
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2011/635/WPZiB 

z dnia 26 września 2011 r. 

dotycząca zmiany decyzji Rady 2010/231/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 
Somalii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 10 grudnia 2002 r. Rada przyjęła wspólne stano
wisko 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograni
czających wobec Somalii ( 1 ) w związku z rezolucjami 
Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo
nych (rezolucje RB ONZ) nr 733 (1992), 1356 (2001) 
oraz 1425 (2002). 

(2) Dnia 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne stano
wisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograni
czających wobec Somalii i uchylające wspólne stano
wisko 2002/960/WPZiB ( 2 ) wprowadzające w życie rezo
lucję RB ONZ nr 1844 (2008). Dnia 1 marca 2010 r. 
Rada przyjęła decyzję 2010/126/WPZiB zmieniającą 
wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB ( 3 ) i 
wprowadzającą w życie rezolucję RB ONZ 
nr 1907 (2009). 

(3) Dnia 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
2010/231/WPZiB dotyczącą środków ograniczających 
wobec Somalii i uchylającą wspólne stanowisko 
2009/138/WPZiB ( 4 ) w następstwie przyjęcia rezolucji 
RB ONZ nr 1916 (2010) oraz przyjęcia przez Komitet 
Sankcji utworzony na mocy rezolucji RB ONZ nr 751 
(1992) dotyczącej Somalii (zwany dalej „Komitetem 
Sankcji”) wykazu osób i podmiotów podlegających 
środkom ograniczającym. 

(4) Dnia 28 lipca 2011 r. Komitet Sankcji zaktualizował 
wykaz osób i podmiotów podlegających środkom ogra
niczającym. 

(5) Dnia 29 lipca 2011 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przy
jęła rezolucję nr 2002 (2011) rozszerzającą kryteria 
ujęcia w wykazie na przywódców politycznych lub 
wojskowych werbujących dzieci do zbrojnych konfliktów 
w Somalii lub je w nich wykorzystujących, z 
pogwałceniem obowiązującego prawa międzynarodo
wego, oraz na osoby i podmioty odpowiedzialne za 
naruszenia obowiązującego prawa międzynarodowego 
w Somalii polegające na przemocy wobec ludności 

cywilnej, w tym kobiet i dzieci, w sytuacjach konfliktów 
zbrojnych, obejmującej zabójstwa i okaleczenia, przemoc 
seksualną i przemoc uwarunkowaną płcią, ataki na 
szkoły i szpitale oraz porwania i przymusowe przesied
lenia. 

(6) Oprócz tego w rezolucji RB ONZ nr 2002 (2011) 
wyjaśniono zwolnienie umożliwiające udostępnianie 
funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów 
gospodarczych niezbędnych do zapewnienia termino
wego dostarczania pilnie potrzebnej pomocy humani
tarnej do Somalii przez ONZ, jej wyspecjalizowane 
agencje lub programy, przez świadczące pomoc humani
tarną organizacje humanitarne posiadające status obser
watora w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ lub przez ich 
partnerów wykonawczych. 

(7) Należy odpowiednio zmienić decyzję 2010/231/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/231/WPZiB wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Środki ograniczające przewidziane w art. 3, art. 5 ust. 1 i art. 
6 ust. 1 i 2, są nakładane na osoby i podmioty wskazane 
przez Komitet Sankcji jako osoby i podmioty: 

— angażujące się w działania lub wspierające działania 
zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności 
Somalii, w tym akty zagrażające porozumieniu 
z Dżibuti z dnia 18 sierpnia 2008 r. lub procesowi 
politycznemu, czy też zagrażające użyciem siły wobec 
TFI lub AMISOM; 

— naruszające embargo na przywóz broni i powiązane 
środki, o których mowa w art. 1; 

— utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej do 
Somalii lub dostęp do niej lub jej dystrybucję w Somalii; 

— będące przywódcami politycznymi lub wojskowymi 
werbującymi lub wykorzystującymi dzieci w konfliktach 
zbrojnych w Somalii, z pogwałceniem obowiązującego 
prawa międzynarodowego;
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— odpowiedzialne za naruszenia obowiązującego prawa 
międzynarodowego w Somalii polegające na przemocy 
wobec ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci 
w sytuacjach konfliktu zbrojnego, obejmującą zabójstwa 
i okaleczanie, przemoc seksualną i przemoc uwarun
kowaną płcią, ataki na szkoły i szpitale oraz porwania 
i przymusowe przesiedlenia. 

Osoby i podmioty, o których mowa, są wymienione 
w załączniku.”; 

2) art. 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do udostępniania 
funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów gospo
darczych niezbędnych do zapewnienia terminowego dostar
czania pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej do Somalii 
przez ONZ, jej wyspecjalizowane agencje lub programy, 
przez świadczące pomoc humanitarną organizacje humani
tarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu 

Ogólnym ONZ lub przez ich partnerów wykonawczych, 
w tym dwustronnie lub wielostronnie finansowane organi
zacje pozarządowe uczestniczące w skonsolidowanej akcji 
ONZ na rzecz Somalii.”. 

Artykuł 2 

Załącznik do decyzji 2010/231/WPZiB zostaje zastąpiony 
tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. KOROLEC 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 

I. Osoby 

1. Yasin Ali Baynah (znany również jako a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, 
Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, 
k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax). 

Data urodzenia: 24 grudnia 1965 r. Obywatelstwo: somalijskie. Inne obywatelstwo: szwedzkie. Miejsce pobytu: 
Rinkeby, Sztokholm, Szwecja; Mogadiszu, Somalia. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 12 kwietnia 2010 r. 

Yasin Ali Baynah podżegał do ataków przeciw tymczasowemu rządowi federalnemu oraz misji Unii Afrykańskiej 
w Somalii (AMISOM). Mobilizował także poparcie dla Sojuszu na rzecz Ponownego Wyzwolenia Somalii 
i organizacji Hisbul Islam oraz gromadził fundusze dla tych organizacji, które są czynnie zaangażowanie 
w popełnianie czynów zagrażających pokojowi i bezpieczeństwu w Somalii, w tym poprzez odrzucenie porozu
mienia z Dżibuti oraz ataki na siły rządowe i siły AMISOM w Mogadiszu. 

2. Hassan Dahir Aweys (znany również jako a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, 
Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan 
Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) 
„Hassan, Sheikh”). 

Data urodzenia: 1935 r. Obywatel: Somalii. Obywatelstwo: somalijskie. Miejsce pobytu: Somalia. Data umieszczenia 
w wykazie ONZ: 12 kwietnia 2010 r. 

Hassan Dahir Aweys działał i nadal działa jako starszy rangą przywódca polityczny i ideologiczny różnorodnych 
zbrojnych grup opozycyjnych odpowiedzialnych za ustawiczne naruszanie ogólnego i całkowitego embarga na 
dostawy broni lub za czyny zagrażające porozumieniu pokojowemu z Dżibuti, tymczasowemu rządowi federalnemu 
oraz siłom misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM). Między czerwcem 2006 roku a wrześniem 2007 roku 
Aweys służył jako przewodniczący komitetu centralnego Związku Sądów Islamskich; w lipcu 2008 roku ogłosił się 
przewodniczącym Sojuszu na rzecz Ponownego Wyzwolenia Somalii - oddział Asmara; w maju 2009 roku został 
mianowany przewodniczącym organizacji Hisbul Islam - sojuszu ugrupowań przeciwnych tymczasowemu rządowi 
federalnemu. Na każdym z tych stanowisk wypowiedzi i działania Aweysa świadczyły o jednoznacznym 
i utrwalonym zamiarze demontażu tymczasowego rządu federalnego i wydalenia misji AMISOM siłą z Somalii. 

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (znany również jako a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi 
Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle). 

Data urodzenia: ok. 1944 roku. Miejsce urodzenia: region Ogaden, Etiopia. Obywatelstwo: somalijskie. Miejsce 
pobytu: Somalia. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 12 kwietnia 2010 r. 

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki był starszym rangą przywódcą zbrojnej grupy partyzanckiej od połowy lat 90. i miał 
udział w licznych naruszeniach embarga na dostawy broni. W roku 2006 Al-Turki wysłał siły wspomagające 
przejęcie Mogadiszu przez Związek Sądów Islamskich i ujawnił się jako przywódca wojskowy tego ugrupowania, 
powiązanego z grupą al-Shabaab. Od roku 2006 al-Turki udostępniał kontrolowane przez siebie terytorium na 
szkolenia różnych zbrojnych ugrupowań opozycyjnych, w tym al-Shabaab. We wrześniu 2007 roku al-Turki wystąpił 
w pokazanym w serwisie informacyjnym telewizji Al-Dżazira nagraniu wideo pokazującym szkolenie grup partyzan
ckich pod jego przywództwem. 

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (znany również jako a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdul
rahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane”, f) „Godani”, g) „Mukhtar, 
Shaykh”, h) „Zubeyr, Abu”). 

Data urodzenia: 10 lipca 1977 r. Miejsce urodzenia: Hargeysa, Somalia. Obywatelstwo: somalijskie. Data umiesz
czenia w wykazie ONZ: 12 kwietnia 2010 r. 

Ahmed Abdi Aw-Mohamed jest starszym rangą przywódcą ugrupowania al-Shabaab i został publicznie ogłoszony 
emirem tej organizacji w grudniu 2007 roku. Sprawuje obowiązki dowódcy operacji al-Shabaab w całej Somalii. Aw- 
Mohamed potępił proces pokojowy z Dżibuti jako obcy spisek, a w nagraniu audio dla mediów somalijskich z maja 
2009 roku potwierdził, że jego siły brały udział w ostatnich walkach w Mogadiszu.
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5. Fuad Mohamed Khalaf (znany również jako a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed 
Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad 
Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole). 

Obywatelstwo: somalijskie. Miejsce pobytu: Mogadiszu, Somalia. Inne miejsce pobytu: Somalia. Data umieszczenia 
w wykazie ONZ: 12 kwietnia 2010 r. 

Fuad Mohamed Khalaf umożliwiał wsparcie finansowe dla ugrupowania al-Shabaab; w maju 2008 roku przeprowa
dził dwie akcje gromadzenia funduszy dla tego ugrupowania w meczetach. Miejsce pobytu: Mogadiszu, Somalia. Inne 
miejsce pobytu: Somalia. Fuad Mohamed Khalaf umożliwiał wsparcie finansowe dla ugrupowania al-Shabaab; w maju 
2008 roku przeprowadził dwie akcje gromadzenia funduszy dla tego ugrupowania w meczetach w miejscowości 
Kismaayo w Somalii. W kwietniu 2008 roku Khalaf i kilka innych osób przeprowadzili za pomocą ładunków 
wybuchowych umieszczonych w pojazdach zamachy na bazy etiopskie i obiekty somalijskiego tymczasowego 
rządu federalnego w Mogadiszu w Somalii. W maju 2008 roku Khalaf i grupa bojowników zaatakowała 
i przejęła posterunek policji w Mogadiszu, zabijając i raniąc kilku żołnierzy. 

6. Bashir Mohamed Mahamoud (znany również jako a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) 
Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu 
Muscab”, i) „Qorgab”). 

Data urodzenia: ok. 1979–1982 roku. Podawana alternatywnie data urodzenia: 1982. Obywatelstwo: somalijskie. 
Miejsce pobytu: Mogadiszu, Somalia. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 12 kwietnia 2010 r. 

Bashir Mohamed Mahamoud jest wojskowym dowódcą ugrupowania al-Shabaab. Był on także jednym z ok. dzie
sięciu członków rady przywódców al-Shabaab na koniec roku 2008. Mahamoud oraz jego współpracownik dowo
dzili 10 czerwca 2009 r. atakiem moździerzowym na obiekty somalijskiego tymczasowego rządu federalnego 
w Mogadiszu. 

7. Mohamed Sa’id (znany również jako a) „Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom). 

Data urodzenia: ok. 1966 roku. Miejsce urodzenia: Galgala, Somalia. Miejsce pobytu: Galgala, Somalia. Inne miejsce 
pobytu: Badhan, Somalia. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 12 kwietnia 2010 r. 

Mohamed Sa’id (znany również jako a) „Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom). Mohamed Sa’id 
„Atom” popełniał czyny zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii. Atom pośrednio lub 
bezpośrednio dostarczał, sprzedawał lub przekazywał do Somalii broń lub związane z nią materiały lub świadczył 
doradztwo, szkolenia lub pomoc, w tym finansowanie i pomoc finansową związaną z działaniami wojskowymi 
naruszającymi embargo na dostawy broni. Atom został określony jako jeden z głównych dostawców broni i amunicji 
dla operacji ugrupowania al-Shabaab w regionie Puntland. Określany jest jako przywódca partyzantki, która pojawiła 
się w roku 2006 we wschodniej części regionu Sanaag w północnej Somalii. Partyzantka ta składa się z ok. 250 
bojowników i zarzuca się jej udział w porwaniach, piractwo i terroryzm; importuje ona własną broń z naruszeniem 
embarga. Atom sprawił, że jego bojówka jest główną siłą wojskową w regionie, mającą swoją główną bazę koło 
miejscowości Galgala, a drugorzędną bazę koło miejscowości Badhan. Według niektórych informacji Atom jest 
powiązany z al-Shabaab i być może otrzymuje polecenia od przywódcy al-Shabaab Fu’aad Mohameda Khalafa. 

Ponadto Atom ma prawdopodobnie udział w nielegalnym przywozie broni do Somalii. Informacje z licznych źródeł 
wskazują, że jego siły otrzymują broń i sprzęt z Jemenu i Erytrei. Według doniesienia z grudnia 2008 roku świadek 
naoczny opisał sześć takich transportów w ciągu czterech tygodni na początku roku 2008, z których każdy mieścił 
się w dwóch półciężarówkach i składał się z broni lekkiej, amunicji i naboi do granatników rakietowych. Według 
biznesmena z Bosasso obeznanego z handlem bronią, przesyłki Atoma nie wchodzą na rynek broni, co sugeruje, że 
albo są one zatrzymywane do użytku przez jego siły, albo są przekazywane do odbiorców w południowej Somalii, 
gdzie działa al-Shabaab. 

Siły Atoma były zamieszane w porwanie niemieckiego pracownika organizacji humanitarnej, w porwanie dwóch 
Somalijczyków koło Bosasso oraz w zamach bombowy na imigrantów z Etiopii w Bosasso w dniu 5 lutego 2008 r., 
w którym 20 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych. Bojówka Atoma mogła też odgrywać drugorzędną rolę 
w porwaniu niemieckiej pary schwytanej przez piratów w czerwcu 2008 roku. 

8. Fares Mohammed Mana’a (znany również jako a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa). 

Data urodzenia: 8 lutego 1965 r. Miejsce urodzenia: Sadah, Jemen. Numer paszportu: 00514146; miejsce wysta
wienia: Sanaa, Jemen. Numer dowodu osobistego: 1417576; miejsce wystawienia: Al-Amana, Jemen; data wysta
wienia: 7 stycznia 1996 r. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 12 kwietnia 2010 r. 

Fares Mohammed Mana’a pośrednio lub bezpośrednio dostarczał, sprzedawał lub przekazywał do Somalii broń lub 
związane z nią materiały z naruszeniem embarga na dostawy broni. Mana’a jest znanym handlarzem bronią. 
W październiku 2009 roku rząd Jemenu przedstawił czarną listę handlarzy broni, na której Mana’a figurował na 
pierwszym miejscu; listę tę sporządzono w ramach próby powstrzymania zalewu broni w tym kraju, gdzie podobno 
jest więcej broni niż ludzi. „Faris Mana’a jest ważnym handlarzem bronią i jest to powszechnie wiadome” zgodnie 
z doniesieniem amerykańskiego dziennikarza z czerwca 2009 roku; dziennikarz ten jest komentatorem spraw 
dotyczących Jemenu, jest autorem półrocznego sprawozdania na temat tego kraju i brał udział w pracach grupy 
analitycznej Jane’s Intelligence Group. W artykule w gazecie „Yemen Times” z grudnia 2007 roku Mana’a jest 
określony jako „szejk Fares Mohammed Mana’a, handlarz bronią”. W artykule w gazecie „Yemen Times” ze stycznia 
2008 roku jest on określony jako „szejk Fares Mohammed Mana’a, handlujący bronią”.
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Od połowy roku 2008 Jemen nadal służy jako główny ośrodek nielegalnych transportów broni do rejonu Rogu 
Afryki, zwłaszcza przewozów broni morzem do Somalii. Istnieją niepotwierdzone doniesienia, że Faris Mana’a 
wielokrotnie uczestniczył w transportach do Somalii. W roku 2004 Mana’a miał udział w kontraktach na dostawy 
broni z Europy Wschodniej, którą to broń podobno sprzedawano somalijskim bojownikom. Pomimo 
obowiązującego od 1992 roku embarga ONZ na dostawy broni do Somalii, zainteresowanie Farisa Mana’a przemy
caniem broni do Somalii datuje się co najmniej od roku 2003. Mana’a przedstawił w 2003 roku ofertę zakupu 
tysięcy sztuk broni w Europie Wschodniej i dał do zrozumienia, że planuje sprzedać część tej broni w Somalii. 

9. Hassan Mahat Omar (znany również jako: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen 
Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein). 

Data urodzenia: 10 kwietnia 1979 r. Miejsce urodzenia: Garissa, Kenia. Obywatelstwo: prawdopodobnie etiopskie. 
Numer paszportu: A 1180173 Kenia, data ważności: 20 sierpnia 2017 r. Dokument tożsamości nr 23446085. 
Miejsce pobytu: Nairobi (Kenia). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 28 lipca 2011 r. 

Hassan Mahat Omar popełnia czyny zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii. Jest on imamem 
i jednym z przywódców Masjid-ul-Axmar - nieformalnego ośrodka w Nairobi powiązanego z ugrupowaniem al- 
Shabaab. Bierze także udział w werbowaniu nowych członków i pozyskiwaniu funduszy dla al-Shabaab, także za 
pośrednictwem Internetu przez związaną z al-Shabaab stronę alqimmah.net. 

Oprócz tego na stronie ugrupowania al-Shabaab służącej do rozmów internetowych wydał fatwę wzywającą do 
ataków na tymczasowy rząd federalny. 

10. Omar Hammami (również znany jako: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al- 
Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki). 

Data urodzenia: 6 maja 1984 r. Miejsce urodzenia: stan Alabama, Stany Zjednoczone. Obywatelstwo: amerykańskie. 
Uważa się także, że posiada obywatelstwo syryjskie. 

Numer paszportu: 403062567 (USA). Nr ubezpieczenia społecznego: 423-31-3021 (USA). Miejsce pobytu: Somalia. 
Dodatkowe informacje: żonaty z Somalijką. Mieszkał w Egipcie w roku 2005 i przeniósł się do Somalii w roku 
2009. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 28 lipca 2011 r. 

Omar Hammami popełnia czyny zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii. Jest starszym rangą 
członkiem ugrupowania al-Shabaab. Bierze udział w werbowaniu, finansowaniu i opłacaniu zagranicznych bojow
ników w Somalii. Określa się go jako eksperta od materiałów wybuchowych i działań wojennych ogółem. Od 
października 2007 roku występował w relacjach telewizyjnych i w propagandowych nagraniach wideo ugrupowania 
al-Shabaab. W nagraniu wideo pokazano go w trakcie szkolenia bojowników al-Shabaab. Występował także 
w nagraniach wideo i na stronach internetowych, wzywając bojowników do przystąpienia do al-Shabaab. 

II. Podmioty 

Al-Shabaab (znane również jako a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) 
Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul 
Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al- 
Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) 
Mujaahidiin Youth Movement). 

Miejsce pobytu: Somalia. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 12 kwietnia 2010 r. 

Al-Shabaab popełniało czyny pośrednio lub bezpośrednio zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności 
Somalii, obejmujące m.in. czyny zagrażające porozumieniu pokojowemu z Dżibuti z dnia 18 sierpnia 2008 r. lub 
procesowi politycznemu oraz czyny zagrażające tymczasowym instytucjom federalnym, misji Unii Afrykańskiej 
w Somalii (AMISOM) lub innym międzynarodowym operacjom pokojowym dotyczącym Somalii. 

Al-Shabaab utrudniało także dostarczanie pomocy humanitarnej do Somalii lub dostęp do niej lub jej dystrybucję 
w Somalii. 

Zgodnie z oświadczeniem przewodniczącego Komitetu Rady Bezpieczeństwa utworzonego na podstawie rezolucji nr 
751 (1992) dotyczącej Somalii, przekazanym Radzie Bezpieczeństwa w dniu 29 lipca 2009 r. zarówno al-Shabaab, 
jak i His’bul Islam publicznie i wielokrotnie przyznawały się do dokonania ataków na tymczasowy rząd federalny 
i AMISOM. Al-Shabaab przyznało się także do zabójstwa urzędników tymczasowego rządu federalnego, a w dniu 
19 lipca 2009 r. napadło i doprowadziło do zamknięcia terenowych biur UNOPS (biura ONZ ds. Realizacji 
Projektów), UNDSS (departamentu ONZ ds. bezpieczeństwa i ochrony) i UNDP (Progamu Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju) w regionach Bay i Bakool, naruszając tym samym literę c) rezolucji 1844 (2008). Al-Shabaab także 
wielokrotnie utrudniało dostęp do pomocy humanitarnej lub jej dostarczanie w Somalii. 

Sprawozdanie Rady Bezpieczeństwa ONZ dla jej sekretarza generalnego z dnia 20 lipca 2009 r. dotyczące sytuacji 
w Somalii zawiera następujące akapity dotyczące działań ugrupowania al-Shabaab w Somalii:
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Uważa się, że ugrupowania rebelianckie takie jak al-Shabaab wyłudzają pieniądze od prywatnych firm i werbują 
młodych ludzi, w tym dzieci, do walki z rządem w Mogadiszu. Al-Shabaab potwierdziło obecność bojowników 
z zagranicy w swoich szeregach i otwarcie przyznało, że współpracuje z Al-Kaidą w Mogadiszu w celu obalenia 
rządu Somalii. Bojownicy zagraniczni, z których wielu podobno pochodzi z Pakistanu i Afganistanu, wydają się być 
dobrze wyszkoleni i sprawdzeni w walce. Zauważono ich, jak nosząc kaptury dowodzili działaniami ofensywnymi 
przeciw siłom rządowym w Mogadiszu i okolicach. 

Al-Shabaab wzmogło swoją strategię przymusu i zastraszania ludności Somalii, co pokazują starannie zaplanowane, 
ukierunkowane na duże korzyści zamachy na starszych klanów i ich zatrzymania; kilku członków starszyzny zostało 
zamordowanych. W dniu 19 czerwca 2009 r. Omar Hashi Aden, minister bezpieczeństwa narodowego zginął 
w wyniku uruchomionego przez zamachowca-samobójcę wybuchu samochodu-pułapki w Beletwyne. Ponad 30 
osób zginęło w tym zamachu, który został stanowczo potępiony przez społeczność międzynarodową i dużą 
część społeczeństwa Somalii. 

Według sprawozdania działającej pod auspicjami Rady Bezpieczeństwa ONZ grupy obserwującej Somalię (2008/769) 
z grudnia 2008 r. al-Shabaab jest odpowiedzialne za różne zamachy dokonane w Somalii przez ostatnie kilka lat, 
w tym: 

— zgłoszone zabójstwo i ścięcie somalijskiego kierowcy pracującego dla Światowego Programu Żywności we 
wrześniu 2008 roku; 

— zamach bombowy na targu w Puntland w dniu 6 lutego 2008 r., w którym 20 osób zginęło, a ponad 100 
zostało rannych; 

— serię zamachów bombowych i zabójstw w Somaliland, które miały na celu zakłócenie wyborów parlamentarnych 
w roku 2006; 

— morderstwa kilku pracowników zagranicznych organizacji humanitarnych w latach 2003 i 2004. 

Według doniesień al-Shabaab napadło na obiekty ONZ w Somalii w dniu 20 lipca 2009 r. i wydało dekret 
zakazujący trzem agencjom ONZ wstępu do kontrolowanych przez al-Shabaab obszarów w Somalii. Oprócz tego 
siły somalijskiego tymczasowego rządu federalnego walczyły z bojówkami al-Shabaab i Hisbul Islam od 11. do 
12 lipca 2009 r., w wyniku czego zginęło ponad 60 osób. W walkach 11 lipca 2009 r. al-Shabaab wystrzeliło cztery 
pociski moździerzowe, które trafiły w kompleks Villa Somalia, w wyniku czego zginęło trzech żołnierzy misji Unii 
Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), a ośmiu zostało rannych. 

Według artykułu opublikowanego przez British Broadcasting Corporation w dniu 22 lutego 2009 r. al-Shabaab 
przyznało się do samobójczego zamachu za pomocą samochodu-pułapki na bazę Unii Afrykańskiej w Mogadiszu. 
Według artykułu Unia Afrykańska potwierdziła, że 11 żołnierzy jej sił pokojowych zginęło, a 15 zostało rannych. 

Według artykułu opublikowanego przez agencję Reuters w dniu 14 lipca 2009 r. bojownicy al-Shabaab dokonali 
w roku 2009 zamachów partyzanckich na siły Somalii i Unii Afrykańskiej. 

Według artykułu opublikowanego przez Głos Ameryki w dniu 10 lipca 2009 r., al-Shabaab brało udział w zamachu 
na somalijskie siły rządowe w maju 2009 roku. 

Według artykułu przedstawionego na stronie internetowej Rady Stosunków Zagranicznych w dniu 27 lutego 2009 r., 
al-Shabaab od 2006 roku prowadziło walkę zbrojną przeciw tymczasowemu rządowi Somalii i jego poplecznikom 
z Etiopii. Al-Shabaab zabiło jedenastu żołnierzy z Burundi w największym zamachu na żołnierzy sił pokojowych UA 
od czasu ich rozmieszczenia i twierdzi, że brało udział w ciężkich walkach w Mogadiszu, w których zginęło co 
najmniej piętnaście osób.”
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