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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 363/2013 al Consiliului din 22 aprilie 2013 privind
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din
Siria
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 111 din 23 aprilie 2013)
La pagina 2, în anexa II, punctul A „Persoane” se va citi după cum urmează:
„A. Persoane
Nume

Data includerii
pe listă

Informații de identificare

Motive

Data nașterii: 11 septembrie 1965;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic nr. D1903

Președintele Republicii; a autorizat și supravegheat repre
siunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

1.

Bashar (
Al-Assad (

2.

Maher (
) (alias
Mahir) Al-Assad
(
)

Data nașterii: 8 decembrie 1967;
pașaport diplomatic nr. 4138

Șeful diviziei a 4-a blindate a armatei, membru al comanda
mentului central al Baas, șeful Gărzii Republicane; fratele
președintelui Bashar Al-Assad; principal artizan al violențelor
împotriva manifestanților.

9.5.2011

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (alias
Mamlouk)

Data nașterii: 19 februarie 1946;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic nr. 983

Șeful Direcției de Informații Generale siriene (GID); implicat
în violențe împotriva manifestanților.

9.5.2011

4.

Atej (
) (alias
Atef, Atif) Najib
(
) (alias Najeeb)

Fost șef al Direcției de Securitate Politică la Daraa; văr al
președintelui Bashar AlAssad; implicat în violențe împotriva
manifestanților.

9.5.2011

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (alias Hafez
Makhlouf)

Data nașterii: 2 aprilie 1971;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic nr. 2246

Colonel care conduce o unitate în cadrul Direcției de
Informații Generale, secția Damasc; văr al președintelui
Bashar Al-Assad; apropiat al lui Mahir Al-Assad; implicat
în violențe împotriva manifestanților.

9.5.2011

6.

Muhammad (
) Dib
(
) Zaytun
(
) (alias
Mohammed Dib
Zeitoun)

Data nașterii: 20 mai 1951;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport diplomatic
nr. D000001300

Șef al Direcției de Securitate Politică; implicat în violențe
împotriva manifestanților.

9.5.2011

7.

Amjad (
)
Al-Abbas (

Șef al Securității Politice la Banyas, implicat în violențe
împotriva manifestanților la Baida.

9.5.2011

8.

Rami (
(
)

Data nașterii: 10 iulie 1969;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport nr. 454224

Om de afaceri sirian; văr al președintelui Bashar Al-Assad,
controlează fondurile de investiții Al Mahreq, Bena
Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company și,
din această postură, finanțează și sprijină regimul.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

Data nașterii: 1953;
Locul nașterii: Hama;
pașaport diplomatic nr. D0005788

Șeful Serviciului de Informații Militare (SMI) sirian; implicat
în violențe împotriva populației civile.

9.5.2011

Șef al Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene
siriene; implicat în violențe împotriva populației civile.

9.5.2011

Data nașterii: 3 mai 1953;
Locul nașterii: Daraa;
pașaport diplomatic nr.
D000000887

Șeful Serviciului de Informații Militare, secția guvernoratul
Damasc; implicat în violențe împotriva populației civile.

9.5.2011

Data nașterii: 18 iunie 1962;
Locul nașterii: Kerdala;
pașaport nr. 88238

Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de
membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

)

)

)

) Makhlouf

)

10.

Jamil (
) (alias
Jameel) Hassan (

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

)

)
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13.

Munzir (
Al-Assad (

)
)

9.5.2013

Data includerii
pe listă

Informații de identificare

Motive

Data nașterii: 1 martie 1961;
Locul nașterii: Latakia;
pașaport nr. 86449 și nr. 842781

Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de
membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

14.

Asif (
) Shawkat
(
)

Data nașterii: 15 ianuarie 1950;
Locul nașterii: Al-Madehleh, Tartus

Adjunct al șefului Statului-Major pentru securitate și
cercetare aeriană; implicat în violențe împotriva populației
civile.

23.5.2011

15.

Hisham (
) Ikhtiyar
(
,
,
) (alias
Al Ikhtiyar, Bikhtiyar,
Bikhtyar, Bekhtyar,
Bikhtiar, Bekhtyar)

Data nașterii: 20 iulie 1941;
locul nașterii: Damasc

Șeful Biroului de Securitate Națională sirian; implicat în
violențe împotriva populației civile.
Ar fi decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (
) (alias
Farouq, Farouk)
Al Shar' (
) (alias
Al Char', Al Shara',
Al Shara)

Data nașterii: 10 decembrie 1938

Vicepreședinte al Siriei; implicat în violențe împotriva popu
lației civile.

23.5.2011

17.

Muhammad (
)
(alias Mohamad) Nasif
(
) (alias
Naseef, Nassif, Nasseef,
Nasief) Khayrbik
(
,
)
(alias Khier Bek)

Data nașterii: 10 aprilie 1937 (dată
alternativă 20 mai 1937);
Locul nașterii: Hama;
pașaport diplomatic nr. 0002250
pașaport nr. 000129200

Adjunct al vicepreședintelui Siriei pentru afaceri de securitate
națională; implicat în violențe împotriva populației civile.

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Data nașterii: 20 mai 1966;
pașaport nr. 002954347

Om de afaceri sirian și agent local pentru mai multe societăți
străine; persoană asociată lui Maher al-Assad, administrează
o parte din interesele financiare si economice ale acestuia și,
din această postură, asigură finanțare regimului.

23.5.2011

19.

Iyad (
) (alias Eyad)
Makhlouf (
)

Data nașterii: 21 ianuarie 1973;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport nr. N001820740

Frate al lui Rami Makhlouf și ofițer GID implicat în violențe
împotriva populației civile.

23.5.2011

20.

Bassam (
)
Al Hassan (
(alias Al Hasan)

Consilier prezidențial pentru afaceri strategice; implicat în
violențe împotriva populației civile.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Șef al Statului-Major al forțelor armate răspunzător pentru
implicarea militară în violențele împotriva manifestanților
pașnici.
Decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012

23.5.2011

22.

Ihab (
) (alias
Ehab, Iehab) Makhlouf
(
)

Data nașterii: 21 ianuarie 1973;
Locul nașterii: Damasc;
pașaport nr. N002848852

Președinte al Syriatel, care transferă 50 % din profiturile sale
guvernului sirian, prin intermediul contractului său de
licență.

23.5.2011

23.

Zoulhima (
)
(alias Zu al-Himma)
Chaliche (
)
(alias, Shalish, Shaleesh)
(alias Dhu al-Himma
Shalish)

Data nașterii: 1951 sau 1946 sau
1956;
Locul nașterii: Kerdaha

Șeful serviciului de protecție a președintelui; implicat în
violențe împotriva manifestanților; văr primar al
președintelui Bashar Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (
) Chaliche
(
) (alias Shalish,
Shaleesh) (alias Riyad
Shalish)

Director al Military Housing Establishment; sursă de
finanțare a regimului; văr primar al președintelui Bashar
Al-Assad.

23.6.2011

)
)

)
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Data nașterii: 1 septembrie 1957;
Locul nașterii: Yazd, Iran

L 127/29

Motive

Data includerii
pe listă

Comandant general al Corpului Gardienilor Revoluției
Iraniene implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea
regimului din Siria pentru înăbușirea protestelor din Siria.

23.6.2011

Comandant al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene
(IRGC) - Qods, implicat în furnizarea de echipament și în
sprijinirea regimului din Siria să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

Comandant adjunct în cadrul Serviciilor Secrete ale Corpului
Gardienilor Revoluției Iraniene, implicat în furnizarea de
echipament și în sprijinirea regimului din Siria să înăbușe
protestele din Siria.

23.6.2011

Khalid (
) (alias
Khaled) Qaddur (
)
(alias Qadour, Qaddour)

Om de afaceri asociat cu Maher Al-Assad; asigură finanțare
regimului.

23.6.2011

29.

Ra'if (
)
Al-Quwatly
(
) (alias
Ri'af Al-Quwatli alias
Raeef Al-Kouatly)

Partener de afaceri al lui Maher Al-Assad și responsabil cu
gestionarea unora dintre interesele sale de afaceri; asigură
finanțare regimului.

23.6.2011

30.

Mohammad (
)
(alias Muhammad,
Mohamed, Mohammed)
Mufleh (
) (alias
Muflih)

Șef al Serviciului de Informații Militare sirian în orașul
Hama, implicat în represiunea împotriva manifestanților.

1.8.2011

31.

General-maior Tawfiq
(
) (alias
Tawfik) Younes
(
) (alias Yunes)

Șef al Departamentului de securitate internă al Direcției de
Informații Generale; implicat în violențe împotriva populației
civile.

1.8.2011

32.

Mr Mohammed (
Makhlouf (
)
(alias Abu Rami)

Data nașterii: 19.10.1932;
Locul nașterii: Latakia, Siria,

Asociat apropiat și unchi matern al lui Bashar și Mahir alAssad. Partener de afaceri și tatăl lui Rami, Ihab și Iyad
Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (alias Jaber)

Locul nașterii: Latakia

Asociat al lui Mahir al-Assad în cadrul miliției Shabiha.
Implicat direct în represiune și în violențe împotriva popu
lației civile, precum și în coordonarea grupărilor miliției
Shabiha.

1.8.2011

34.

Hayel (
)
Al-Assad (

Adjunctul lui Maher Al-Assad, șeful unității de poliție
militară a diviziei a 4-a a armatei, implicat în represiune.

23.8.2011

25.

Comandant de brigadă
Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
)
Jafari (
) (alias
Jaafari, Ja'fari, Aziz;
alias Jafari, Ali; alias
Jafari, Mohammad Ali;
alias Ja'fari, Mohammad
Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

26.

General-maior Qasem
(
) Soleimani
(
) (alias
Qasim Soleimany)

27.

Hossein Taeb (alias
Taeb, Hassan; alias
Taeb, Hosein; alias
Taeb, Hossein; alias
Taeb, Hussayn; alias
Hojjatoleslam Hossein
Ta'eb)

28.

)

)

Data nașterii: 1963;
Locul nașterii: Teheran, Iran
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Director al biroului de aprovizionare din cadrul Ministerului
Apărării sirian, punctul inițial al tuturor achizițiilor de
armament ale armatei siriene.

23.8.2011

Foarte apropiat de anumiți funcționari guvernamentali aflați
în posturi-cheie. Finanțare pentru Shabiha în regiunea
Latakia.

23.8.2011

General de brigadă
Rafiq (
) (alias
Rafeeq) Shahadah
(
) (alias Shahada,
Shahade, Shahadeh,
Chahada, Chahade,
Chahadeh, Chahada)

Șeful secției 293 (afaceri interne) din Damasc a Serviciului de
Informații Militare (SMI) sirian. Implicat direct în represiune
și în violențe împotriva populației civile din Damasc.
Consilier al președintelui Bashar Al-Assad pe probleme stra
tegice și de informații militare.

23.8.2011

38.

General de brigadă
Jamea (
) Jamea
(
)(alias Jami Jami,
Jame', Jami')

Șeful secției din Dayr az-Zor a Serviciului de Informații
Militare (SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în
violențe împotriva populației civile din Dayr az-Zor și din
Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali
Al-Turkmani

Ministru adjunct, fost ministru al apărării, trimisul special al
președintelui Bashar Al-Assad.
Ar fi decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012

23.8.2011

40.

Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Said
(
) (alias Sa'id,
Sa'eed, Saeed)
Bukhaytan (
)

Asistentul secretarului regional al Partidului Socialist Arab
Baas din 2005, director pe probleme de securitate
națională al partidului regional Baas în perioada 20002005. Fost guvernator al orașului Hama (1998 – 2000).
Asociat apropiat al președintelui Bashar Al-Assad și al lui
Maher Al-Assad. Factor de decizie la nivel înalt în cadrul
regimului de represiune împotriva populației civile.

23.8.2011

41.

Ali (

Responsabil de asasinatele din Hama din 1980, a fost
rechemat la Damasc în calitate de consilier special al
președintelui Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

General de brigadă
Nawful (
) (alias
Nawfal, Nofal) AlHusayn (
)
(alias Al-Hussain,
Al-Hussein)

Șeful secției din Idlib a Serviciului de Informații Militare
(SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în violențe
împotriva populației civile din provincia Idlib.

23.8.2011

43.

General de brigadă
Husam (
) Sukkar
(
)

Consilier prezidențial pe probleme de securitate. Consilier
prezidențial pentru agențiile de securitate, implicat în
represiune și violențe împotriva populației civile.

23.8.2011

44.

General de brigadă
Muhammed (
)
Zamrini (
)

Șeful secției din Homs a Serviciului de Informații Militare
(SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în violențe
împotriva populației civile din Homs.

23.8.2011

45.

Locotenent-general
Munir (
) (alias
Mounir, Mouneer,
Monir, Moneer,
Muneer) Adanov
(
) (alias Adnuf,
Adanof)

Adjunct al șefului Statului-Major pentru operațiuni și
instruire militară pentru armata siriană. Implicat direct în
represiune și în violențe împotriva populației civile din Siria.

23.8.2011

35.

Ali (
) Al-Salim
(
) (alias
Al-Saleem)

36.

Nizar Al-Assad
)
(

37.

) Douba (

Văr al lui Bashar Al-Assad; fost
director al companiei «Nizar
Oilfield Supplies».

Data nașterii: 1935;
Locul nașterii: Alep

)

Data nașterii: 1951
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Motive

Data includerii
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Șeful secției de informații a Direcției de Informații Generale.
Implicat direct în represiune și în violențe împotriva popu
lației civile din Siria.

23.8.2011

Miliția Shabiha. Asociat al lui Maher Al-Assad în cadrul
miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în violențe
împotriva populației civile, precum și în coordonarea
grupurilor miliției Shabiha.

23.8.2011

Partener de afaceri apropiat al lui Maher Al-Assad. Cunoscut
pentru sprijinul economic acordat regimului din Siria.

23.8.2011

Fiul lui Ahmad Chehabi;
Data nașterii: 7 mai 1972

Președintele Camerei de Comerț și Industrie din Alep. Vice
președinte al Cham Holding. Acordă sprijin economic
regimului sirian.

2.9.2011

Tarif (
) Akhras
(
,
) (alias
Al Akhras)

Data nașterii: 2 iunie 1951;
Locul nașterii: Homs, Siria;
Pașaport sirian nr. 0000092405

Om de afaceri de succes care beneficiază de pe urma
regimului pe care îl sprijină. Fondator al grupului Akhras
(mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al
Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu
familia președintelui Al-Assad. Membru al Consiliului Fede
rației Camerelor de Comerț siriene. A furnizat spații indus
triale și rezidențiale pentru tabere improvizate de detenție,
precum și sprijin logistic regimului (autobuze și încărcătoare
pentru tancuri).

2.9.2011

51.

Issam (
(
)

) Anbouba

Președinte al societății Anbouba
pentru Industrii din domeniul
agricol.
Data nașterii: 1952;
Locul nașterii: Homs, Siria

Furnizează sprijin financiar pentru aparatul represiv și pentru
grupările paramilitare care exercită acte de violență asupra
populației civile din Siria. Pune la dispoziție proprietăți
imobiliare (spații, depozite) pentru centre de detenție impro
vizate. Are relații financiare cu înalți funcționari sirieni.

2.9.2011

52.

Mazen (
al-Tabba (

)

Data nașterii: 1.1.1958;
Locul nașterii: Damasc;
Pașaport nr. 004415063 expiră la
6.5.2015 (sirian)

Asociat în afaceri lui Ihab Makhlour și Nizar al-Assad (i s-au
aplicat sancțiuni la 23.8.2011); coproprietar, împreună cu
Rami Makhlour, al al-diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic
Services) - societate de schimb valutar, care sprijină politica
Băncii Centrale a Siriei

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: Daraa

Adib Mayaleh este responsabil pentru acordarea de sprijin
economic și financiar regimului sirian în calitatea sa de
guvernator al Băncii Centrale a Siriei

15.5.2012

54.

General-maior Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (alias
Al-Ahmed)

Comandant al Forțelor Speciale. Răspunzător pentru
utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teri
toriul sirian

14.11.2011

55.

Colonel Lu'ai (
)
(alias Louay) al-Ali
(
)

Șeful secției din Daraa a Serviciului de Informații Militare
sirian. Răspunzător pentru violențele din Daraa.

14.11.2011

56.

General-locotenent Ali
(
) Abdullah
(
) (alias
Abdallah) Ayyub
(
)

Adjunct al șefului Statului-Major pentru personal și forță de
muncă. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva
protestatarilor pe întreg teritoriul sirian

14.11.2011

57.

General-locotenent
Jasim (
) (alias
Jasem, Jassim, Jassem)
al-Furayj (
)
(alias Al-Freij)

Șeful Statului-Major. Răspunzător pentru utilizarea violenței
împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian

14.11.2011

46.

General de brigadă
Ghassan (
) Khalil
(
) (alias Khaleel)

47.

Mohammed (
)
(alias Mohammad,
Muhammad, Mohamed)
Jabir (
) (alias
Jaber)

48.

Samir (
(
)

49.

Fares (
) Chehabi
(
) (alias Fares
Shihabi; Fares Chihabi)

50.

Locul nașterii: Latakia

) Hassan

)
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Șef de batalion în cadrul Gărzii Republicane. Apropiat al lui
Maher al-Assad și al președintelui al-Assad. Implicat în repre
siunea împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

General aflat la comanda biroului de rezerviști al diviziei a 4a. Consilier al lui Maher al-Assad și coordonator al
operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea
împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Berri
(
)

Conduce milițiile familiei Berri. Responsabil cu milițiile proguvernamentale implicate în represiunea împotriva popu
lației civile la Alep.

14.11.2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la repre
siunea violentă și la apelul la violență împotriva populației
civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

62.

General-maior Zuhair
(
) (alias Zouheir,
Zuheir, Zouhair)
Hamad (
)

Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale.
Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul
sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

63.

Amar (
) (alias
Ammar) Ismael
(
) (alias
Ismail)

Civil - Șef al Armatei electronice siriene (serviciul de
informații al armatei terestre). Participare la represiunea
violentă și la apelul la violență împotriva populației civile
pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la repre
siunea violentă și la apelul la violență împotriva populației
civile pe întreg teritoriul sirian.

14.11.2011

65.

General-maior Nazih
(
)

Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale.
Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul
sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

66.

Kifah (
) Moulhem
(
) (alias Moulhim,
Mulhem, Mulhim)

Comandant de batalion în cadrul diviziei a 4-a. Răspunzător
pentru represiunea împotriva populației civile la Deïr el-Zor.

14.11.2011

67.

General-maior Wajih
(
) (alias Wajeeh)
Mahmud (
)

Comandant al diviziei a 18-a blindate. Răspunzător pentru
violențe împotriva protestatarilor din Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (
) Sabbagh
(
,
) (alias
Al Sabbagh)

Consilier juridic și financiar al lui Rami Makhlouf și al lui
Khaldoun Makhlouf și gestionar al afacerilor acestora.
Implicat alături de Bashar Al-Assad în finanțarea unui
proiect imobiliar din Latakia. Sprijină financiar regimul.

14.11.2011

69.

General-locotenent
Talal (
) Mustafa
(
) Tlass (

Adjunct al șefului Statului-Major pentru logistică și aprovi
zionare. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva
protestatarilor pe întreg teritoriul sirian

14.11.2011

Adjunct al șefului Serviciului de Informații al Forțelor
Armate Aeriene siriene. Răspunzător pentru utilizarea
violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și
torturarea protestatarilor.

14.11.2011

58.

General Aous (
(Aws) Aslan (

59.

General Ghassan
(
) Belal (

60.

70.

)

Data nașterii: 1958

)

)

General-maior Fu'ad
(
) Tawil (
)

Născut la sau în jurul datei de
3 aprilie 1973;
Locul nașterii: Damasc

)

Data nașterii: 24 august 1959;
Locul nașterii: Damasc
Adresa: Kasaa, Anwar al Attar
Street, al Midani building, Damasc.
Pașaport sirian nr. 004326765,
eliberat la 2 noiembrie 2008,
valabil până în noiembrie 2014.

9.5.2013
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71.

Bushra (
)
) (alias
Al-Assad (
Bushra Shawkat)

Data nașterii: 24.10.1960

Sora lui Bashar Al-Assad și soția adjunctului șefului StatuluiMajor pentru securitate și cercetare aeriană Asif Shawkat. În
virtutea relațiilor personale și financiare strânse cu
președintele Siriei Bashar Al-Assad și alte persoane
importante ale regimului sirian, aceasta a beneficiat de pe
urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

72.

Asma (
)
Al-Assad (
) (alias
Asma Fawaz Al Akhras)

Data nașterii: 11.8.1975;
Locul nașterii: Londra; Regatul Unit
Pașaport nr. 707512830 expiră
22.9.2020;
Nume anterior căsătoriei: Al
Akhras

Soția președintelui Bashar Al-Assad. În virtutea relațiilor
personale și financiare strânse cu președintele Siriei Bashar
Al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma regimului sirian,
fiind în strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

73.

Manal (
)
Al-Assad (
) (alias
Manal Al Ahmad)

Data nașterii: 2.2.1970;
Locul nașterii: Damasc;
Pașaport nr. (sirian): 0000000914;
Nume anterior căsătoriei: Al Jadaan

Soția lui Maher Al-Assad; în această calitate a beneficiat de
pe urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

74.

Anisa (
) (alias
Anissa, Aneesa,
Aneessa) Al-Assad
(
) (alias Anisah
Al-Assad)

Data nașterii: 1934;
Nume anterior căsătoriei: Makhlouf

Mama președintelui Al-Assad. În virtutea relațiilor personale
și financiare strânse cu președintele Siriei Bashar Al-Assad,
aceasta a beneficiat de pe urma regimului sirian, fiind în
strânsă asociere cu acesta.

23.3.2012

75.

General-locotenent
Fahid (
) (alias Fahd)
Al-Jassim (
)

Șef al Statului-Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

76.

General-maior Ibrahim
(
) Al-Hassan
(
) (alias
Al-Hasan)

Adjunct al șefului Statului-Major. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

77.

General de brigadă
Khalil (
) (alias
Khaleel) Zghraybih
(
,
)
(alias Zghraybeh,
Zghraybe, Zghrayba,
Zghraybah,
Zaghraybeh, Zaghraybe,
Zaghrayba, Zaghraybah,
Zeghraybeh, Zeghraybe,
Zeghrayba, Zeghraybah,
Zughraybeh,
Zughraybe, Zughrayba,
Zughraybah,
Zighraybeh, Zighraybe,
Zighrayba, Zighraybah)

Divizia a 14-a. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

78.

General de brigadă Ali
(
) Barakat (
)

Brigada 103-a a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat
în violențele din Homs.

1.12.2011

79.

General de brigadă
Talal (
) Makhluf
(
) (alias
Makhlouf)

Brigada 103-a a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat
în violențele din Homs.

1.12.2011

80.

General de brigadă
Nazih (
) (alias
Nazeeh) Hassun
(
) (alias Hassoun)

Serviciul de Informații al Forțelor Armate Aeriene siriene.
Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011
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81.

Căpitan Maan (
)
(alias Ma'an ) Jdiid
(
) (alias Jdid,
Jedid, Jedeed, Jadeed,
Jdeed)

Garda prezidențială. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Shaar
(
) (alias
Al-Chaar, Al-Sha'ar,
Al-Cha'ar)

Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

83.

Khald (
) (alias
Khaled) Al-Taweel
(
) (alias
Al-Tawil)

Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (alias Fayyad)

Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în
violențele din Homs.

1.12.2011

85.

General de brigadă
Jawdat (
) Ibrahim
(
) Safi (
)

Comandantul Regimentului 154

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în
vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma,
Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

General-maior
Muhammad (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
Durgham

Comandantul Diviziei a 4-a

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în
vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma,
Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

Comandantul Regimentului al 35lea Operații Speciale

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Baniyas și
Deraa

23.1.2012

87.

General-maior
Ramadan (
Mahmoud (
Ramadan (

)

)

)
)

88.

General de brigadă
Ahmed ( ) (alias
Ahmad) Yousef
(
) (alias
Youssef) Jarad (
)
(alias Jarrad)

Comandantul Brigăzii a 132-a

A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Deraa, folosind
inclusiv mitraliere și artilerie antiaeriană.

23.1.2012

89.

General-maior Naim
(
) (alias Naaeem,
Naeem, Na'eem, Naaim,
Na'im) Jasem (
)
Suleiman (
)

Comandantul Diviziei a 3-a

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma.

23.1.2012

90.

General de brigadă
Jihad (
) Mohamed
(
) (a.k.a
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Comandantul Brigăzii a 65-a

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma.

23.1.2012
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91.

General-maior Fo'ad
(
) (alias Fouad,
Fu'ad) Hamoudeh
) (alias
(
Hammoudeh,
Hammoude,
Hammouda,
Hammoudah)

Comandantul operațiilor militare de
la Idlib

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Idlib, la
începutul lui septembrie 2011

23.1.2012

92.

General-maior Bader
(
) Aqel (
)

Comandantul Operațiilor Speciale

A dat ordin soldaților să adune cadavrele și să le predea
serviciilor secrete (mukhabarat) și este răspunzător pentru
violențele din Bukamal.

23.1.2012

93.

General de brigadă
Ghassan (
) Afif
(
) (alias Afeef)

Comandantul Regimentului al 45lea

Comandant al operațiilor militare din Homs, Baniyas și Idlib.

23.1.2012

94.

General de brigadă
Mohamed (
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (alias
Maarouf, Ma'ruf)

Comandantul Regimentului al 45lea

Comandant al operațiilor militare din Homs. A dat ordin să
se tragă în protestatari la Homs.

23.1.2012

95.

General de brigadă
Yousef (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Comandantul Brigăzii a 134-a

A dat ordin trupelor să tragă în case și în oamenii de pe
acoperișuri, în timpul funeraliilor de la Talbiesh ale protes
tatarilor uciși în ziua precedentă.

23.1.2012

96.

General de brigadă
Jamal (
) Yunes
(
) (alias Younes)

Comandantul Regimentului al 555lea

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

General de brigadă
Mohsin (
)
Makhlouf (
)

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak.

23.1.2012

98.

General de brigadă Ali
(
) Dawwa

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak.

23.1.2012

99.

General de brigadă
Mohamed ( ) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (alias
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

Comandantul Brigăzii a 106-a,
Garda prezidențială

A dat ordin trupelor să îi bată pe protestatari cu bastoane și
apoi să îi aresteze. Răspunzător pentru reprimarea protesta
tarilor pașnici de la Douma.

23.1.2012

100.

General-maior Suheil
(
) (alias Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

Comandantul Diviziei a 5-a

A dat ordin trupelor să tragă în protestatari în provincia
Deraa.

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (alias
Wafeeq) Nasser (

Directorul Secției regionale
Suwayda (Departamentul Serviciilor
de Informații Militare)

În calitate de director al Secției Suwayda a Departamentului
Serviciilor de Informații Militare, răspunzător pentru încar
cerări arbitrare și torturarea deținuților la Suwayda.

23.1.2012

)
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102.

Ahmed (
) (alias
Ahmad) Dibe (
)
(alias Dib, Deeb)

Directorul Secției regionale Deraa
(Direcția de Securitate Generală)

În calitate de director al Secției regionale Deraa a Direcției de
Securitate Generală, răspunzător pentru încarcerări arbitrare
și torturarea deținuților la Deraa.

23.1.2012

103.

Makhmoud (
)
(alias Mahmoud)
al-Khattib (
)
(alias Al-Khatib,
Al-Khateeb)

Directorul Secției de anchetă
(Direcția de Securitate Politică)

În calitate de director al Secției de Anchetă a Direcției de
Securitate Politică, răspunzător pentru încarcerări și
torturarea deținuților.

23.1.2012

104.

Mohamed (
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Heikmat
(
) (alias Hikmat,
Hekmat) Ibrahim
(
)

Directorul Secției Operative
(Direcția de Securitate Politică)

În calitate de director al Secției Operative a Direcției de
Securitate Politică, răspunzător pentru încarcerări și
torturarea deținuților.

23.1.2012

105.

Nasser (
) (alias
Naser) Al-Ali (
)
(alias General de
brigadă Nasr al-Ali)

Directorul Secției regionale Deraa
(Direcția de Securitate Politică)

În calitate de director al secției regionale Deraa din cadrul
Direcției de Securitate Politică, îi revine răspunderea pentru
încarcerarea și torturarea deținuților. Din aprilie 2012 este
director al secției Deraa din cadrul Direcției de Securitate
Politică (fost director al secției regionale Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (
) Nader
( ) Al –Halqi
(
) (alias Al-Halki)

Data nașterii: 1964;
Locul nașterii: provincia Daraa

Prim-ministru și fost ministru al sănătății. În calitate de
prim-ministru, îi revine răspunderea pentru represiunea
violentă împotriva populației civile.

27.2.2012

107.

Mohammad (
)
(Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ibrahim
(
) Al-Sha'ar
(
) (alias
Al-Chaar, Al-Shaar)
(alias Mohammad
Ibrahim Al-Chaar)

Data nașterii: 1956;
Locul nașterii: Alep

Ministru de Interne. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Al-Jleilati
(
,
)

Data nașterii: 1945;
Locul nașterii: Damasc

Ministru de finanțe. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

1.12.2011

109.

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

Data nașterii: 1 august 1961;
Locul nașterii: lângă Damasc

Ministrul electricității. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Data nașterii: 1954;
Locul nașterii: Tartus

Viceprim-ministru pentru servicii, ministrul administrației
locale. În această calitate, îi revine răspunderea pentru repre
siunea violentă împotriva populației civile.

23.3.2012
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111.

Joseph (
)
(alias Josef) Suwaid
) (alias Swaid)
(
(alias Joseph Jergi
Sweid, Joseph Jirgi
Sweid)

Data nașterii: 1958;
Locul nașterii: Damasc

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

23.3.2012

112.

Ing. Hussein (
)
(alias Hussain)
Mahmoud (
)
Farzat (
) (alias:
Hussein Mahmud
Farzat)

Data nașterii: 1957;
Locul nașterii: Hama

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

23.3.2012

113.

Mansour (
)
Fadlallah (
)
Azzam (
) (alias:
Mansur Fadl Allah
Azzam)

Data nașterii: 1960;
Locul nașterii: provincia Sweida

Ministrul afacerilor președinției. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

27.2.2012

114.

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

Data nașterii: 1964;
Locul nașterii: Damasc

Ministrul telecomunicațiilor și al tehnologiei. În această
calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă
împotriva populației civile.

27.2.2012

115.

General Ali (
)
Habib (
) (alias
Habeeb) Mahmoud
(
)

Data nașterii: Data nașterii:1939;
Locul nașterii: Tartus

Fost ministru al apărării. Asociat cu regimul sirian și cu
armata siriană și represiunea violentă a acesteia împotriva
populației civile.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Data nașterii: 1943;
Locul nașterii: Damasc

Fost ministru al justiției. Asociat cu regimul sirian și repre
siunea violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Data nașterii: 1966;
Locul nașterii: Tartus

Fost ministru al informațiilor. Asociat cu regimul sirian și
represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.9.2011

Data nașterii: 1956;
Locul nașterii: Alep

Fost ministru al economiei și comerțului. Asociat cu regimul
sirian și represiunea violentă a acestuia împotriva populației
civile.

1.12.2011

Data nașterii: 1944;
Locul nașterii: al-Bukamal, Deir
Ezzor

Fost ministru al petrolului și resurselor minerale. Asociat cu
regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva popu
lației civile.

27.2.2012

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: Damasc

Fost ministru al industriei. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

27.2.2012

Data nașterii: 1964;
Locul nașterii: provincia Alep

Fost ministru al educației. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

27.2.2012

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: provincia Hama

Fost ministru al transporturilor. Asociat cu regimul și repre
siunea violentă a acestuia împotriva populației civile.

27.2.2012

)
)

118.

Dr. Mohammad (
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Nidal
(
) Al-Shaar
(
) (alias
Al-Chaar, Al-Sha'ar,
Al-Cha'ar)

119.

Sufian (
(
)

120.

Dr. Adnan (
Slakho (

121.

Dr. Saleh (
Al-Rashed (

122.

Dr. Fayssal (
)
(alias Faysal) Abbas
(
)

)

) Allaw

)

)
)

)
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123.

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

Data nașterii: 1950;
Locul nașterii: Salamiya

Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.3.2012

124.

Yousef (
Suleiman (
Al-Ahmad (
Al-Ahmed)

Data nașterii: 1956;
Locul nașterii: Hasaka

Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Data nașterii: 1953;
Locul nașterii: Hama

Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea
violentă a acestuia împotriva populației civile.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
) (alias
Buthaina Shaaban)

Data nașterii: 1953;
Locul nașterii: Homs, Siria

Consilier politic și pe probleme de media al președintelui din
iulie 2008 și, în această calitate, asociată cu reprimarea
violentă a populației.

26.6.2012

127.

General de brigadă
Sha'afiq (
) (alias
Shafiq, Shafik) Masa
(
) (alias Massa)

Șef al secției 215 (Damasc) a Serviciului de informații al
armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție. Implicat în represiunea împotriva civililor.

24.7.2012

128.

General de brigadă
Burhan (
) Qadour
(
) (alias Qaddour,
Qaddur)

Șef al secției 291 (Damasc) a Serviciului de informații al
armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție.

24.7.2012

129.

General de brigadă
Salah (
) Hamad
( )

Adjunct al șefului secției 291 a Serviciului de informații al
armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție.

24.7.2012

130.

General de brigadă
Muhammad (
) (sau
Mohammed) Khallouf
(
) (alias Abou
Ezzat)

Șef secției 235, alias „Palestina” (Damasc), a Serviciului de
informații al armatei terestre, care se află la baza dispozi
tivului represiv al armatei. Direct implicat în represiunea
împotriva opozanților. Răspunzător pentru torturarea
opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

131.

General-maior Riad
(
) (alias Riyad)
al-Ahmed (
) (alias
Al-Ahmad)

Adjunct al șefului secției din Latakia a Serviciului de
informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea
și asasinarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

132.

General de brigadă
Abdul- Salam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Șef al secției din Bab Touma (Damasc) a Serviciului de
informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea
opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

133.

General de brigadă
Jawdat (
)
al-Ahmed (
) (alias
Al-Ahmad)

Șef al secției Homs a Serviciului de informații al forțelor
aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în
detenție.

24.7.2012

134.

Colonel Qusay (
Mihoub (
)

Șef al secției din Deraa (trimis de la Damasc la Deraa la
începutul manifestațiilor din acest oraș) a Serviciului de
informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea
opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

)

)
) (alias

,
)

)

)
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Șef al secției din Latakia a Serviciului de informații al forțelor
aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în
detenție.

24.7.2012

General de brigadă
Khudr (
)
Khudr (
)

Șef al secției din Latakia a Serviciului de Informații Generale.
Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

137.

General de brigadă
Ibrahim (
) Ma'ala
(
) (alias Maala,
Maale)

Șef al secției 285 (Damasc) a Serviciului de Informații
Generale (l-a înlocuit pe generalul de brigadă Hussam
Fendi la sfârșitul anului 2011). Răspunzător pentru
torturarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

138.

General de brigadă Firas
(
) Al-Hamed
(
) (alias Al-Hamid)

Șef al secției 318 (Homs) a Direcției de Informații Generale.
Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.

24.7.2012

139.

General de brigadă
Hussam (
) (alias
Husam, Housam,
Houssam) Luqa (
)
(alias Louqa, Louca,
Louka, Luka)

Din aprilie 2012, șef al secției din Homs a Direcției de
Securitate Politică (îi succede generalului de brigadă Nasr
al-Ali). Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în
detenție.

24.7.2012

140.

General de brigadă
Taha ( ) Taha ( )

Responsabilul sediului secției din Latakia a Direcției de Secu
ritate Politică. Răspunzător pentru torturarea opozanților
aflați în detenție.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (alias
Basel) Bilal (
)

Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat
direct la acte de tortură practicate asupra opozanților
deținuți în închisoarea centrală din Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad (
) (alias
Ahmed) Kafan (

Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat
direct la acte de tortură practicate asupra opozanților
deținuți în închisoarea centrală din Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat
direct la acte de tortură practicate asupra opozanților
deținuți în închisoarea centrală din Idlib.

24.7.2012

144.

Ahmed (
) (alias
Ahmad)
al-Jarroucheh
(
) (alias
Al-Jarousha,
Al-Jarousheh,
Al-Jaroucha,
Al-Jarouchah,
Al-Jaroucheh)

Data nașterii: 1957

Șef al secției externe a Serviciului de informații generale
(secția 279). În această calitate, răspunde de dispozitivul
Serviciului de Informații Generale în cadrul ambasadelor
siriene. Participă direct la represiunea orchestrată de autori
tățile siriene împotriva opozanților și se ocupă, îndeosebi, de
represiunea opoziției siriene din străinătate.

24.7.2012

145.

Michel (
)
Kassouha (
)
(alias Kasouha) (alias
Ahmed Salem; alias
Ahmed Salem Hassan)

Data nașterii: 1 februarie 1948

Membru al serviciului de securitate sirian de la începutul
anilor ’70, este implicat în combaterea opozanților în
Franța și în Germania. Din martie 2006, este responsabilul
cu relațiile al secției 273 a Direcției de Informații Generale
siriene. Responsabil istoric, este un apropiat al directorului
Direcției de Informații Generale Ali Mamlouk, unul dintre
principalii responsabili cu securitatea ai regimului, care face
obiectul unor măsuri restrictive ale UE din 9 mai 2011.
Sprijină direct represiunea condusă de regim împotriva
opozanților și se ocupă îndeosebi de represiunea opoziției
siriene din străinătate.

24.7.2012

135.

Colonel Suhail (
(alias Suheil)
Al-Abdullah
(
) (alias
Al- Abdallah)

136.

)

)

)

)
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146.

General Ghassan
(
) Jaoudat (
)
Ismail (
) (alias
Ismael)

Data nașterii: 1960;
Loc de origine: Derikich, regiunea
Tartus.

Responsabilul secției misiuni a Serviciului de informații al
forțelor aeriene care gestionează, în cooperare cu ramura
operații speciale, trupele de elită ale Serviciului de Informații
al Forțelor Armate Aeriene, care joacă un rol important în
represiunea condusă de regim. În această calitate, Ghassan
Jaoudat Ismail face parte dintre responsabilii militari care
pun direct în aplicare represiunea condusă de regim
împotriva opozanților.

24.7.2012

147.

General Amer (
)
al-Achi (
) (alias
Amis al Ashi; alias
Ammar Aachi; alias
Amer Ashi)

Absolvent al școlii de război din Alep, șef al secției
informații a Serviciului de Informații al Forțelor Armate
Aeriene (din 2012), apropiat al lui Daoud Rajah, ministrul
sirian al apărării. Prin funcția pe care o ocupă în cadrul
Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene, Amer
al-Achi este implicat în represiunea opoziției siriene.

24.7.2012

148.

General Mohammed
(
) (alias
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (sau
Mohammed Ali Naser)

Apropiat al lui Maher al-Assad, fratele mai mic al
președintelui. Cea mai mare parte a carierei sale s-a
desfășurat în cadrul Gărzii Republicane. Din 2010, face
parte din secția interne (sau secția 251) a Serviciului de
Informații Generale, însărcinată cu combaterea opoziției
politice. Fiind unul dintre principalii responsabili ai
acesteia, generalul Mohammed Ali participă direct la repre
siunea împotriva opozanților.

24.7.2012

149.

General Issam (
Hallaq (
)

Șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene din 2010. Conduce
operațiile aeriene desfășurate împotriva opozanților.

24.7.2012

150.

Ezzedine (
Ismael (
Ismail)

)
) (alias

Data nașterii: mijlocul anilor ’40
(probabil 1947).
Locul nașterii: Bastir. Regiunea
Jableh.

General pensionar și responsabil istoric al Serviciului de
Informații al Forțelor Armate Aeriene, al cărui șef a
devenit la începutul anilor 2000. A fost numit consilier
politic și de securitate al președintelui în 2006. În calitate
de consilier politic și pe probleme de securitate al
președintelui sirian, Ezzedine Ismael este implicat în
politica represivă condusă de regim împotriva opozanților.

24.7.2012

151.

Samir (
) (alias
Sameer) Joumaa (
)
(alias Jumaa, Jum'a,
Joum'a) (alias Abou
Sami)

Data nașterii: aproximativ 1962

De aproape 20 de ani, este șeful de cabinet al lui
Muhammad Nassif Khayrbik, unul dintre principalii consilieri
pe probleme de securitate ai lui Bachar al-Assad (care ocupă
oficial funcția de adjunct al vicepreședintelui Faruq Al Shar').
Apropierea sa de Bachar al-Asad și de Muhammad Nassif
Khayrbik îl implică pe Samir Joumaa în politica represivă
dusă de regim împotriva opozanților.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (
Kadri) Jamil (
(alias Jameel)

) (alias
)

Viceprim-ministru al afacerilor economice, ministrul
comerțului interior și al protecției consumatorului În
această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea
violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

153.

Waleed (
) (alias
Walid) Al Mo'allem
(
) (alias Al
Moallem, Muallem)

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe și expa
triaților. În această calitate, îi revine răspunderea pentru
represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

154.

General-maior Fahd
( ) Jassem (
)
Al Freij (
) (alias
Al-Furayj)

Ministru al apărării și comandant militar. În această calitate,
îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

Data nașterii: aproximativ 1960;

)
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155.

Dr. Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed)
Abdul-Sattar
(
) (alias Abd
al-Sattar) Al Sayed
(
) (alias
Al Sayyed)

Ministrul dotărilor religioase. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

156.

Ing. Hala ( )
Mohammad (
) (alias
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) Al Nasser
(
)

Ministrul turismului. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

157.

Ing. Bassam (
Hanna (
)

Ministrul resurselor de apă. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

158.

Ing. Subhi (
)
Ahmad ( )
Al Abdallah (
(alias Al-Abdullah)

Ministrul agriculturii și reformei agrare. În această calitate, îi
revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

)

)

159.

Dr. Mohammad (
)
(alias Muhammad,
Mohamed, Mohammed)
Yahiya (
) (alias
Yehya, Yahya, Yihya,
Yihia, Yahia) Moalla
(
) (alias Mu'la, Ma'la,
Muala, Maala, Mala)

Ministrul învățământului superior. În această calitate, îi
revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez
(alias Al Wazz)

Ministrul educației. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

161.

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

Ministrul economiei și comerțului exterior. În această
calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă
împotriva populației civile.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (
)
Ibraheem (
)
(alias Ibrahim) Sa'iid
(
) (alias Said,
Sa'eed, Saeed)

Ministrul transporturilor. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (
Al Assaf (

Ministrul locuințelor și dezvoltării urbane. În această calitate,
îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

)

)
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164.

Ing. Yasser (
)
(alias Yaser) Al Siba'ii
(
) (alias
Al-Sibai, Al-Siba'i,
Al Sibaei)

Ministrul lucrărilor publice În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

165.

Ing. Sa'iid (
)
(alias Sa'id, Sa'eed,
Saeed) Ma'thi (
)
(alias Mu'zi, Mu'dhi,
Ma'dhi, Ma'zi, Maazi)
Hneidi (
)

Ministrul petrolului și resurselor minerale. În această calitate,
îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (
(alias Lubanah)
Mushaweh (
(alias Mshaweh,
Mshawweh,
Mushawweh)

Data nașterii: 1955;
Locul nașterii: Damasc.

Ministrul culturii. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

)
)

167.

Dr. Jassem (
)
(alias Jasem)
Mohammad (
)
(alias Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Zakaria
(
)

Data nașterii: 1968;

Ministrul muncii și afacerilor sociale În această calitate, îi
revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva
populației civile.

16.10.2012

168.

Omran (
) Ahed
( ) Al Zu'bi (
)
(alias Al Zoubi,
Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Data nașterii: 27 septembrie 1959
Locul nașterii: Damasc.

Ministrul informațiilor; În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (
)
Abdo (
) (alias
Abdou) Al Sikhny
(
) (alias
Al-Sikhni, Al-Sekhny,
Al-Sekhni)

Ministrul industriei. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

170.

Najm (
) (alias Nejm)
Hamad ( ) Al Ahmad
(
) (alias
Al-Ahmed)

Ministrul justiției; În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef (

Ministrul sănătății. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

)

172.

Dr. Ali (
) Heidar
(
) (alias Haidar,
Heydar, Haydar)

Ministru de stat pentru afaceri de reconciliere națională. În
această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea
violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (
)
(alias Nazira, Nadheera,
Nadhira) Farah (
)
Sarkees (
)
(alias Sarkis)

Ministru de stat pentru mediu. În această calitate, îi revine
răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației
civile.

16.10.2012
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174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

175.

Najm-eddin
(
) (alias
Nejm-eddin, Nejmeddeen, Najm-eddeen,
Nejm-addin, Nejmaddeen, Najm-addeen,
Najm-addin) Khreit
(
) (alias Khrait)

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

176.

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Khaleel
(
) (alias Khalil)
Hussein (
) (alias
Hussain)

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

177.

Jamal (
) Sha'ban
(
) (alias
Shaaban) Shaheen
(
)

Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea
pentru represiunea violentă împotriva populației civile.

16.10.2012

178.

Sulieman (
)
Maarouf (
) (alias
Suleiman Maarouf,
Sulayman Ma'ruf,
Sleiman Maarouf;
Sulaiman Maarouf)

Pașaport: deține un pașaport
britanic

Om de afaceri apropiat familiei președintelui Al-Assad.
Deține acțiuni în cadrul postului de televiziune Addounia
TV, cotat la bursă. Apropiat al lui Muhammad Nasif
Khayrbik, care a fost menționat în listă. Acordă sprijin
regimului sirian.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Soția lui Rami Makhlouf, fiica lui
Waleed (alias Walid) Othman;
Data nașterii: 31 ianuarie 1977;
Locul nașterii: guvernoratul
Latakiei;
CI nr.: 06090034007

Este în relații personale și financiare apropiate cu Rami
Makhlouf, vărul președintelui Bashar Al-Assad și principalul
finanțator al regimului, care a fost menționat în listă. În
această calitate, este asociată regimului sirian și beneficiază
de pe urma acestuia.

16.10.2012”

) Othman

