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POPRAVKI
Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 363/2013 z dne 22. aprila 2013 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o
omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji
(Uradni list Evropske unije L 111 z dne 23. aprila 2013)
Stran 2, točka A „Osebe“ spremenjene Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se glasi:
„A. Osebe
Ime

1.

Bashar (
Al-Assad (

2.

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

)

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

Rojen 11. septembra 1965
v Damasku;
št. diplomatskega potnega lista:
D1903.

Predsednik republike; odredbodajalec in izvajalec zatrtja
protestnikov.

23. 5. 2011

Maher (
) (tudi
Mahir) Al-Assad
(
)

Rojen 8. decembra 1967;
št. diplomatskega potnega lista:
4138.

Poveljnik 4. oklepne divizije, član centralnega poveljstva
stranke Baas, pomemben član republikanske garde; brat
predsednika Basharja Al-Assada; glavni vodja izvajanja nasilja
nad protestniki.

9. 5. 2011

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (tudi Mamlouk)

Rojen 19. februarja 1946 v
Damasku;
št. diplomatskega potnega lista:
983.

Vodja direktorata za splošno obveščevalno dejavnost Sirije;
vpleten v nasilje nad protestniki.

9. 5. 2011

4.

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

Nekdanji vodja direktorata za politično varnost v Dari;
bratranec predsednika Basharja Al-Assada; vpleten v nasilje
nad protestniki.

9. 5. 2011

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (tudi Hafez
Makhlouf)

Rojen 2. aprila 1971
v Damasku;
št. diplomatskega potnega lista:
2246.

Polkovnik in vodja enote v direktoratu za splošno obvešče
valno dejavnost na območju Damaska; bratranec predsed
nika Basharja Al-Assada; blizu Maherju Al-Assadu; vpleten
v nasilje nad protestniki.

9. 5. 2011

6.

Muhammad (
) Dib
(
) Zaytun
(
) (tudi
Mohammed Dib
Zeitoun)

Rojen 20. maja 1951
v Damasku;
št. diplomatskega potnega lista:
D000001300.

Vodja direktorata za politično varnost; vpleten v nasilje nad
protestniki.

9. 5. 2011

7.

Amjad (
) Al-Abbas
(
)

Vodja službe za politično varnost v Banyasu; vpleten v
nasilje nad protestniki v Baidi.

9. 5. 2011

8.

Rami (
(
)

Rojen 10. julija 1969
v Damasku;
št. potnega lista: 454224.

Sirski poslovnež; bratranec predsednika Basharja Al-Assada;
upravlja naložbeni sklad Al Mahreq, Bena Properties, Cham
Holding Syriatel, Souruh Company ter pri tem zagotavlja
financiranje in podporo režimu.

9. 5. 2011

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

Rojen leta 1953
v Hami;
št. diplomatskega potnega lista:
D0005788.

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe; vpleten v nasilje
nad civilnim prebivalstvom.

9. 5. 2011

Vodja obveščevalne službe sirskih letalskih sil; vpleten v
nasilje nad civilnim prebivalstvom.

9. 5. 2011

Rojen 3. maja 1953
v Dari;
št. diplomatskega potnega lista:
D000000887.

Načelnik sirske vojaške obveščevalni službe, enota za pode
želje na območju Damaska; vpleten v nasilje nad civilnim
prebivalstvom.

9. 5. 2011

Rojen 18. junija 1962
v Kerdali;
št. potnega lista: 88238.

Vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom kot član milice
Šabiha.

9. 5. 2011

)

) Makhlouf

)

10.

Jamil (
) (tudi
Jameel) Hassan (

11.

Rustum (
Ghazali (

12.

Fawwaz (
Al-Assad (

)

)

)

)

)

)
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Ime

)

9.5.2013

Datum uvrstitve
na seznam

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Rojen 1. marca 1961
v Latakiji;
št. potnih listov: 86449 in 842781.

Vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom kot član milice
Šabiha.

9. 5. 2011

Rojen 15. januarja 1950
v Al-Madehlehu v Tartusu.

Namestnik načelnika štaba za varnost in obveščanje; vpleten
v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23. 5. 2011

13.

Munzir (
Al-Assad (

14.

Asif (
(
)

15.

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

Rojen 20. julija 1941
v Damasku.

Vodja sirskega državnega varnostnega urada; vpleten v
nasilje nad civilnim prebivalstvom.
Domnevno umrl v bombnem napadu 18. julija 2012.

23. 5. 2011

16.

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

Rojen 10. decembra 1938.

Podpredsednik Sirije; vpleten v nasilje nad civilnim prebival
stvom.

23. 5. 2011

17.

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

Rojen 10. aprila 1937
(ali 20. maja 1937)
v Hami,
št. diplomatskega potnega lista:
0002250
št. potnega lista: 000129200

Namestnik podpredsednika Sirije za državno varnost;
vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23. 5. 2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Rojen 20. maja 1966;
št. potnega lista: 002954347.

Sirski poslovnež in lokalni zastopnik več tujih podjetij; sode
lavec Maherja Al-Assada, upravlja z delom njegovih finan
čnih in gospodarskih interesov in s tem financira režim.

23. 5. 2011

19.

Iyad (
) (tudi Eyad)
Makhlouf (
)

Rojen 21. januarja 1973
v Damasku;
št. potnega lista: N001820740.

Brat Ramija Makhloufa in uradnik direktorata za splošno
obveščevalno dejavnost, vpleten v nasilje nad civilnim prebi
valstvom.

23. 5. 2011

20.

Bassam (
Hassan (
Al Hasan)

Svetovalec predsednika za strateške zadeve; vpleten v nasilje
nad civilnim prebivalstvom.

23. 5. 2011

21.

Dawud Rajiha

Načelnik štaba oboroženih sil, odgovoren za vojaško posre
dovanje pri nasilju nad miroljubnimi protestniki.
Umrl v bombnem napadu 18. julija 2012.

23. 5. 2011

22.

Ihab (
) (tudi
Ehab, Iehab) Makhlouf
(
)

Rojen 21. januarja 1973
v Damasku;
št. potnega lista: N002848852.

Predsednik Syriatel, ki 50 % svojega dobička nakazuje sirski
vladi prek licenčne pogodbe.

23. 5. 2011

23.

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

Rojen leta 1951 ali 1946 ali 1956
v Kardahi.

Vodja službe za varnost predsednika; vpleten v nasilje nad
protestniki; bratranec v prvem kolenu predsednika Basharja
Al-Assada.

23. 6. 2011

24.

Riyad (
) Chaliche
(
) (tudi Shalish,
Shaleesh) (tudi Riyad
Shalish)

Direktor Military Housing Establishment; zagotavlja financi
ranje režima; bratranec v prvem kolenu predsednika Basharja
Al-Assada.

23. 6. 2011

)

) Shawkat

)
)

) Al
) (tudi
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Rojen 1. septembra 1957
v Yazdu v Iranu.

L 127/29

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

Generalni poveljnik iranske revolucionarne garde, vpleten v
zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zati
ranju protestov v Siriji.

23. 6. 2011

Poveljnik iranske revolucionarne garde - IRGC Qods, vpleten
v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri
zatiranju protestov v Siriji.

23. 6. 2011

Namestnik poveljnika za obveščevalno dejavnost iranske
revolucionarne garde, vpleten v zagotavljanje opreme in
podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji.

23. 6. 2011

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

Poslovni partner Maherja Al-Assada; zagotavlja financiranje
režima.

23. 6. 2011

29.

Ra'if (
) AlQuwatly (
)
(tudi Ri'af Al-Quwatli
tudi Raeef Al-Kouatly)

Poslovni partner Maherja Al-Assada in odgovoren za upra
vljanje nekaterih njegovih poslovnih interesov; zagotavlja
financiranje režima.

23. 6. 2011

30.

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

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe v mestu Hama,
vpleten v zatrtje protestnikov.

1. 8. 2011

31.

Generalmajor Tawfiq
(
) (tudi
Tawfik) Younes
(
) (tudi Yunes)

Vodja oddelka za notranjo varnost direktorata za splošno
obveščevalno dejavnost; vpleten v nasilje nad civilnim prebi
valstvom.

1. 8. 2011

32.

Mohammed (
Makhlouf (
Abu Rami)

Rojen 19. oktobra 1932
v Latakiji, Sirija.

Tesni sodelavec in stric (po materini strani) predsednika
Basharja in Mahirja Al-Assada; poslovni partner in oče
Ramija, Ihaba in Iyada Makhloufa.

1. 8. 2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (tudi Jaber)

Rojen v Latakiji.

Sodelavec Mahirja Al-Assado glede milice Šabiha; nepo
sredno vpleten v represijo in nasilje nad civilnim prebival
stvom; koordinator skupin milice Šabiha.

1. 8. 2011

34.

Hayel (
)
Al-Assad (

Pomočnik Maherja Al-Assada, vodje oddelka vojaške policije
4. vojaške divizije, ki je vpleten v zatiranje protestnikov.

23. 8. 2011

25.

Brigadni poveljnik
Mohammad (
)
(tudi Mohamed,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
)
Jafari (
) (tudi
Jaafari, Ja'fari, Aziz; tudi
Jafari, Ali; tudi Jafari,
Mohammad Ali; tudi
Ja'fari, Mohammad Ali;
tudi Jafari-Naja-fabadi,
Mohammad Ali)

26.

Generalmajor Qasem
) Soleimani
(
(
) (tudi Qasim
Soleimany)

27.

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

28.

)
) (tudi

)

Rojen leta 1963
v Teheranu v Iranu.
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Ime

35.

Ali (
) Al-Salim
(
) (tudi AlSaleem)

36.

Nizar Al-Assad
(
)

37.

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

9.5.2013

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

Direktor urada za dobavo na sirskem ministrstvu za
obrambo, ki je vstopna točka za celotno orožje sirske
vojske.

23. 8. 2011

Tesno povezan s ključnimi vladnimi uradniki; financira
milico Šabiha na območju Latakije.

23. 8. 2011

Brigadni general Rafiq
(
) (tudi Rafeeq)
Shahadah (
) (tudi
Shahada, Shahade,
Shahadeh, Chahada,
Chahade, Chahadeh,
Chahada)

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe, sektor 293
(notranje zadeve), v Damasku; neposredno vpleten v zati
ranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v Dama
sku; svetovalec predsednika Basharja Al-Assada za strateška
vprašanja in vojaško obveščevalno dejavnost.

23. 8. 2011

38.

Brigadni general Jamea
(
) Jamea ( ) (tudi
Jami Jami, Jame’, Jami’)

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v Dayr azZoru; neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad
civilnim prebivalstvom v Dayr az-Zoru in Alboukamalu.

23. 8. 2011

39.

Hassan Bin-Ali AlTurkmani

Namestnik ministra, nekdanji minister za obrambo, posebni
odposlanec predsednika Basharja Al-Assada.
Domnevno umrl v bombnem napadu 18. julija 2012.

23. 8. 2011

40.

Muhammad (
)
(tudi Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Said
(
) (tudi Sa’id,
Sa’eed, Saeed)
Bukhaytan (
)

Od leta 2005 pomočnik regionalnega sekretarja Arabske
socialistične stranke Baas, od leta 2000 do leta 2005
direktor za nacionalno varnost regionalne stranke Baas;
nekdanji guverner Hame (1998–2000); tesni sodelavec pred
sednika Basharja Al-Assada in Maherja Al-Assada;
pomemben nosilec odločitev režima glede zatiranja civilnega
prebivalstva.

23. 8. 2011

41.

Ali (

)

Odgovoren za poboje v Hami leta 1980; poklican nazaj v
Damask kot posebni svetovalec predsednika Basharja AlAssada.

23. 8. 2011

42.

Brigadni general Nawful
(
) (tudi Nawfal,
Nofal) Al-Husayn
(
) (tudi AlHussain,
Al-Hussein)

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v Idlibu;
neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad
civilnim prebivalstvom v provinci Idlib.

23. 8. 2011

43.

Brigadir Husam (
Sukkar (
)

Svetovalec predsednika za varnostna vprašanja; svetovalec
predsednika za zatiranje in izvajanje nasilja varnostnih
služb nad civilnim prebivalstvom.

23. 8. 2011

44.

Brigadni general
Muhammed (
)
Zamrini (
)

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v Homsu;
neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad
civilnim prebivalstvom v Homsu.

23. 8. 2011

45.

Generalpolkovnik
Munir (
) (tudi
Mounir, Mouneer,
Monir, Moneer,
Muneer) Adanov
(
) (tudi Adnuf,
Adanof)

Namestnik načelnika generalštaba, operacij in usposabljanja
sirske vojske; neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje
nasilja nad civilnim prebivalstvom v Siriji.

23. 8. 2011

Bratranec Basharja Al-Assada; prej
vodja družbe Nizar Oilfield
Supplies.

Rojen leta 1935
v Alepu.

) Douba (

)

Rojen leta 1951.
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Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

Vodja sektorja za informiranje pri direktoratu za splošno
obveščevalno dejavnost; neposredno vpleten v zatiranje in
izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v Siriji.

23. 8. 2011

Milica Šabiha; sodelavec Maherja Al-Assada za milico Šabiha;
neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad
civilnim prebivalstvom ter odgovoren za usklajevanje skupin
milice Šabiha.

23. 8. 2011

Tesen poslovni partner Maherja Al-Assada; znan po tem, da
finančno podpira sirski režim.

23. 8. 2011

Sin Ahmada Chehabija;
rojen: 7. maja 1972.

Predsednik industrijske zbornice v Alepu; podpredsednik
Cham Holding; ekonomsko podpira sirski režim.

2. 9. 2011

) Akhras
) (tudi Al

Rojen 2. junija 1951
v Homsu v Siriji;
sirski potni list št. 0000092405.

Pomemben poslovnež, ki ima koristi od podpore režimu;
ustanovitelj Akhras Group (blago, trgovina, predelava in
logistika) in nekdanji predsednik trgovinske zbornice v
Homsu; tesni poslovni stiki z družino predsednika AlAssada; član upravnega odbora Zveze sirskih trgovinskih
zbornic; režimu dal na voljo industrijske in stanovanjske
prostore za improvizirane centre za pridržanje ter zagotavljal
logistično podporo (avtobusi in nakladalniki za tanke).

2. 9. 2011

Issam (
(
)

) Anbouba

Predsednik Anbouba for Agricul
tural Industries Co.;
rojen leta 1952.
v Homsu v Siriji.

Zagotavlja finančno podporo represivnemu aparatu in para
vojaškim skupinam, ki izvajajo nasilje nad civilnim prebival
stvom v Siriji; zagotavlja nepremičnine (prostore, skladišča)
za improvizirane centre za zadrževanje; finančne povezave z
visokimi sirskimi uradniki.

2. 9. 2011

52.

Mazen (
al-Tabba (

)

Rojen 1. 1. 1958
v Damasku:
številka sirskega potnega lista:
004415063, poteče 6. 5. 2015.

Poslovni partner Ihaba Makhloufa in Nizarja al-Assada
(postal predmet sankcij 23. 8. 2011); z Ramijem Makh
loufom solastnik menjalnice družbe al-diyar lil-Saraafa (tudi
Diar Electronic Services), ki podpira politiko centralne banke
Sirije.

23. 3. 2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Rojen leta 1955
v Dari.

Adib Mayaleh je odgovoren za zagotavljanje gospodarske in
finančne podpore sirskemu režimu preko njegove funkcije
kot guverner centralne banke Sirije.

15. 5. 2012

54.

Generalmajor Jumah
(
) Al-Ahmad
(
) (tudi
Al-Ahmed)

Poveljnik posebnih sil; odgovoren za uporabo nasilja nad
protestniki po vsej Siriji.

14. 11. 2011

55.

Polkovnik Lu'ai (
(tudi Louay) al-Ali
(
)

Vodja sirske vojaške obveščevalni službe, enota na območju
Dara; odgovoren za nasilje nad protestniki v Dari.

14. 11. 2011

56.

Generalpolkovnik Ali
(
) Abdullah
(
) (tudi
Abdallah) Ayyub
(
)

Namestnik načelnika generalštaba (kadrovanje); odgovoren
za uporabo nasilja nad protestniki po vsej Siriji.

14. 11. 2011

57.

Generalpolkovnik Jasim
(
) (tudi Jasem,
Jassim, Jassem) al-Furayj
(
) (tudi Al-Freij)

Načelnik generalštaba; odgovoren za uporabo nasilja nad
protestniki po vsej Siriji.

14. 11. 2011

46.

Brigadni general
) Khalil
Ghassan (
(
) (tudi Khaleel)

47.

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

48.

Samir (
(
)

49.

Fares (
) Chehabi
(
) (tudi Fares
Shihabi; Fares Chihabi)

50.

Tarif (
(
,
Akhras)

51.

Rojen v Latakiji.

) Hassan

)

)
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Datum uvrstitve
na seznam

Vodja bataljona republikanske garde; blizu Maherju AlAssadu in predsedniku Al-Assadu; vpleten v zatrtje civilnega
prebivalstva po vsej Siriji.

14. 11. 2011

General, vodja rezervistov 4. divizije; svetovalec Maherja AlAssada in koordinator varnostnih operacij; odgovoren za
zatirtje civilnega prebivalstva po vsej Siriji.

14. 11. 2011

Abdullah (
)
(tudi Abdallah) Berri
(
)

Vodja milice družine Berri; na čelu provladne milice, vple
tene v zatrtje civilnega prebivalstva v Alepu.

14. 11. 2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Član sirske elektronske armade; vpleten v nasilno zatrtje
civilnega prebivalstva in napeljevanje k nasilju nad civilnim
prebivalstvom po vsej Siriji.

14. 11. 2011

62.

Generalmajor Zuhair
(
) (tudi Zouheir,
Zuheir, Zouhair)
Hamad (
)

Načelnik direktorata za splošno obveščevalno dejavnost;
odgovoren za uporabo nasilja po vsej Siriji ter ustrahovanje
in mučenje protestnikov.

14. 11. 2011

63.

Amar (
) (tudi
Ammar) Ismael
(
) (tudi
Ismail)

Civilni vodja sirske elektronske armade (obveščevalna služba
teritorialne vojske); vpleten v nasilno zatrtje civilnega prebi
valstva in napeljevanje k nasilju nad civilnim prebivalstvom
po vsej Siriji.

14. 11. 2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (tudi Ismael)

Član sirske elektronske armade; vpleten v nasilno zatrtje
civilnega prebivalstva in napeljevanje k nasilju nad civilnim
prebivalstvom po vsej Siriji.

14. 11. 2011

65.

Generalmajor Nazih
(
)

Namestnik direktorja direktorata za splošno obveščevalno
dejavnost; odgovoren za uporabo nasilja po vsej Siriji ter
ustrahovanje in mučenje protestnikov.

14. 11. 2011

66.

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

Poveljnik bataljona 4. divizije; odgovoren za zatrtje civilnega
prebivalstva v Deir el-Zoru.

14. 11. 2011

67.

Generalmajor Wajih
(
) (tudi Wajeeh)
Mahmud (
)

Poveljnik 18. oklepne divizije; odgovoren za uporabo nasilja
nad protestniki v Homsu.

14. 11. 2011

68.

Bassam (
) Sabbagh
(
,
) (tudi
Al Sabbagh)

Pravni in finančni svetovalec, upravitelj zadev Ramija Makh
loufa in Khaldouna Makhloufa; z Basharjem Al-Assadom
sodeluje pri financiranju nepremičninskega projekta v Lata
kiji; režimu zagotavlja finančno pomoč.

14. 11. 2011

69.

Generalpolkovnik Talal
(
) Mustafa
(
) Tlass (
)

Namestnik načelnika generalštaba (preskrba in logistika);
odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki po vsej Siriji.

14. 11. 2011

70.

Generalmajor Fu'ad
(
) Tawil (
)

Namestnik vodje obveščevalne službe sirskih letalskih sil;
odgovoren za uporabo nasilja po vsej Siriji ter ustrahovanje
in mučenje protestnikov.

14. 11. 2011

58.

General Aous (
(Aws) Aslan (

59.

General Ghassan
(
) Belal (

60.

)

)

Rojen leta 1958.

)

Rojen 3. aprila 1973
ali približno tega dne v Damasku.

Rojen 24. avgusta 1959
v Damasku;
naslov: Kasaa, Anwar al Attar
Street, al Midani building, Damask;
sirski potni list št. 004326765,
izdan 2. novembra 2008, veljaven
do novembra 2014.
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71.

Bushra (
)
Al-Assad (
) (tudi
Bushra Shawkat)

Rojena 24. 10. 1960.

Sestra Basharja Al-Assada in žena Asifa Shawkata, namest
nika načelnika generalštaba za varnost in obveščanje; glede
na tesne osebne in finančne odnose s sirskim predsednikom
Basharjem Al-Assadom in drugimi vplivnimi člani sirskega
režima; ima koristi od sirskega režima in je z njim povezana.

23. 3. 2012

72.

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

Rojena 11. 8. 1975
v Londonu, Združeno kraljestvo:
potni list št. 7075112830; poteče
22. 9. 2020;
dekliški priimek: Al Akhras.

Žena Basharja Al-Assada; glede na tesne osebne in globoke
finančne odnose s sirskim predsednikom, Basharjem AlAssadom, ima koristi od sirskega režima in je z njim pove
zana.

23. 3. 2012

73.

Manal (
)
Al-Assad (
) (tudi
Manal Al Ahmad)

Rojena 2. 2. 1970
v Damasku;
številka sirskega potnega
0000000914;
dekliški priimek: Al Jadaan.

Soproga Maherja Al-Assada in ima zaradi tega položaja
koristi od režima in je z njim tesno povezana.

23. 3. 2012

74.

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

Rojena leta 1934;
dekliški priimek: Makhlouf.

Mater predsednika Al-Assada; glede na tesne osebne in
globoke finančne odnose s sirskim predsednikom Basharjem
Al-Assadom ima koristi od sirskega režima in je z njim
povezana.

23. 3. 2012

75.

Generalpolkovnik Fahid
(
) (tudi Fahd) AlJassim (
)

Načelnik štaba; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v
Homsu.

1. 12. 2011

76.

Generalmajor Ibrahim
(
) Al-Hassan
(
) (tudi
Al-Hasan)

Namestnik načelnika štaba; član vojaškega osebja, vpleten v
nasilje v Homsu.

1. 12. 2011

77.

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

14. divizija; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v
Homsu.

1. 12. 2011

78.

Brigadir Ali (
Barakat (

103. brigada republikanske garde; član vojaškega osebja,
vpleten v nasilje v Homsu.

1. 12. 2011

79.

Brigadir Talal (
)
Makhluf (
) (tudi
Makhlouf)

103. brigada republikanske garde; član vojaškega osebja,
vpleten v nasilje v Homsu.

1. 12. 2011

80.

Brigadir Nazih (
)
(tudi Nazeeh) Hassun
(
) (tudi Hassoun)

Obveščevalna služba sirskih letalskih sil; član vojaškega
osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1. 12. 2011

)

)
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81.

Stotnik Maan (
)
(tudi Ma’an ) Jdiid
(
) (tudi Jdid, Jedid,
Jedeed, Jadeed, Jdeed)

Predsedniška garda; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v
Homsu.

1. 12. 2011

82.

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

Služba za politično varnost; član vojaškega osebja, vpleten v
nasilje v Homsu.

1. 12. 2011

83.

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

Služba za politično varnost; član vojaškega osebja, vpleten v
nasilje v Homsu.

1. 12. 2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (tudi Fayyad)

Služba za politično varnost; član vojaškega osebja, vpleten v
nasilje v Homsu.

1. 12. 2011

85.

Brigadni general Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi (
)

Poveljnik 154. regimenta.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v
Damasku in njegovi okolici, tudi v mestih Mo'adamiyeh,
Douma, Abasiyeh in Duma.

23. 1. 2012

86.

Generalmajor
Muhammad (
)
(tudi Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Ali (
Durgham

Poveljnik 4. divizije.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v
Damasku in njegovi okolici, tudi v Mo'adamiyehu, Doumi,
Abasiyehu in Dumi.

23. 1. 2012

)

87.

Generalmajor Ramadan
(
) Mahmoud
(
) Ramadan
(
)

Poveljnik 35. regimenta specialnih
enot.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v
Baniyasu in Dari.

23. 1. 2012

88.

Brigadni general
Ahmed ( ) (tudi
Ahmad) Yousef
(
) (tudi
Youssef) Jarad (
)
(tudi Jarrad)

Poveljnik 132. brigade.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v Dari
in ob tem uporabijo tudi brzostrelke in protiletalsko orožje.

23. 1. 2012

89.

Generalmajor Naim
(
) (tudi Naaeem,
Naeem, Na'eem, Naaim,
Na'im) Jasem (
)
Suleiman (
)

Poveljnik 3. divizije.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v
Doumi.

23. 1. 2012

90.

Brigadni general Jihad
(
) Mohamed (
)
(a.k.a Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Poveljnik 65. brigade.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v
Doumi.

23. 1. 2012
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91.

Generalmajor Fo'ad
(
) (tudi Fouad,
Fu’ad) Hamoudeh
(
) (tudi
Hammoudeh,
Hammoude,
Hammouda,
Hammoudah)

Poveljnik vojaških operacij v Idlibu.

Na začetku septembra 2011 je vojaškim enotam ukazal, da
streljajo na protestnike v Idlibu.

23. 1. 2012

92.

Generalmajor Bader
(
) Aqel (
)

Poveljnik posebnih sil.

Vojakom je ukazal, da trupla odpeljejo in predajo mukhaba
rat; odgovoren za nasilje v Bukamalu.

23. 1. 2012

93.

Brigadni general
Ghassan (
) Afif
(
) (tudi Afeef)

Poveljnik iz 45. regimenta.

Poveljnik vojaških operacij v Homsu, Baniyasu in Idlibu.

23. 1. 2012

94.

Brigadni general
Mohamed (
) (tudi
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (tudi
Maarouf, Ma'ruf)

Poveljnik iz 45. regimenta.

Poveljnik vojaških operacij v Homsu. Dal je ukaz za stre
ljanje na protestnike v Homsu.

23. 1. 2012

95.

Brigadni general Yousef
(
) Ismail
(
) (tudi Ismael)

Poveljnik 134. brigade.

Vojaškim enotam je ukazal, da med pogrebom protestnikov,
ubitih en dan prej, v Talbisehu streljajo v hiše in ljudi na
strehah.

23. 1. 2012

96.

Brigadni general Jamal
(
) Yunes (
)
(tudi Younes)

Poveljnik 555. regimenta.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v
Mo'adamiyehu.

23. 1. 2012

97.

Brigadni general
Mohsin (
)
Makhlouf (
)

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v AlHeraku.

23. 1. 2012

98.

Brigadni general Ali
(
) Dawwa

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v AlHeraku.

23. 1. 2012

99.

Brigadni general
Mohamed (
) (tudi
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (tudi
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

Poveljnik 106. brigade, predsed
niška garda.

Vojaškim enotam je ukazal, da protestnike pretepejo s pali
cami in jim nato odvzamejo prostost; odgovoren za nasilje
nad miroljubnimi protestniki v Doumi.

23. 1. 2012

100.

Generalmajor Suheil
(
) (tudi Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

Poveljnik 5. divizije.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v
governoratu Dara.

23. 1. 2012

101.

Wafiq (
) (tudi
Wafeeq) Nasser (

Vodja regionalne enote oddelka
vojaške obveščevalne službe v
Suwaydi.

Kot vodja enote oddelka vojaške obveščevalne službe v
Suwaydi je odgovoren za samovoljni pripor in mučenje
pripornikov v Suwaydi.

23. 1. 2012

)
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102.

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

Vodja regionalne enote direktorata
za splošno varnost v Dari.

Kot vodja regionalne enote direktorata za splošno varnost v
Dari je odgovoren za samovoljni pripor in mučenje pripor
nikov v Dari.

23. 1. 2012

103.

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

Vodja enote za preiskovanje direk
torata za politično varnost.

Kot vodja enote za preiskovanje direktorata za politično
varnost je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov.

23. 1. 2012

)
)

104.

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

Vodja enote za operacije direkto
rata za politično varnost.

Kot vodja enote za operacije direktorata za politično varnost
je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov.

23. 1. 2012

105.

Nasser (

Vodja regionalne enote direktorata
za politično varnost v Dari.

Kot vodja regionalne enote direktorata za politično varnost v
Dari je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov; od
aprila 2012 je odgovoren za enoto direktorata za politično
varnost v Dari (nekdanji vodja enote v Homsu)

23. 1. 2012

) (tudi

Naser) Al-Ali (

)

(tudi Brigadni general
Nasr al-Ali)

106.

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

Rojen leta 1964
v provinci Dara.

Predsednik vlade in nekdanji minister za zdravje. Kot pred
sednik vlade je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega
prebivalstva, ki ga izvaja režim.

27. 2. 2012

107.

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

Rojen leta 1956
v Alepu.

Minister za notranje zadeve; kot vladni minister je soodgo
voren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja
režim.

1. 12. 2011

108.

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

Rojen leta 1945
v Damasku.

Minister za finance; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

1. 12. 2011

109.

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

Rojen 1. avgusta 1961
blizu Damaska.

Minister za električno energijo; kot vladni minister je sood
govoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga
izvaja režim.

23. 3. 2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Rojen leta 1954
v Tartusu.

Podpredsednik vlade za storitve, minister za lokalno upravo;
kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civil
nega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

23. 3. 2012
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111.

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

Rojen leta 1958
v Damasku.

Državni sekretar; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

23. 3. 2012

112.

Inž. Hussein (
)
(tudi Hussain)
Mahmoud (
)
Farzat (
) (tudi:
Hussein Mahmud
Farzat)

Rojen leta 1957
v Hami.

Državni sekretar; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

23. 3. 2012

113.

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

Rojen leta 1960
v provinci Sweida.

Minister za zadeve predsedstva; kot vladni minister je sood
govoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga
izvaja režim.

27. 2. 2012

114.

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

Rojen leta 1964
v Damasku.

Minister za telekomunikacije in tehnologijo; kot vladni mini
ster je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebival
stva, ki ga izvaja režim.

27. 2. 2012

115.

General Ali (
)
Habib (
) (tudi
Habeeb) Mahmoud
(
)

Rojen leta 1939
v Tartusu.

Nekdanji minister za obrambo; povezan s sirskim režimom
in tamkajšnjo vojsko ter nasilnim zatiranjem civilnega prebi
valstva, ki ga izvaja režim.

1. 8. 2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Rojen leta 1943
v Damasku.

Nekdanji minister za pravosodje; povezan s sirskim režimom
in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

23. 9. 2011

117.

Dr Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Rojen leta 1966
v Tartusu.

Nekdanji minister za informiranje; povezan s sirskim
režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebival
stva.

23. 9. 2011

Rojen leta 1956
v Alepu.

Nekdanji minister za gospodarstvo in trgovino; povezan s
sirskim režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega
prebivalstva.

1. 12. 2011

Rojen leta 1944 v
al-Bukamalu, Deir Ezzor.

Nekdanji minister za nafto in mineralne vire; povezan z
režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebival
stva.

27. 2. 2012

)

Rojen leta 1955
v Damasku.

Nekdanji minister za industrijo; povezan z režimom in
njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

27. 2. 2012

)
)

118.

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

)

119.

Sufian (
(
)

120.

Dr Adnan (
Slakho (

)

121.

Dr. Saleh (
Rashed (

)

) Al-

Rojen leta 1964
v provinci Alepo.

Nekdanji minister za izobraževanje; povezan z režimom in
njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

27. 2. 2012

122.

Dr. Fayssal (
)
(tudi Faysal) Abbas
(
)

Rojen leta 1955
v provinci Hama.

Nekdanji minister za promet; povezan z režimom in
njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

27. 2. 2012

) Allaw
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123.

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

Rojen leta 1950
v Salamiyi.

Nekdanji državni minister; povezan z režimom in njegovim
nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

23. 3. 2012

124.

Yousef (
Suleiman (
Ahmad (
Ahmed)

Rojen leta 1956
v Hasaki.

Nekdanji državni minister; povezan z režimom in njegovim
nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

23. 3. 2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Rojen leta 1953
v Hami.

Nekdanji državni minister; povezan z režimom in njegovim
nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

23. 3. 2012

126.

Bouthaina (
Shaaban (

(tudi Buthaina Shaaban)
Rojena leta 1953 v Homsu, Sirija.

Od julija 2008 svetovalka predsednika za politična vprašanja
in medije, ki v svoji funkciji sodeluje pri nasilnem zatrtju
prebivalstva.

26. 6. 2012

127.

Brigadni general
Sha'afiq (
) (tudi
Shafiq, Shafik) Masa
( ) (tudi Massa)

Vodja sektorja 215 (Damask) vojaške obveščevalne službe;
odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu;
vpleten v represivne ukrepe zoper civilno prebivalstvo.

24. 7. 2012

128.

Brigadni general Burhan
(
) Qadour (
)
(tudi Qaddour, Qaddur)

Vodja sektorja 291 (Damask) vojaške obveščevalne službe;
odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24. 7. 2012

129.

Brigadni general Salah
(
) Hamad ( )

Namestnik vodje sektorja 291 vojaške obveščevalne službe;
odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24. 7. 2012

130.

Brigadni general
Muhammad (
) (or:
Mohammed) Khallouf
(
) (tudi Abou
Ezzat)

Vodja sektorja 235, tudi "Palestina" (Damask) vojaške obveš
čevalne službe, ki je osrednji represivni vojaški organ; nepo
sredno vpleten v zatiranje nasprotnikovrežima; odgovoren
za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24. 7. 2012

131.

Generalmajor Riad
(
) (tudi Riyad)
al-Ahmed (
)
(tudi Al-Ahmad)

Namestnik vodje sektorja vojaške obveščevalne službe v
Latakiji; odgovoren za mučenje in usmrtitev nasprotnikov
režima v priporu.

24. 7. 2012

132.

Brigadni general AbdulSalam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Vodja sektorja obveščevalne službe letalskih sil v Bab Toumi
(Damask); odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v
priporu.

24. 7. 2012

133.

Brigadni general Jawdat
(
)
al-Ahmed (
) (tudi
Al-Ahmad)

Vodja sektorja obveščevalne službe letalskih sil v Homsu;
odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24. 7. 2012

134.

Polkovnik Qusay
(
) Mihoub
(
)

Vodja sektorja obveščevalne službe letalskih sil v Dari (ko so
se v Dari začeli protesti, je bil poslan iz Damaska v Daro);
odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24. 7. 2012

)

) Al) (tudi Al-

,
)

)

)

)
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135.

Polkovnik Suhail
) (tudi Suheil) Al(
Abdullah (
)
(tudi Al- Abdallah)

Vodja sektorja obveščevalne službe letalskih sil v Latakiji;
odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24. 7. 2012

136

Brigadni general Khudr
(
)
Khudr (
)

Vodja sektorja direktorata za splošno obveščevalno dejav
nost v Latakiji; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima
v priporu.

24. 7. 2012

137.

Brigadni general
Ibrahim (
) Ma'ala
(
) (tudi Maala,
Maale)

Vodja sektorja 285 (Damask) direktorata za splošno obveš
čevalno dejavnost (konec leta 2011 je zamenjal brigadnega
generala Hussama Fendija); odgovoren za mučenje nasprot
nikov režima v priporu.

24. 7. 2012

138.

Brigadni general Firas
(
) Al-Hamed
(
) (tudi
Al-Hamid)

Vodja sektorja 318 (Homs) direktorata za splošno obvešče
valno dejavnost; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima
v priporu.

24. 7. 2012

139.

Brigadni general
Hussam (
) (tudi
Husam, Housam,
Houssam) Luqa (
(tudi Louqa, Louca,
Louka, Luka)

Od aprila 2012 vodja sektorja direktorata za politično
varnost v Homsu (nasledil brigadnega generala Nasra alAlija); odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v pripo
ru.

24. 7. 2012

)

140.

Brigadni general Taha
( ) Taha ( )

Odgovoren za enoto direktorata za politično varnost v Lata
kiji; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24. 7. 2012

141.

Bassel (
) (tudi
Basel) Bilal (
)

Policijski uradnik v osrednjem zaporu Idlib; neposredno
vpleten v mučenje nasprotnikov režima, pridržanih v tem
zaporu.

24. 7. 2012

142.

Ahmad ( ) (tudi
Ahmed) Kafan (

Policijski uradnik v osrednjem zaporu Idlib; neposredno
vpleten v mučenje nasprotnikov režima, pridržanih v tem
zaporu.

24. 7. 2012

143.

Bassam (
al-Misri (

Policijski uradnik v osrednjem zaporu Idlib; neposredno
vpleten v mučenje nasprotnikov režima, pridržanih v tem
zaporu.

24. 7. 2012

144.

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

Rojen leta 1957.

Vodja zunanjega sektorja splošne obveščevalne službe
(sektor 279); v okviru te funkcije je odgovoren za splošne
obveščevalne dejavnosti na sirskih veleposlaništvih; nepo
sredno je vpleten v represijo, ki jo izvajajo sirske oblasti
zoper nasprotnike režima, zlasti je odgovoren za zatiranje
sirske opozicije zunaj države.

24. 7. 2012

Rojen 1. februarja 1948.

Od začetka 70-ih let prejšnjega stoletja član sirskih varnos
tnih služb; bojuje se proti nasprotnikom režima v Franciji in
Nemčiji; od marca 2006 je odgovoren za odnose z javnostjo
v okviru sektorja 273 direktorata za splošno obveščevalno
dejavnost Sirije; kot dolgoletni član vodstva ima tesne stike z
vodjo direktorata za splošno obveščevalno dejavnost Alijem
Mamloukom, enim od glavnih uradnikov tega režima na
področju varnosti, za katerega od 9. maja 2011 veljajo
omejevalni ukrepi EU; neposredno podpira zatiranje nasprot
nikov, ki ga izvaja režim, in je med drugim odgovoren za
zatiranje sirske opozicije zunaj države.

24. 7. 2012

145.

)

)

)

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

)
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146.

General Ghassan
(
) Jaoudat (
)
Ismail (
) (tudi
Ismael)

147.

General Amer (
) alAchi (
) (tudi
Amis al Ashi; tudi
Ammar Aachi; tudi
Amer Ashi)

148.

General Mohammed
(
) (tudi
Muhammad, Mohamed,
Mohammad) Ali (
)
Nasr (
) (or:
Mohammed Ali Naser)

149.

General Issam (
Hallaq (
)

150.

Ezzedine (
Ismael (

151.

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

152.

Dr. Qadri (
Kadri) Jamil (

Rojen leta 1960
v Derikishu v regiji Tartus.

)

)

) (tudi
)

(tudi Jameel)

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

Odgovoren za sektor za misije v okviru obveščevalne službe
letalskih sil, ki v sodelovanju s sektorjem za posebne opera
cije vodi elitne enote obveščevalne službe letalskih sil, ki
imajo pomembno vlogo pri zatiranju s strani režima; v
okviru te funkcije je Ghassan Jaoudat Ismail eden od odgo
vornih vojaških vodij, ki neposredno izvršujejo zatiranje, ki
ga izvaja režim zoper nasprotnike režima.

24. 7. 2012

Zaključil vojaško šolo v Alepu; vodja obveščevalnega
sektorja obveščevalne službe letalskih sil (od leta 2012), v
tesnih stikih s sirskim ministrom za obrambo Daoudom
Rajahom; v okviru svoje funkcije v obveščevalni službi letal
skih sil je vpleten v zatiranje sirske opozicije.

24. 7. 2012

V tesnih stikih z Maherjem Al-Assadom, mlajšim bratom
predsednika. Večino kariere je preživel v republikanski gardi;
v letu 2010 se je pridružil notranjemu sektorju (ali sektorju
251) direktorata za splošno obveščevalno dejavnost, ki je
odgovoren za boj proti politični opoziciji; kot eden izmed
njegovih višjih uradnikov je general Mohammed Ali nepo
sredno vpleten v zatiranje nasprotnikov režima.

24. 7. 2012

Od leta 2010 načelnik štaba letalskih sil; poveljuje zračnim
operacijam zoper nasprotnike režima.

24. 7. 2012

(tudi Ismail)
Rojen sredi 40ih let 20. stoletja
(verjetno leta 1947) v Bastirju,
regiji Jableh.

Upokojeni general in eden od dolgoletnih članov vodstva
obveščevalne službe letalskih sil, ki jo je vodil od leta
2000; leta 2006 je bil imenovan za političnega in varnost
nega svetovalca predsednika; v tej funkciji je Ezzedine Ismael
vpleten v represivno politiko režima zoper nasprotnike reži
ma.

24. 7. 2012

Rojen približno leta 1962.

Skoraj 20 let je že vodja kabineta Muhammada Nasifa
Khayrbika, enega glavnih svetovalcev za varnost Basharja
Al-Assada (ki je uradno namestnik podpredsednika Faruqa
Al Shar'a); zaradi tesnih stikov z Basharjem Al-Assadom in
Muhammadom Nasifom Khayrbikom je Samir Joumaa
vpleten v represivno politiko režima zoper nasprotnike reži
ma.

24. 7. 2012

Podpredsednik vlade za ekonomske zadeve, minister za
notranjo trgovino in varstvo potrošnikov; kot vladni mini
ster je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebival
stva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

Rojen okoli leta 1960.

)

)

9.5.2013

153.

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

Podpredsednik vlade, minister za zunanje zadeve in izse
ljence; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zati
ranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

154.

Generalmajor Fahd
( ) Jassem (
) Al
Freij (
) (tudi AlFurayj)

Minister za obrambo in vojaški poveljnik; kot vladni mini
ster je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebival
stva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012
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155.

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

Minister za verske sklade; v tej funkciji je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

156.

Inž. Hala ( )
Mohammad (
) (tudi
Mohamed, Muhammad,
Mohammed)Al Nasser
(
)

Ministrica za turizem; kot vladna ministrica je soodgovorna
za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

157.

Inž. Bassam (
Hanna (
)

Minister za vodne vire; kot vladni minister je soodgovoren
za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

158.

Inž. Subhi (
)
Ahmad ( ) Al
Abdallah (
)
(tudi Al-Abdullah)

Minister za kmetijstvo in reformo kmetijstva; kot vladni
minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebi
valstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

159.

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

Minister za visoko šolstvo; kot vladni minister je soodgo
voren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja
režim.

16. 10. 2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez
(tudi Al Wazz)

Minister za šolstvo; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

161.

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

Minister za gospodarstvo in zunanjo trgovino; kot vladni
minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebi
valstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

162.

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

Minister za promet; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

163.

Dr. Safwan (
Al Assaf (

Minister za stanovanja in razvoj mest; kot vladni minister je
soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga
izvaja režim.

16. 10. 2012

)

)

)
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164.

Inž. Yasser (
)
(tudi Yaser) Al Siba'ii
(
) (tudi AlSibai, Al-Siba’i, Al
Sibaei)

Minister za javna dela; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

165.

Inž. Sa'iid (
)
(tudi Sa’id, Sa’eed,
Saeed) Ma'thi (
)
(tudi Mu’zi, Mu'dhi,
Ma'dhi, Ma'zi, Maazi)
Hneidi (
)

Minister za nafto in mineralne vire; kot vladni minister je
soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga
izvaja režim.

16. 10. 2012

166.

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

)

Rojena leta 1955
v Damasku.

Ministrica za kulturo; kot vladna ministrica je soodgovorna
za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

167.

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

Rojen leta 1968.

Minister za delo in socialne zadeve; kot vladni minister je
soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga
izvaja režim.

16. 10. 2012

168.

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

Rojen 27. septembra 1959
v Damasku.

Minister za informiranje; kot vladni minister je soodgovoren
za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

169.

Dr. Adnan (
)
Abdo (
) (tudi
Abdou) Al Sikhny
(
) (tudi AlSikhni,
Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Minister za industrijo; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

170.

Najm (
) (tudi Nejm)
Hamad ( ) Al Ahmad
(
) (tudi AlAhmed)

Minister za pravosodje; kot vladni minister je soodgovoren
za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

171.

Dr. Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef (

Minister za zdravje; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

)

)

172.

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

Državni minister za nacionalno spravo; kot vladni minister
je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki
ga izvaja režim.

16. 10. 2012

173.

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

Državna ministrica za okoljske zadeve; kot vladna ministrica
je soodgovorna za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki
ga izvaja režim.

16. 10. 2012
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174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Državni minister; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

175.

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

Državni minister; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

176.

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

Državni minister; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

177.

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

Državni minister; kot vladni minister je soodgovoren za
nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16. 10. 2012

178.

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

Potni list: imetnik potnega lista
Združenega kraljestva.

Podjetnik, blizu družini predsednika Al-Assada; lastnik delnic
televizijske postaje Addounia, ki je uvrščena na seznam;
blizu Muhammadu Nasifu Khayrbiku, ki je bil uvrščen na
seznam; podpira sirski režim.

16. 10. 2012

179.

Razan (
(
)

Žena Ramija Makhloufa, hči
Waleeda (tudi Walida) Othmana;
rojena 31. januarja 1977
v governoratu Latakia;
št. osebne izkaznice:
06090034007.

Ima tesne osebne in finančne stike z Ramijem Mahkloufom,
bratrancem predsednika Basharja Al-Assada in glavnim
financerjem režima, ki je bil uvrščen na seznam; tako je
povezana s sirskim režimom in ima od njega koristi.

16. 10. 2012“

) Othman

