
DECIZII 

DECIZIA 2011/101/PESC A CONSILIULUI 

din 15 februarie 2011 

privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special 
articolul 29, 

întrucât: 

(1) La 19 februarie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 
2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive 
împotriva Zimbabwe ( 1 ). 

(2) Decizia 2010/92/PESC ( 2 ) a Consiliului, adoptată la 
15 februarie 2010, a prelungit aplicarea măsurilor 
restrictive prevăzute în Poziția comună 2004/161/PESC 
până la 20 februarie 2011. 

(3) Pe baza revizuirii Poziției comune 2004/161/PESC, 
aplicarea măsurilor restrictive ar trebui prelungită până 
la 20 februarie 2012. 

(4) Totuși, nu mai există motive pentru menținerea numelor 
anumitor persoane pe lista de persoane și entități cărora 
li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Poziția 
comună 2004/161/PESC. 

(5) Măsurile de punere în aplicare ale Uniunii sunt prevăzute 
în Regulamentul (CE) nr. 314/2004 al Consiliului din 
19 februarie 2004 privind anumite măsuri restrictive 
împotriva Zimbabwe ( 3 ), 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

În sensul prezentei decizii, prin „asistență tehnică” se înțelege 
asistența tehnică privind activitățile de reparații, dezvoltare, 
fabricare, montare, testare, întreținere sau orice alte servicii 
tehnice, care poate îmbrăca următoarele forme: instruire, 
consultanță, formare, transmitere de cunoștințe sau calificări 
operaționale sau servicii de consultanță; asistența tehnică 
include asistența verbală. 

Articolul 2 

(1) Sunt interzise vânzarea și furnizarea către Zimbabwe, 
precum și transferul și exportul către această țară: 

(a) de către resortisanți ai statelor membre; 

(b) de pe teritoriul statelor membre; sau 

(c) prin utilizarea de nave și aeronave aflate sub pavilionul unui 
stat membru, 

a armamentului și materialelor conexe de orice tip, inclusiv 
armele și munițiile, vehiculele și echipamentele militare, echipa
mentele paramilitare și piesele de schimb pentru acestea, 
precum și echipamentele susceptibile de a fi utilizate în scopul 
represiunii interne, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul 
statelor membre. 

(2) Sunt interzise: 

(a) acordarea, vânzarea, furnizarea sau transferul de asistență 
tehnică, de servicii de brokeraj și de alte servicii aferente 
activităților militare și livrării, fabricării, întreținerii și 
utilizării armelor și materialelor conexe, de orice tip, 
inclusiv armele și munițiile, vehiculele și echipamentele 
militare, echipamentele paramilitare și piesele de schimb 
pentru acestea, precum și echipamentele susceptibile de a 
fi utilizate în scopul represiunii interne, direct sau indirect, 
către orice persoană, entitate sau organism care se află pe 
teritoriul statului Zimbabwe sau în scopul utilizării în 
această țară; 

(b) acordarea de finanțări sau de asistență financiară în legătură 
cu activități militare, în special subvenții, împrumuturi sau o 
asigurare a creditelor de export, cu ocazia oricărei vânzări, 
furnizări, a oricărui transfer sau export de arme și de 
materiale conexe, precum și în legătură cu echipamente 
susceptibile de a fi utilizate în scopul represiunii interne, 
direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau 
organism din Zimbabwe sau în scopul utilizării în această 
țară. 

Articolul 3 

(1) Articolul 2 nu se aplică: 

(a) vânzării, furnizării, transferului sau exportului de echi
pamente militare neletale sau de echipamente care pot fi 
utilizate în scopuri de reprimare internă, destinate exclusiv 
unor scopuri umanitare sau de protecție sau unor programe 
ale Organizației Națiunilor Unite și ale UE privind crearea de 
instituții, sau de material destinat operațiunilor UE și ale 
Organizației Națiunilor Unite de gestionare a crizelor;
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(b) acordării de finanțări sau de ajutor financiar în legătură cu 
aceste echipamente; 

(c) acordării unei asistențe tehnice în legătură cu aceste echi
pamente, cu condiția ca orice exporturi legate de respec
tivele echipamente să fi fost în prealabil aprobate de auto
ritatea competentă respectivă. 

(2) Articolul 2 nu se aplică hainelor de protecție, inclusiv 
vestele antiglonț și căștile militare, temporar exportate în 
Zimbabwe de către personalul Organizației Națiunilor Unite, 
personalul UE sau al statelor sale membre, reprezentanții 
mijloacelor de informare în masă, personalul umanitar, 
personalul de ajutor pentru dezvoltare și personalul asociat 
pentru utilizarea exclusivă de către aceștia. 

Articolul 4 

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a 
împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor a membrilor 
guvernului din Zimbabwe și a persoanelor fizice asociate 
acestora, precum și a altor persoane fizice ale căror activități 
aduc atingere în mod grav democrației, respectării drepturilor 
omului și statului de drept în Zimbabwe. Persoanele avute în 
vedere în prezentul alineat sunt enumerate în anexă. 

(2) Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze 
propriilor resortisanți accesul pe teritoriul său. 

(3) Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat 
membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume: 

(a) în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale 
interguvernamentale; 

(b) în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale 
convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate 
sub auspiciile sale; sau 

(c) în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și 
imunități; 

(d) în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Pactul de la 
Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia. 

Consiliul este informat corespunzător în fiecare din aceste 
cazuri. 

(4) Alineatul (3) se aplică de asemenea în cazul în care un 
stat membru este o țară-gazdă a Organizației pentru Securitate 
și Cooperare în Europa (OSCE). 

(5) Statele membre pot face derogări de la măsurile 
menționate la alineatul (1), în cazul în care deplasarea unei 
persoane este justificată de motive umanitare urgente și impe
rioase, sau, în cazuri excepționale, atunci când persoana se 
deplasează pentru a participa la reuniuni interguvernamentale, 
inclusiv la reuniuni organizate la inițiativa Uniunii Europene, în 

cadrul cărora se desfășoară un dialog politic vizând în mod 
direct, imediat și semnificativ promovarea democrației, a drep
turilor omului și a statului de drept în Zimbabwe. 

(6) Statele membre care doresc să acorde derogări în sensul 
alineatului (5) informează Consiliul în scris cu privire la aceasta. 
Se consideră că derogarea este acordată, cu excepția cazului în 
care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun în scris 
în termen de 48 de ore de la primirea comunicării în cauză. În 
cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun, 
derogarea nu este acordată, cu excepția cazului în care un stat 
membru dorește să acorde derogarea din motive umanitare 
urgente și imperioase. În acest caz, Consiliul, hotărând cu majo
ritate calificată, poate decide acordarea derogării propuse. 

(7) În cazul în care, în aplicarea alineatelor (3)-(6), un stat 
membru autorizează persoanele menționate în anexă să intre 
sau să se deplaseze în tranzit pe teritoriul său, această auto
rizație este strict limitată la obiectivul pentru care a fost 
acordată și la persoanele pe care le vizează în mod direct. 

Articolul 5 

(1) Se îngheață toate capitalurile și resursele economice care 
aparțin membrilor guvernului din Zimbabwe sau oricărei 
persoane fizice sau juridice, entitate sau organism asociate 
acestora sau aparținând altor persoane fizice sau juridice ale 
căror activități aduc atingere în mod grav democrației, 
respectării drepturilor omului și statului de drept în 
Zimbabwe. Lista persoanelor și a entităților avute în vedere în 
prezentul alineat figurează în anexă. 

(2) Persoanelor fizice sau juridice, entităților sau orga
nismelor a căror listă este prevăzută în anexă nu li se pot 
pune la dispoziție, direct sau indirect, nici un fel de capitaluri 
sau resurse economice. 

(3) Se pot acorda derogări pentru fondurile sau resursele 
economice care sunt: 

(a) necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv cele destinate 
alimentelor, chiriilor sau rambursărilor de împrumuturi 
ipotecare, medicamentelor și cheltuielilor medicale, impo
zitelor, primelor de asigurare și serviciilor publice; 

(b) destinate exclusiv plății unor onorarii profesionale rezo
nabile și rambursării cheltuielilor pentru servicii juridice; 

(c) destinate exclusiv plății taxelor sau acoperirii cheltuielilor de 
păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse 
economice înghețate; 

(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare. 

(4) Alineatul (2) nu se aplică plăților din conturile înghețate: 

(a) dobânzi sau alte câștiguri generate de aceste conturi; sau
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(b) plăților cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau 
obligații anterioare datei la care aceste conturi au fost 
supuse măsurilor restrictive, 

cu condiția ca aceste dobânzi, alte beneficii și plăți să facă în 
continuare obiectul alineatului (1). 

Articolul 6 

(1) Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, adoptă modificările aduse listei 
prevăzute în anexă, în funcție de evoluția situației politice din 
Zimbabwe. 

(2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii 
persoanei sau entității respective, fie direct, dacă dispune de 
adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț care să ofere 
persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta 
observații. 

(3) În cazul în care sunt transmise observații sau sunt 
prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează 
decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în 
cauză. 

Articolul 7 

(1) Anexa include motivele pentru includerea pe listă a 
persoanelor fizice sau juridice și a entităților respective. 

(2) De asemenea, anexa include informațiile necesare identi
ficării persoanelor fizice sau juridice sau entităților în cauză, în 
cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce 
privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde 

numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, 
numărul pașaportului și cărții de identitate, sexul, adresa, dacă 
este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce 
privește persoanele juridice sau entitățile, astfel de informații 
pot cuprinde numele, locul și data înregistrării, numărul de 
înregistrare și sediul. 

Articolul 8 

Pentru ca dispozițiile menționate anterior să aibă cel mai mare 
impact posibil, Uniunea încurajează statele terțe să adopte 
măsuri restrictive analoge celor prevăzute de prezenta decizie. 

Articolul 9 

Poziția comună 2004/161/PESC se abrogă. 

Articolul 10 

(1) Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării. 

(2) Prezenta decizie se aplică până la 20 februarie 2012. 

Prezenta decizie este reexaminată permanent și este reînnoită 
sau modificată, după caz, în situația în care Consiliul 
apreciază că obiectivele acesteia nu au fost atinse. 

Adoptată la Bruxelles, 15 februarie 2011. 

Pentru Consiliu 
Președintele 

MATOLCSY Gy.
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ANEXĂ 

LISTA PERSOANELOR ȘI A ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLELE 4 ȘI 5 

I. Persoane 

Nume (și eventuale pseudonime) Date de identificare Motivele desemnării 

1. Mugabe, Robert Gabriel Președinte, data nașterii 21.2.1924, 
Pașaport AD001095. 

Șeful guvernului și responsabil pentru 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

2. Abu Basutu, Titus MJ General de corp aerian, 
Matebeleland South. 

Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

3. Barwe, Reuben Ziarist la Zimbabwe Broadcasting 
Corporation, data nașterii: 
19.3.1953, 
pașaport BN311374. 

A incitat la campania de teroare orchestrată 
de guvern înaintea și în timpul alegerilor din 
2008. 

4. Bonyongwe, Happyton Director general, Organizația 
Centrală de Spionaj, data nașterii 
6.11.1960, 
pașaport: AD002214. 

Legături cu guvernul și complice la formarea 
sau conducerea unei politici de stat represive 

5. Bredenkamp, John Arnold Om de afaceri, data nașterii: 
11.8.1940, 
pașapoarte: Țările de Jos (1285143, 
expirat), Zimbabwe (Z01024064, 
Z153612), Surinam (367537C). 

Om de afaceri cu legături puternice cu 
guvernul din Zimbabwe. A furnizat ajutor 
financiar și de alt tip regimului, inclusiv prin 
intermediul companiilor sale (a se vedea de 
asemenea punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28 din partea 
a II-a). 

6. Buka (alias Bhuka), Flora Cabinetul președintelui (fost 
ministru al afacerilor speciale, 
însărcinat cu fondul funciar și 
programe de realocare, fost 
ministru de stat în cabinetul 
vicepreședintelui și fost ministru de 
stat însărcinat cu programul de 
reformă funciară în cabinetul 
președintelui), data nașterii 
25.2.1968. 

Fost membru al guvernului și implicată în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

7. Bvudzijena, Wayne Comisar adjunct de poliție, 
purtător de cuvânt al poliției 

Membru al forțelor de securitate, purtând o 
mare responsabilitate pentru apărarea unor 
grave încălcări ale drepturilor omului. 

8. Chapfika, David Fost adjunct al ministrului 
agriculturii (fost adjunct al 
ministrului de finanțe), data 
nașterii: 7.4.1957. 

Fost membru al guvernului și implicat în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

9. Charamba, George Secretar permanent, Departamentul 
pentru informații și publicitate, 
data nașterii: 4.4.1963, 
Pașaport AD002226. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

10. Chidarikire, Faber Edmund Guvernator al provinciei 
Mashonaland West, fost primar al 
Chinhoyi, data nașterii: 6.6.1946. 

Legături cu guvernul. 

11. Chigudu, Tinaye Fost guvernator al provinciei 
Manicaland. 

Legături cu guvernul, purtând o mare 
responsabilitate pentru încălcări grave ale 
drepturilor omului.
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Nume (și eventuale pseudonime) Date de identificare Motivele desemnării 

12. Chigwedere, Aeneas Soko Guvernator al provinciei 
Mashonaland East, data nașterii 
25.11.1939 

Fost membru al guvernului și implicată în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

13. Chihota, Phineas Adjunct al ministrului industriei și 
comerțului internațional. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

14. Chihuri, Augustine Comisar de poliție, data nașterii: 
10.3.1953. 

Membru al forțelor de securitate, purtând o 
mare responsabilitate pentru încălcări grave 
ale dreptului la adunare pașnică. 

15. Chimbudzi, Alice Membru al Comitetului 
Politbiroului ZANU-PF. 

Membru al politbiroului având legături 
strânse cu guvernul și politica sa. 

16. Chimedza, Paul Președinte al Asociației Medicale 
din Zimbabwe, doctor, data 
nașterii: 29.6.1967. 

Implicat în activități care subminează în mod 
grav democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

17. Chimutengwende, 
Chenhamo Chekezha 

Fost ministru de stat pentru afaceri 
publice și interactive (fost ministru 
al poștei și telecomunicațiilor), data 
nașterii: 28.8.1943. 

Fost membru al guvernului și implicată în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

18. Chinamasa, Monica Președinte al Uniunii Naționale a 
Fermierilor din Zimbabwe, 
căsătorită cu Patrick Chinamasa, 
data nașterii: 1950. 

Susținătoare și beneficiară a regimului prin 
asociere strânsă cu membri-cheie ai 
guvernului și implicată în activități care 
subminează statul de drept. 

19. Chinamasa, Patrick 
Anthony 

Ministrul justiției, afacerilor juridice 
și parlamentare, data nașterii: 
25.1.1947. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

20. Chindori-Chininga, Edward 
Takaruza 

Fost ministru al minelor și 
mineritului, data nașterii: 
14.3.1955. 

Fost membru al guvernului, având în 
continuare legături cu guvernul. 

21. Chinotimba, Joseph Vice-președinte al Asociației 
naționale a veteranilor războiului 
de eliberare din Zimbabwe, șef al 
milițiilor Zanu-PF 

Implicat în activități care subminează în mod 
grav democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept, inclusiv implicarea 
directă în campania de teroare desfășurată 
înaintea și în timpul alegerilor. 

22. Chipanga, Tongesai 
Shadreck 

Fost adjunct al ministrului 
afacerilor interne, data nașterii: 
10.10.1940. 

Fost membru al guvernului, având în 
continuare legături cu guvernul. 

23. Chipwere, Augustine Colonel, Bindura South. Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

24. Chiremba, Mirirai Șeful Departamentului de 
informații financiare al Băncii 
Centrale, data nașterii: 14.5.1962. 

Legături cu guvernul și complice la formarea 
sau conducerea unei politici de stat represive 

25. Chitakunye, Eliphas Curtea Supremă de Justiție A refuzat să permită investigarea răpirii și 
torturării de către agenți de securitate.
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Nume (și eventuale pseudonime) Date de identificare Motivele desemnării 

26. Chiwenga, Constantine Comandantul forțelor de apărare 
din Zimbabwe, general (fost 
comandant al armatei, general 
locotenent), data nașterii: 
25.8.1956. 

Membru al forțelor de securitate și complice 
la formarea sau conducerea unei politici de 
stat represive. 

27. Chiwenga, Jocelyn Femeie de afaceri, data nașterii: 
19.5.1955, soția generalului 
Chiwenga, șeful Statului Major al 
Forțelor Armate. 

Implicat în activități care subminează în mod 
grav democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

28. Chiweshe, George Președinte al Comisiei Electorale 
din Zimbabwe (judecător la Curtea 
Supremă și președinte al 
controversatului comitet de 
delimitare), data nașterii: 4.6.1953. 

Legături cu guvernul și complice la formarea 
sau conducerea unei politici de stat represive 

29. Chiwewe, Willard Fost guvernator al provinc iei 
Masvingo (fost secretar superior 
responsabil pentru afaceri speciale 
în cabinetul președintelui), data 
nașterii 19.3.1949 

Fost membru al guvernului, având în 
continuare legături cu guvernul și purtând o 
mare responsabilitate pentru încălcări grave 
ale drepturilor omului. 

30. Chombo, Ignatius Morgan 
Chiminya 

Ministrul administrației locale, 
lucrărilor publice și dezvoltării 
urbane, data nașterii: 1.8.1952. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

31. Deketeke, Pikirayi Președinte al Autorității de 
Difuzare din Zimbabwe și redactor 
al ziarului oficial pro- 
guvernamental „The Herald”. 

Legături cu guvernul și implicat în activități 
care subminează grav libertatea de expresie și 
presa. 

32. Dinha, Martin Guvernatorul provinciei 
Mashonaland Central 

Legături cu guvernul. 

33. Dube, Tshinga Judge Director al Zimbabwe Defence 
Industries și candidat al ZANU-PF 
la alegerile parlamentare, colonel în 
rezervă, data nașterii: 3.7.1941. 

Legături cu guvernul și complice la formarea 
sau conducerea unei politici de stat represive 

34. Goche, Nicholas 
Tasunungurwa 

Ministru al serviciilor publice, 
muncii și protecției sociale (fost 
ministru de stat pentru securitatea 
națională în cabinetul 
președintelui), data nașterii: 
1.8.1946. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

35. Gono, Gideon Guvernatorul Băncii Centrale din 
Zimbabwe, data nașterii: 
29.11.1959. 

Legături cu guvernul și complice la formarea 
sau conducerea unei politici de stat represive 

36. Gumbo, Rugare Eleck 
Ngidi 

Fost ministru al agriculturii (fost 
ministru al dezvoltării economice), 
data nașterii: 8.3.1940. 

Fost membru al guvernului și implicată în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

37. Gurira, Cephas T. Colonel, Mhondoro Mubaira. Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

38. Gwekwerere, Stephen Colonel, Chinhoyi. Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor.
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39. Hungwe, Josaya (alias 
Josiah) Dunira 

Fost guvernator al provinciei 
Masvingo, data nașterii 
07.11.1935. 

Legături cu guvernul, purtând o mare 
responsabilitate pentru încălcări grave ale 
drepturilor omului. 

40. Huni, Munyaradzi Jurnalist la ziarul oficial pro- 
guvernamental „The Herald”, data 
nașterii: 24.07.1973, 
pașaport: BN160327. 

A incitat la campania de teroare desfășurată 
înaintea și în timpul alegerilor. 

41. Kachepa, Newton Parlamentar în circumscripția 
Mudzi North. 

Agent-șef de poliție, implicat direct în 
campania de teroare desfășurată înainte și 
după alegeri. 

42. Karakadzai, Mike Tichafa General de brigadă în forțele 
aeriene, Provincia metropolitană 
Harare. 

Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

43. Karimanzira, David 
Ishemunyoro Godi 

Guvernator al provinciei Harare și 
secretar al Politbiroul ZANU PF 
pentru finanțe, data nașterii 
25.05.1947, 

Legături cu guvernul, purtând o mare 
responsabilitate pentru încălcări grave ale 
drepturilor omului. 

44. Kasukuwere, Saviour Adjunct al ministrului pentru 
dezvoltarea tineretului și crearea de 
locuri de muncă și secretar adjunct 
pentru problemele tineretului în 
Politbiroul ZANU PF, data nașterii 
23.10.1970 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

45. Kazangarare, Jawet Consilier al ZANU-PF în Hurungwe 
Nord și veteran de război. 

Direct implicat în campania de teroare 
orchestrată de guvern înaintea și în timpul 
alegerilor. 

46. Kazembe, Joyce Laetitia Vicepreședinte al Comisiei 
Electorale din Zimbabwe și 
președinte al Comisiei de 
monitorizare a presei a Comisiei 
Electorale. 

Împărtășește responsabilitatea pentru alegerile 
frauduloase din anul 2008. 

47. Kereke, Munyaradzi Consilier principal al 
guvernatorului Băncii Centrale a 
Zimbabwe, data nașterii: 
29.7.1972. 

Legături cu guvernul și complice la formarea 
sau conducerea unei politici de stat represive 

48. Khumalo, Sibangumuzi General de brigadă, Matebeleland 
Nord 

Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

49. Kunonga, Nolbert (alias 
Nobert) 

Episcop anglican autoproclamat. Susținător vehement al regimului. Adepții 
acestuia au fost sprijiniți de poliție în 
comiterea unor acte de violență. 

50. Kwainona, Martin Comisar adjunct, data nașterii 
19.1.1953, 
pașaport AD001073. 

Agent-șef de poliție, implicat direct în 
campania de teroare desfășurată înainte și 
după alegeri. 

51. Kwenda, R. Maior, Zaka East Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

52. Langa, Andrew Adjunct al ministrului mediului și 
turismului (fost adjunct al 
ministrului transporturilor și 
comunicațiilor). 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept.
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53. Mabunda, Musarashana Comisar adjunct de poliție. Membru al forțelor de securitate, purtând o 
mare responsabilitate pentru încălcări grave 
ale dreptului la adunare pașnică. 

54. Machaya, Jason (alias 
Jaison) Max Kokerai 

Guvernator al provinciei Midlands. 
Fost ministru al minelor și 
mineritului, data nașterii: 
13.6.1952 

Fost membru al guvernului, având în 
continuare legături cu guvernul. 

55. Made, Joseph Mtakwese Ministru de stat pentru inginerie 
rurală și mecanizare agricolă (fost 
ministru al agriculturii și 
dezvoltării rurale), data nașterii: 
21.11.1954. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

56. Madzongwe, Edna (alias 
Edina) 

Președinte al senatului ZANU-PF, 
data nașterii: 11.7.1943. 

Membru al politbiroului având legături 
strânse cu guvernul și politica sa. 

57. Mahofa, Shuvai Ben Fost adjunct al ministrului pentru 
dezvoltarea tineretului, gen și 
crearea de locuri de muncă, data 
nașterii: 4.4.1941. 

Fost membru al guvernului, având în 
continuare legături cu guvernul. 

58. Mahoso, Tafataona Președinte, Comisia de informare 
mass-media. 

Legături cu guvernul, purtând o mare 
responsabilitate pentru încălcări grave ale 
libertății de expresie și independenței mass 
media. 

59. Makwanya, Judith Ziarist la Zimbabwe Broadcasting 
Corporation, data nașterii: 
22.10.1963. 

A incitat la campania de teroare orchestrată 
de guvern înaintea și în timpul alegerilor din 
2008. 

60. Makwavarara, Sekesai Fost primar al orașului Harare. Legături cu guvernul, purtând o mare 
responsabilitate pentru încălcări grave ale 
drepturilor omului. 

61. Maluleke, Titus Fost guvernator al provinciei 
Masvingo (fost adjunct al 
ministrului educației, sportului și 
culturii). 

Fost membru al guvernului și implicat în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

62. Mangwana, Paul 
Munyaradzi 

Ministru de stat pentru indigenare 
și abilitare, data nașterii: 
10.8.1961. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

63. Manyonda, Kenneth 
Vhundukai 

Fost adjunct al ministrului 
industriei și comerțului 
internațional, data nașterii: 
10.8.1934. 

Fost membru al guvernului, având în 
continuare legături cu guvernul. 

64. Marumahoko, Reuben Adjunct al ministrului afacerilor 
externe (fost adjunct al ministrului 
afacerilor interne), data nașterii: 
4.4.1948. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

65. Mashava, G. Colonel, Chinhoyi Central. Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

66. Masuku, Angeline Guvernator al provinciei 
Matabeleland South și secretar 
pentru persoanele cu handicap și 
persoanele dezavantajate în 
Politbiroul ZANU PF, data nașterii 
14.10.1936. 

Legături cu guvernul, purtând o mare 
responsabilitate pentru încălcări grave ale 
drepturilor omului.
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67. Matanyaire, Munyaradzi Director executiv al Zimbabwe 
Inter-Africa News Agency. 

Legături cu guvernul și implicat în activități 
care subminează grav libertatea de expresie și 
presa. 

68. Mathema, Cain Ginyilitshe 
Ndabazekhaya 

Guvernator al provinciei Bulawayo. Legături cu guvernul, purtând o mare 
responsabilitate pentru încălcări grave ale 
drepturilor omului. 

69. Mathuthu, Thokozile Guvernator al provinciei 
Matabelelandul de Nord și secretar 
adjunct pentru transporturi și 
protecție socială în Politbiroul 
ZANU PF. 

Legături cu guvernul, purtând o mare 
responsabilitate pentru încălcări grave ale 
drepturilor omului. 

70. Matiza, Joel Biggie Adjunct al ministrului pentru 
fondul locativ rural și facilități 
sociale, data nașterii: 17.8.1960. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

71. Matonga, Brighton Adjunct al ministrului informațiilor 
și publicității, anul nașterii 1969. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

72. Mavhaire, Dzikamai Membru al Comitetului 
Politbiroului ZANU PF. 

Membru al politbiroului având legături 
strânse cu guvernul și politica sa. 

73. Mbiriri, Partson Secretar permanent, Ministerul 
Administrației Locale, Lucrărilor 
Publice și Dezvoltării Urbane. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

74. Mhandu, Cairo (alias Kairo) Maior ZNA. Implicat direct în campania de teroare 
desfășurată înainte și după alegeri. 

75. Mhonda, Fidellis Colonel, Rushinga. Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

76. Midzi, Amos Bernard 
(Mugenva) 

Fost ministru al minelor și 
mineritului (fost ministru al 
energiei și dezvoltării energetice), 
data nașterii 04.07.1952. 

Fost membru al guvernului și implicat în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

77. Mnangagwa, Emmerson 
Dambudzo 

Ministrul fondului locativ rural și 
facilităților sociale (fost președinte 
al parlamentului ), data nașterii 
15.09.1946. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

78. Mohadi, Kembo Campbell 
Dugishi 

Ministrul afacerilor interne (fost 
adjunct al ministrului administrației 
locale, lucrărilor publice și fondului 
locativ național), data nașterii 
15.11.1949. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

79. Mombeshora, Millicent 
Sibongile 

Șeful departamentului de 
planificare strategică și proiecte 
speciale al Băncii Centrale, data 
nașterii: 08.07.1965, 
pașaport BN177069. 

Legături cu guvernul și complice la formarea 
sau conducerea unei politici de stat represive 

80. Moyo, Gilbert „Veteran de război”, șef al milițiilor 
ZANU-PF. 

Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor în 
Mashonland West (Chegutu).
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81. Moyo, Jonathan Fost ministru de stat pentru 
informații și publicitate în 
cabinetul președintelui, data 
nașterii 12.01.1957. 

Fost membru al guvernului, implicat în 
activități care au compromis în mod grav 
libertățile fundamentale. 

82. Moyo, July Gabarari Fost ministru al energiei și 
dezvoltării energetice (fost ministru 
al serviciilor publice, muncii și 
protecției sociale), data nașterii 
07.05.1950. 

Fost membru al guvernului, având în 
continuare legături cu guvernul. 

83. Moyo, Sibusio Bussie General de brigadă ZNA. Implicat direct în campania de teroare 
desfășurată înainte și după alegeri. 

84. Moyo, Simon Khaya Ambasador în Africa de Sud și 
Secretar adjunct pentru afaceri 
juridice în Politbiroul ZANU-PF, 
anul nașterii 1945. 

Membru al politbiroului având legături 
strânse cu guvernul și politica sa. 

85. Mpabanga, S. Locotenent-colonel, Mwenezi East Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

86. Mpofu, Obert Moses Ministrul industriei și comerțului 
internațional (fost guvernator al 
provinciei Matabeleland North) 
(Secretar adjunct pentru securitate 
națională în Politbiroul ZANU-PF), 
data nașterii 12.10.1951. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

87. Msipa, Cephas George Fost guvernator al provinciei 
Midlands, data nașterii 7.7.1931. 

Legături cu guvernul, purtând o mare 
responsabilitate pentru încălcări grave ale 
drepturilor omului. 

88. Muchechetere, Happison Director executiv ad interim, 
Zimbabwe Broadcasting 
Corporation. 

Legături cu guvernul și implicat în activități 
care subminează grav libertatea de expresie și 
presa. 

89. Muchena, Henry General de corp aerian, Midlands. Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

90. Muchena, Olivia Nyembesi 
(alias Nyembezi) 

Ministru de stat pentru știință și 
tehnologie în cabinetul 
președintelui (fost ministru de stat 
în cabinetul vicepreședintelui 
Msika), data nașterii: 18.8.1946. 

Membru al guvernului și implicată în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

91. Muchinguri, Oppah Chamu 
Zvipange 

Secretar pentru gen și cultură în 
Politbiroul ZANU-PF (Fost ministru 
pentru aspectele legate de femei, 
gen și dezvoltare comunitară), data 
nașterii 14.12.1958. 

Fost membru al guvernului și implicată în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

92. Muchono, C. Locotenent-Colonel, Mwenezi 
West. 

Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

93. Mudede, Tobaiwa (alias 
Tonneth) 

Grefier general, data nașterii 
22.12.1942. 

Legături cu guvernul și complice la formarea 
sau conducerea politicii de stat. 

94. Mudenge, Isack Stanilaus 
Gorerazvo 

Ministrul învățământului superior 
terțiar (fost ministru al afacerilor 
externe), data nașterii 17.12.1941. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept.
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95. Mudonhi, Columbus Inspector adjunct ZRP (Poliția 
Republicii Zimbabwe. 

Agent-șef de poliție, implicat direct în 
campania de teroare desfășurată înainte și 
după alegeri. 

96. Mudzvova, Paul Sergent. Implicat direct în campania de teroare 
desfășurată înainte și după alegeri. 

97. Mugabe, Grace Data nașterii 23.7.1965, 
Pașaport AD001159. 

Soția șefului guvernului și implicată în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

98. Mugabe, Leo Director al Zimbabwe Defence 
Industries, data nașterii: 28.8.1962 
(alternativ 28.2.1957). 

Om de afaceri cu legături puternice cu 
guvernul din Zimbabwe și nepot al lui Robert 
Mugabe. 

99. Mugariri, Bothwell Fost comisar adjunct de poliție. Fost membru al forțelor de securitate, purtând 
o mare responsabilitate pentru încălcări grave 
ale dreptului la adunare pașnică. 

100. Mujuru, Joyce Teurai Ropa Vicepreședinte (fost ministru al 
resurselor hidrografice și dezvoltării 
infrastructurii), data nașterii 
15.04.1955. 

Membru al guvernului și implicată în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

101. Mujuru, Solomon T.R. Membru superior al Comitetului 
Politbiroului ZANU-PF, data 
nașterii: 01.05.1949. 

Membru al politbiroului având legături 
strânse cu guvernul și politica sa. 

102. Mukosi, Musoro Wegomo Producător la Zimbabwe 
Broadcasting Corporation. 

A incitat la campania de teroare orchestrată 
de guvern înaintea și în timpul alegerilor din 
2008. 

103. Mumba, Isaac Comisar de poliție. Implicat direct în campania de teroare 
desfășurată înainte și după alegeri. 

104. Mumbengegwi, Samuel 
Creighton 

Fost ministru de finanțe, fost 
ministru de stat pentru indigenare 
și abilitare, data nașterii: 
23.10.1942. 

Fost membru al guvernului și implicat în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

105. Mumbengegwi, Simbarashe 
Simbanenduku 

Ministru al afacerilor externe, data 
nașterii 20.7.1945, 
pașaport: AD001086. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

106. Murerwa, Herbert 
Muchemwa 

Fost ministru de finanțe, data 
nașterii 31.7.1941. 

Fost membru al guvernului, având în 
continuare legături cu guvernul. 

107. Musariri, Munyaradzi Comisar adjunct de poliție. Membru al forțelor de securitate, purtând o 
mare responsabilitate pentru încălcări grave 
ale dreptului la adunare pașnică. 

108. Mushohwe, Christopher 
Chindoti 

Guvernator al provinciei 
Manicaland. (Fost ministru al 
transporturilor și comunicațiilor, 
fost adjunct al ministrului 
transporturilor și comunicațiilor), 
data nașterii 6.2.1954. 

Fost membru al guvernului și implicat în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept.
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109. Mutasa, Didymus Noel 
Edwin 

Ministru de stat pentru securitate 
națională, reformă funciară și 
programe de realocare în cabinetul 
președintelui, Secretar ZANU-PF 
pentru administrație, data nașterii 
27.7.1935. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

110. Mutasa, Gertrude Colonel în Forțele de apărare din 
Zimbabwe, căsătorită cu Didymus 
Mutasa (punctul 109). 

Implicată în ocupări de ferme în timpul 
cărora s-au făcut amenințări cu moartea. 

111. Mutasa, Justin Mutsa
wehuni 

Președinte al Zimbabwe 
Broadcasting Holdings și director 
executiv al Zimbabwe Newspapers, 
data nașterii: 6.4.1954, 
pașaport BN498951. 

Legături cu guvernul și implicat în activități 
care subminează grav libertatea de expresie și 
presa. 

112. Mutezo, Munacho Fost ministru pentru resursele 
hidrografice și dezvoltarea 
infrastructurii. 

Fost membru al guvernului și implicat în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

113. Mutinhiri, Ambros (alias 
Ambrose) 

Ministru pentru dezvoltare a 
tineretului, gen și crearea de locuri 
de muncă, general de brigadă în 
rezervă. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

114. Mutiwekuziva, Kenneth 
Kaparadza 

Fost adjunct al ministrului pentru 
dezvoltarea întreprinderilor mici și 
mijlocii și crearea de locuri de 
muncă, data nașterii 27.05.1948. 

Fost membru al guvernului și implicat în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

115. Mutsvunguma, S. Colonel, Headlands. Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

116. Muzenda, Tsitsi V. Membru superior al Comitetului 
Politbiroului ZANU-PF, data 
nașterii: 28.10.1922. 

Membru al politbiroului având legături 
strânse cu guvernul și politica sa. 

117. Muzonzini, Elisha General de brigadă (fost director 
general al Organizației Centrale 
pentru Spionaj), data nașterii: 
24.6.1957. 

Fost membru al forțelor de securitate, purtând 
o mare responsabilitate pentru încălcări grave 
ale dreptului la adunare pașnică. 

118. Mzembi, Walter Adjunct al ministrului pentru 
resursele hidrografice și dezvoltarea 
infrastructurii, data nașterii 
16.03.1964. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

119. Mzilikazi, Morgan S. Colonel (MID), Buhera Central. Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

120. Ncube, Abedinico Adjunct al ministrului serviciilor 
publice, muncii și protecției sociale 
(fost adjunct al ministrului 
afacerilor externe), data nașterii 
13.10.1954. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

121. Ndlovu, Sikhanyiso Fost ministru pentru informații și 
publicitate (fost adjunct al 
ministrului învățământului superior 
și terțiar), data nașterii 20.9.1949. 

Fost membru al guvernului și implicată în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept.
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122. Nguni, Sylvester Ministru pentru dezvoltare 
economică (fost adjunct al 
ministrului agriculturii), data 
nașterii 04.08.1955. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

123. Nhema, Francis Ministrul mediului și turismului, 
data nașterii 17.4.1959. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

124. Nkala, Herbert Președinte al Zimbabwe Newspapers, care 
tipărește documentele de propagandă ale 
statului și președinte al First Banking 
Corporation. 

125. Nkomo, John Landa Fost purtător de cuvânt al Camerei 
Deputaților (fost ministru al 
afacerilor speciale în biroul 
președintelui), Președinte al 
ZANU-PF la nivel național, data 
nașterii: 22.8.1934. 

Fost membru al guvernului și implicat în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

126. Nyambuya, Michael 
Reuben 

Fost ministru al energiei și 
dezvoltării energetice (fost general 
locotenent, guvernator al provinciei 
Manicaland), data nașterii: 
23.7.1955. 

Fost membru al guvernului și implicat în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

127. Nyanhongo, Magadzire 
Hubert 

Adjunct al ministrului transportului 
și comunicațiilor. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

128. Misheck Nyawani Comisar de poliție în rezervă. Implicat direct în campania de teroare 
desfășurată înainte și după alegeri. 

129. Nyikayaramba, Douglas General de brigadă, Mashonaland 
East. 

Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

130. Nyoni, Sithembiso Gile 
Glad 

Ministru pentru dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii și 
crearea de locuri de muncă, data 
nașterii: 20.9.1949. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

131. Parirenyatwa, David 
Pagwese 

Ministrul sănătății și protecției 
copilului (fost adjunct al 
ministrului), data nașterii: 
2.8.1950. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

132. Patel, Bharat Fost procuror general ad interim, 
Justiție, titlu onorific. 

Implicat în activități care subminează în mod 
grav democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

133. Rangwani, Dani Inspector de poliție. Membru al forțelor de securitate și implicat în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

134. Rautenbach, Muller Conrad 
(alias Billy) 

Om de afaceri, data nașterii: 
23.9.1959, 
54 Edinburgh Road, Vainona, 
Harare, Zimbabwe, 
pașaport: BN491589. 

Femeie de afaceri cu legături strânse cu 
guvernul din Zimbabwe, inclusiv prin sprijin 
acordat ofițerilor regimului în timpul 
intervenției Republicii Zimbabwe în 
Republica Democratică Congo (a se vedea de 
asemenea punctul 23 din partea a II-a). 

135. Rugeje, Engelbert Abel General-maior, provincia Masvingo. Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor.
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136. Rungani, Victor TC Colonel, Chikomba. Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

137. Ruwodo, Richard General de brigadă, promovat la 
12 august 2008 la gradul de 
general-maior (în rezervă); fost 
subsecretar de stat permanent în 
Ministerul Apărării, data nașterii: 
14.3.1954. 

Implicat direct în campania de teroare 
desfășurată înainte și după alegeri. 

138. Sakabuya, Morris Adjunct al ministrului 
administrației locale, lucrărilor 
publice și dezvoltării urbane. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

139. Sakupwanya, Stanley Secretar adjunct pentru sănătate și 
protecția copilului în Politbiroul 
ZANU-PF. 

Membru al politbiroului având legături 
strânse cu guvernul și politica sa. 

140. Samkange, Nelson Tapera 
Crispen 

Guvernator al provinciei 
Mashonaland West. 

Legături cu guvernul, purtând o mare 
responsabilitate pentru încălcări grave ale 
drepturilor omului. 

141. Sandi, E. Secretar adjunct pentru aspecte 
legate de femei în Politbiroul 
ZANU-PF. 

Membru al politbiroului având legături 
strânse cu guvernul și politica sa. 

142. Savanhu, Tendai Secretar adjunct pentru 
transporturi și protecție socială în 
ZANU-PF, data nașterii 21.3.1968 

Membru al politbiroului având legături 
strânse cu guvernul și politica sa. 

143. Sekeramayi, Sydney (alias 
Sidney) Tigere 

Ministru al apărării, data nașterii: 
30.3.1944. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

144. Sekeremayi, Lovemore Ofițer electoral șef. Legături cu guvernul și complice la formarea 
sau conducerea unei politici de stat represive. 

145. Shamu, Webster Kotiwani Ministru de stat pentru punerea în 
aplicare a politicilor (fost ministru 
de stat pentru punerea în aplicare a 
politicilor în cabinetul 
președintelui), data nașterii: 
6.6.1945. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

146. Shamuyarira, Nathan 
Marwirakuwa 

Secretar pentru informații și 
publicitate în Politbiroul ZANU-PF, 
data nașterii: 29.9.1928. 

Membru al politbiroului având legături 
strânse cu guvernul și politica sa. 

147. Shiri, Perence (alias Bigboy) 
Samson Chikerema 

Mareșal (forțele armate aeriene), 
data nașterii: 1.11.1955. 

Membru al forțelor de securitate și complice 
la formarea sau conducerea unei politici de 
stat represive. 

148. Shumba, Isaiah 
Masvayamwando 

Adjunct al ministrului educației, 
sportului și culturii, data nașterii: 
3.1.1949. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

149. Shungu, Etherton General de brigadă, Mashonaland 
Central. 

Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

150. Sibanda, Chris Colonel, provincia Bulawayo. Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor.
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151. Sibanda, Jabulani Fost președinte, Asociația națională 
a veteranilor de război, data 
nașterii: 31.12.1970. 

Legături cu guvernul și complice la formarea 
sau conducerea unei politici de stat represive. 

152. Sibanda, Misheck Julius 
Mpande 

Secretar al guvernului (succesorul 
lui Charles Utete), data nașterii: 
3.5.1949. 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

153. Sibanda, Phillip Valerio 
(alias Valentine) 

Comandantul armatei naționale a 
Zimbabwe, general locotenent, data 
nașterii: 25.8.1956. 

Membru al forțelor de securitate și complice 
la formarea sau conducerea unei politici de 
stat represive. 

154. Sigauke, David General de brigadă, provincia Mash 
West. 

Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

155. Sikosana, Absolom Secretar pe probleme de tineret în 
Politbiroul ZANU-PF. 

Membru al politbiroului având legături 
strânse cu guvernul și politica sa. 

156. Tarumbwa, Nathaniel 
Charles 

General de brigadă, Manicaland și 
Mutare South. 

Direct implicat în campania de teroare 
desfășurată înaintea și în timpul alegerilor. 

157. Tomana, Johannes Procuror general. Implicat în activități care subminează în mod 
grav democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

158. Tonderai Matibiri, Innocent Comisar adjunct de poliție. Membru al forțelor de securitate și implicat în 
activități care subminează în mod grav 
democrația, respectul pentru drepturile 
omului și statul de drept. 

159. Utete, Charles Președintele Comitetului 
prezidențial pentru cadastru (fost 
secretar al guvernului), data 
nașterii: 30.10.1938. 

Legături cu guvernul și complice la formarea 
sau conducerea unei politici de stat represive. 

160. Veterai, Edmore Comisar adjunct de poliție, 
comandant, Harare. 

Membru al forțelor de securitate, purtând o 
mare responsabilitate pentru încălcări grave 
ale dreptului la adunare pașnică. 

161. Zhuwao, Patrick Adjunct al ministrului științei și 
tehnologiei (N.B.: nepotul lui 
Mugabe). 

Membru al guvernului și implicat în activități 
care subminează în mod grav democrația, 
respectul pentru drepturile omului și statul de 
drept. 

162. Zimonte, Paradzai Directorul penitenciarelor, data 
nașterii: 4.3.1947. 

Membru al forțelor de securitate și complice 
la formarea sau conducerea unei politici de 
stat represive. 

163. Zvayi, Caesar Jurnalist la ziarul oficial pro- 
guvernamental „The Herald”. 

A incitat la campania de teroare desfășurată 
înaintea și în timpul alegerilor. 

II. Entități 

Denumire Date de identificare Motivele desemnării 

1. Alpha International (PVT) 
Ltd 

Park Road, Camberley, Surrey 
GU15 2SP, UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp.
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2. Breco (Asia Pacific) Ltd Isle of Man Company Registration 
M78647 - 1st Floor, Falcon Cliff, 
Palace Road, Douglas IM2 4LB, Isle 
of Man. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

3. Breco (Europa de Est) Ltd Isle of Man Company Registration 
FC0021189 - Falcon Cliff, Palace 
Road, Douglas IM99 1ZW, Isle of 
Man; Hurst, Reading Berkshire 
RG10 0SQ, UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

4. Breco (Africa de Sud) Ltd Isle of Man Company Registration 
Q1962 - Cumbrae House, Market 
Street, Douglas IM1 2PQ, Isle of 
Man; 9 Columbus Centre, Pelican 
Drive, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

5. Breco (UK) Ltd UK Company Registration 
2969104 - London Road, 
Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 
0DJ, UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

6. Breco Group Thetford Farm, PO Box HP86, 
Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; 
Sandford Lane, Hurst, Reading, 
Berks RG10 0SQ, UK; London 
Road, Sunningdale, Ascot, Berks, 
SL5 0DJ, UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

7. Breco International 25 Broad Street, St. Helier JE2 
3RR, Jersey. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

8. Breco Nominees Ltd UK Company Registration 
2799499 - London Road, 
Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 
0DJ, UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

9. Breco Services Ltd UK Company Registration 
2824946 - London Road, 
Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 
0DJ, UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

10. Cold Comfort Farm Trust 
Co-operative 

7 Cowie Road, Tynwald, Harare, 
Zimbabwe. 

În proprietatea lui Didymus Mutasa; Grace 
Mugabe este de asemenea implicată. 

11. Comoil (PVT) Ltd Block D, Emerald Hill Office, 
Emerald Park, Harare, Zimbabwe. 
2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe 
Street, Box CY22344, Causeway, 
Harare, Zimbabwe. 

În proprietatea lui Saviour Kasukuwere. 

12. Corybantes Ltd London Road, Sunningdale, Ascot, 
Berkshire SL5 0DJ, UK; Titlarks Hill 
Road, Sunningdale, Ascot, 
Berkshire, SL5 0JB, UK 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

13. Divine Homes (PVT) Ltd 6 Hillside Shopping Centre, Harare, 
Zimbabwe; 31 Kensington 
Highlands, Harare, Zimbabwe; 12 
Meredith Drive, Eastlea, Harare, 
Zimbabwe. 

Președinte: David Chapfika.
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14. Echo Delta Holdings Thetford Farm, PO Box HP86, 
Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; 
Sandford Lane, Hurst, Reading, 
Berks RG10 0SQ, UK; London 
Road, Sunningdale, Ascot, Berks, 
SL5 0DJ, UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

15. Famba Safaris 4 Wayhill Lane, Umwisdale, 
Harare, Zimbabwe; PO Box 
CH273, Chisipite, Harare, 
Zimbabwe. 

Acționar principal: Webster Shamu. 

16. Jongwe Printing and 
Publishing Company (PVT) 
Ltd (nume alternativ: 
Jongwe Printing and 
Publishing Co., nume 
alternativ Jongwe Printing 
and Publishing Company) 

14 Austin Road, Coventry Road, 
Workington, PO Box 5988, 
Harare, Zimbabwe. 

Tipografie afiliată ZANU-PF. 

17. M & S Syndicate (PVT) Ltd First Floor, Victory House, 88 
Robert Mugabe Road, Harare, 
Zimbabwe; PO Box 1275, Harare, 
Zimbabwe. 

Companie de investiții a ZANU-PF. 

18. Masters International Ltd UK Company Registration 
2927685 - London Road, 
Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 
0DJ, UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

19. Ndlovu Motorways Sam Nujoma Street, Livingston 
Avenue, Harare, Zimbabwe. 

Controlată de Sikhanyiso Ndlovu. 

20. OSLEG Ltd (nume 
alternativ Operation 
Sovereign Legitimacy) 

Lonhoro House, Union Avenue, 
Harare, Zimbabwe. 

Controlată de armata din Zimbabwe. 

21. Piedmont (UK) Ltd London Road, Sunningdale, Ascot, 
Berkshire SL5 0DJ, UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

22. Raceview Enterprises Zimbabwe. În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

23. Ridgepoint Overseas 
Developments Ltd (nume 
alternativ: Ridgepoint 
Overseas Developments 
Ltd) 

C/o: Mossack Fonseca & Co. BVI 
Ltd, Akara Building, 24 DeCastro 
St, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands, British; P.O. Box 3136, 
Road Town, Tortola, Virgin Islands. 

În proprietatea lui Billy Rautenbach. 

24. Scottlee Holdings (PVT) Ltd 124 Josiah Chinamano Avenue, PO 
Box CY3371, Causeway, Harare, 
Zimbabwe; London Road, 
Sunningdale, Berkshire SL5 0DJ, 
UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

25. Scottlee Resorts Ltd 124 Josiah Chinamano Avenue, PO 
Box CY3371, Causeway, Harare, 
Zimbabwe; London Road, 
Sunningdale, Berkshire SL5 0DJ, 
UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

26. Swift Investments (PVT) 
Ltd 

730 Cowie Road, Tynwald, Harare, 
Zimbabwe; PO Box 3928, Harare, 
Zimbabwe. 

Controlată de Zanu-PF, printre directori se 
numără Vitalis Zvinavashe.
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27. Timpani Export Ltd Isle of Man Company Registration 
3547414 - Falcon Cliff, Palace 
Road, Douglas IM99 1ZW, Isle of 
Man; King Street, Newton Abbot, 
Devon TQ12 2LG, UK; Mapstone 
Hill, Lustleigh, Newton Abbot, 
Devon TQ13 9SE, UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

28. Tremalt Ltd Thetford Farm, PO Box HP86, 
Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; 
Hurst Grove, Hurst, Reading, Berks 
RG10 0SQ, UK; London Road, 
Sunningdale, Ascot, Berks, SL5 
0DJ, UK. 

În proprietatea lui John Arnold Bredenkamp. 

29. Zidco Holdings (a.k.a. 
Zidco Holdings (PVT) Ltd) 

PO Box 1275, Harare, Zimbabwe. Companie de holding financiar a ZANU-PF. 

30. Zimbabwe Defence 
Industries 

10th floor, Trustee House, 55 
Samora Machel Avenue, PO Box 
6597, Harare, Zimbabwe. 

Deținută în totalitate de guvernul Zimbabwe. 
Printre directori se numără Leo Mugabe și 
Solomon Mujuru. 

31. Zimbabwe Mining 
Development Corporation 

90 Mutare Road, PO Box 2628, 
Harare, Zimbabwe. 

Deținută în totalitate de guvernul Zimbabwe.
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