
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2011/515/WPZiB 

z dnia 23 sierpnia 2011 r. 

dotycząca wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2011/273/WPZiB z dnia 9 maja 
2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Syrii ( 1 ), 
w szczególności jej art. 5 ust. 1, 

a także mając na uwadze co następuje: 

(1) W dniu 9 maja 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/273/WPZiB. 

(2) Wobec powagi sytuacji w Syrii, do wykazu osób 
i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, 
zamieszczonego w załączniku do decyzji 
2011/273/WPZiB, należy dodać kolejne osoby 
i podmioty, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszej 
decyzji zostają dodane do wykazu zamieszczonego 
w załączniku do decyzji 2011/273/WPZiB. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. DOWGIELEWICZ 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 11.



ZAŁĄCZNIK 

Osoby i podmioty, o których mowa w art. 1 

A. Osoby 

Imię i nazwisko 
Dane identyfikacyjne 

(data urodzenia, 
miejsce urodzenia …) 

Powód 
Data umiesz

czenia 
w wykazie 

1. Hayel AL-ASSAD Zastępca Mahera al-Asada (komendanta 
oddziału żandarmerii wojskowej IV dywizji 
armii uczestniczącego w represjach) 

23.8.2011 

2. Ali AL-SALIM Dyrektor biura zaopatrzenia syryjskiego 
ministerstwa obrony (biuro dokonuje 
wszystkich zakupów uzbrojenia dla armii 
syryjskiej) 

23.8.2011 

3. Nizar AL-ASSAAD Osoba stojąca bardzo blisko najważniejszych 
urzędników państwowych. Finansowanie 
bojówek Szabiha w prowincji Latakia. 

23.8.2011 

4. Generał brygady Rafiq 
SHAHADAH 

W syryjskim wywiadzie wojskowym kieruje 
wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne) 
w Damaszku. Bezpośrednio uczestniczył 
w represjach i aktach przemocy wobec 
ludności cywilnej Damaszku. 
Doradca prezydenta Baszara al-Assada 
w kwestiach strategicznych i sprawach 
wywiadu wojskowego. 

23.8.2011 

5. Generał brygady JAMEA 
JAMEA (Jami Jami) 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu 
wojskowego w Dajr az-Zaur. 
Bezpośrednio uczestniczył w represjach 
i aktach przemocy wobec ludności cywilnej 
w Dajr az-Zaur i Abu Kamal. 

23.8.2011 

6. Hassan Bin-Ali 
AL-TURKMANI 

ur. w roku 1935 
w Aleppo 

Zastępca wiceministra, były minister obrony, 
specjalny wysłannik prezydenta Baszara al- 
Assada. 

23.8.2011 

7. Muhammad Said 
BUKHAYTAN 

Wice sekretarz regionalny Arabskiej Partii 
Socjalistycznej BAAS od roku 2005. 
W latach 2000-2005 dyrektor 
bezpieczeństwa narodowego regionalnej 
partii Baas. Były gubernator prowincji Hama 
(1998-2000). 
Bliski współpracownik prezydenta Baszara 
al-Assada oraz Mahera al-Assada. Należy do 
najważniejszych decydentów reżimu, jeżeli 
chodzi o represje wobec ludności cywilnej. 

23.8.2011 

8. Ali DOUBA Odpowiada za śmierć ofiar w prowincji 
Hama w roku 1980, został odwołany do 
Damaszku jako specjalny doradca 
prezydenta Baszara al-Assada. 

23.8.2011 

9. Generał brygady Nawful AL- 
HUSAYN 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu 
wojskowego w prowincji Idlib. Bezpośrednio 
uczestniczył w represjach i aktach przemocy 
wobec ludności cywilnej w prowincji Idlib. 

23.8.2011 

10. Brygadier Husam SUKKAR Doradca prezydenta w sprawach 
bezpieczeństwa. 
Doradca prezydenta w sprawach represji 
i aktów przemocy stosowanych przez służby 
bezpieczeństwa wobec ludności cywilnej. 

23.8.2011
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Imię i nazwisko 
Dane identyfikacyjne 

(data urodzenia, 
miejsce urodzenia …) 

Powód 
Data umiesz

czenia 
w wykazie 

11. Generał brygady Muhammed 
ZAMRINI 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu 
wojskowego w prowincji Hims. 
Bezpośrednio uczestniczył w represjach 
i aktach przemocy wobec ludności cywilnej 
w prowincji Hims. 

23.8.2011 

12. Generał dywizji Munir 
ADANOV (ADNUF) 

Zastępca szefa sztabu generalnego, operacji 
i szkoleń armii syryjskiej. 
Bezpośrednio uczestniczył w represjach 
i aktach przemocy wobec ludności cywilnej 
w Syrii. 

23.8.2011 

13. Generał brygady Ghassan 
KHALIL 

Kierownik wydziału informacyjnego 
Głównej Dyrekcji Wywiadu. Bezpośrednio 
uczestniczył w represjach i aktach przemocy 
wobec ludności cywilnej w Syrii. 

23.8.2011 

14. Mohammed JABIR ur. w Latakii Członek bojówek Szabiha. Współpracownik 
Mahera al-Assada w sprawach związanych 
z Szabiha. Bezpośrednio uczestniczył 
w represjach i aktach przemocy wobec 
ludności cywilnej oraz koordynował 
działania bojówek Szabiha. 

23.8.2011 

15. Samir HASSAN Przedsiębiorca blisko współpracujący 
z Maherem al-Assadem. Wiadomo, ze 
gospodarczo wspiera reżim syryjski. 

23.8.2011 

B. Podmioty 

Nazwa Dane identyfikacyjne Powód 
Data umiesz

czenia 
w wykazie 

1. Dyrekcja bezpieczeństwa 
politycznego 

Syryjski urząd państwowy bezpośrednio 
zaangażowany w represje. 

23.8.2011 

2. Dyrekcja wywiadu ogólnego Syryjski urząd państwowy bezpośrednio 
zaangażowany w represje. 

23.8.2011 

3. Dyrekcja wywiadu 
wojskowego 

Syryjski urząd państwowy bezpośrednio 
zaangażowany w represje. 

23.8.2011 

4. Urząd wywiadu sił 
powietrznych 

Państwowy urząd syryjski bezpośrednio 
zaangażowany w represje. 

23.8.2011 

5. Jednostka IRGC Qods (znana 
też pod nazwą Quds) 

Teheran, Iran Jednostka Qods (lub Quds) to 
wyspecjalizowana jednostka irańskiego 
Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. 
Uczestniczy w zapewnianiu syryjskiemu 
reżimowi sprzętu i wsparcia, pomagając Syrii 
w dławieniu protestów. 
Zapewniała syryjskim służbom 
bezpieczeństwa pomoc techniczną, sprzęt 
i wsparcie w tłumieniu ruchów 
protestacyjnych ludności cywilnej. 

23.8.2011
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