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RÄTTELSER
Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) nr 363/2013 av den 22 april 2013 om genomförande av
förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien
(Europeiska unionens officiella tidning L 111 av den 23 april 2013)
Sidan 2, punkten ”A. Personer” i bilaga II, ska vara som följer:
”A. Personer
Namn

Identifieringsuppgifter

1.

Bashar (
Al-Assad (

2.

Maher ( ) (alias
Mahir) Al-Assad (

3.

Ali (
) Mamluk
(
) (alias Mamlouk)

4.

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

5.

Hafiz (
) Makhluf
(
) (alias Hafez
Makhlouf)

6.

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

7.

Amjad (
(
)

) Al-Abbas

8.

Rami (
(
)

) Makhlouf

9.

Abd Al-Fatah
(
Qudsiyah (

)

)

)

10.

Jamil (
) (alias
Jameel) Hassan (

11.

Rustum (
Ghazali (

)

12.

Fawwaz (
al-Assad (

)
)

)

)

)

Skäl

Datum för
införande

Född den 11 september 1965,
födelseort: Damaskus,
diplomatpass nr D1903

Syriens president. Har gett order om och haft överinseende
över de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

23.5.2011

Född den 8 december 1967,
diplomatpass nr 4138

Chef för 4:e pansardivisionen, medlem av Bathpartiets cen
tralkommando, en av republikanska gardets starka män, bror
till president Bashar al-Assad, tongivande ledare för de re
pressiva åtgärderna mot demonstranter.

9.5.2011

Född den 19 februari 1946,
födelseort: Damaskus,
diplomatpass nr 983

Chef för den syriska säkerhetstjänsten, delaktig i våldet mot
demonstranter.

9.5.2011

Tidigare ansvarig för statens säkerhet i Dara, kusin till pre
sident Bashar al-Assad, delaktig i våldet mot demonstranter.

9.5.2011

Född den 2 april 1971,
födelseort: Damaskus,
diplomatpass nr 2246

Överste, leder en enhet inom säkerhetstjänsten i Damaskus,
kusin till president Bashar al-Assad, står Mahir al-Assad nära,
delaktig i våldet mot demonstratanter.

9.5.2011

Född den 20 maj 1951,
födelseort: Damaskus,
diplomatpass nr D000001300

Chef för direktoratet för politisk säkerhet, delaktig i våldet
mot demonstratanter.

9.5.2011

Chef för avdelningen för statens säkerhet i Baniyas, delaktig i
våldet mot demonstranter

9.5.2011

Född den 10 juli 1969,
födelseort: Damaskus,
pass nr 454224

Syrisk affärsman, kusin till president Bashar al-Assad, kont
rollerar investeringsfonderna Al Mahreq, Bena Properties,
Cham Holding Syriatel, Souruh Company och tillhandahåller
i denna egenskap finansiering och stöd till regimen.

9.5.2011

Född 1953,
födelseort: Hama
diplomatpass nr D0005788

Chef för den syriska militära underrättelsetjänsten, delaktig i
våldet mot civilbefolkningen.

9.5.2011

Chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst, delaktig i
våldet mot civilbefolkningen.

9.5.2011

Född den 3 maj 1953,
födelseort: Dara (Dara'a)
diplomatpass
nr D000000887

Chef för den syriska militära underrättelsetjänstens avdelning
för landsbygden kring Damaskus, delaktig i våldet mot ci
vilbefolkningen.

9.5.2011

Född den 18 juni 1962,
födelseort: Kerdala;
pass nr 88238

Delaktig i våldet mot civilbefolkningen då han tillhör Sha
biha-milisen.

9.5.2011

)
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Skäl

Datum för
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Född den 1 mars 1961,
födelseort: Latakia;
pass nr 86449 och nr 842781

Delaktig i våldet mot civilbefolkningen då han tillhör Sha
biha-milisen.

9.5.2011

Född den 15 januari 1950,
födelseort: Al-Madehleh, Tartus

Biträdande stabschef med ansvar för säkerhet och underrät
telser, delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

23.5.2011

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

Född den 20 juli 1941,
födelseort: Damaskus

Chef för Syriens nationella säkerhetsbyrå, delaktig i våld mot
civilbefolkningen.
Rapporteras omkommen vid bombattentatet den 18 juli
2012.

23.5.2011

16.

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

Född den 10 december 1938

Syriens vicepresident, delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

23.5.2011

17.

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

Född den 10 april 1937 (alt.
20 maj 1937)
födelseort: Hama
diplomatpass nr 0002250
pass nr 000129200

Syriens biträdande vicepresident med ansvar för nationella
säkerhetsfrågor, delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

23.5.2011

18.

Mohamed (
Hamcho (

Född den 20 maj 1966,
passnr 002954347

Syrisk affärsman och lokal agent för flera utländska företag;
affärsförbindelser med Mahir al-Assad och förvaltar en del av
dennes finansiella och ekonomiska intressen och tillhanda
håller i denna egenskap finansiellt stöd till regimen.

23.5.2011

19.

Iyad (
) (alias Eyad)
Makhlouf (
)

Född den 21 januari 1973,
födelseort: Damaskus,
pass nr N001820740

Bror till Rami Makhlouf och tjänsteman inom säkerhetstjäns
ten, delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

23.5.2011

20.

Bassam (
Hassan (
Al Hasan)

Presidentens rådgivare i strategiska frågor, delaktig i våldet
mot civilbefolkningen.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Stabschef inom de väpnade styrkor som bär ansvaret för
militärens medverkan i våldet mot fredliga demonstrationer.
Omkommen vid bombattentatet den 18 juli 2012.

23.5.2011

22.

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

Född den 21 januari 1973,
födelseort: Damaskus,
passnr N002848852

Ordförande i Syriatel, som genom sitt licensavtal överför
50 % av sina vinster till den syriska regeringen.

23.5.2011

23.

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

Född 1951 eller 1946 eller 1956
födelseort: al-Qardaha (Kerdaha)

Presidentens säkerhetschef, Delaktig i våld mot demonstran
ter, kusin till president Bashar al-Assad

23.6.2011

24.

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

Direktör för Military Housing Establishment, finansierar re
gimen, kusin till president Bashar al-Assad

23.6.2011

13.

Munzir (
al-Assad (

14.

Asif (
(
)

15.

)

)

) Shawkat

)
)

) Al
) (alias
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Befälhavare för Islamiska revolutionsgardet i Iran, delaktig i
tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den
syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

Befälhavare för Qods-styrkan inom Islamiska revolutionsgar
det i Iran, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och
stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protes
terna i Syrien.

23.6.2011

Ställföreträdande befälhavare för underrättelseavdelningen
vid Islamiska revolutionsgardet, delaktig i tillhandahållandet
av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med
att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

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

Affärspartner till Mahir al-Assad, finansierar regimen.

23.6.2011

29.

Ra’if (
)
AlQuwatly (
)
(alias Ri’af Al-Quwatli;
alias Raeef Al-Kouatly)

Har affärsförbindelser med Mahir al-Assad och är ansvarig
för förvaltningen av vissa av hans affärsintressen, finansierar
regimen.

23.6.2011

30.

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

Chef för den militära underrättelsetjänsten i Hama, delaktig i
repressiva åtgärder mot demonstranterna.

1.8.2011

31.

Generalmajor Tawfiq
(
) (alias
Tawfik) Younes
(
) (alias Yunes)

Chef för säkerhetstjänstens avdelning för inre säkerhet, del
aktig i våldet mot civilbefolkningen.

1.8.2011

32.

Mohammed (
)
Makhlouf (
)
(alias Abu Rami)

Född den 19 oktober 1932,
födelseort: Latakia, Syrien,

Står Bashar och Mahir al-Assad nära (morbror), affärspartner
och far till Rami, Hafez, Ihab och Iyad Makhlouf.

1.8.2011

33.

Ayman (
) Jabir
(
) (alias Jaber)

födelseort: Latakia

Förbunden med Mahir al-Assad i fråga om Shabiha-milisen,
direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolk
ningen samt i samordningen av grupperna inom Shabihamilisen.

1.8.2011

34.

Hayel (
(
)

Medarbetare till Mahir al-Assad, chef för militärpolisen inom
arméns 4:e division, delaktig i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

25.

Brigadgeneral,
befälhavare,
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.

Generalmajor Qasem
(
) Soleimani
(Soleymani) (
)
(alias Qasim Soleimany)

27.

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

28.

) Al-Assad

Född den 1 september 1957,
födelseort: Yazd, Iran

Född 1963
födelseort: Teheran, Iran
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35.

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

36.

Nizar Al-Assad
(
)

37.

9.5.2013

Skäl

Datum för
införande

Direktör för det syriska försvarsministeriets materielkontor,
vilket upphandlar samtlig krigsmateriel för den syriska ar
mén.

23.8.2011

Person med mycket nära kontakter till viktiga statstjäns
temän. Finansierar Shabiha-milisen i provinsen Latakia.

23.8.2011

Brigadgeneral Rafiq
(
) (alias Rafeeq)
Shahadah (
) (alias
Shahada, Shahade,
Shahadeh, Chahada,
Chahade, Chahadeh,
Chahada)

Chef för sektion 293 (inre ärenden) inom Syriens militära
underrättelsetjänst i Damaskus, direkt delaktig i repressiva
åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Damaskus. Rådgi
vare till president Bashar al-Assad i strategiska frågor samt
för den militära underrättelsetjänsten.

23.8.2011

38.

Brigadgeneral Jamea
(
) Jamea (
) (alias
Jami Jami, Jame’, Jami’)

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Dayr
al-Zawr, direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot
civilbefolkningen i Dayr al-Zawr och Abu Kamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali
Al-Turkmani

Biträdande minister, f.d. försvarsminister, särskilt sändebud
för president Bashar al-Assad.
Rapporteras omkommen vid bombattentatet den 18 juli
2012

23.8.2011

40.

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

Sedan 2005 biträdande regionsekreterare inom Arabiska So
cialistiska Bathpartiet, var 2000–2005 chef för Bathpartiets
enhet för nationell säkerhet. F.d. guvernör i provinsen Hama
(1998–2000). Nära förbunden med president Bashar al-As
sad och Mahir al-Assad. Högre beslutsfattare inom regimen i
fråga om repressiva åtgärder mot civilbefolkningen.

23.8.2011

41.

Ali (

)

Ansvarig för morden i Hama 1980, återkallad till Damaskus
som särskild rådgivare till president Bashar al-Assad.

23.8.2011

42.

Brigadgeneral Nawful
(
) (alias Nawfal,
Nofal)
Al-Husayn (
)
(alias Al-Hussain,
Al-Hussein)

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Idlib.
Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbe
folkningen i provinsen Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadgeneral Husam
(
) Sukkar (
)

Presidentens rådgivare i säkerhetsfrågor. Rådgivare åt presi
denten i fråga om säkerhetsorganens repressiva åtgärder och
våld mot civilbefolkningen.

23.8.2011

44.

Brigadgeneral
Muhammed (
Zamrini (

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen
Homs. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot
civilbefolkningen i Homs.

23.8.2011

45.

Generallöjtnant Munir
(
) (alias Mounir,
Mouneer, Monir,
Moneer, Muneer)
Adanov (
) (alias
Adnuf, Adanof)

Biträdande generalstabschef med ansvar för insatser och ut
bildning inom den syriska armén. Direkt delaktig i repressiva
åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

Kusin till Bashar Al-Assad, tidigare
chef för företaget ’Nizar Oilfield
Supplies’.

Född 1935,
födelseort: Aleppo

) Douba (

)
)
Född 1951
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Skäl

Datum för
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Chef för informationsavdelningen inom säkerhetstjänsten.
Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbe
folkningen i Syrien.

23.8.2011

Shabiha-milisen. Medhjälpare till Mahir al-Assad i fråga om
Shabiha-milisen. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och
våld mot civilbefolkningen samt i samordningen av grup
perna inom Shabiha-milisen.

23.8.2011

Nära affärspartner till Mahir al-Assad. Känd för att ekono
miskt stödja den syriska regimen.

23.8.2011

Son till Ahmad Chehabis.
Född den 7 maj 1972

Ordförande i Aleppos industri- och handelskammare. Vice
ordförande i Cham Holding. Stöder den syriska regimen
ekonomiskt.

2.9.2011

) Akhras
) (alias Al

Född den 2 juni 1951,
födelseort: Homs, Syrien,
syriskt passnr 0000092405

Framträdande affärsman som drar nytta av och stöder regi
men. Grundare av Akhras-gruppen (råvaror, handel, bearbet
ning och logistik) och f.d. ordförande för handelskammaren
i Homs. Nära affärsförbindelser med president al-Assads fa
milj. Ledamot i styrelsen för förbundet av syriska handels
kammare. Tillhandahöll industriella lokaler och bostadsfas
tigheter för improviserade fångläger samt logistiskt stöd för
regimen (bussar och transportfordon för stridsvagnar).

2.9.2011

Issam (
(
)

) Anbouba

Verkställande direktör för Anbouba
for Agricultural Industries Co,
Född 1952,
födelseort: Homs, Syrien

Ger finansiellt stöd åt den förtryckande maktapparaten och
de paramilitära grupper som utövar våld mot civilbefolk
ningen i Syrien. Tillhandahåller egendom (fastigheter, lager
lokaler) för provisoriska fångläger. Har finansiella relationer
med högt uppsatta syriska tjänstemän.

2.9.2011

52.

Mazen (
(
)

) al-Tabba

Född den 1 januari 1958,
födelseort: Damaskus,
passnr 004415063, upphör att
gälla den 6 maj 2015 (syriskt)

Affärspartner med Ihab Makhlouf and Nizar al-Assad (införd
i förteckningen den 23 augusti 2011); tillsammans med
Rami Makhlouf delägare till växlingsföretaget Al-Diyar lilSaraafa (alias Diar Electronic Services), som stöder den sy
riska centralbankens politik.

23.3.2012

53.

Adib (
(
)

) Mayaleh

Född 1955,
födelseort: Dara (Daraa)

Adib Mayaleh är genom sina funktioner som chef för Syri
ens centralbank ansvarig för att ha tillhandahållit ekono
miskt och finansiellt stöd till Syriens regim.

15.5.2012

54.

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

Befälhavare för specialstyrkorna. Ansvarig för användningen
av våld mot demonstranter i Syrien.

14.11.2011

55.

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

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i Dara. Ansvarig
för användningen av våld mot demonstranter i Dara.

14.11.2011

56.

Generallöjtnant Ali
(
) Abdullah
(
) (alias
Abdallah) Ayyub
(
)

Biträdande generalstabschef (personaldetaljen). Ansvarig för
användningen av våld mot demonstranter i Syrien.

14.11.2011

57.

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

Generalstabschef. Ansvarig för användningen av våld mot
demonstranter i Syrien.

14.11.2011

46.

Brigadgeneral Ghassan
(
) Khalil (
)
(alias Khaleel)

47.

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

48.

Samir (
(
)

49.

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

50.

Tarif (
(
,
Akhras)

51.

Födelseort: Latakia

) Hassan
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Bataljonschef inom det republikanska gardet. Står Mahir alAssad och president al-Assad nära. Delaktig i de repressiva
åtgärderna mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

General och befälhavare över 4:e divisionens reservister. Råd
givare till Mahir al-Assad och samordnare av säkerhetsopera
tioner. Ansvarig för de repressiva åtgärderna mot civilbefolk
ningen i Syrien.

14.11.2011

Abdullah (
)
(alias Abdallah) Berri
(
)

Chef för familjen Berris milis. Ansvarig för regeringsvänliga
miliser delaktiga i de repressiva åtgärderna mot civilbefolk
ningen i Aleppo.

14.11.2011

61.

George (
(
)

) Chaoui

Ingår i Syriens ”elektroniska armé”. Delaktig i brutala ingri
panden och i uppmaning till våld mot civilbefolkningen i
Syrien.

14.11.2011

62.

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

Biträdande chef för direktoratet för säkerhetstjänsten. Ansva
rig för användningen av våld i Syrien samt för hotelser mot
och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

63.

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

Civilist – Chef för Syriens ”elektroniska armé” (arméns un
derrättelsetjänst). Delaktig i det brutala ingripandet och i
uppmaning till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

64.

Mujahed (
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Ingår i Syriens ”elektroniska armé”. Delaktig i det brutala
ingripandet och i uppmaning till våld mot civilbefolkningen
i Syrien.

14.11.2011

65.

Generalmajor Nazih
(
)

Biträdande direktör för direktoratet för säkerhetstjänsten.
Ansvarig för användningen av våld i Syrien samt för hotelser
mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

66.

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

Bataljonschef inom 4:e divisionen. Ansvarig för de repressiva
åtgärderna mot civilbefolkningen i Dayr al-Zawr.

14.11.2011

67.

Generalmajor Wajih
(
) (alias Wajeeh)
Mahmud (
)

Befälhavare för 18:e pansardivisionen. Ansvarig för använd
ningen av våld mot demonstranter i Homs.

14.11.2011

68.

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

Juridisk och finansiell rådgivare åt Rami Makhlouf och Khal
doun Makhlouf samt förvaltare av deras affärer. Samröre
med Bashar al-Assad vid finansieringen av ett fastighetspro
jekt i Latakia. Tillhandahåller regimen finansiellt stöd.

14.11.2011

69.

Generallöjtnant Talal
(
) Mustafa
(
) Tlass (
)

Biträdande generalstabschef (logistik och underhåll). Ansva
rig för användningen av våld mot demonstranter i Syrien.

14.11.2011

70.

Generalmajor Fu'ad
(
) Tawil (
)

Biträdande chef för det syriska flygvapnets underrättelse
tjänst. Ansvarig för användningen av våld i Syrien och ho
telser och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

58.

General Aous (
(Aws) Aslan (

59.

General Ghassan
(
) Belal (

60.

)

)

Född 1958

)

Född den 3 april 1973 eller
däromkring,
födelseort: Damaskus

Född den 24 augusti 1959,
födelseort: Damaskus.
Adress: Kasaa, Anwar al Attar
Street, al Midani building,
Damaskus
Syriskt passnr 004326765, utfärdat
den 2 november 2008, giltigt till
november 2014.
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71.

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

Född den 24 oktober 1960

Syster till Bashar al-Assad och hustru till Asif Shawkat, bi
trädande stabschef med ansvar för säkerhet och underrättel
ser. Mot bakgrund av det nära personliga förhållandet och
det inneboende ekonomiska förhållandet till Syriens presi
dent Bashar al-Assad och andra centrala personer i den sy
riska regimen, gagnas hon av den syriska regimen och är
förbunden med den.

23.3.2012

72.

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

Född den 11 augusti 1975,
födelseort: London, Storbritannien,
Passnr 707512830, upphör att
gälla den 22 september 2020,
namn som ogift: Al Akhras

Hustru till Bashar al-Assad. Mot bakgrund av det nära per
sonliga förhållandet och det inneboende ekonomiska förhål
landet till Syriens president Bashar al-Assad, gagnas hon av
den syriska regimen och är förbunden med den.

23.3.2012

73.

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

Född den 2 februari 1970,
födelseort: Damaskus,
passnr (syriskt): 0000000914,
namn som ogift: Al Jadaan

Maka till Mahir al-Assad, gagnas därigenom av regimen och
är nära förbunden med den.

23.3.2012

74.

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

Född 1934,
namn som ogift: Makhlouf

Mor till president Bashar al-Assad. Mot bakgrund av det nära
personliga förhållandet och det inneboende ekonomiska för
hållandet till Syriens president Bashar al-Assad gagnas hon
av den syriska regimen och är associerad med den.

23.3.2012

75.

Generallöjtnant (
(alias Fahd)
Al-Jassim (

Stabschef. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

)
)

76.

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

Biträdande stabschef. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

77.

Brigadgeneral 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)

14:e divisionen. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

78.

Brigadgeneral Ali (
Barakat (
)

103:e brigaden inom det republikanska gardet. Militär del
aktig i våldet i Homs.

1.12.2011

79.

Brigadgeneral Talal
(
) Makhluf
(
) (alias
Makhlouf)

103:e brigaden inom det republikanska gardet. Militär del
aktig i våldet i Homs.

1.12.2011

80.

Brigadgeneral Nazih
(
) (alias Nazeeh)
Hassun (
) (alias
Hassoun)

Det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. Militär delaktig i
våldet i Homs.

1.12.2011

)
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81.

Kapten Maan (
)
(alias Ma’an) Jdiid
(
) (alias Jdid,
Jedid, Jedeed, Jadeed,
Jdeed)

Presidentens garde. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

82.

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

Direktoratet för statens säkerhet. Militär delaktig i våldet i
Homs.

1.12.2011

83.

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

Direktoratet för statens säkerhet. Militär delaktig i våldet i
Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (
) Fayad
(
) (alias Fayyad)

Direktoratet för statens säkerhet. Militär delaktig i våldet i
Homs.

1.12.2011

85.

Brigadgeneral Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi (
)

Befälhavare för 154:e regementet

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i och runt
Damaskus, bl.a. i al-Muadamiyya (Mo'adamiyeh), Duma och
al-Abasiyya (Abasiyeh).

23.1.2012

86.

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

Befälhavare för 4:e divisionen

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i och runt
Damaskus, bl.a. i al-Muadamiyya (Mo'adamiyeh), Duma och
al-Abasiyya (Abasiyeh).

23.1.2012

)

87.

Generalmajor Ramadan
(
) Mahmoud
(
) Ramadan
(
)

Befälhavare för 35:e regementet
inom specialstyrkorna

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i Baniyas
and Dara.

23.1.2012

88.

Brigadgeneral Ahmed
(
) (alias Ahmad)
Yousef (
) (alias
Youssef) Jarad (
)
(alias Jarrad)

Befälhavare för 132:a brigaden

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i Dara, bl.a.
med kulsprutor och luftvärnsvapen.

23.1.2012

89.

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

Befälhavare för 3:e divisionen

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i Duma.

23.1.2012

90.

Brigadgeneral Jihad
(
) Mohamed (
)
(alias Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Sultan
(
)

Befälhavare för 65:e brigaden

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i Duma.

23.1.2012
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91.

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

Befälhavare för militära operationer
i Idlib

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i Idlib i början
av september 2011.

23.1.2012

92.

Generalmajor Bader
(
) Aqel (
)

Befälhavare inom specialstyrkorna

Beordrade soldaterna att hämta kropparna och överlämna
dem till avdelningen för militära underrättelser (Shubat alMukhabarat al Askariyya) samt ansvarig för våldet i Abu
Kamal (al-Bukamal).

23.1.2012

93.

Brigadgeneral Ghassan
(
) Afif (
)
(alias Afeef)

Befälhavare vid 45:e regementet

Befälhavare för militära operationer i Homs, Baniyas och
Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadgeneral Mohamed
(
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maaruf
(
) (alias
Maarouf, Ma'ruf)

Befälhavare vid 45:e regementet

Befälhavare för militära operationer i Homs. Gav order om
att skjuta demonstranter i Homs.

23.1.2012

95.

Brigadgeneral Yousef
(
) Ismail
(
) (alias Ismael)

Befälhavare för 134:e brigaden

Beordrade trupper att skjuta mot hus och människor på tak
under en begravning i Talbisa av demonstranter som hade
dödats föregående dag.

23.1.2012

96.

Brigadgeneral Jamal
(
) Yunes (
)
(alias Younes)

Befälhavare för 555:e regementet

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i al-Muada
miyya (Mo'adimiyeh).

23.1.2012

97.

Brigadgeneral Mohsin
(
) Makhlouf
(
)

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i al-Hirak.

23.1.2012

98.

Brigadgeneral Ali
(
) Dawwa

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i al-Hirak

23.1.2012

99.

Brigadgeneral Mohamed
(
) (alias
Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Khaddor
(
) (alias
Khaddour, Khaddur,
Khadour, Khudour)

Befälhavare för 106:e brigaden,
presidentens garde

Beordrade trupper att slå demonstranterna med påkar och
därefter gripa dem. Ansvarig för tvångsåtgärder mot fredliga
demonstranter i Duma.

23.1.2012

100.

Generalmajor Suheil
(
) (alias Suhail)
Salman (
) Hassan
(
)

Befälhavare för 5:e divisionen

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i Dara

23.1.2012

101.

Wafiq (
) (alias
Wafeeq) Nasser (

Chef för regionalkontoret i alSuwayda (avdelningen för militära
underrättelser)

I egenskap av chef för al-Suwayda-kontoret vid ministeriet
för militära underrättelser ansvarig för godtyckligt frihets
berövande och tortyr av fängslade i al-Suwayda.

23.1.2012

)
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102.

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

Chef för regionalkontoret i Dara
(Deraa) (direktoratet för allmän
säkerhet)

I egenskap av chef för regionalkontoret i Dara inom direk
toratet för allmän säkerhet ansvarig för godtyckligt frihets
berövande och tortyr av fängslade i Dara.

23.1.2012

103.

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

Chef för undersökningsavdelningen (direktoratet för statens
säkerhet)

I egenskap av chef för undersökningsavdelningen vid direk
toratet för politisk säkerhet ansvarig för frihetsberövande
och tortyr av fängslade.

23.1.2012

104.

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

Chef för operativa avdelningen
(direktoratet för statens säkerhet)

I egenskap av chef för operativa avdelningen vid direktoratet
för politisk säkerhet ansvarig för frihetsberövande och tortyr
av fängslade.

23.1.2012

105.

Nasser (

Chef för regionalkontoret i Dara
(Deraa) (Direktoratet för statens
säkerhet)

I egenskap av chef för regionalkontoret i Dara (Deraa) vid
direktoratet för politisk säkerhet ansvarig för frihetsberö
vande och tortyr av fängslade. Sedan april 2012 chef för
avdelningen i Dara inom direktoratet för politisk säkerhet
(före detta chef för Homs-grenen).

23.1.2012

) (alias

Naser) Al-Ali (
(alias Brigadgeneral
Nasr
al-Ali)

)

106.

Dr Wael (
) Nader
( ) al-Halqi (
)
(alias
Al-Halki)

Född 1964,
födelseort: provinsen Daraa

Premiärminister och f.d. hälso- och sjukvårdsminister. Delar i
egenskap av premiärminister ansvaret för regimens brutala
förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

107.

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

Född: 1956,
födelseort: Aleppo

Inrikesminister. Delar i egenskap av minister i regeringen
ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

1.12.2011

108.

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

Född: 1945,
födelseort: Damaskus

Finansminister. Delar i egenskap av minister i regeringen
ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

1.12.2011

109.

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

Född den 1 augusti 1961,
födelseort: nära Damaskus

Minister för elektricitet. Delar i egenskap av minister i rege
ringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

23.3.2012

110.

Omar (
) Ibrahim
(
) Ghalawanji
(
)

Född 1954,
födelseort: Tartus

Vice premiärminister för tjänster, minister för lokal ad
ministration. Delar i egenskap av minister i regeringen an
svaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012
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111.

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

Född 1958,
födelseort: Damaskus

Biträdande minister. Delar i egenskap av minister i rege
ringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

23.3.2012

112.

Ingenjör Hussein
(
) (alias
Hussain) Mahmoud
) Farzat (
)
(
(alias: Hussein Mahmud
Farzat)

Född 1957,
födelseort: Hama

Biträdande minister. Delar i egenskap av minister i rege
ringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

23.3.2012

113.

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

Född 1960,
födelseort: provinsen al-Suwayda
(Sweida)

Minister för presidentärenden. Delar i egenskap av minister i
regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbe
folkningen.

27.2.2012

114.

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

Född 1964,
födelseort: Damaskus

Minister för telekommunikation och teknologi. Delar i egen
skap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala
förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

115.

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

Född 1939,
födelseort: Tartus

F.d. försvarsminister. Har anknytning till den syriska regimen
och den syriska militären och dess brutala förtryck av civil
befolkningen.

1.8.2011

116.

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
(
)

Född 1943,
födelseort: Damaskus

F.d. justitieminister. Har anknytning till den syriska regimen
och den syriska militären och dess brutala förtryck av civil
befolkningen.

23.9.2011

117.

Dr Adnan (
Hassan (
)
Mahmoud (

Född 1966,
födelseort: Tartus

F.d. informationsminister. Har anknytning till den syriska
regimen och den syriska militären och dess brutala förtryck
av civilbefolkningen.

23.9.2011

Född 1956,
födelseort: Aleppo

F.d. minister för ekonomi och handel. Har anknytning till
den syriska regimen och den syriska militären och dess
brutala förtryck av civilbefolkningen.

1.12.2011

Född 1944,
födelseort: Abu Kamal (alBukamal), provinsen Dayr al-Zawr
(Deir Ezzor)

F.d. minister för olje- och mineralresurser. Har anknytning
till den syriska regimen och den syriska militären och dess
brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

Född 1955,
födelseort: Damaskus

F.d. industriminister. Har anknytning till den syriska regimen
och den syriska militären och dess brutala förtryck av civil
befolkningen.

27.2.2012

Född 1964,
födelseort: provinsen Aleppo

F.d. utbildningsminister. Har anknytning till den syriska re
gimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av
civilbefolkningen.

27.2.2012

Född 1955,
födelseort: provinsen Hama

F.d. transportminister. Har anknytning till den syriska regi
men och den syriska militären och dess brutala förtryck av
civilbefolkningen.

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)

Född: 1950,
födelseort: Salamiya

F.d. biträdande minister. Har anknytning till den syriska re
gimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av
civilbefolkningen.

23.3.2012

124.

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

Född 1956,
födelseort: al-Hasaka

F.d. biträdande minister. Har anknytning till den syriska re
gimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av
civilbefolkningen.

23.3.2012

125.

Hassan (
al-Sari (

Född 1953,
födelseort: Hama

F.d. biträdande minister. Har anknytning till den syriska re
gimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av
civilbefolkningen.

23.3.2012

126.

Bouthaina (
)
Shaaban (
) (alias
Buthaina Shaaban)

Född 1953,
födelseort: Homs, Syrien

Rådgivare till presidenten i politiska och medierelaterade
frågor sedan juli 2008 och som sådan delaktig i det våld
samma ingripandet mot befolkningen.

26.6.2012

127.

Brigadgeneral Sha'afiq
(
) (alias Shafiq,
Shafik) Masa (
)
(alias Massa)

Chef för avdelning 215 (Damaskus) vid arméns underrättel
setjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionel
la. Deltar i förtrycket mot civila.

24.7.2012

128.

Brigadgeneral Burhan
(
) Qadour (
)
(alias Qaddour, Qaddur)

Chef för avdelning 291 (Damaskus) vid arméns underrättel
setjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionel
la.

24.7.2012

129.

Brigadgeneral Salah
(
) Hamad ( )

Biträdande chef för avdelning 291 vid arméns underrättelse
tjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

130.

Brigadgeneral
Muhammad (
)
(eller: Mohammed)
Khallouf (
) (alias
Abou Ezzat)

Chef för avdelning 235, även kallad ”Palestina”, (Damaskus)
vid arméns underrättelsetjänst, vilken spelar en central roll i
arméns repressiva åtgärder. Deltar direkt i förtrycket mot
oppositionella. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppo
sitionella.

24.7.2012

131.

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

Chef för Latakia-kontoret inom arméns underrättelsetjänst.
Ansvarig för tortyr och avrättningar av frihetsberövade op
positionella.

24.7.2012

132.

Brigadgeneral AbdulSalam (
,
) Fajr
Mahmoud (
)

Chef för Bab Touma-kontoret (Damaskus) inom flygvapnets
underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade
oppositionella.

24.7.2012

133.

Brigadgeneral Jawdat
(
)
al-Ahmed (
) (alias
Al-Ahmad)

Chef för Homs-kontoret inom flygvapnets underrättelse
tjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

134.

Överste Qusay (
Mihoub (
)

Chef för Dara-kontoret (utsändes från Damaskus till Dara i
början av demonstrationerna i denna stad) inom flygvapnets
underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade
oppositionella.

24.7.2012

)

)
) (alias

,
)

)

)
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Chef för Latakia-kontoret inom flygvapnets underrättelse
tjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

Brigadgeneral Khudr
(
) Khudr (
)

Chef för Latakia-kontoret inom underrättelsetjänsten. Ansva
rig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

137.

Brigadgeneral Ibrahim
(
) Ma'ala
(
) (alias Maala,
Maale)

Chef för avdelning 285 (Damaskus) inom underrättelsetjäns
ten (efterträdde brigadgeneral Hussam Fendi i slutet av
2011). Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

138.

Brigadgeneral Firas
(
) Al-Hamed
(
) (alias
Al-Hamid)

Chef för avdelning 318 (Homs) inom underrättelsetjänsten.
Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

139.

Brigadgeneral Hussam
(
) (alias Husam,
Housam, Houssam)
Luqa (
) (alias
Louqa, Louca, Louka,
Luka)

Chef för Homs-kontoret inom direktoratet för statens säker
het sedan april 2012 (efterträdde brigadgeneral Nasr al-Ali).
Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

140.

Brigadgeneral Taha (
Taha ( )

Ansvarig för Latakia-kontoret inom direktoratet för statens
säkerhet. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionel
la.

24.7.2012

141.

Bassel (
) (alias
Basel) Bilal (
)

Polistjänsteman vid centralfängelset i Idlib. Har deltagit di
rekt i tortyr av oppositionella fängslade i centralfängelset i
Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad ( ) (alias
Ahmed) Kafan (
)

Polistjänsteman vid centralfängelset i Idlib. Har deltagit di
rekt i tortyr av oppositionella fängslade i centralfängelset i
Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam (
(
)

Polistjänsteman vid centralfängelset i Idlib. Har deltagit di
rekt i tortyr av oppositionella fängslade i centralfängelset i
Idlib.

24.7.2012

144.

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

Född: 1957

Chef för den externa avdelningen inom underrättelsetjänsten
(avdelning 279). I denna egenskap är han ansvarig för un
derrättelsetjänstens verksamhet vid de syriska ambassaderna.
Han deltar direkt i de syriska myndigheternas repressiva
åtgärder mot oppositionella och är bland annat ansvarig
för repressiva åtgärder mot den syriska oppositionen i ut
landet.

24.7.2012

145.

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

Född: den 1 februari 1948

Medlem av syriska säkerhetstjänsten sedan början av 1970talet och delaktig i kampen mot oppositionella i Frankrike
och Tyskland. Sedan mars 2006 informationsansvarig inom
avdelning 273 vid Syriens allmänna underrättelsetjänst. Han
har en bakgrund som nära förbunden med chefen för under
rättelsetjänsten, Ali Mamlouk, en av regimens högsta säker
hetschefer, som sedan den 9 maj 2011 omfattas av EU:s
restriktiva åtgärder. Han stöder direkt regimens repressiva
åtgärder mot oppositionella och är bland annat ansvarig
för repressiva åtgärder mot den syriska oppositionen i ut
landet.

24.7.2012

)

) al-Misri
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146.

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

147.

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

148.

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

149.

General Issam (
Hallaq (
)

150.

Ezzedine (
Ismael (
Ismail)

151.

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

152.

Dr Qadri (
Kadri) Jamil (
(alias Jameel)

) (alias
)

Skäl

Datum för
införande

Ansvarig för insatsavdelningen vid flygvapnets underrättelse
tjänst, vilken i samarbete med avdelningen för specialopera
tioner leder elittrupperna inom flygvapnets underrättelse
tjänst, som spelar en viktig roll i regimens repressiva åtgär
der. Därigenom är Ghassan Joudat en av de militära ledare
som är direkt ansvariga för regimens repressiva åtgärder mot
oppositionella.

24.7.2012

Har examen från krigsskolan i Aleppo, är chef för under
rättelseavdelningen inom flygvapnets underrättelsetjänst (se
dan 2012), nära förbunden med Dawud Rajiha, Syriens för
svarsminister. Genom sin befattning vid flygvapnets under
rättelsetjänst deltar Amer al-Achi i repressiva åtgärder mot
den syriska oppositionen.

24.7.2012

Nära förbunden med Mahir al-Assad, yngre bror till presi
denten. Han har framför allt varit verksam inom det repu
blikanska gardet. Han tjänstgör sedan 2010 vid den interna
avdelningen (eller avdelning 251) vid den allmänna under
rättelsetjänsten, som har i uppdrag att bekämpa den poli
tiska oppositionen. Som en av de huvudansvariga för denna
deltar general Mohammed Ali direkt i förtrycket mot oppo
sitionella.

24.7.2012

Chef för flygvapnet sedan 2010. Leder flygoperationerna
mot oppositionen.

24.7.2012

Född: i mitten på 1940-talet
(förmodligen 1947),
födelseort: Bastir, distriktet Jabla
(Jableh) Bastir, regionen Jabla

Pensionerad general med bakgrund inom flygvapnets under
rättelsetjänst som han tog över ledningen för i början av
2000-talet. Han utnämndes 2006 till rådgivare åt presiden
ten i politiska frågor och säkerhetsfrågor. Som rådgivare åt
Syriens president i politiska frågor och säkerhetsfrågor är
Ezzedine Ismael inblandad i den politiska repression som
regimen för mot oppositionen.

24.7.2012

Född: omkring 1962

Han har i nästan 20 år varit kanslichef åt Muhammad Nasif
Khayrbik, en av Bashar al-Assads främsta säkerhetsrådgivare
(som officiellt innehar posten som assistent till vice president
Faruq Al Shar'). Genom den nära relationen till Bashar alAssad och Muhammad Nasif Khayrbik är Samir Joumaa del
aktig i den politiska repression som regimen för mot oppo
sitionen.

24.7.2012

Vice premiärminister med ansvar för ekonomiska frågor,
minister för inrikeshandel och konsumentskydd. Delar i
egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens
brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

Född: 1960,
Ursprungsort: Derikich, provinsen
Tartus

Född: omkring 1960

)

)
) (alias

9.5.2013

153.

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

Vice premiärminister, utrikesminister med ansvar för utvand
rade. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för
regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

154.

Generalmajor Fahd
( ) Jassem (
) Al
Freij (al-Freij) (
)
(alias Al-Furayj

Försvarsminister och militär befälhavare. Delar i egenskap av
minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck
av civilbefolkningen.

16.10.2012
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155.

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

Minister för religiösa donationer. Delar som minister i rege
ringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

16.10.2012

156.

Ingenjör Hala ( )
Mohammad (
) (alias
Mohamed, Muhammad,
Mohammed) Al Nasser
(
)

Minister för turism. Delar i egenskap av minister i regeringen
ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

157.

Ingenjör Bassam
(
) Hanna (

)

Minister för vattenresurser. Delar i egenskap av minister i
regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbe
folkningen.

16.10.2012

158.

Ingenjör Subhi
(
) Ahmad (
Al Abdallah (
(alias Al-Abdullah)

)

Minister för jordbruk och jordbruksreform. Delar i egenskap
av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala för
tryck av civilbefolkningen.

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)

Minister för högre utbildning. Delar i egenskap av minister i
regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbe
folkningen.

16.10.2012

160.

Dr Hazwan Al Wez
(alias Al Wazz)

Utbildningsminister. Delar i egenskap av minister i rege
ringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

16.10.2012

161.

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

Minister för ekonomi och utrikeshandel. Delar i egenskap av
minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck
av civilbefolkningen.

16.10.2012

162.

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

Transportminister. Delar i egenskap av minister i regeringen
ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

163.

Dr Safwan (
Assaf (

Bostadsminister med ansvar för stadsplanering. Delar i egen
skap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala
förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

)

) Al
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164.

Ingenjör Yasser
(
) (alias Yaser) Al
Siba'ii (
) (alias
Al-Sibai, Al-Siba’i, Al
Sibaei)

Minister för offentliga arbeten. Delar i egenskap av minister i
regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbe
folkningen.

16.10.2012

165.

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

Minister för olje- och mineralresurser. Delar i egenskap av
minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck
av civilbefolkningen.

16.10.2012

166.

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

Född 1955
födelseort: Damaskus

Kulturminister. Delar i egenskap av minister i regeringen
ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

)
)

167.

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

Född 1968

Arbetsmarknads- och socialminister. Delar i egenskap av
minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck
av civilbefolkningen.

16.10.2012

168.

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

Född 27.9.1959
födelseort: Damaskus

Informationsminister. Delar i egenskap av minister i rege
ringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

16.10.2012

169.

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

Industriminister. Delar i egenskap av minister i regeringen
ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

170.

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

Justitieminister. Delar i egenskap av minister i regeringen
ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

171.

Dr Abdul- Salam
(
,
) Al Nayef (

Hälsovårdsminister. Delar i egenskap av minister i regeringen
ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

)

172.

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

Biträdande minister med ansvar för nationell försoning. De
lar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens
brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

173.

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

Biträdande minister med ansvar för miljöfrågor. Delar i
egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens
brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012
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174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al Sayed
(
)

Biträdande minister. Delar i egenskap av minister i rege
ringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

16.10.2012

175.

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

Biträdande minister. Delar i egenskap av minister i rege
ringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

16.10.2012

176.

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

Biträdande minister. Delar i egenskap av minister i rege
ringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

16.10.2012

177.

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

Biträdande minister. Delar i egenskap av minister i rege
ringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolk
ningen.

16.10.2012

178.

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

Pass: Innehar brittiskt pass.

Affärsman som står president al-Assads familj nära. Äger
aktier in den börsnoterade tv-stationen Addounia TV. Står
nära Muhammad Nasif Khayrbik, som är uppförd på för
teckningen. Stöder den syriska regimen.

16.10.2012

179.

Razan (
(
)

Hustru till Rami Makhlouf, dotter
till Waleed (alias Walid) Othman
Född den 31 januari 1977:
födelseort: Latakia,
ID nr.: 06090034007

Hon har nära personliga och ekonomiska förbindelser med
Rami Makhlouf, en kusin till president Bashar al-Assad och
en huvudfinansiär för regimen, som är uppförd på förteck
ningen. Har därmed anknytning till den syriska regimen och
drar nytta av detta.

16.10.2012”

) Othman

