohammad Ali)

26.

Qasem (
)
Soleimani (
vezérőrnagy (más
néven: Qasim
Soleymani)

27.

Hossein Taeb (más
néven: Taeb, Hassan;
Taeb, Hosein; Taeb,
Hossein; Taeb, Hussayn;
Hojjatoleslam Hossein
Ta'eb)

28.

Születési idő: 1957.9.1.;
születési hely: Jezd, Irán

L 127/29

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe
vétel időpontja

Az Iráni Forradalmi Gárda dandártábornoka. Felszerelést és
támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai
tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

Az Iráni Forradalmi Gárda, IRGC - Qods parancsnoka.
Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára
a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

Az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési parancsnokhelyettese.
Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára
a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

Khalid (
) (más
néven: Khaled) Qaddur
(
) (más néven:
Qadour, Qaddour)

Mahir Al-Assad üzlettársa. Finanszírozást biztosít a rezsim
nek.

2011.6.23.

29.

Ra'if (
)
Al-Quwatly (
)
(más néven: Ri’af AlQuwatli; Raeef AlKouatly)

Üzleti kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal; ő kezeli Mahir AlAssad üzleti érdekeltségeinek egy részét. Finanszírozást
biztosít a rezsimnek.

2011.6.23.

30.

Mohammad (
)
(más néven:
Muhammad, Mohamed,
Mohammed) Mufleh
(
) (más néven:
Muflih)

Hamá városában a szíriai katonai hírszerzés vezetője, részt
vett a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

31.

Tawfiq (
)
(más néven: Tawfik)
Younes (
) (más
néven: Yunes)
vezérőrnagy

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság belső biztonsági
osztályának vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni
erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

32.

Mohammed (
)
Makhlouf (
) (más
néven: Abu Rami)

Születési idő: 1932.10.19.;
születési hely: Latakia, Szíria.

Szoros kapcsolatban áll Bashar és Mahir al-Assaddal, akiknek
anyai nagybátyja; üzleti kapcsolatban áll Rami, Ihab és Iyad
Makhlouffal, akiknek egyben az apja.

2011.8.1.

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (más néven:
Jaber)

Születési hely: Latakia

Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; Közvetlenül részt vett a
polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben és a Sabiha
milícia koordinálásában.

2011.8.1.

34.

Hayel (
)
Al-Assad (

Maher Al-Assad helyettese, a hadsereg 4. páncéloshadosz
tálya katonai rendőrségi egységének a vezetője. Az említett
egység közreműködik a polgári lakosság elnyomásában.

2011.8.23.

)

)

Születési év: 1963;
születési hely: Tehran (Teherán),
Iran (Irán).
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Név

Azonosító adatok

2013.5.9.

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe
vétel időpontja

A szíriai védelmi minisztérium ellátásért felelős irodájának az
igazgatója; a szóban forgó iroda bonyolítja le a szíriai
hadsereg teljes fegyverbeszerzését.

2011.8.23.

Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú kormányzati tisztvise
lőkhöz. Latakia régióban pénzügyi támogatást nyújt a Sabiha
milícia tevékenységeihez.

2011.8.23.

Rafiq (
) (más
néven: Rafeeq)
) (más
Shahadah (
néven: Shahada,
Shahade, Shahadeh,
Chahada, Chahade,
Chahadeh, Chahada)
dandártábornok

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel foglalkozó
293. sz. damaszkuszi részlegének a vezetője; közvetlen rész
vétel a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az
ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar Al-Assad
elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai
hírszerzés területén.

2011.8.23.

38.

Jamea (
) Jamea
(
) (más néven: Jami
Jami, Jame’, Jami’)
dandártábornok

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) deir-ez-zóri részlegének a
vezetője; közvetlen részvétel a deir-ez-zóri és az al-bukamali
polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló
erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

39.

Hassan Bin-Ali AlTurkmani

A miniszterhelyettes helyettese, volt védelmi miniszter,
Bashar Al-Assad elnök különmegbízottja.
A híradások szerint a 2012. július 18-i bombatámadás során
életét vesztette.

2011.8.23.

40.

Muhammad (
) (más
néven: Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Said
(
) (más néven:
Sa’id, Sa’eed, Saeed)
Bukhaytan (
)

2005 óta a Baath Arab Szocialista Párt regionális titkárának
helyettese, 2000 és 2005 között a regionális Baath Párt
nemzetbiztonsági igazgatója. 1998 és 2000 között Hama
kormányzója. Szoros kapcsolatban áll Bashar Al-Assad
elnökkel és Maher Al-Assaddal. A rezsim magas rangú
döntéshozójaként elrendelte a polgári lakosság elleni
erőszakos fellépést.

2011.8.23.

41.

Ali (

)

Az 1980. évi hamái gyilkosságok felelőse. Bashar Al-Assad
elnök különleges tanácsadójaként visszarendelték Damasz
kuszba.

2011.8.23.

42.

Nawful (
) (más
néven: Nawfal, Nofal)
Al-Husayn (
)
(más néven: Al-Hussain,
Al-Hussein)
dandártábornok

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) idlibi részlegének a veze
tője; közvetlen részvétel az Idlib tartományi polgári lakosság
elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

43.

Husam (
) Sukkar
(
) dandártábornok

Biztonsági kérdésekért felelős elnöki tanácsadó. Elnöki taná
csadó a biztonsági szolgálatok által a polgári lakosság ellen
alkalmazott elnyomás és erőszakos fellépések ügyében.

2011.8.23.

44.

Muhammed (
)
Zamrini (
)
dandártábornok

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) homszi részlegének a veze
tője; közvetlen részvétel a homszi polgári lakosság elnyomá
sában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

45.

Munir (
) (más
néven: Mounir,
Mouneer, Monir,
Moneer, Muneer)
Adanov (
) (más
néven: Adnuf, Adanof)
altábornagy

A szíriai hadsereg műveletekért és kiképzésért felelős
helyettes vezérkari főnöke; közvetlen részvétel a szíriai
polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló
erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

35.

Ali (
) Al-Salim
(
) (más néven:
Al-Saleem)

36.

Nizar Al-Assad
(
)

37.

) Douba (

Bashar Al-Assad unokatestvére;
korábban a »Nizar Oilfield
Supplies« vállalat vezetője volt.

Születési év: 1935;
születési hely: Aleppó

Születési idő: 1951
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A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe
vétel időpontja

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) információs rész
legének a vezetője; közvetlen részvétel a szíriai polgári
lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos
fellépésben.

2011.8.23.

A Sabiha milícia tagja. A Sabiha milícia tagja. Kapcsolatban
áll Maher Al-Assaddal; közvetlen részvétel a polgári lakosság
elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben,
valamint a Sabiha milíciacsoportok koordinálásában.

2011.8.23.

Szoros üzleti kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; arról is
ismert, hogy gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.8.23.

Ahmad Chehabi fia
Születési idő: 1972. május 7.

Az Aleppói Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A Cham
Holding elnökhelyettese. Gazdasági támogatást nyújt a szíriai
rezsimnek.

2011.9.2.

Tarif (
) Akhras
(
,
) (más
néven: Al Akhras)

Születési idő: 1951. június 2.;
születési hely: Homsz, Szíria;
szíriai útlevelének száma:
0000092405.

Prominens üzletember; támogatást nyújt a rezsim számára és
annak haszonélvezője is egyben. Az árucikkekkel, keres
kedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó
Akhras-csoport alapítója és a homszi kereskedelmi kamara
egykori elnöke. Szoros üzleti kapcsolatban áll Al-Assad
elnök családjával. A Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövet
sége igazgatótanácsának tagja. Ipari és lakásjellegű helyi
ségeket biztosított ideiglenes fogolytáborokhoz, valamint
logisztikai támogatást nyújtott a rezsim számára (buszokat
és tankok feltöltésére szolgáló járműveket biztosított).

2011.9.2.

51.

Issam (
(
)

) Anbouba

Az Anbouba for Agricultural
Industries Co.
elnöke; születési év: 1952;
születési hely: Homsz, Szíria.

Az elnyomó apparátus és a Szíriában a polgári lakosság ellen
erőszakkal fellépő félkatonai csoportok pénzügyi támoga
tása. Ingatlanoknak (irodahelyiségek, raktárak) ideiglenes
fogvatartási központok céljára történő átadása. Pénzügyi
kapcsolatok magas szintű szíriai tisztviselőkkel.

2011.9.2.

52.

Mazen (
al-Tabba (

)

Születési idő: 1958.1.1.;
születési hely: Damaszkusz;
útlevél száma (Szíria): 004415063,
lejárati idő: 2015.5.6.

Ihab Makhlouf és (a 2011.8.23-án jegyzékbe vett) Nizar alAssad üzleti partnere; Rami Makhlouf mellett a devizakeres
kedelemmel foglalkozó, a Szíriai Központi Bank politikáját
támogató al-diyar lil-Saraafa (más néven: Diar Electronic
Services) vállalkozás társtulajdonosa.

2012.3.23.

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Születési év: 1955;
születési hely: Daraa.

Adib Mayaleh a Szíriai Központi Bank vezetőjeként gazda
sági és pénzügyi támogatáshoz juttatta a szíriai rezsimet.

2012.5.15.

54.

Jumah (
) AlAhmad (
) más
néven: Al-Ahmed)
vezérőrnagy

A különleges erők parancsnoka. Felelős a szíriai tüntetőkkel
szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

55.

Lu'ai (
) (más néven:
Louay) al-Ali (
)
ezredes

A szíriai katonai hírszerzés deraa-i részlegének vezetője.
Felelős a deraa-i tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

56.

Ali (
) Abdullah
(
) (más néven:
Abdallah) Ayyub
(
) altábornagy

A személyzetért és a munkaerőért felelős helyettes vezérkari
főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott
erőszakért.

2011.11.14.

57.

Jasim (
) (más
néven: Jasem, Jassim,
Jassem) al-Furayj
(
) (más néven:
Al-Freij) altábornagy

Vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkal
mazott erőszakért.

2011.11.14.

46.

(
) Khalil (
)
(más néven: Khaleel)
dandártábornok

47.

Mohammed (
)
(más néven:
Mohammad,
Muhammad, Mohamed)
Jabir (
) (más
néven: Jaber)

48.

Samir (
(
)

49.

Fares (
) Chehabi
(
) (más néven:
Fares Shihabi; Fares
Chihabi)

50.

Születési hely: Latakia

) Hassan

)
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58.

Aous (
) (Aws) Aslan
(
) tábornok

59.

2013.5.9.

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe
vétel időpontja

A köztársasági gárda zászlóaljparancsnoka; közeli
viszonyban van Maher al-Assaddal és al-Assad elnökkel.
Részt vett a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos
fellépésben.

2011.11.14.

Ghassan (
) Belal
(
) tábornok

A 4. hadosztály tartalékos-irodájának főparancsnoka. Maher
al-Assad tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora;
felelős a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos
fellépésért.

2011.11.14.

60.

Abdullah (
)
(más néven: Abdallah)
Berri (
)

A Berri családi milícia vezetője. A polgári lakosság elleni
aleppói erőszakos fellépésben közreműködő kormánypárti
milícia irányítója.

2011.11.14.

61.

George (
(
)

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári
lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az
erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

62.

Zuhair (
) (más
néven: Zouheir, Zuheir,
Zouhair) Hamad (
)
vezérőrnagy

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes vezetője.
Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a
tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

63.

Amar (
) (más
néven: Ammar) Ismael
(
) (más
néven: Ismail)

Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők
hírszerzési szolgálatának) vezetője. Részvétel a polgári
lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az
erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (más néven:
Ismael)

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári
lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az
erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

65.

Nazih (
)
vezérőrnagy

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes igazgatója.
Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a
tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

66.

Kifah (
) Moulhem
(
) (más néven:
Moulhim, Mulhem,
Mulhim)

A 4. hadosztály zászlóaljparancsnoka. Felelős a Deir ez-Zór-i
polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.

2011.11.14.

67.

Wajih (
) (más
néven: Wajeeh)
Mahmud (
)
vezérőrnagy

A 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelős a homszi
tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

68.

Bassam (
) Sabbagh
(
,
) (más
néven: Al Sabbagh)

Rami Makhlouf és Khaldoun Makhlouf jogi és pénzügyi
tanácsadója, ügyvezetője/vagyonkezelője. Kapcsolatban áll
Bashar Al-Assaddal egy latakiai ingatlanprojekt finanszí
rozása révén. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsim számára.

2011.11.14.

69.

Talal (
) Mustafa
(
) Tlass (
altábornagy

A logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari
főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott
erőszakért.

2011.11.14.

70.

Fu'ad (
) Tawil
(
) vezérőrnagy

A szíriai légierő hírszerzésének helyettes vezetője. Felelős a
Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők
megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

Születési év: 1958

) Chaoui

Születési idő: 1973.4.3. (vagy
ekörül);
születési hely: Damaszkusz

)

Születési idő: 1959.8.24.;
születési hely: Damaszkusz;
címe: Kasaa, Anwar al Attar Street,
al Midani épület, Damaszkusz.
Szíriai útlevelének száma:
004326765, a kiállítás dátuma:
2008. november 2., érvényes 2014.
novemberig.
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71.

Bushra (
)
Al-Assad (
) (más
néven: Bushra Shawkat)

Születési idő: 1960.10.24.

Bashar Al-Assad elnök húga, és Asif Shawkat, a biztonsági és
felderítési szolgálat helyettes vezérkari főnökének felesége.
Bashar Al-Assad szíriai elnökkel és a szíriai rezsim más
fontos alakjaival ápolt szoros személyes kötelék és a
közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra
Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez
szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

72.

Asma (
)
Al-Assad (
) (más
néven: Asma Fawaz Al
Akhras)

Születési idő: 1975.8.11.;
születési hely: London, Egyesült
királyság;
útlevél száma: 707512830, lejárati
ideje: 2020.9.22.;
leánykori neve: Al Akhras

Bashar Al-Assad felesége. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel
ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges
pénzügyi kapcsolat miatt Asma Al-Assad haszonélvezője a
szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

73.

Manal (
)
Al-Assad (
) (más
néven: Manal Al
Ahmad)

Születési idő: 1970.2.2.;
születési hely: Damaszkusz;
útlevél száma (szíriai):
0000000914;
leánykori neve: Al Jadaan

Maher Al-Assad felesége, így szoros kapcsolatot ápol a
rezsimmel, és annak haszonélvezője.

2012.3.23.

74.

Anisa (
) (más
néven: Anissa, Aneesa,
Aneessa) Al-Assad
(
) (más néven:
Anisah Al-Assad)

Születési év: 1934;
leánykori neve: Makhlouf

Al-Assad elnök édesanyja. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel
ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges
pénzügyi kapcsolat miatt Anisa Al-Assad haszonélvezője a
szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

75.

Fahid (
) (más
néven: Fahd) Al-Jassim
(
) altábornagy

Vezérkari főnök. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi
polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

76.

Ibrahim (
) AlHassan (
) (más
néven: Al-Hasan)
vezérőrnagy

A vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt
vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

77.

Khalil (
) (más
néven: Khaleel)
Zghraybih (
,
) (más néven:
Zghraybeh, Zghraybe,
Zghrayba, Zghraybah,
Zaghraybeh, Zaghraybe,
Zaghrayba, Zaghraybah,
Zeghraybeh, Zeghraybe,
Zeghrayba, Zeghraybah,
Zughraybeh,
Zughraybe, Zughrayba,
Zughraybah,
Zighraybeh, Zighraybe,
Zighrayba, Zighraybah)
dandártábornok

14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi
polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

78.

Ali (
) Barakat
(
)
dandártábornok.

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki
részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

79.

Talal (
) Makhluf
(
) (más néven:
Makhlouf)
dandártábornok

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki
részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

80.

Nazih (
) (más
néven: Nazeeh) Hassun
(
) (más néven:
Hassoun)
dandártábornok

A szíriai légierő hírszerzése. Katonai tisztviselő, aki részt vett
a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.
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81.

Maan (
) más
néven: Ma’an ) Jdiid
) (más néven:
(
Jdid, Jedid, Jedeed,
Jadeed, Jdeed) százados

Elnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi
polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

82.

Mohammad (
)
(más néven: Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Shaar
(
) (más néven:
Al-Chaar, Al-Sha'ar, AlCha'ar)

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett
a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

83.

Khald (
) (más
néven: Khaled) AlTaweel (
) (más
néven: Al-Tawil)

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett
a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (más néven:
Fayyad)

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett
a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

85.

Jawdat (
) Ibrahim
(
) Safi (
)
dandártábornok

A 154. ezred parancsnoka

Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek
között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma települé
seken tüntetők ellen.

2012.1.23.

86.

Muhammad (
)
(más néven:
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
)
Durgham vezérőrnagy

A 4. hadosztály egyik parancsnoka

Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek
között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma települé
seken tüntetők ellen.

2012.1.23.

87.

Ramadan (
Mahmoud (
Ramadan (
vezérőrnagy

A 35. különleges műveleti alakulat
parancsnoka

Tűzparancsot adott a Banijász és Deraa településeken
tüntetők ellen.

2012.1.23.

)

)
)

88.

Ahmed (
) (más
néven: Ahmad) Yousef
(
) (más néven:
Youssef) Jarad (
)
(más néven: Jarrad)
dandártábornok

A 132. dandár parancsnoka

Tűzparancsot, többek között gépfegyverek és légvédelmi
fegyverek bevetésére szóló parancsot adott a Deraa váro
sában tüntetők ellen.

2012.1.23.

89.

Naim (
) (más
néven: Naaeem, Naeem,
Na'eem, Naaim, Na'im)
Jasem (
) Suleiman
(
) vezérőrnagy

A 3. hadosztály parancsnoka

Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

90.

Jihad (
) Mohamed
(
) (más néven:
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)
dandártábornok

A 65. dandár parancsnoka

Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.

2012.1.23.
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91.

Fo'ad (
) (más
néven: Fouad, Fu’ad)
Hamoudeh (
)
(más néven:
Hammoudeh,
Hammoude,
Hammouda,
Hammoudah)
vezérőrnagy

A katonai műveletek irányítója
Idlib városában

Tűzparancsot adott az Idlibben tüntetők ellen 2011. szep
tember elején.

2012.1.23.

92.

Bader (
) Aqel
(
) vezérőrnagy

A különleges erők parancsnoka

Parancsot adott a katonáknak, hogy szedjék össze a holttes
teket és adják át őket a hírszerzésnek (mukhabarat). Felelős a
Bukamalban alkalmazott erőszakért.

2012.1.23.

93.

Ghassan (
) Afif
(
) (más néven:
Afeef) dandártábornok

A 45. ezred egyik parancsnoka

A katonai műveletek irányítója Homsz, Banijász és Idlib
városában.

2012.1.23.

94.

Mohamed (
) (más
néven: Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (más néven:
Maarouf, Ma'ruf)
dandártábornok

A 45. ezred egyik parancsnoka

A katonai műveletek irányítója Homszban. Tűzparancsot
adott a Homszban tüntetők ellen.

2012.1.23.

95.

Yousef (
) Ismail
(
) (más néven:
Ismael) dandártábornok

A 134. dandár parancsnoka

Tűzparancsot adott Talbiseh városában házak lövetésére és a
háztetőkön tartózkodók ellen az előző nap áldozatul esett
tüntetők temetésekor.

2012.1.23.

96.

Jamal (
) Yunes
(
) (más néven:
Younes)
dandártábornok

Az 555. ezred parancsnoka.

Tűzparancsot adott a Mo'adamiyeh településen tüntetők
ellen.

2012.1.23.

97.

Mohsin (
)
Makhlouf (
)
dandártábornok

Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

98.

Ali (
) Dawwa
dandártábornok

Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

99.

Mohamed (
) (más
néven: Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (más néven:
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)
dandártábornok

A 106. dandár, az elnöki őrség
parancsnoka

Parancsot adott a tüntetők ütlegelésére és letartóztatására.
Felelős a dúmai békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.

2012.1.23.

100.

Suheil (
) (más
néven: Suhail) Salman
(
) Hassan (
)
vezérőrnagy

Az 5. hadosztály parancsnoka

Tűzparancsot adott a Deraa kormányzóságban tüntetők
ellen.

2012.1.23.

101.

Wafiq (
) (más
néven: Wafeeq) Nasser
(
)

Az esz-szuveidai regionális ág
vezetője (katonai hírszerzési
részleg)

A katonai hírszerzési részleg esz-szuveidai regionális ágának
vezetőjeként felelős a suwaydai fogvatartottak önkényes
fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.
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102.

Ahmed (
) (más
néven: Ahmad) Dibe
) (más néven: Dib,
(
Deeb)

A deraa-i regionális ág vezetője
(általános biztonsági igazgatóság)

Az általános biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának
vezetőjeként felelős a deraa-i fogvatartottak önkényes fogva
tartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

103.

Makhmoud (
)
(más néven: Mahmoud)
al-Khattib (
)
(más néven: Al-Khatib,
Al-Khateeb)

A nyomozati részleg vezetője
(politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság nyomozati részlegének
vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzá
sáért.

2012.1.23.

104.

Mohamed (
) (más
néven: Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Heikmat
(
) (más néven:
Hikmat, Hekmat)
Ibrahim (
)

A műveleti részleg vezetője
(politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság műveleti részlegének veze
tőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

105.

Nasser (
) (más
néven: Naser) Al-Ali
(
) (más néven:
Nasr al-Ali
dandártábornok)

A deraa-i regionális ág vezetője
(politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának
vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzá
sáért. 2012. áprilisa óta a politikai biztonsági igazgatóság
deraa-i regionális ág vezetője (a Homs ág korábbi vezetője)

2012.1.23.

106.

Dr. Wael (
) Nader
( ) Al –Halqi
(
) (más néven:
Al-Halki)

Születési év: 1964;
születési hely: Daraa tartomány.

Miniszterelnök és korábbi egészségügyi miniszter. Mint
miniszterelnök, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári
lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.2.27.

107.

Mohammad (
)
(Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ibrahim
(
) Al-Sha'ar
(
) (más néven:
Al-Chaar, Al-Shaar)
(más néven:
Mohammad Ibrahim
Al-Chaar)

Születési év: 1956;
születési hely: Aleppó

Belügyminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim
által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos
elnyomásért.

2011.12.1.

108.

Dr. Mohammad (
)
(más néven: Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Jleilati
(
,
)

Születési év: 1945;
születési hely: Damaszkusz.

Pénzügyminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim
által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos
elnyomásért.

2011.12.1.

109.

Imad (
)
Mohammad (
)
(más néven: Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Deeb
Khamis (
) (más
néven: Imad
Mohammad Dib
Khamees)

Születési idő: 1961. augusztus 1.;
születési hely: Damaszkusz
közelében

Villamosenergia-ügyi miniszter. Mint miniszter, részben
felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Születési év: 1954;
születési hely: Tartous

Szolgáltatási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes,
önkormányzati miniszter. Mint miniszter, részben felelős a
rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.
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Születési év: 1958;
születési hely: Damaszkusz

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomá
sért.

2012.3.23.

Eng Hussein (
)
(más néven: Hussain)
Mahmoud (
)
) (más
Farzat (
néven: Hussein
Mahmud Farzat)

Születési év: 1957;
születési hely: Hama

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomá
sért.

2012.3.23.

113.

Mansour (
)
Fadlallah (
)
Azzam (
) (más
néven: Mansur Fadl
Allah Azzam)

Születési év: 1960;
születési hely: Sweida tartomány.

Elnökségi ügyekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben
felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

2012.2.27.

114.

Dr. Emad (
)
Abdul-Ghani
(
) Sabouni
(
) (más
néven: Imad Abdul
Ghani Al Sabuni)

Születési év: 1964;
születési hely: Damaszkusz.

Hírközlési és technológiai miniszter. Mint miniszter, részben
felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

2012.2.27.

115.

Ali (
) Habib
(
) (más néven:
Habeeb) Mahmoud
(
) vezérezredes

Születési év: 1939;
születési hely: Tartous.

Korábbi védelmi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai
rezsimmel és a szíriai katonasággal, és összefüggésbe
hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos
elnyomással.

2011.8.1.

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Születési év: 1943;
születési hely: Damaszkusz.

Korábbi igazságügyi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai
rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári
lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2011.9.23.

117.

Dr Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Születési év: 1966;
születési hely: Tartous.

Korábbi tájékoztatási miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai
rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári
lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2011.9.23.

111.

Joseph
néven:
(
Swaid)
Joseph
Joseph

112.

(
) (más
Josef) Suwaid
) (más néven:
(más néven:
Jergi Sweid,
Jirgi Sweid)

)
)

118.

Dr. Mohammad (
)
(más néven: Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Nidal
(
) Al-Shaar
(
) (más néven:
Al-Chaar, Al-Sha'ar, AlCha'ar)

Születési év: 1956;
születési hely: Aleppó

Korábbi gazdasági és kereskedelmi miniszter. Kapcsolatban
áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai
polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2011.12.1.

119.

Sufian (
(
)

Születési év: 1944;
születési hely: al-Bukamal, Deir
Ezzor.

Korábbi kőolajért és ásványi erőforrásokért felelős miniszter.
Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a
szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

120.

Dr Adnan (
Slakho (

)

)

Születési év: 1955;
születési hely: Damaszkusz.

Korábbi ipari miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és
összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen
irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

121.

Dr. Saleh (
Rashed (

)

) Al-

Születési év: 1964;
születési hely: Aleppó tartomány.

Korábbi oktatási miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és
összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen
irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

122.

Dr. Fayssal (
)
(más néven: Faysal)
Abbas (
)

Születési év: 1955;
születési hely: Hama tartomány.

Korábbi közlekedési miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel,
és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen
irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

) Allaw
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123.

Ghiath (
) Jeraatli
(
) (Jer'atli,
Jir'atli, Jiraatli)

Születési év: 1950;
születési hely: Salamiya

Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és
összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen
irányuló erőszakos elnyomással.

2012.3.23.

124.

Yousef (
)
Suleiman (
) AlAhmad (
) (más
néven: Al-Ahmed)

Születési év: 1956;
születési hely: Hasaka

Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és
összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen
irányuló erőszakos elnyomással.

2012.3.23.

125.

Hassan (
al-Sari (

Születési év: 1953;
születési hely: Hama

Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és
összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen
irányuló erőszakos elnyomással.

2012.3.23.

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
) (más
néven: Buthaina
Shaaban)

Születési év: 1953;
születési hely: Homs, Szíria

2008 júliusa óta az elnök politikai és médiaügyi tanácsadója,
és ebben a minőségében részt vett a lakosság elleni
erőszakos cselekedetekben.

2012.6.26.

127.

Sha'afiq (
) (más
néven: Shafiq, Shafik)
Masa (
) (más néven:
Massa) dandártábornok

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 215. egységének
(Damaszkusz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott
ellenzékiek kínzásáért. Részt vesz a civilek elleni elnyomás
ban.

2012.7.24.

128.

Burhan (
) Qadour
(
) (más néven:
Qaddour, Qaddur)
dandártábornok

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291. egységének
(Damaszkusz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott
ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

129.

Salah (
) Hamad
( ) dandártábornok

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291. egységének
igazgatóhelyettese. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek
kínzásáért.

2012.7.24.

130.

Muhammad (
)
(vagy Mohammed)
Khallouf (
) (más
néven: Abou Ezzat)
dandártábornok

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 235., ún. „palesz
tin” egységének (Damaszkusz) igazgatója. Ez az egység
központi szerepet játszik a katonai elnyomásban. Közvet
lenül részt vesz az ellenzékiek elleni elnyomásban. Felelősség
terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

131.

Riad (
) (más
néven: Riyad) al-Ahmed
(
) (más néven:
Al-Ahmad) vezérőrnagy

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata latakiai egységének
igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzá
sáért és meggyilkolásáért.

2012.7.24.

132.

Abdul- Salam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)
dandártábornok

A légierő hírszerző szolgálata Bab Tuma-i (Damaszkusz)
egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellen
zékiek kínzásáért.

2012.7.24.

133.

Jawdat (
)
al-Ahmed (
) (más
néven: Al-Ahmad)
dandártábornok

A légierő hírszerző szolgálata homszi egységének igazgatója.
Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

134.

Qusay (
) Mihoub
(
) ezredes

A légierő hírszerző szolgálata Deraa-i egységének igazgatója
(a Deraa-i tüntetések kezdetekor helyezték át Damaszkusz
ból). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

,
)

)
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135.

Suhail (
) (más
néven: Suheil) AlAbdullah (
)
(más néven: AlAbdallah) ezredes

A légierő hírszerző szolgálata latakiai egységének igazgatója.
Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

136.

Khudr (
) Khudr
(
) dandártábornok

A központi hírszerző szolgálat latakiai egységének igazga
tója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

137.

Ibrahim (
)
) (más
Ma'ala (
néven: Maala, Maale)
dandártábornok

A központi hírszerző szolgálat 285. egységének (Damasz
kusz) igazgatója (hivatalát 2011 végén vette át Hussam
Fendi vezérőrnagytól). Felelősség terheli fogva tartott ellen
zékiek kínzásáért.

2012.7.24.

138.

Firas (
) Al-Hamed
(
) (más néven: AlHamid) dandártábornok

A központi hírszerző szolgálat 318. egységének (Homsz)
igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzá
sáért.

2012.7.24.

139.

Hussam (
) (más
néven: Husam,
Housam, Houssam)
Luqa (
) (más
néven: Louqa, Louca,
Louka, Luka)
dandártábornok

A Politikai Biztonsági Igazgatóság homszi egységének igaz
gatója 2012 áprilisa óta (Nasr al-Ali dandártábornok utódja).
Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

140.

Taha ( ) Taha (
dandártábornok

)

A Politikai Biztonsági Igazgatóság latakiai egységének veze
tője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

141.

Bassel (
) (más
néven: Basel) Bilal
(
)

Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt
vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek
kínzásában.

2012.7.24.

142.

Ahmad ( ) (más
néven: Ahmed) Kafan
(
)

Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt
vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek
kínzásában.

2012.7.24.

143.

Bassam (
al-Misri (

Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt
vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek
kínzásában.

2012.7.24.

144.

Ahmed (
) (más
néven: Ahmad) alJarroucheh
(
) (más
néven: Al-Jarousha, AlJarousheh, Al-Jaroucha,
Al-Jarouchah, AlJaroucheh)

Születési év: 1957

A központi hírszerző szolgálat külső hírszerzési (279.)
egységének igazgatója. Ő irányítja a központi hírszerzés
által Szíria nagykövetségein végzett tevékenységeket. Közvet
lenül részt vesz a szíriai hatóságok által az ellenzékiek ellen
folytatott elnyomásban, konkrétan a külföldön tartózkodó
ellenzékiekre koncentrálva.

2012.7.24.

145.

Michel (
)
Kassouha (
)
(más néven: Kasouha)
(más néven: Ahmed
Salem; más néven:
Ahmed Salem Hassan)

Születési idő: 1948. február 1.

Az 1970-es évek eleje óta a szíriai biztonsági szolgálat tagja,
részt vesz az ellenzékiek ellen Franciaországban és Német
országban folytatott küzdelemben. 2006 márciusa óta a
szíriai központi hírszerző szolgálat 273. egységének a
kapcsolatokért felelős tisztviselője. Régi vezetőként közel
áll Ali Mamloukhoz, a központi hírszerzés igazgatójához,
aki a rezsim egyik legfőbb biztonsági vezetője, és aki ellen
2011. május 9. óta uniós szankciók vannak érvényben.
Közvetlenül támogatja a rezsim által az ellenzékiek ellen
folytatott elnyomást, konkrétan a külföldön tartózkodó
ellenzékiekre koncentrálva.

2012.7.24.

)

)
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Ghassan (
)
Jaoudat (
) Ismail
(
) (más néven:
Ismael) vezérezredes

147.

Amer (
) al-Achi
(
) (más néven:
Amis al Ashi; más
néven: Ammar Aachi;
más néven: Amer Ashi)
vezérezredes

148.

Mohammed (
) (más
néven: Muhammad,
Mohamed, Mohammad)
Ali (
) Nasr (
)
(vagy: Mohammed Ali
Naser) vezérezredes

149.

Issam (
) Hallaq
(
) vezérezredes

150.

Ezzedine (
Ismael (
néven: Ismail)

151.

Samir (
) (más
néven: Sameer) Joumaa
(
) (más néven:
Jumaa, Jum'a, Joum'a)
(más néven: Abou
Sami)

152.
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A jegyzékbe vétel okai
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A légierő hírszerző szolgálata bevetési egységének vezetője,
amely egység a különleges műveletek egységével együtt
működve irányítja a légierő hírszerző szolgálata különleges
egységeinek tevékenységeit. Utóbbiak fontos szerepet
játszanak a rezsim általi elnyomásban. Ebbéli minőségében
Ghassan Jaoudat Ismail azon katonai vezetők közé tartozik,
akik közvetlenül részt vesznek a rezsim által az ellenzéki
ekkel szemben folytatott elnyomásban.

2012.7.24.

Az aleppói katonai akadémián végzett, (2012 óta) a légierő
hírszerző szolgálata hírszerző egységének vezetője, közel áll
Daoud Rajah szíriai védelmi miniszterhez. A légierő
hírszerző szolgálatában betöltött funkciója révén Amer alAchi részt vesz az ellenzékiek elleni elnyomásban.

2012.7.24.

Közel áll Maher al-Assadhoz, az elnök öccséhez. Pályafutása
nagy részét a köztársasági őrezredben töltötte. 2010-ben a
központi hírszerzés belföldi hírszerző (251.) egységéhez
került, amelynek feladata a politikai ellenzék elleni küzde
lem. Az egység fő vezetőinek egyikeként Mohammed Ali
vezérezredes közvetlenül rész vesz az ellenzékiek elnyomá
sában.

2012.7.24.

2010 óta a légierő vezérkari főnöke. Ő irányítja az ellenzé
kieket célzó légi műveleteket.

2012.7.24.

Születési idő: az 1940-es évek
közepe (valószínűleg 1947);
születési helye: Bastir, Jableh régió.

Nyugalmazott vezérezredes, a légierő hírszerző szolgálatának
korábbi fontos embere, a kétezres évek elejétől vezetője.
2006-ban az elnök politikai és biztonsági tanácsadójává
nevezték ki. Ebbéli minőségében Ezzedine Ismael részt
vesz a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomó
politikában.

2012.7.24.

Születési idő: 1962 körül

Közel 20 éve Mohammad Nassif Kheir Beknek Khayrbiknek,
Bachar al-Assad egyik fő biztonsági tanácsadójának a kabi
netfőnöke (Mohammad Nassif Kheir Bekés hivatalosan
Farouqk aAl Shar-Chareh alelnök helyettese). Bachar alAsaddal és Mohammed Muhammad Nassif Kheir BekkelK
hayrbikkel fennálló szoros kapcsolata révén Samir Joumaa
részt vesz a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott
elnyomó politikában.

2012.7.24.

Dr. Qadri (
) (más
néven: Kadri) Jamil
(
) (más néven:
Jameel)

A gazdasági ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes,
belföldi kereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Mint
miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári
lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

153.

Waleed (
) (más
néven: Walid) Al
Mo'allem (
) (más
néven: Al Moallem,
Muallem)

Miniszterelnök-helyettes, külügyi és a külföldön élő szíria
iakkal foglalkozó miniszter. Mint miniszter, részben felelős
a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

154.

Fahd ( ) Jassem
(
) Al Freij (
)
(más néven: Al-Furayj
vezérőrnagy

Védelmi miniszter és haderőparancsnok. Mint miniszter,
részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság
ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

)
) (más

Születési év: 1960;
származási hely: Drekish, Tartous
régió.

Születési idő: 1960 körül
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155.

Dr. Mohammad (
)
(más néven: Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) AbdulSattar (
)
(más néven: Abd alSattar) Al Sayed
(
) (más néven: Al
Sayyed)

A vallási közösségek dotálásáért felelős miniszter. Mint
miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári
lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

156.

Eng. Hala ( )
Mohammad (
) (más
néven: Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al Nasser
(
)

Turisztikai miniszter. Mint miniszter, részben felelős a
rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

157.

Eng. Bassam (
Hanna (
)

Vízügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim
által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos
elnyomásért.

2012.10.16.

158.

Eng. Subhi (
Ahmad ( ) Al
Abdallah (
(más néven: AlAbdullah)

Agrár- és az agrárreformért felelős miniszter. Mint miniszter,
részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen
folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

)

)
)

159.

Dr. Mohammad (
)
(más néven:
Muhammad, Mohamed,
Mohammed) Yahiya
(
) (más néven:
Yehya, Yahya, Yihya,
Yihia, Yahia) Moalla
(
) (más néven:
Mu’la, Ma’la, Muala,
Maala, Mala)

Felsőoktatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a
rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

160.

Dr. Hazwan Al Wez
(más néven: Al Wazz)

Oktatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim
által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos
elnyomásért.

2012.10.16.

161.

Dr. Mohamad (
)
(más néven:
Muhammad, Mohamed,
Mohammed,
Mohammad) Zafer
(
) (más néven:
Dhafer) Mohabak
(
) (más néven:
Mohabbak, Muhabak,
Muhabbak)

Gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Mint miniszter,
részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság
ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

162.

Dr. Mahmoud (
)
Ibraheem (
)
(más néven: Ibrahim)
Sa'iid (
) (más
néven: Said, Sa’eed,
Saeed)

Közlekedési miniszter. Mint miniszter, részben felelős a
rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

163.

Dr. Safwan (
Al Assaf (

Lakásügyi és városfejlesztési miniszter. Mint miniszter,
részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság
ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

)

)
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164.

Eng. Yasser (
)
(más néven: Yaser) Al
Siba'ii (
) (más
néven: Al-Sibai, AlSiba’i, Al Sibaei)

A közlétesítményekért felelős miniszter. Mint miniszter,
részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság
ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

165.

Eng Sa'iid (
)
(más néven: Sa’id,
Sa’eed, Saeed) Ma'thi
(
) (más néven:
Mu’zi, Mu'dhi, Ma'dhi,
Ma'zi, Maazi) Hneidi
(
)

A kőolajért és az ásványi erőforrásokért felelős miniszter.
Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári
lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

166.

Dr. Lubana (
)
(más néven: Lubanah)
Mushaweh (
)
(más néven: Mshaweh,
Mshawweh,
Mushawweh)

Születési idő: 1955;
születési hely: Damaszkusz

Kulturális miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim
által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos
elnyomásért.

2012.10.16.

167.

Dr. Jassem (
)
(más néven: Jasem)
Mohammad (
)
(más néven: Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Zakaria
(
)

Születési idő: 1968

Szociális és munkaügyi miniszter. Mint miniszter, részben
felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

168.

Omran (
) Ahed
( ) Al Zu'bi (
)
(más néven: Al Zoubi,
Al Zo’bi, Al Zou’bi)

Születési idő: 1959.9.27.;
születési hely: Damaszkusz

Tájékoztatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a
rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

169.

Dr. Adnan (
)
Abdo (
) (más
néven: Abdou) Al
Sikhny (
) (más
néven: Al-Sikhni, AlSekhny, Al-Sekhni)

Ipari miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomá
sért.

2012.10.16.

170.

Najm (
) (más néven:
Nejm) Hamad ( ) Al
Ahmad (
) (más
néven: Al-Ahmed)

Igazságügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a
rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

171.

Dr. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef (

2012.10.16.

)

Egészségügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a
rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott
erőszakos elnyomásért.

172.

Dr. Ali (
) Heidar
(
) (más néven:
Haidar, Heydar, Haydar)

A nemzeti megbékélésért felelős államminiszter. Mint
miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári
lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

173.

Dr. Nazeera (
)
(más néven: Nazira,
Nadheera, Nadhira)
Farah (
) Sarkees
(
) (más néven:
Sarkis)

A környezetvédelemért felelős államminiszter. Mint minisz
ter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság
ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.
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174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomá
sért.

2012.10.16.

175.

Najm-eddin
) (más
(
néven: Nejm-eddin,
Nejm-eddeen, Najmeddeen, Nejm-addin,
Nejm-addeen, Najmaddeen, Najm-addin)
Khreit (
) (más
néven: Khrait)

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomá
sért.

2012.10.16.

176.

Abdullah (
)
(más néven: Abdallah)
Khaleel (
) (más
néven: Khalil) Hussein
) (más néven:
(
Hussain)

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomá
sért.

2012.10.16.

177.

Jamal (
) Sha'ban
(
) (más néven:
Shaaban) Shaheen
(
)

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomá
sért.

2012.10.16.

178.

Sulieman (
)
Maarouf (
) (más
néven: Suleiman
Maarouf, Sulayman
Ma'ruf, Sleiman
Maarouf; Sulaiman
Maarouf)

Útlevél: egyesült királysági útlevéllel
rendelkezik

Al-Assad elnök családjával szoros kapcsolatban álló üzlt
ember. A jegyzékbe vett Addounia TV televíziós társaság
résztulajdonosa. Közeli kapcsolatban áll a jegyzékbe vett
Muhammad Nasif Khayrbikkal. Támogatja a szíriai rezsimet.

2012.10.16.

179.

Razan (
(
)

Rami Makhlouf felesége, Waleed
(más néven: Walid) Othman lánya;
születési idő: 1977. január 31.;
születési hely: Latakia régió;
szem. azon. sz.: 06090034007

Szoros személyes és pénzügyi kapcsolatban áll Rami Makh
louffal, Bashar Al-Assad elnök jegyzékbe vett unokatestvéré
vel, aki a rezsim fő finanszírozói közé tartozik. Ebbéli minő
ségében szorosan kötődik a szíriai rezsimhez és hasznot húz
abból.

2012.10.16.”

) Othman

