
RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 263/2014 

av den 14 mars 2014 

om genomförande av artikel 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa 
personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 
FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, 

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 753/2011 av den 
1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, 
grupper, företag och enheter med anledning av situationen i 
Afghanistan ( 1 ), särskilt artikel 11.4, och 

av följande skäl: 

(1) Den 1 augusti 2011 antog rådet förordning (EU) nr 
753/2011. 

(2) Den 31 december 2013 antog Förenta nationernas sä
kerhetsråds kommitté, som inrättats i enlighet med punkt 

30 i säkerhetsrådets resolution 1988 (2011), ändringar i 
förteckningen över de personer, grupper, företag och en
heter som omfattas av restriktiva åtgärder med anledning 
av situationen i Afghanistan. 

(3) Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 bör därför 
ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 ska ändras i enlighet 
med bilagan till den här förordningen. 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2014. 

På rådets vägnar 

M. CHRISOCHOIDIS 
Ordförande
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BILAGA 

I. Uppgifterna i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 om nedanstående personer ska ersättas 
med följande uppgifter: 

A. Personer förbundna med talibanerna 

1. Abdul Kabir Mohammad (Mohamad) Jan (alias A. Kabir) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) andre vice ordförande (ekonomiska frågor) i 
ministerrådet under talibanregimen, b) guvernör för provinsen Nangarhar under talibanregimen, chef för östra 
zonen under talibanregimen. Född: omkring 1963. Födelseort: Pul-e Khumri eller distriktet Baghlan Jadid, 
provinsen Baghlan, Afghanistan, Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) deltagit i terroristaktio
ner i östra Afghanistan, b) samlar in pengar från narkotikahandlare, c) tros befinna sig i gränsområdet mellan 
Afghanistan och Pakistan, d) medlem av talibanernas högsta militära råd sedan 2009, e) familjen ursprungligen 
från distriktet Nika i provinsen Paktika, Afghanistan f) ansvarig för attack på afghanska parlamentsledamöter i 
november 2007 i Baghlan, g) äger mark i centrala provinsen Baghlan, h) tillhör klanen Zadran. Uppförd på 
FN-förteckningen: 25 januari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Abdul Kabir Mohamad Jan var medlem av talibanernas höga ledningsråd enligt vad som tillkännagavs av 
Mohamad Omar i oktober 2006 och utnämndes till militär befälhavare för det östra området i oktober 2007. 

2. Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (Mohamad Moslem Haqani Muhamadi Gul) (alias Moslim 
Haqqani) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) biträdande minister för vallfart (hajj) och religiösa 
frågor under talibanregimen, b) biträdande minister för högre utbildning under talibanregimen. Född: 1965. 
Födelseort: byn Gawargan, distriktet Pul-e Khumri, provinsen Baghlan, Afghanistan. Medborgarskap: 
afghanskt. Nationellt identitetsnr: 1136 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). Övriga upplysningar: a) etnisk 
pashtun från provinsen Baghlan, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan c) talar 
flytande engelska, urdu och arabiska. Uppförd på FN-förteckningen: 25 januari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Mohamad Moslem Haqqani tjänstgjorde också som talibanregimens biträdande minister för högre utbildning. 
Denna uppgift lades till i förteckningen den 18 juli 2007. 

3. Abdul Raqib Takhari 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: minister för repatriering under talibanregimen Född: 
mellan 1968 och 1973. Födelseort: byn Zardalu Darra, distriktet Kalafgan, provinsen Takhar, Afghanistan. 
Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas högsta råd och ansvarig för 
provinserna Takhar och Badakhshan sedan i december 2009, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan 
Afghanistan och Pakistan, c) etnisk tadzjik. Uppförd på FN-förteckningen: 25 januari 2001.
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4. Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad) 

Titel: a) maulavi, b) Sar Muallim. Skäl till upptagande på förteckningen: a) borgmästare i staden Kunduz, b) 
tillförordnad guvernör för provinsen Kunduz (i Afghanistan) under talibanregimen. Född: 1954. Födelseort: 
byn Malaghi, distriktet Kunduz, provinsen Kunduz, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplys
ningar: a) Försonades efter talibanregimens fall och påtog sig uppdrag under den nya regeringen på distrikts
nivå i provinsen Kunduz, b) bekräftad mördad av talibanerna den 9 november 2008. Uppförd på FN-för
teckningen: 23 februari 2001. 

5. Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb d) Diya’ 
al-Rahman Madani) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör för provinsen Logar (Afghanistan) under 
talibanregimen. Född: omkring 1960. Födelseort: a) byn Paliran, distriktet Namakab, provinsen Takhar, 
Afghanistan, (b) Taluqan, provinsen Takhar, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: 
a) inblandad i narkotikahandel, b) medlem av talibanerna med ansvar för militära frågor i provinsen Takhar, 
Afghanistan, sedan i maj 2007 c) hjälpte till med att samla in medel för talibanerna i gulfområdet från 2003, 
d) hjälpte också till att ordna möten mellan talibantjänstemän och förmögna gynnare och arrangerade över ett 
dussin personers resor till Kabul, Afghanistan, för självmordsattentat, e) tros befinna sig i gulfområdet. Upp
förd på FN-förteckningen: 23 februari 2001. 

6. Shamsuddin (alias Pahlawan Shamsuddin) 

Titel: a) maulavi, b) qari. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör i provinsen Wardak (Maydan 
Wardag) (Afghanistan) under talibanregimen. Född: omkring 1968. Födelseort: distriktet Keshim, provinsen 
Badakhshan, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet 
mellan Afghanistan, Pakistan och Iran. Uppförd på FN-förteckningen: 23 februari 2001. 

7. Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: repatrieringsattaché vid talibanernas ambassad i Isla
mabad, Pakistan. Född: a) 1970, b) 1967. Födelseort: byn Turshut, distriktet Wursaj, provinsen Takhar, 
Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Pass nr: D 000933 (afghanskt pass utfärdat i Kabul den 13 september 
1998). Nationellt identitetsnr: 55130 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). Adress: Khairkhana Section 
Number 3, Kabul, Afghanistan. Övriga upplysningar: a) involverad i narkotikahandel, b) etnisk tadzjik. 
Uppförd på FN-förteckningen: 25 januari 2001. 

8. Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayasi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: a) guvernör för provinsen Kabul under Talibanregimen, 
b) guvernör för provinsen Balkh under talibanregimen. Född: omkring 1968. Födelseort: a) distriktet Pashtun 
Zarghun, provinsen Herat, Afghanistan, b) byn Sardar, distriktet Kuhsan, provinsen Herat, Afghanistan. Med
borgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanerna med ansvar för provinserna Herat, 
Farah och Nimruz sedan i mitten av 2013, b) medlem av talibanernas högsta råd och rådet (shura) i Quetta, c) 
tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, d) tillhör klanen Achekzai, e) involverad i 
transporten av självmordsbombare till Afghanistan. Uppförd på FN-förteckningen: 25 januari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Abdul Manan Nyazi tjänstgjorde också som talesman för talibanerna och därefter som provinsguvernör i 
provinserna Mazar-e Sharif och Kabul under talibanregimen. 

Abdul Manan Nyazi har varit högre talibanbefälhavare i västra Afghanistan, verksam i provinserna Farah, Herat 
och Nimruz sedan mitten av 2009. 

Abdul Manan Nyazi var medlem av ett av talibanernas regionala råd och utnämndes i maj 2010 till taliba
nernas guvernör i provinsen Herat. 

Abdul Manan Nyazi är talibanbefälhavare och medverkar i transporten av självmordsbombare till Afghanistan. 

9. Said Ahmed (Ahmad) Shahidkhel 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande utbildningsminister under talibanregimen. 
Född: omkring 1975. Födelseort: byn Spandeh (Espandi 'Olya), distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanis
tan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) I juli 2003 befann han sig i häkte i Kabul, Afghanis
tan, b) försatt på fri fot 2007, c) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, d) medlem 
av talibanernas ledningsråd sedan i mitten av 2013 e) tillhör klanen Andar. Uppförd på FN-förteckningen: 
23 februari 2001.
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10. Arefullah Aref Ghazi Mohammad (alias Arefullah Aref) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) biträdande finansminister under talibanregimen, b) 
guvernör i provinsen Ghazni under talibanregimen, c) guvernör i provinsen Paktia under talibanregimen. Född: 
omkring 1958. Födelseort: byn Lawang (Lawand), distriktet Gilan, provinsen Ghazni, Afghanistan. Medbor
garskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) leder en ”talibanfront” i distriktet Gilan, provinsen Ghazni, 
Afghanistan, sedan mitten av 2013, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) 
tillhör klanen Andar. Uppförd på FN-förteckningen: 31 januari 2001. 

11. Abdul-Haq Wassiq (Wasiq) (alias Abdul-Haq Wasseq) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet) 
under talibanregimen. Född: a) omkring 1975, b) 1971. Födelseort: byn Gharib, distriktet Khogyani, pro
vinsen Ghazni, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Adress: Fånglägret i Guantanamobukten. Övriga 
upplysningar: Befinner sig i amerikanskt fängsligt förvar sedan 2011. Uppförd på FN-förteckningen: 31 ja
nuari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Abdul-Haq Wasiq är bundsförvant till Gulbudin Hekmatyar. Under talibanregimen beklädde han flera poster i 
rad som lokalbefälhavare i provinserna Nimruz och Kandahar. Därefter blev han biträdande chef för under
rättelseväsendet under qari Ahmadullah. På den posten var han ansvarig för förbindelserna med utländska 
stridande med kopplingar till al-Qaida och för träningsläger i Afghanistan för dessa. Han var också känd för de 
repressiva metoder han använde mot talibanmotståndare i södra Afghanistan. 

12. Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (Akhundzadeh) (alias a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah 
Sarfida) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet) 
under talibanregimen. Född: omkring 1962–1963. Födelseort: byn Khatak, distriktet Gilan, provinsen Ghazni, 
Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) gav sedan mitten av 2007 talibanerna stöd 
i form av vapen och pengar b) tros befinna sig i gulfområdet, c) tillhör klanen Taraki. Uppförd på FN- 
förteckningen: 23 februari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Ehsanullah Sarfida var också ordförande för talibanernas centralbank. Senare utsågs han till talibanernas ad
ministratör för erövrade provinser. Ehsanullah Sarfida var medlem av den inre kretsen i talibanernas råd. 

Ehsanullah Sarfida var ansluten till al-Qaida och tillhandahöll talibanerna hjälp i form av vapen och pengar. 
Han är sedan vid mitten av 2007 ledare för distriktet Marja i provinsen Helmand, Afghanistan. 

13. Ahmed (Ahmad) Jan Wazir Akhtar Mohammad (alias a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran) 

Skäl till upptagande på förteckningen: tjänsteman vid finansministeriet under talibanregimen. Född: 1963. 
Födelseort: byn Barlach, distriktet Qareh Bagh, provinsen Ghazni, Afghanistan. Övriga upplysningar: a) 
Huvudbefälhavare i Haqqani-nätverket, som har sin bas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, b) 
är ställföreträdare och talesperson för samt rådgivare till Haqqani-nätverkets höge ledare Sirajuddin Jalaluddin 
Haqqani, c) har kontakter med talibanernas högsta råd, d) har rest i utlandet, e) har kontakter med och 
tillhandahåller talibanbefälhavare i provinsen Ghazni i Afghanistan pengar, vapen, kommunikationsutrustning 
och förnödenheter. Uppförd på FN-förteckningen: 6 januari 2012. 

14. Mohammed (Mohamed) Omar Ghulam Nabi 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: Ledare för de troende (Amir al-muminin), Afghanistan. 
Född: a) omkring 1966, b) 1960, c) 1953. Födelseort: a) byn Naw Deh, distriktet Deh Rawud, provinsen 
Uruzgan, Afghanistan, b) byn Nuri, distriktet Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. Medborgarskap: 
afghanskt. Övriga upplysningar: a) faderns namn är Ghulam Nabi, även känd som Mullah Musafir, b) har 
förlorat vänster öga, c) svåger till Ahmad Jan Akhundzadeh Shokur Akhundzadeh, d) tros befinna sig i 
gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, e) tillhör klanen Hutak. Uppförd på FN-förteckningen: 
31 januari 2001.
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Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Mohamed Omar har titeln ”befälhavare för de trogna inom Islamiska emiratet Afghanistan” och är talibanrö
relsens högste ledare inom dess hierarki. Han gav skydd åt Usama bin Ladin och dennes nätverk al-Qaida under 
de år som föregick attackerna den 11 september 2001 i Förenta staterna. Han har sedan 2001 lett talibanerna i 
kampen mot Afghanistans regering och dess bundsförvanter i Afghanistan. 

Mohamed Omar åtnjuter lojalitet från andra framträdande militära ledare i regionen, som Jalaluddin Haqqani. 
Gulbuddin Hekmatyar har också samarbetat med Mohamad Omar och talibanerna. 

15. Mohammad (Mohamad) Naim Barich Khudaidad (alias a) mulla Naeem Barech b) mulla Naeem Baraich c) 
mulla Naimullah d) mulla Naim Bareh e) Mohammad Naim f) mulla Naim Barich g) mulla Naim Barech h) 
mulla Naim Barech Akhund i) mulla Naeem Baric j) Naim Berich k) haji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul 
Mohammad m) haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran o) Mawlawi Gul Mohammad p) Spen Zrae). 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande minister för den civila luftfarten under 
talibanregimen. Född: omkring 1975. Födelseort: a) byn Lakhi, området Hazar Juft, distriktet Garmsir, pro
vinsen Helmand, Afghanistan, b) byn Laki, distriktet Garmsir, provinsen Helmand, Afghanistan, c) byn Lakari, 
distriktet Garmsir, provinsen Helmand, Afghanistan, d) Darvishan, distriktet Garmsir, provinsen Helmand, 
Afghanistan, e) byn De Luy Wiyalah, distriktet Garmsir, provinsen Helmand, Afghanistan. Medborgarskap: 
afghanskt. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas militära kommitté sedan mitten av 2013. b) Tros 
befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. c) Tillhör klanen Barich. Uppförd på FN-för
teckningen: 23 februari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Mohamad Naim är medlem av talibanernas råd för Gerd-e Jangal. Han är före detta ställföreträdare för Akhtar 
Mohamad Mansur Shah Mohamad, en framträdande gestalt inom den talibanska ledningen. Mohamad Naim 
kontrollerar en militärbas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. 

16. Nik Mohammad Dost Mohammad (Nik Mohamad Dost Mohamad) (alias Nik Mohamad) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande handelsminister under talibanregimen. 
Född: omkring 1957. Födelseort: byn Zangi Abad, distriktet Panjway, provinsen Kandahar, Afghanistan. 
Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) leder sedan mitten av 2013 en kommitté som ska 
registrera fiender till talibanerna, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör 
klanen Nurzai. Uppförd på FN-förteckningen: 31 januari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Nik Mohamad uppfördes på förteckningen den 31 januari 2001 som biträdande handelsminister inom tali
banregimen och omfattades därmed av bestämmelserna i Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1267 
(1999) och 1333 (2000) om de talibanska myndigheternas handlingar och verksamhet. 

17. Matiullah 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: direktör för tullkontoret i Kabul under talibanregimen. 
Född: omkring 1973. Födelseort: distriktet Daman, provinsen Kandahar, Afghanistan. Medborgarskap: 
afghanskt. Övriga upplysningar: a) arbetar sedan mitten av 2013 med rekrytering till talibanrörelsen, b) 
tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Popalzai. Uppförd på 
FN-förteckningen: 23 februari 2001. 

18. Allah Dad Mati (alias a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund) 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: a) minister för stadsutveckling under talibanregimen, b) 
chef för centralbanken (Da Afghanistan Bank) under talibanregimen, c) chef för flygbolaget Ariana Afghan 
Airlines under talibanregimen. Född: a) omkring 1953, b) omkring 1960. Födelseort: byn Kadani, distriktet 
Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) har mist 
en fot i en landmineexplosion, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör 
klanen Nurzai. Uppförd på FN-förteckningen: 31 januari 2001.
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Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Allah Dad, från klanen Nurzai i Spin Buldak, utnämndes till anläggnings- och bostadsminister efter att ha 
innehaft andra civila tjänster under talibanregimen. 

19. Ubaidullah (Ubaydullah) Akhund Yar Mohammed Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah 
Akhund) 

Titel: a) mulla b) haji, c) maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Försvarsminister under talibanre
gimen. Född: a) omkring 1968, b) 1969. Födelseort: a) byn Sangisar, distriktet Panjway, provinsen Kandahar, 
Afghanistan, b) distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan, c) Nalgham-området, distriktet Zheray, 
provinsen Kandahar, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) var en av mulla 
Mohamad Omars ställföreträdare, b) var medlem av talibanernas högsta råd med ansvar för militära opera
tioner, c) greps 2007 och satt i häkte i Pakistan, d) bekräftas ha avlidit i mars 2010 och begravts i Karachi, 
Pakistan, e) genom giftermål förbunden med Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, f) tillhör klanen 
Alokozai. Uppförd på FN-förteckningen: 25 januari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Ubaydullah Akhund var en av ställföreträdarna för Mohamad Omar och hade inom den talibanska ledningen 
ansvaret för militära insatser. 

20. Fazl Mohammad Mazloom (Mohamad Mazlum) (alias a) mulla Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom) 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande chef för arméstaben under talibanregimen. 
Född: mellan 1963 och 1968. Födelseort: Uruzgan, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Adress: Fång
lägret i Guantanamobukten. Övriga upplysningar: Befinner sig i amerikanskt fängsligt förvar sedan mitten av 
2013. Uppförd på FN-förteckningen: 23 februari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Fazl Mohamad Mazlum var nära förbunden med Mohamad Omar och hjälpte denne att upprätta talibanstyret. 
Mazlum befann sig på det av al-Qaida upprättade träningslägret al-Faruq (Al Farouq training camp). Han visste 
att talibanerna hjälpte den islamiska rörelsen i Uzbekistan med pengar, vapen och logistiskt stöd i utbyte mot 
att denna försåg talibanerna med soldater. 

Han var befälhavare för cirka 3 000 frontsoldater inom talibanförbanden i provinsen Takhar i oktober 2001. 

21. Mohammad (Mohamad) Ahmadi 

Titel: a) mulla b) haj. Skäl till upptagande på förteckningen: a) chef för centralbanken (Da Afghanistan 
Bank) under talibanregimen, b) finansminister under talibanregimen. Född: omkring 1963. Födelseort: a) 
distriktet Daman, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) byn Pashmul, distriktet Panjway, provinsen Kandahar, 
Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) tros befinna sig i gränsområdet mellan 
Afghanistan och Pakistan, b) tillhör klanen Kakar, c) medlem av talibanernas högsta råd. Uppförd på FN- 
förteckningen: 23 februari 2001. 

22. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (alias a) Abdul Jalil Akhund b) Mullah Akhtar c) Abdul Jalil Haqqani 
d) Nazar Jan) 

Titel: a) maulavi b) mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande utrikesminister under taliban
regimen. Född: omkring 1963. Födelseort: a) byn Khwaja Malik, distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, 
Afghanistan, b) Kandahar, provinsen Kandahar, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Passnummer: OR 
1961825 (utfärdat för Mullah Akhtar den 4 februari 2003 av Afghanistans konsulat i Quetta, Pakistan, 
utgånget den 2 februari 2006). Övriga upplysningar: a) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan 
och Pakistan, b) medlem av talibanernas högsta råd sedan i maj 2007, c) medlem av talibanska rådets 
finanskommitté d) ansvarig för talibanernas logistik och även verksam som affärsman i egenskap av privat
person sedan mitten av 2013, e) tillhör klanen Alizai, f) bror till Atiqullah Wali Mohammad. Uppförd på FN- 
förteckningen: 25 januari 2001.
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23. Abdulhai (Abdulhay) Motmaen 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) direktör för informations- och kulturdepartementet i 
provinsen Kandahar under talibanregimen, b) talesman för talibanregimen. Född: omkring 1973. Födelseort: 
a) byn Shin Kalay, distriktet Nad-e Ali, provinsen Helmand, Afghanistan, b) provinsen Zabol, Afghanistan. 
Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) familjen kommer ursprungligen från Zabol men bosatte 
sig senare i Helmand, b) medlem av talibanernas högsta råd och talesman för mulla Mohamad Omar sedan i 
juni 2007, c) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, d) tillhör klanen Kharuti. 
Uppförd på FN-förteckningen: 23 januari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Abdulhay Motmaen var högste talesman för talibanerna och brukade göra talibanernas utrikespolitiska utta
landen. Han var också nära förbunden med Mohamad Omar. 

24. Mohammad Yaqoub (Mohamad Yaqub) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Chef för informationsbyrån Bhaktar Information 
Agency (BIA) under talibanregimen. Född: omkring 1966. Födelseort: a) distriktet Shahjuy, provinsen Zabol, 
Afghanistan b) Distriktet Janda, provinsen Ghazni, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplys
ningar: a) medlem av talibanernas kulturkommitté, b) leder en ”talibanfront” och samordnar all militär verk
samhet bland talibanstyrkorna i distriktet Maywand i provinsen Kandahar, Afghanistan, sedan mitten av 2013, 
c) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, d) tillhör klanen Kharuti. Uppförd på FN- 
förteckningen: 23 februari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Mohamad Yaqub är sedan 2009 en ledande talibanmedlem i distriktet Yusof Kheyl i provinsen Paktika. 

25. Abdul Razaq Akhund Lala Akhund 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: a) inrikesminister under talibanregimen, b) chef för 
polisen i Kabul under talibanregimen. Född: omkring 1958. Födelseort: distriktet Spin Buldak, provinsen 
Kandahar, Afghanistan, i gränsområdet till distriktet Chaman, Quetta, Pakistan. Medborgarskap: afghanskt. 
Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas högsta råd sedan i juni 2010, b) ställföreträdare för mulla 
Mohamad Omar sedan i mars 2010, c) medlem av talibanernas militära kommitté sedan mitten av 2013, d) 
involverad i narkotikahandel, e) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, f) tillhör 
klanen Achekzai.Uppförd på FN-förteckningen: 25 januari 2001. 

26. Sayed Mohammad (Mohamad) Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: direktör för pass- och viseringsavdelningen vid tali
banregimens inrikesministerium. Född: a) omkring 1966. b) omkring 1969. Födelseort: distriktet Panjway, 
provinsen Kandahar, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) leder en ”talibanfront” 
(mahaz) och är medlem av talibanernas militära kommitté sedan mitten av 2013, b) tros befinna sig i gräns
området mellan Afghanistan och Pakistan. Uppförd på FN-förteckningen: 23 februari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Sayed Mohamad Azim Aghas tjänst vid pass- och viseringsavdelningen sorterade under talibanregimens inrikes
ministerium.
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27. Mohammad (Mohamad) Abbas Akhund 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: a) borgmästare i Kandahar under talibanregimen, b) 
hälso- och sjukvårdsminister under talibanregimen. Född: omkring 1963. Födelseort: distriktet Khas Uruzgan, 
provinsen Uruzgan, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas 
högsta råd med ansvar för den medicinska kommittén sedan i januari 2011, b) leder sedan mitten av 2013 tre 
sjukvårdscenter där sårade talibanska kombattanter får vård, c) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afgha
nistan och Pakistan, d) tillhör klanen Barakzai. Uppförd på FN-förteckningen: 25 januari 2001. 

28. Mohammadullah (Mohamadullah) Mati (alias Mawlawi Nanai) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: minister för offentliga arbeten under talibanregimen. 
Född: omkring 1961. Födelseort: distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. Medborgarskap: 
afghanskt. Övriga upplysningar: a) förlorade ett ben på 80-talet, b) interimistisk ledare för talibanernas högsta 
råd från februari till april 2010, c) ansvarar för rekryteringsverksamheten sedan mitten av 2013, d) tros befinna 
sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, e) tillhör klanen Ishaqzai. Uppförd på FN-förteckningen: 
25 januari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Mohamadullah Mati tjänstgjorde också som talibanregimens kommunikationsminister under namnet Ahma
dullah Mutie. 

29. Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah) 

Titel: a) haj, b) mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: a) direktör med ansvar för utrikes förbindelser i 
provinsen Kandahar under talibanregimen, b) direktör med ansvar för offentliga arbeten under talibanregimen, 
c) förste biträdande jordbruksminister under talibanregimen, d) biträdande minister för offentliga arbeten under 
talibanregimen. Född: omkring 1962. Födelseort: a) distriktet Tirin Kut, provinsen Uruzgan, Afghanistan, b) 
byn Khwaja Malik, distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga 
upplysningar: a) ursprungligen från Uruzgan, men bosatte sig senare i Kandahar, b) var medlem av taliba
nernas högsta råds politiska kommission 2010, c) hade ingen särskild roll i talibanrörelsen, verksam som 
affärsman i egenskap av privatperson sedan mitten av 2013, d) tros befinna sig i gränsområdet mellan 
Afghanistan och Pakistan, e) tillhör klanen Alizai, f) bror till Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Uppförd 
på FN-förteckningen: 31 januari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

När talibanerna erövrat Kabul 1996 utnämndes Atiqullah till en befattning i Kandahar. Han utsågs 1999 eller 
2000 till förste biträdande jordbruksminister och därefter till biträdande minister för offentliga arbeten under 
talibanregimen. Efter talibanregimens fall blev Atiqullah operativt befäl i södra Afghanistan. År 2008 blev han 
ställföreträdare för talibanernas guvernör i Provinsen Helmand, Afghanistan. 

30. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (Mohamad Wali Mohamad Ewaz) (alias Mohamad Wali) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: minister för förebyggande av laster och främjande av 
dygder under talibanregimen. Född: omkring 1965. Födelseort: a) byn Jelawur, distriktet Arghandab, pro
vinsen Kandahar, Afghanistan, b) byn Siyachoy, distriktet Panjway, provinsen Kandahar, Afghanistan. Medbor
garskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) uppges ha avlidit i december 2006 och begravts i distriktet 
Panjway, provinsen kandahar, Afghanistan, b) tillhörde klanen Ghilzai. Uppförd på FN-förteckningen: 31 ja
nuari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

När han under talibanregimen var verksam vid ministeriet för förebyggande av laster och främjande av dygder 
använde sig Mohamad Wali ofta av tortyr och andra sätt att injaga fruktan hos befolkningen. Mohamad Wali 
har efter talibanregimens fall fortsatt att vara aktiv inom talibanerna i provinsen Kandahar i Afghanistan.
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31. Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). 

Titel: a) maulavi b) haj c) mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: a) biträdande arbets- och social
minister under talibanregimen, b) borgmästare i staden Kabul under talibanregimen. Född: omkring 1968. 
Födelseort: a) distriktet Chaman, Pakistan, b) distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. Övriga 
upplysningar: a) rådgivare åt talibanernas högsta råd sedan mitten av 2013, b) tros befinna sig i gränsområdet 
mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Barakzai. Uppförd på FN-förteckningen: 25 januari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Saduddin Sayed tjänstgjorde också som talibanregimens biträdande minister för arbete och sociala frågor. 
Förteckningen uppdaterades den 8 mars 2001 för införande av denna uppgift. 

32. Nurullah Nuri (alias Norullah Noori) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) guvernör för provinsen Balkh (Afghanistan) under 
talibanregimen, b) chef för norra zonen under talibanregimen. Född: a) omkring 1958, b) den 1 januari 1967. 
Födelseort: distriktet Shahjuy, provinsen Zabol, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Adress: Fånglägret i 
Guantanamobukten. Övriga upplysningar: a) befann sig i amerikanskt fängsligt förvar sedan mitten av 2013, 
b) tillhör klanen Tokhi. Uppförd på FN-förteckningen: 25 januari 2001. 

33. Janan Agha (alias Abdullah Jan Agha) 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör för provinsen Faryab (Afghanistan) under 
talibanregimen. Född: a) omkring 1958, b) omkring 1953. Födelseort: staden Tirin Kut, provinsen Uruzgan, 
Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas högsta råd och 
mulla Mohamad Omars rådgivare sedan i juni 2010, b) leder en ”talibanfront” (mahaz) sedan mitten av 2013, 
c) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, d) tillhör den etniska gruppen sadat. 
Uppförd på FN-förteckningen: 23 februari 2001. 

34. Dost Mohammad (Mohamad) (alias Doost Mohammad) 

Titel: a) mulla b) maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör för provinsen Ghazni under 
talibanregimen. Född: mellan 1968 och 1973. Födelseort: a) byn Nawi Deh, distriktet Daman, provinsen 
Kandahar, Afghanistan, b) byn Marghankecha, distriktet Daman, provinsen Kandahar, Afghanistan. Medborgar
skap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) har förbindelser med mulla Jalil Haqqani b) tros befinna sig i 
gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Popalzai. Uppförd på FN-förteckningen: 
25 januari 2001. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Dost Mohamad utsågs också av den talibanska ledningen till ansvarig för de militära operationerna i Angora, i 
provinsen Nuristan i Afghanistan. 

Sedan i mars 2010 är Dost Mohamad talibanernas skugguvernör i provinsen Nuristan och ledare för en 
madrasa från vilken han rekryterade kombattanter. 

35. Khairullah Khairkhwah (Khayrullah Khayrkhwah) (alias a) mulla Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said 
Wali Khairkhwa) 

Titel: a) maulavi b) mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: a) guvernör för provinsen Herat (Afghanis
tan) under talibanregimen, b) talesman för talibanregimen, c) guvernör för provinsen Kabul under talibanre
gimen, d) inrikesminister under talibanregimen. Född: a) omkring 1963, b) den 1 januari 1967 (under namnet 
Khirullah Said Wali Khairkwa). Födelseplats: a) distriktet Arghistan, provinsen Kandahar, Afghanistan. b) 
Kandahar. Medborgarskap: afghanskt. Adress: Fånglägret i Guantanamobukten. Övriga upplysningar: a) 
befann sig i amerikanskt fängsligt förvar sedan mitten av 2013, b) tillhör klanen Popalzai. Uppförd på FN- 
förteckningen: 25 januari 2001.
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36. Mohammad (Mohamad) Hasan Rahmani (alias Gud mulla Mohammad Hassan) 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör för provinsen Kandahar (Afghanistan) under 
talibanregimen. Född: omkring 1963. Födelseort: a) distriktet Deh Rawud, provinsen Uruzgan, Afghanistan, b) 
distriktet Chora, provinsen Uruzgan, Afghanistan, c) distriktet Charchino, provinsen Uruzgan, Afghanistan. 
Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) hans vänstra ben är en protes, b) sedan mitten av 
2013 medlem av talibanernas högsta råd, ställföreträdare för mulla Mohamad Omar från mars 2010, c) 
tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, d) tillhör klanen Achekzai. Uppförd på 
FN-förteckningen: 23 februari 2001. 

37. Mohammad Shafiq Mohammadi (Mohamad Shafiq Mohamadi) 

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) guvernör för provinsen Khost (Afghanistan) under 
talibanregimen, b) generalguvernör för provinserna Paktia, Paktika, Khost och Ghazni under talibanregimen. 
Född: omkring 1948. Födelseort: distriktet Tirin Kut, provinsen Uruzgan, Afghanistan. Medborgarskap: 
afghanskt. Övriga upplysningar: a) leder sedan mitten av 2013 två militära utbildningscenter som tillhör 
talibanerna, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Hutak. 
Uppförd på FN-förteckningen: 25 januari 2001. 

38. Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (Mohamed Shafiq Ahmadi Fatih Khan) (alias a) Mohammad 
Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah) 

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör i provinsen Helmand under talibanregimen. 
Född: 1956–1957. Födelseort: a) byn Charmistan, distriktet Tirin Kut, provinsen Uruzgan, Afghanistan, b) 
byn Marghi, distriktet Nawa, provinsen Ghazni, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysning
ar: a) Ursprungligen från provinsen Ghazni men bosatte sig senare i Uruzgan, b) talibanernas skugguvernör för 
provinsen Uruzgan sedan senare delen av 2012, c) uppges ha dödats under ett luftangrepp i distriktet Shahjuy, 
provinsen Zabol i början av 2013, d) tillhör klanen Hutak. Uppförd på FN-förteckningen: 23 februari 2001. 

39. Gul Agha Ishakzai (Ishaqzai) (alias a) mulla Gul Agha, b) mulla Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji 
Hidayatullah, e) Hayadatullah). 

Adress: Pakistan. Född: omkring 1972. Födelseort: Band-e Timur, distriktet Maywand, provinsen Kandahar, 
Afghanistan. Övriga upplysningar: a) medlem av ett talibanråd som samordnar uppbörden av zakat (islamisk 
skatt) i provinsen Baluchistan i Pakistan, b) sedan mitten av 2013 chef för talibanernas finansiella kommission, 
c) har förbindelser med mulla Mohamad Omar, d) har varit Omars främste ekonomiansvarige och en av hans 
närmaste rådgivare, e) tillhör klanen Ishaqzai. Uppförd på FN-förteckningen: 20 juli 2010. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Gul Agha Ishaqzai är chef för talibanernas finansiella kommission och ingår i ett nyligen inrättat talibanråd 
som samordnar uppbörden av zakat (islamisk skatt) i provinsen Baluchistan i Pakistan. Han har också samlat in 
pengar till självmordsattentat i Kandahar i Afghanistan och har delat ut medel till talibankrigare och deras 
familjer. 

Gul Agha Ishaqzai är barndomsvän till talibanledaren mulla Mohamad Omar och har varit Omars främste 
ekonomiansvarige och en av hans närmaste rådgivare. Det fanns en tid då ingen tilläts träffa mulla Omar utan 
Gul Agha Ishaqzais tillstånd. Han bodde under talibanregimen i presidentpalatset tillsammans med Omar. 

I december 2005 hjälpte Gul Agha Ishaqzai till att flytta människor och varor till talibanernas träningsläger och 
i slutet av 2006 reste han utomlands för att införskaffa vapenkomponenter. 

40. Abdul Habib Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi 
Agha f) Abdul Habib g) Agha Jan Alizai) 

Titel: haj. Född: a) den 15 oktober 1963, b) den 14 februari 1973, c) 1967, d) omkring 1957. Födelseplats: 
a) byn Yatimchai, distriktet Musa Qala, provinsen Helmand, Afghanistan, b) provinsen Kandahar, Afghanistan. 
Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) har drivit ett nätverk för narkotikahandel i provinsen 
Helmand, Afghanistan, b) har regelbundet rest till Pakistan. Uppförd på FN-förteckningen: 4 november 2010. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat:
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Agha Jan Alizai har lett ett av de största nätverken för narkotikahandel i Helmand, Afghanistan, och har försett 
talibanerna med kapital i utbyte mot skydd för sin narkotikahandel. År 2008 gick en grupp narkotikahandlare, 
bland dem Alizai, med på att betala talibanerna skatt på mark där vallmo planterades i utbyte mot att 
talibanerna anordnade transport av narkotikarelaterat material. 

Talibanerna gick också med på att skydda narkotikahandlarna och deras lagerlokaler mot att handlarna till
handahöll talibanstyrkor skydd och transport. Alizai har också deltagit i vapeninköp för talibanernas räkning 
och har regelbundet besökt Pakistan för att möta höga talibanledare. Alizai har också hjälpt talibanmedlemmar 
att köpa falska iranska pass för att kunna åka till Iran på utbildning. År 2009 försåg Alizai en talibansk 
befälhavare med pass och pengar för att kunna resa till Iran. 

41. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (Saleh Mohamad Kakar Akhtar Mohamad) (alias Saleh 
Mohammad) 

Född: a) omkring 1962, b) 1961. Födelseplats: a) byn Nalgham, distriktet Panjway, provinsen Kandahar, 
Afghanistan, b) byn Sangesar, distriktet Panjway, provinsen Kandahar, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. 
Övriga upplysningar: a) har lett ett organiserat smuggelnätverk i provinserna Kandahar och Helmand, Afgha
nistan, b) drev tidigare laboratorier för heroinframställning i Band-e Timur, provinsen Kandahar, Afghanistan, 
c) har ägt en bilagentur i Merwais Mena, distriktet Dand i provinsen Kandahar, Afghanistan, d) arresterad 
2008–2009 och hålls fängslad i Afghanistan sedan 2011, e) genom äktenskap släkt med mulla Ubaydullah 
Akhund Yar Mohamad Akhund, f) tillhör klanen Kakar. Uppförd på FN-förteckningen: 4 november 2010. 

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteck
ningen som sanktionskommittén har lämnat: 

Saleh Mohamad Kakar är narkotikahandlare och har lett ett organiserat smuggelnätverk i provinserna Kandahar 
och Helmand i Afghanistan som har tillgodosett talibanernas logistik- och finansieringsbehov. Saleh Mohamad 
Kakar drev innan han arresterades av afghanska myndigheter laboratorier för heroinframställning i trakten kring 
Band-e Timur i provinsen Kandahar, Afghanistan, som beskyddades av talibanerna. 

Kakar har haft kontakter med höga talibanledare, samlat in kontanta medel från narkotikahandlare på deras 
vägnar samt förvaltat och gömt undan penningmedel tillhörande höga medlemmar av talibanerna. Han var 
också ansvarig för förmedling av betalningar av skatt till talibanerna på narkotikahandlares vägnar. Kakar har 
ägt en bilagentur i Kandahar och har försett talibanerna med fordon för användning vid självmordsattentat.
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