
DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2017/415 

z dnia 7 marca 2017 r. 

w sprawie wykonania decyzji 2012/285/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 
niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności 

Republiki Gwinei Bissau 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję Rady 2012/285/WPZiB z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec 
niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau 
oraz uchylenia decyzji 2012/237/WPZiB (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1 i 2, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 31 maja 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/285/WPZiB. 

(2) Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiony na mocy rezolucji Rady Bezpie
czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2048 (2012) uaktualnił informacje dotyczące 11 osób 
objętych środkami ograniczającymi. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i III do decyzji 2012/285/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załącznikach I i III do decyzji 2012/285/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2017 r. 

W imieniu Rady 
L. GRECH 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 36. 



ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I i III do decyzji 2012/285/WPZiB wpisy dotyczące poniższych osób otrzymują brzmienie: 

ZAŁĄCZNIK I  

Nazwisko 
Informacje identyfikujące (data i miejsce 
urodzenia (data ur. i miejsce ur.), numer 

paszportu/dowodu tożsamości itp.) 
Powody umieszczenia w wykazie 

1. António INJAI 

(alias „António 
INDJAI”) 

Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 20.1.1955 

Miejsce ur.: Encheia, Sector de Bissorá, 
Região de Oio, Guiné-Bissau 

Dane rodziców: Wasna Injai (imię 
i nazwisko ojca) i Quiritche Cofte (imię 
i nazwisko matki) 

Funkcja: a) generał broni b) szef sztabu 
sił zbrojnych 

Paszport: paszport dyplomatyczny 
AAID00435 

Data wydania: 18.2.2010 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 18.2.2013 

Data wskazania przez ONZ: 18.5.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782445 

António Injai był osobiście zaangażowany w pla
nowanie rebelii i kierowanie nią w dniu 1 kwiet
nia 2010 r.; rebelia zakończyła się nielegalnym 
uwięzieniem premiera Carla Gomesa Juniora 
oraz ówczesnego szefa sztabu sił zbrojnych José 
Zamory Induty; podczas wyborów w 2012 r. 
António Injai, jako szef sztabu sił zbrojnych, gro
ził w swoich oświadczeniach obaleniem wybra
nych władz i przerwaniem procesu wyborczego; 
António Injai uczestniczył w operacyjnym plano
waniu zamachu stanu przeprowadzonego w dniu 
12 kwietnia 2012 r. Pierwszy komunikat po za
machu stanu sygnowany przez „dowództwo woj
skowe” został wydany przez sztab ogólny sił 
zbrojnych, którym dowodzi generał Injai. 

2. Mamadu TURE 

(alias „N'Krumah”) 

Obywatelstwo: Gwinea Bissau 

Data ur.: 26.4.1947 

Funkcja: a) generał dywizji b) zastępca 
szefa sztabu sił zbrojnych 

Paszport dyplomatyczny nr 
DA0002186 

Data wydania: 30.3.2007 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 26.8.2013 

Data wskazania przez ONZ: 18.5.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782456 

Członek „dowództwa wojskowego”, które przy
jęło odpowiedzialność za zamach stanu przepro
wadzony w dniu 12 kwietnia 2012 r. 

3. Estêvão NA MENA Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 7.3.1956  

Członek „dowództwa wojskowego”, które przy
jęło odpowiedzialność za zamach stanu przepro
wadzony w dniu 12 kwietnia 2012 r. 
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Nazwisko 
Informacje identyfikujące (data i miejsce 
urodzenia (data ur. i miejsce ur.), numer 

paszportu/dowodu tożsamości itp.) 
Powody umieszczenia w wykazie 

Funkcja: inspektor generalny sił 
zbrojnych 

Data wskazania przez ONZ: 18.5.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782449 

4. Ibraima CAMARÁ 

(alias „Papa 
Camará”) 

Obywatelstwo: Gwinea Bissau 

Data ur.: 11.5.1964 

Dane rodziców: Suareba Camará (imię 
i nazwisko ojca) i Sale Queita (imię 
i nazwisko matki) 

Funkcja: a) generał brygady b) szef 
sztabu sił powietrznych 

Paszport dyplomatyczny nr 
AAID00437 

Data wydania: 18.2.2010 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 18.2.2013 

Data wskazania przez ONZ: 18.5.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5781782 

Członek „dowództwa wojskowego”, które przy
jęło odpowiedzialność za zamach stanu przepro
wadzony w dniu 12 kwietnia 2012 r. 

5. Daba NAUALNA 

(alias „Daba Na 
Walna”) 

Obywatelstwo: Gwinea Bissau 

Data ur.: 6.6.1966 

Dane rodziców: Samba Naualna (imię 
i nazwisko ojca) i In-Uasne Nanfafe 
(imię i nazwisko matki) 

Funkcja: a) podpułkownik b) rzecznik 
„dowództwa wojskowego” 

Paszport nr SA0000417 

Data wydania: 29.10.2003 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 10.3.2013 

Data wskazania przez ONZ: 18.5.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782452 

Rzecznik „dowództwa wojskowego”, które przy
jęło odpowiedzialność za zamach stanu przepro
wadzony w dniu 12 kwietnia 2012 r. 
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Nazwisko 
Informacje identyfikujące (data i miejsce 
urodzenia (data ur. i miejsce ur.), numer 

paszportu/dowodu tożsamości itp.) 
Powody umieszczenia w wykazie 

6. Sanha CLUSSÉ Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 28.9.1965 

Dane rodziców: Clusse Mutcha (imię 
i nazwisko ojca) i Dalu Imbungue (imię 
i nazwisko matki) 

Funkcja: a) kapitan (marynarki) b) 
pełniący funkcję szefa sztabu 
marynarki 

Paszport: SA 0000515 

Data wydania: 8.12.2003 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 29.8.2013 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782435 

Członek „dowództwa wojskowego”, które przy
jęło odpowiedzialność za zamach stanu przepro
wadzony w dniu 12 kwietnia 2012 r. Bliski 
współpracownik Antónia Injai. Sanha Clussé na
leżał do delegacji „dowództwa wojskowego”, 
która uczestniczyła w spotkaniu z ECOWAS 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. w Abidżanie. 

7. Cranha DANFÁ Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 5.3.1957 

Funkcja: a) pułkownik b) szef operacji 
wspólnego sztabu sił zbrojnych 

Paszport: AAIN29392 

Data wydania: 29.9.2011 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 29.9.2016 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782442 

Członek „dowództwa wojskowego”, które przy
jęło odpowiedzialność za zamach stanu przepro
wadzony w dniu 12 kwietnia 2012 r. Bliski do
radca szefa sztabu sił zbrojnych Antónia Injai. 

8. Idrissa DJALÓ 

(alias: Idriça Djaló) 

Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 18 grudnia 1954 r. 

Funkcja: a) major b) doradca ds. 
protokołu szefa sztabu sił zbrojnych c) 
pułkownik d) następnie szef protokołu 
kwatery głównej sił zbrojnych 

Paszport: AAISO40158 

Data wydania: 12.10.2012 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 2.10.2015 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012))  

Osoba kontaktowa w „dowództwie wojskowym”, 
które przyjęło odpowiedzialność za zamach 
stanu przeprowadzony dnia 12 kwietnia 2012 r. 
i jeden z jego najaktywniejszych członków. Był 
jednym z pierwszych oficerów, którzy publicznie 
przyznali się do przynależności do „dowództwa 
wojskowego” po podpisaniu jednego z pierw
szych komunikatów wydanych przez to dowódz
two (nr 5 z dnia 13 kwietnia 2012 r.). Major 
Djaló służy także w wywiadzie wojskowym. 
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Nazwisko 
Informacje identyfikujące (data i miejsce 
urodzenia (data ur. i miejsce ur.), numer 

paszportu/dowodu tożsamości itp.) 
Powody umieszczenia w wykazie 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782443 

9. Tchipa NA BIDON Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 28.5.1954 

Dane rodziców: „Nabidom” 

Funkcja: a) podpułkownik b) szef 
wywiadu 

Paszport: paszport dyplomatyczny 
DA0001564 

Data wydania: 30.11.2005 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 15.5.2011 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782446 

Członek „dowództwa wojskowego”, które przy
jęło odpowiedzialność za zamach stanu przepro
wadzony w dniu 12 kwietnia 2012 r. 

10. Tcham NA MAN 

(alias Namam) 

Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 27.2.1953 

Dane rodziców: Biute Naman (imię 
i nazwisko ojca) i Ndjade Na Noa (imię 
i nazwisko matki) 

Funkcja: a) podpułkownik b) szef 
szpitala wojskowego sił zbrojnych 

Paszport: SA0002264 

Data wydania: 24.7.2006 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 23.7.2009 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782448 

Członek „dowództwa wojskowego”, które przy
jęło odpowiedzialność za zamach stanu przepro
wadzony w dniu 12 kwietnia 2012 r. Jest także 
członkiem Wysokiego Dowództwa Wojskowego 
(najważniejszego organu w hierarchii sił zbroj
nych Gwinei-Bissau). 

11. Júlio NHATE Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 28.9.1965 

Funkcja: a) podpułkownik b) dowódca 
pułku spadochronowego 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782454 

Członek „dowództwa wojskowego”, które przy
jęło odpowiedzialność za zamach stanu przepro
wadzony w dniu 12 kwietnia 2012 r. Jako 
wierny sojusznik Antónia Injai podpułkownik Jú
lio Nhate ponosi znaczną odpowiedzialność za 
zamach stanu z dnia 12 kwietnia 2012 r., gdyż 
kierował operacją wojskową.   
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ZAŁĄCZNIK III  

Nazwisko 
Informacje identyfikujące (data i miejsce 
urodzenia (data ur. i miejsce ur.), numer 

paszportu/dowodu tożsamości itp.) 
Powody umieszczenia w wykazie 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

1. António INJAI 

(alias „António 
INDJAI”) 

Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 20.1.1955 

Miejsce ur.: Encheia, Sector de Bissorá, 
Região de Oio, Guiné-Bissau 

Dane rodziców: Wasna Injai (imię 
i nazwisko ojca) i Quiritche Cofte (imię 
i nazwisko matki) 

Funkcja: a) generał broni b) szef sztabu 
sił zbrojnych 

Paszport: paszport dyplomatyczny 
AAID00435 

Data wydania: 18.2.2010 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 18.2.2013 

Data wskazania przez ONZ: 18.5.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782445 

António Injai był osobiście za
angażowany w planowanie re
belii i kierowanie nią w dniu 
1 kwietnia 2010 r.; rebelia za
kończyła się nielegalnym uwię
zieniem premiera Carla Go
mesa Juniora oraz ówczesnego 
szefa sztabu sił zbrojnych José 
Zamory Induty; podczas wy
borów w 2012 r. António In
jai, jako szef sztabu sił zbroj
nych, groził w swoich oświad
czeniach obaleniem wybranych 
władz i przerwaniem procesu 
wyborczego; António Injai 
uczestniczył w operacyjnym 
planowaniu zamachu stanu 
przeprowadzonego w dniu 
12 kwietnia 2012 r. Pierwszy 
komunikat po zamachu stanu 
sygnowany przez „dowództwo 
wojskowe” został wydany 
przez sztab ogólny sił zbroj
nych, którym dowodzi generał 
Injai. 

3.5.2012 

2. Mamadu TURE 

(alias „N'Krumah”) 

Obywatelstwo: Gwinea Bissau 

Data ur.: 26.4.1947 

Funkcja: a) generał dywizji b) zastępca 
szefa sztabu sił zbrojnych 

Paszport dyplomatyczny nr 
DA0002186 

Data wydania: 30.3.2007 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 26.8.2013 

Data wskazania przez ONZ: 18.5.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782456 

Członek „dowództwa wojsko
wego”, które przyjęło odpo
wiedzialność za zamach stanu 
przeprowadzony w dniu 12 
kwietnia 2012 r. 

3.5.2012 

3. Estêvão NA MENA Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 7.3.1956 

Funkcja: inspektor generalny sił 
zbrojnych 

Data wskazania przez ONZ: 18.5.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782449 

Członek „dowództwa wojsko
wego”, które przyjęło odpo
wiedzialność za zamach stanu 
przeprowadzony w dniu 
12 kwietnia 2012 r. 

3.5.2012 
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Nazwisko 
Informacje identyfikujące (data i miejsce 
urodzenia (data ur. i miejsce ur.), numer 

paszportu/dowodu tożsamości itp.) 
Powody umieszczenia w wykazie 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

4. Ibraima CAMARÁ 

(alias „Papa 
Camará”) 

Obywatelstwo: Gwinea Bissau 

Data ur.: 11.5.1964 

Dane rodziców: Suareba Camará (imię 
i nazwisko ojca) i Sale Queita (imię 
i nazwisko matki) 

Funkcja: a) generał brygady b) szef 
sztabu sił powietrznych 

Paszport dyplomatyczny nr 
AAID00437 

Data wydania: 18.2.2010 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 18.2.2013 

Data wskazania przez ONZ: 18.5.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ 
nr 2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5781782 

Członek „dowództwa wojsko
wego”, które przyjęło odpo
wiedzialność za zamach stanu 
przeprowadzony w dniu 12 
kwietnia 2012 r. 

3.5.2012 

5. Daba NAUALNA 

(alias „Daba Na 
Walna”) 

Obywatelstwo: Gwinea Bissau 

Data ur.: 6.6.1966 

Dane rodziców: Samba Naualna (imię 
i nazwisko ojca) i In-Uasne Nanfafe 
(imię i nazwisko matki) 

Funkcja: a) podpułkownik b) rzecznik 
„dowództwa wojskowego” 

Paszport nr SA0000417 

Data wydania: 29.10.2003 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 10.3.2013 

Data wskazania przez ONZ: 18.5.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ 
nr 2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782452 

Rzecznik „dowództwa wojsko
wego”, które przyjęło odpo
wiedzialność za zamach stanu 
przeprowadzony w dniu 
12 kwietnia 2012 r. 

3.5.2012 

9. Cranha DANFÁ Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 5.3.1957 

Funkcja: a) pułkownik b) szef operacji 
wspólnego sztabu sił zbrojnych 

Paszport: AAIN29392 

Data wydania: 29.9.2011 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 29.9.2016  

Członek „dowództwa wojsko
wego”, które przyjęło odpo
wiedzialność za zamach stanu 
przeprowadzony w dniu 
12 kwietnia 2012 r. Bliski do
radca szefa sztabu sił zbroj
nych Antónia Injai. 

1.6.2012 
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Nazwisko 
Informacje identyfikujące (data i miejsce 
urodzenia (data ur. i miejsce ur.), numer 

paszportu/dowodu tożsamości itp.) 
Powody umieszczenia w wykazie 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782442 

11. Sanhá CLUSSÉ Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 28.9.1965 

Dane rodziców: Clusse Mutcha (imię 
nazwisko ojca) i Dalu Imbungue (imię 
nazwisko matki) 

Funkcja: a) kapitan (marynarki) b) 
pełniący funkcję szefa sztabu 
marynarki 

Paszport: SA 0000515 

Data wydania: 8.12.2003 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 29.8.2013 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782435 

Członek „dowództwa wojsko
wego”, które przyjęło odpo
wiedzialność za zamach stanu 
przeprowadzony w dniu 12 
kwietnia 2012 r. Bliski współ
pracownik Antónia Injai. 
Sanhá Clussé należał do dele
gacji „dowództwa wojsko
wego”, która uczestniczyła 
w spotkaniu z ECOWAS 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. 
w Abidżanie. 

1.6.2012 

12. Júlio NHATE Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 28.9.1965 

Funkcja: a) podpułkownik b) dowódca 
pułku spadochronowego 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782454 

Członek „dowództwa wojsko
wego”, które przyjęło odpo
wiedzialność za zamach stanu 
przeprowadzony w dniu 
12 kwietnia 2012 r. Jako 
wierny sojusznik Antónia Injai 
podpułkownik Júlio Nhate po
nosi dużą odpowiedzialność za 
zamach stanu z 12 kwiet
nia 2012 r., gdyż kierował 
operacją wojskową. 

1.6.2012 

13. Tchipa NA BIDON Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 28.5.1954 

Dane rodziców: „Nabidom” 

Funkcja: a) podpułkownik b) szef 
wywiadu 

Paszport: paszport dyplomatyczny 
DA0001564  

Członek „dowództwa wojsko
wego”, które przyjęło odpo
wiedzialność za zamach stanu 
przeprowadzony w dniu 
12 kwietnia 2012 r. 

1.6.2012 
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Nazwisko 
Informacje identyfikujące (data i miejsce 
urodzenia (data ur. i miejsce ur.), numer 

paszportu/dowodu tożsamości itp.) 
Powody umieszczenia w wykazie 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

Data wydania: 30.11.2005 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 15.5.2011 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782446 

14. Tcham NA MAN 

(alias Namam) 

Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 27.2.1953 

Dane rodziców: Biute Naman (imię 
i nazwisko ojca) i Ndjade Na Noa (imię 
i nazwisko matki) 

Funkcja: a) podpułkownik b) szef 
szpitala wojskowego sił zbrojnych 

Paszport: SA0002264 

Data wydania: 24.7.2006 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 23.7.2009 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782448 

Członek „dowództwa wojsko
wego”, które przyjęło odpo
wiedzialność za zamach stanu 
przeprowadzony w dniu 
12 kwietnia 2012 r. Jest także 
członkiem Wysokiego Do
wództwa Wojskowego (naj
ważniejszego organu w hierar
chii sił zbrojnych Gwinei-Bis
sau). 

1.6.2012 

16. Idrissa DJALÓ 

(alias: Idriça Djaló) 

Obywatelstwo: Gwinea-Bissau 

Data ur.: 18 grudnia 1954 r. 

Funkcja: a) major b) doradca ds. 
protokołu szefa sztabu sił zbrojnych c) 
pułkownik d) następnie szef protokołu 
kwatery głównej sił zbrojnych 

Paszport: AAISO40158 

Data wydania: 12.10.2012 

Miejsce wydania: Gwinea-Bissau 

Data ważności: 2.10.2015 

Data wskazania przez ONZ: 18.7.2012 
(zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 
2048 (2012)) 

Link do specjalnego ogłoszenia RB 
ONZ i Interpolu: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5782443 

Osoba kontaktowa w „dowódz
twie wojskowym”, które przy
jęło odpowiedzialność za za
mach stanu przeprowadzony 
dnia 12 kwietnia 2012 r. i je
den z jego najaktywniejszych 
członków. Był jednym z pierw
szych oficerów, którzy publicz
nie przyznali się do przynależ
ności do „dowództwa wojsko
wego” po podpisaniu jednego 
z pierwszych komunikatów 
wydanych przez to dowódz
two (nr 5 z dnia 13 kwietnia 
2012 r.). Major Djaló służy 
także w wywiadzie wojsko
wym. 

18.7.2012.   
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