
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 543/2012 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków 
ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom 

i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 
1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skiero
wanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębior
stwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie ( 1 ), 
w szczególności jego art. 11 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie 
(UE) nr 753/2011. 

(2) W dniu 18 maja 2012 r. Komitet powołany zgodnie 
z pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji 

Narodów Zjednoczonych nr 1988 (2011) wprowadził 
zmiany do wykazu osób, grup, przedsiębiorstw 
i podmiotów objętych środkami ograniczającymi. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do 
rozporządzenia (UE) nr 753/2011, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2012 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 pozycje dotyczące wymienionych poniżej osób zastępuje się 
poniższymi pozycjami: 

A. Osoby powiązane z talibami 

1) Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (alias a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman c) Shamsurrahman Abdurah
man, d) Shams ur-Rahman Sher Alam). 

Tytuł: a) mułła, b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister rolnictwa (reżim talibski). 
Data urodzenia: 1969. Miejsce urodzenia: miejscowość Waka Uzbin, dystrykt Sarobi, prowincja Kabul, Afga
nistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: a) 2132370 (afgański dowód tożsamości 
(tazkira)). b) 812673 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). Dodatkowe informacje: a) prawdopodobnie prze
bywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) zamieszany w handel narkotykami, c) należy do plemienia 
Ghilzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Od czerwca 2007 r. Shams ur-Rahman Sher Alam był przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za 
prowincję Kabul. Był odpowiedzialny za talibskie operacje wojskowe w Kabulu oraz wokół Kabulu i był zamie
szany w wiele zamachów. 

2) Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias: a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). 

Tytuł: a) mułła b) hadżi c) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister obrony (reżim talibski). 
Data urodzenia: a) ok. 1968 r., b) 1969 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Sangisar, dystrykt Panjwai 
(Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan, b) dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan, c) obszar 
Nalgham, dystrykt Zheray, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: 
a) był jednym z zastępców mułły Mohammeda Omara, b) był członkiem najwyższej rady talibskiej, odpowie
dzialnym za operacje wojskowe, c) aresztowany w 2007 r., przebywał w areszcie w Pakistanie, d) według 
doniesień zmarł w marcu 2010 r., e) spowinowacony z Salehem Mohammadem Kakarem Akhtarem Muham
madem, e) należał do plemienia Alokozai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Ubaidullah Akhund był zastępcą Mohammeda Omara i jednym z przywódców talibskich odpowiedzialnym za 
operacje wojskowe. 

3) Mohammad Jawad Waziri 

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: Departament ds. ONZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reżim 
talibski). Data urodzenia: ok. 1960 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Jaghatu (Dżaghatu), prowincja Maidan 
Wardak, Afganistan, b) dystrykt Sharana, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. 
Dodatkowe informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; b) należy do 
plemienia Wazir. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001. 

4) Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad) 

Tytuł: a) maulawi, b) Sar Muallim. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) burmistrz miasta Kunduz, b) 
pełniący obowiązki gubernatora prowincji Kunduz (Afganistan) (reżim talibski). Data urodzenia: 1954. Miejsce 
urodzenia: miejscowość Malaghi, dystrykt Kunduz, prowincja Kunduz, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. 
Dodatkowe informacje: według doniesień zmarł 9 listopada 2008 r. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 
23.2.2001. 

5) Abdulhai Salek 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Uruzgan (Oruzgan) (reżim 
talibski). Data urodzenia: ok. 1965 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Awlyatak, obszar Gardan Masjid, 
dystrykt Chaki Wardak, prowincja Maidan Wardak, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe infor
macje: a) według doniesień zmarł w północnym Afganistanie w 1999 r., b) należał do plemienia Wardak. Data 
umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001. 

6) Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister rolnictwa (reżim talibski). Data urodzenia: 
ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan, b) dystrykt Garda 
Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: a) członek 
talibskiej rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah) (od maja 2007 r.), b) członek najwyższej rady 
talibskiej i szef komisji politycznej rady (w 2009 r.), c) dowódca talibski we wschodnim Afganistanie (od 2010 r.), 
d) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nangarhar, Afganistan (od końca 2009 r.), e) 
prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, f) należy do plemienia Sahak (Ghilzai). Data 
umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji:
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Od maja 2007 r. Abdul Latif Mansur był członkiem talibskiej „Rady Miram Shah” (Miran Śah). W 2009 r. był 
gubernatorem prowincji Nangarhar, Afganistan, w talibskim gabinecie cieni, a od połowy 2009 r. był szefem 
talibskiej komisji politycznej. Od maja 2010 r. Abdul Latif Mansur był wysokim rangą talibskim dowódcą we 
wschodnim Afganistanie. 

7) Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). 

Tytuł: a) mułła, b) hadżi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister komunikacji (reżim talibski). 
Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Ghorak, prowincja Kandahar, Afganistan, b) 
dystrykt Nesh (Nesz), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe infor
macje: należy do plemienia Popalzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001. 

8) Zabihullah Hamidi (Alias Taj Mir) 

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Data urodzenia: 
1958- 1959 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Payeen Bagh, dystrukt Kahmard, prowincja Bamyan (Bamian), 
Afganistan. Adres: Dashti Shor area, Mazari Sharif, Balkh Province, Afghanistan (obszar Dashti Shor, Mazari 
Sharif, prowincja Balch, Afganistan). Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 
23.2.2001 

9) Mohammad Yaqoub 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: szef agencji informacyjnej Bakhtar (Bakhtar Informa
tion Agency BIA) (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1966 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Shahjoi, 
prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. b) dystrykt Janda, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. 
Inne informacje: a) członek talibskiej komisji kulturalnej, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko- 
pakistańskim, c) należy do plemienia Kharoti. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez komitet sankcji: 

Od 2009 r. Mohammad Yaqoub był wiodącym przedstawicielem reżimu talibskiego w dystrykcie Yousef Khel 
w prowincji Paktika. 

10) Mohammad Shafiq Ahmadi 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Samangan (reżim talibski). Data 
urodzenia: 1956–1957. Miejsce urodzenia: dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: 
afgańskie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 

11) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada) 

Tytuł: a) maulawi b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Zabol i Uruzgan 
(Oruzgan) (reżim talibski). Data urodzenia: 1966–1967. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Lablan, dystrykt 
Dehrawood, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, b) dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. 
Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję 
Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, (początek 2007 r.), b) szwagier mułły Mohammeda Omara, c) prawdopodobnie 
przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada był przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za 
prowincję Uruzgan (Oruzgan) (początek 2007 r.). 

12) Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani) 

Tytuł: hadżi. Adres: a) Peshawar (Peszawar), Pakistan, b) okolice medresy Dergey Manday w miejscowości 
Dergey Manday w pobliżu Miram Shah (Miran Śah), Agencja Północnego Waziristanu (NWA), Terytoria 
Plemienne Administrowane Federalnie (FATA), Pakistan, c) miejscowość Kayla, w pobliżu Miram Shah (Miran 
Śah), Agencja Północnego Waziristanu (NWA), Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA), Pakistan, 
d) miejscowość Sarana Zadran (Sarana Dżadran), prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Data urodzenia: a) 
1.1.1966 r., b) między 1958 a 1964 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Sarana, terytorium Garda Saray, dystrykt 
Waza Zadran, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) wysoki rangą 
członek Sieci Haqqani, która działa z Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Admini
strowanych Federalnie, b) podróżował do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w celu gromadzenia 
funduszy, c) brat Jalaluddina Haqqaniego i stryj Sirajuddina Jallaloudine’a Haqqaniego. Data umieszczenia 
w wykazie ONZ: 9.2.2011 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Khalil Ahmed Haqqani jest wysokim rangą członkiem Sieci Haqqani, stowarzyszonej z talibami bojówki, która 
działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federal
nie. To jedna z najaktywniejszych sieci rebelianckich. Została założona przez brata Khalila Ahmeda Haqqaniego – 
Jalaluddina Haqqaniego, który przyłączył się do talibskiego reżimu mułły Mohammeda Omara w połowie lat 90.
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Khalil Haqqani zajmuje się gromadzeniem środków finansowych w imieniu talibów i Sieci Haqqani i często 
podróżuje za granicę, by spotkać się z ofiarodawcami. Od września 2009 r. podróżował do państw Zatoki 
i gromadził fundusze z tamtejszych źródeł oraz ze źródeł w południowej i wschodniej Azji. 

Khalil Haqqani dostarcza także wsparcia talibom i Sieci Haqqani działającym w Afganistanie. Od początku 
2010 r. zapewniał fundusze komórkom talibów w prowincji Logar w Afganistanie. W 2009 r. zwerbował 
i nadzorował ok. 160 bojowników w prowincji Logar w Afganistanie i był jedną z kilku osób odpowiedzialnych 
za przetrzymywanie więźniów schwytanych przez talibów i sieć Haqqani. W ramach operacji talibskich Khalil 
Haqqani podlega rozkazom swojego bratanka, Sirajuddina Haqqaniego. 

Khalil Haqqani działał także w imieniu Al-Kaidy i miał powiązania z jej operacjami wojskowymi. W 2002 r. 
rozmieścił ludzi, by wesprzeć Al-Kaidę w prowincji Paktia (Paktija) w Afganistanie. 

13) Badruddin Haqqani (alias Atiqullah) 

Adres: Miram Shah (Miran Śah), Pakistan. Data urodzenia: ok. 1975–1979. Miejsce urodzenia: Miramshah, 
Północny Waziristan, Pakistan. Inne informacje: a) dowódca operacji w Sieci Haqqani i członek talibskiej rady 
zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah), b) wspierał prowadzenie ataków na cele w południowo- 
wschodnim Afganistanie, c) syn Jalaluddina Haqqaniego, brat Sirajuddina Jallaloudine’a Haqqaniego i Nasiruddina 
Haqqaniego, bratanek Khalila Ahmeda Haqqaniego. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 11.5.2011 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Badruddin Haqqani jest dowódcą operacyjnym Sieci Haqqani, stowarzyszonej z talibami grupy bojowej, która 
działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federal
nie. Sieć ta należy do najaktywniejszych grup rebelianckich w Afganistanie i jest odpowiedzialna za wiele ataków 
na dużą skalę. Siecią dowodzą trzej najstarsi synowie jej założyciela Jalaluddina Haqqaniego, który przyłączył się 
do talibskiego reżimu mułły Mohammeda Omara w połowie lat 90-tych. Badruddin jest synem Jalaluddina oraz 
bratem Nasiruddina Haqqaniego i Sirajuddina Haqqaniego, a także bratankiem Khalila Ahmeda Haqqaniego. 

Badruddin pomaga najaktywniejszym rebeliantom i zagranicznym bojownikom związanym z talibami w atakach 
na cele w południowo-wschodnim Afganistanie. W Miram Shah (Miran Śah) zasiada w talibskiej radzie zarzą
dzającej (szura), która kontroluje działalność Sieci Haqqani. 

Badruddin prawdopodobnie odpowiada także za porwania dokonywane w imieniu Sieci Haqqani. Odpowie
dzialny za porwania licznych obywateli afgańskich i cudzoziemców na pograniczu afgańsko-pakistańskim. 

14) Malik Noorzai (alias: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) 
Haji Aminullah) 

Tytuł: hadżi. Adres: a) Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (ulica Boghra, 
miejscowość Miralzei, Chaman, prowincja Balućistan, Pakistan), b) Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar 
Province, Afghanistan (Kalay Rangin, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan). Data urodzenia: a) 
1957 r., b) 1960 r. Miejsce urodzenia: miasto graniczne Chaman, Pakistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne 
informacje: a) finansista talibski, b) jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często podróżuje do Dubaju 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz do Japonii, c) od 2009 roku ułatwiał działalność talibów, w tym 
przez rekrutację bojowników i zapewnianie wsparcia logistycznego, d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu 
afgańsko-pakistańskim, e) należy do plemienia Noorzai, f) brat Faizullaha Khana Noorzaia, Data umieszczenia 
w wykazie ONZ: 4.10.2011 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Malik Noorzai jest biznesmenem mającym siedzibę w Pakstanie; wspiera finansowo talibów. Malik i jego brat 
Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan zainwestowali miliony dolarów w różne przedsiębiorstwa 
przynoszące korzyść talibom. Pod koniec 2008 roku przedstawiciele talibów zwrócili się do Malika jako do 
przedsiębiorcy, u którego można inwestować fundusze talibskie. Przynajmniej od roku 2005 Malik ofiarował 
również osobiście dziesiątki tysięcy dolarów oraz rozdzielił setki tysięcy dolarów wśród talibów; część tej kwoty 
została zebrana wśród darczyńców z rejonu Zatoki Perskiej i z Pakistanu, część zaś była własnością samego 
Malika. Malik dysponował również nieformalnym systemem przekazywania środków pieniężnych (ang. „hawala 
account”) w Pakistanie, w którym lokowano dziesiątki tysięcy dolarów przekazywanych co kilka miesięcy z Zatoki 
Perskiej w celu wspierania działalności talibów. Malik ułatwiał również działalność talibów. W 2009 r. Malik od 
16 lat pełnił funkcję głównego opiekuna medresy (szkoły religijnej) na pograniczu afgańsko-pakistańskim; 
medresa ta była wykorzystywana przez talibów do indoktrynacji i szkolenia rekrutów. Malik przekazywał między 
innymi fundusze na wspieranie wspomnianej medresy. Malik wraz ze swoim bratem był również zaangażowany 
w przechowywanie pojazdów, które wykorzystywano w talibskich operacjach z udziałem zamachowców samo
bójców, a także pomagał w przemieszczaniu się bojowników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie. 
Malik jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często odwiedza Dubaj i Japonię w interesach. Już w 2005 r. 
Malik miał w Afganistanie firmę importującą pojazdy, która sprowadzała pojazdy z Dubaju i z Japonii. Impor
tował samochody, części samochodowe oraz odzież z Dubaju i z Japonii do swoich firm, w które zainwestowali 
dwaj dowódcy talibscy. W połowie 2010 r. Malik wraz ze swoim bratem doprowadzili do zwolnienia setek 
kontenerów z ładunkiem wartym prawdopodobnie miliony dolarów; władze pakistańskie przejęły te kontenery na 
początku 2010 r. ponieważ były przekonane, że ich odbiorcy mają powiązania z terroryzmem.
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15) Faizullah Khan Noorzai (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah 
Khan, d) Haji Fiazullah, e) Haji Faizullah Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed 
Mira Khan h) Haji Pazullah Noorzai, i) Haji Mullah Faizullah) 

Tytuł: hadżi. Adres: a) Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (ulica Boghra, 
miejscowość Miralzei, Chaman, prowincja Balućistan, Pakistan) b) Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar 
Province, Afghanistan (Kalay Rangin, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan). Data urodzenia: a) 
1962 r., b) 1961 r., c) między 1968 a 1970 r. d) 1962 r. Miejsce urodzenia: a) Lowy Kariz, dystrykt Spin 
Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, b) Kadanay, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, c) 
Chaman, prowincja Baluchistan, Pakistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) ważny finansista 
talibski, b) od połowy 2009 r. dostarczał bojownikom talibskim broń, amunicję, materiały wybuchowe i sprzęt 
medyczny; gromadził fundusze na rzecz talibów i zapewniał im szkolenia na pograniczu afgańsko-pakistańskim, 
c) wcześniej organizował i finansował operacje talibskie w prowincji Kandahar w Afganistanie, d) od 2010 r. 
podróżował do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Japonii oraz był właścicielem przedsiębiorstw 
w tych państwach, e) należy do plemienia Noorzai, szczep Mirzalai, f) brat Malika Noorzaia, g) Imię i nazwisko 
ojca: Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 4.10.2011 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedsta
wionego przez Komitet Sankcji: 

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan jest jednym z ważnych finansistów talibskich, a wysocy rangą 
przywódcy talibscy inwestowali za jego pośrednictwem środki finansowe. zebrał dla talibów ponad 100 000 USD 
od darczyńców z rejonu Zatoki Perskiej, a w roku 2009 przekazał część swoich własnych pieniędzy. wspierał 
również finansowo przywódcę talibów w prowincji Kandahar i zapewnił fundusze na szkolenia bojowników 
talibskich i bojowników Al-Kaidy, którzy mieli przeprowadzać ataki przeciwko koalicyjnym i afgańskim siłom 
wojskowym. Od połowy 2005 roku Faizullah organizował i finansował operacje talibskie w prowincji Kandahar 
w Afganistanie. Oprócz wspierania finansowego Faizullah ułatwiał również w inny sposób szkolenia i operacje 
talibskie. Od połowy 2009 r. dostarczał bojownikom talibskim z południowego Afganistanu broń, amunicję, 
materiały wybuchowe i sprzęt medyczny. W połowie 2008 r. był odpowiedzialny za udzielanie schronienia 
talibskim zamachowcom samobójcom i przerzucanie ich z Pakistanu do Afganistanu. Faizullah dostarczał 
także talibom pociski przeciwlotnicze, pomagał w przemieszczaniu się bojowników talibskich w prowincji 
Helmand w Afganistanie, ułatwiał talibskie operacje zamachowców samobójców oraz przekazywał sprzęt radiowy 
i pojazdy członkom społeczności talibów w Pakistanie. 

Od połowy 2009 r. Faizullah prowadził medresę (szkołę religijną) na pograniczu afgańsko-pakistańskim; w szkole 
tej zebrano dziesiątki tysiecy dolarów dla talibów. Teren medresy prowadzonej przez Faizullaha był wykorzy
stywany do szkolenia bojowników talibskich w zakresie budowy i używania improwizowanych ładunków wybu
chowych. Od końca 2007 r. medresa prowadzona przez Faizullaha była wykorzystywana do szkolenia bojow
ników Al-Kaidy, których następnie wysłano do prowincji Kandahar w Afganistanie. 

W 2010 r. Faizullah utrzymywał biura i prawdopodobnie był właścicielem nieruchomości, w tym hoteli, w Dubaju 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Faizullah regularnie podróżował do Dubaju i Japonii ze swoim bratem, 
Malikiem Noorzaiem w celu importu samochodów, części samochodowych oraz odzieży. Od początku 2006 r. 
Faizullah był właścicielem przedsiębiorstw w Dubaju i w Japonii
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