
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 943/2012 

z dnia 15 października 2012 r. 

w sprawie wykonania art. 12 ust. 1 i art. 13 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadzającego 
określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, 

podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 ( 1 ), 
w szczególności jego art. 12 ust. 1 i art. 13, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła rozporzą
dzenie (UE) nr 356/2010. 

(2) W dniach 11 lipca 2012 r., 25 lipca 2012 r. i 23 sierpnia 
2012 r. Komitet Sankcji ustanowiony zgodnie z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo
nych nr 751 (1992) dotyczącą Somalii zaktualizował 
wykaz osób i podmiotów podlegających środkom ogra
niczającym. 

(3) W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 356/2010 
należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W sekcji I załącznika do rozporządzenia (UE) nr 356/2010 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia; 

2) dodaje się osoby wymienione w załączniku II 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 15 października 2012 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 1.



ZAŁĄCZNIK I 

Tekst, o którym mowa w art. 1 pkt 1 

„11. Jim’ale, Ali Ahmed Nur (alias a) Jim’ale, Ahmed Ali, b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, d) Jim’ale, 
Ahmad Ali, e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur) 

Data urodzenia: 1954 r. Miejsce urodzenia: Eilbur, Somalia. Obywatelstwo: somalijskie. Inne obywatelstwo: dżibuc
kie. Paszport: A0181988 (Somalia), ważny do 23 stycznia 2011 r. Miejsce pobytu: Dżibuti, Republika Dżibuti. Data 
umieszczenia w wykazie ONZ: 17 lutego 2012 r. 

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) pełnił funkcje przywódcze w dawnej Radzie Sądów Islamskich Somalii, zwanej także 
Unią Sądów Islamskich Somalii – gremium związanym z radykalnym islamem. Najbardziej radykalne odłamy Unii 
Sądów Islamskich Somalii dały ostatecznie początek ugrupowaniu zwanemu Al Shabaab. W kwietniu 2010 r. 
komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ utworzony na mocy rezolucji nr 751 (1992) i nr 1907 (2009) dotyczących 
Somalii i Erytrei („komitet sankcji wobec Somalii/Erytrei”) umieścił Al Shabaab w wykazie podmiotów objętych 
ukierunkowanymi sankcjami. Wspomniany komitet umieścił ugrupowanie Al Shabaab w wykazie ze względu na to, 
że podmiot ten angażował się w akty bezpośrednio lub pośrednio zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub 
stabilności Somalii, w tym akty stanowiące zagrożenie dla tymczasowego rządu federalnego Somalii. 

W sprawozdaniu z dnia 18 lipca 2011 r., sporządzonym przez grupę monitorującą komitetu sankcji wobec 
Somalii/Erytrei (S/2011/433), Jim’ale określany jest jako jeden z czołowych biznesmenów i jedna ze znaczących 
postaci zaangażowanych w prowadzony przez ugrupowanie Al Shabaab handel węglem drzewnym i cukrem oraz 
cieszących się uprzywilejowanymi stosunkami z tym ugrupowaniem. 

Jim’ale określany jest jako jeden z głównych finansistów ugrupowania Al Shabaab i jest z nim powiązany ideolo
gicznie. Jim’ale udzielił kluczowego wsparcia finansowego i politycznego Hassanowi Dahirowi Aweysowi („Aweys”), 
który został także umieszczony w wykazie przez komitet sankcji wobec Somalii/Erytrei. Były wiceprzywódca 
ugrupowania Al Shabaab, Emir Muktar Robow, podobno nadal usiłował utrwalić swoją pozycję polityczną w ramach 
tej organizacji w połowie 2011 r. Aweys i Jim’ale zostali zaangażowani przez Robowa, co miało służyć realizacji ich 
wspólnych celów oraz umocnieniu ogólnej pozycji w kontekście rozłamu w przywództwie ugrupowania Al 
Shabaab. 

Na jesieni 2007 r. Jim’ale utworzył w Dżibuti firmę o nazwie Ivestors Group, będącą przykrywką dla działań 
ekstremistycznych. Celem tej grupy w krótkiej perspektywie było destabilizowanie Somalilandu przez finansowanie 
działań ekstremistycznych i nabywania broni. Grupa pomagała w przemycaniu broni strzeleckiej z Erytrei przez 
Dżibuti do piątego regionu Etiopii, gdzie przesyłki trafiały do ekstremistów. Od połowy 2008 r. Jim’ale nadal 
prowadził firmę Investors Group. 

Pod koniec września 2010 r. utworzył firmę ZAAD umożliwiającą dokonywanie przelewów za pośrednictwem 
telefonów komórkowych i zawarł umowę z ugrupowaniem Al Shabaab, by przelewy dokonywane były z większą 
anonimowością – przez zniesienie wymogu okazywania dowodu tożsamości. 

Pod koniec 2009 r. Jim’ale dysponował także funduszem „hawala”; gromadził w nim podatek „zakat”, który dostar
czany był ugrupowaniu Al Shabaab. 

Od grudnia 2011 r. niezidentyfikowani darczyńcy z Bliskiego Wschodu przekazywali pieniądze Jim’alemu, który 
przez finansowych pośredników przesyłał je ugrupowaniu Al Shabaab. 

W 2009 r. Jim’ale wraz z innymi osobami o podobnych poglądach osłabiał tymczasowy rząd federalny Somalii, 
odmawiając udziału w działaniach na rzecz pojednania w Somalii. Pod koniec 2011 r. Jim’ale aktywnie wspierał Al 
Shabaab, oferując za darmo środki łączności, możliwość korzystania z pojazdów, pomoc żywnościową i doradztwo 
polityczne oraz zorganizował zbieranie funduszy na potrzeby Al Shabaab za pośrednictwem różnych grup bizne
sowych.”

PL 16.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/7



ZAŁĄCZNIK II 

Osoby, o których mowa w art. 1 pkt 2 

1. Aboud Rogo Mohammed (alias a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) 
Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed) 

Data urodzenia: 11 listopada 1960 r. Inne możliwe daty urodzenia: a) 11 listopada 1967 r., b) 11 listopada 1969 r., 
c) 1 stycznia 1969 r. Miejsce urodzenia: Lamu Island (wyspa Lamu), Kenia. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 
25 lipca 2012 r. 

Działający w Kenii ekstremista Aboud Rogo Mohammed stanowi zagrożenie dla pokoju, bezpieczeństwa i stabilności 
Somalii, gdyż zapewnia wsparcie finansowe, materialne, logistyczne lub techniczne ugrupowaniu Al Shabaab – 
podmiotowi umieszczonemu w wykazie przez komitet RB ONZ ustanowiony na mocy rezolucji nr 751 (1992) 
dotyczącej Somalii i rezolucji nr 1907 (2009) dotyczącej Erytrei ze względu na zaangażowanie w akty bezpośrednio 
lub pośrednio zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii. 

Aboud Rogo Mohammed to ekstremistyczny duchowny islamski działający w Kenii. Wywiera wpływ na grupy 
ekstremistyczne w Afryce Wschodniej w ramach kampanii propagującej przemoc na tym obszarze. Działalność 
Aboud Rogo obejmuje zbieranie funduszy na potrzeby ugrupowania Al Shabaab. 

Będąc głównym ideowym przywódcą ugrupowania Al Hijra, znanego wcześniej jako Muzułmańskie Centrum 
Młodzieży, Aboud Rogo Mohammed wykorzystywał je jako instrument radykalizacji oraz werbowania członków, 
głównie Afrykańczyków władających suahili, do prowadzenia działalności bojówkarskiej połączonej z użyciem prze
mocy w Somalii. Od lutego 2009 r. do lutego 2012 r. w szeregu porywających przemówień Aboud wielokrotnie 
wzywał do siłowego odrzucenia somalijskiego procesu pokojowego. Podczas tych przemówień Rogo powtarzał apele 
o użycie przemocy wobec sił Organizacji Narodów Zjednoczonych i misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM) 
oraz wzywał słuchaczy, by udali się do Somalii, aby przyłączyć się do prowadzonej tam przez Al Shabaab walki 
z rządem Kenii. 

Aboud Rogo Mohammed oferuje także porady co do tego, w jaki sposób kenijscy rekruci przyłączający się do 
ugrupowania Al Shabaab mogą uniknąć wykrycia przez kenijskie władze oraz które wybrać trasy, kierując się 
z Mombasy lub Lamu do twierdz ugrupowania Al Shabaab w Somalii, w szczególności do Kismayo (Kismaju). Ułatwia 
podróż do Somalii licznym członkom ugrupowania zwerbowanym w Kenii. 

We wrześniu 2011 r. Rogo prowadził w Mombasie w Kenii werbunek osób, które miały się udać do Somalii, 
przypuszczalnie w celu przeprowadzenia operacji terrorystycznych. We wrześniu 2008 r. Rogo zorganizował 
w Mombasie spotkanie służące zebraniu funduszy na finansowanie działań ugrupowania Al Shabaab w Somalii. 

2. Abubaker Shariff Ahmed (alias a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi 
Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed) 

Data urodzenia: 1962 r. Inna możliwa data urodzenia: 1967 r. Miejsce urodzenia: Kenia. Miejsce pobytu: okolice 
Majengo (Mombasa, Kenia). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23 sierpnia 2012 r. 

Abubaker Shariff Ahmed jest jedną z czołowych osób pomagających w werbowaniu i zajmujących się werbowaniem 
młodych muzułmanów z Kenii na potrzeby działalności bojówkarskiej połączonej z użyciem przemocy w Somalii 
oraz jednym z bliskich współpracowników Aboud Rogo. Zapewnia wsparcie materialne grupom ekstremistycznym 
w Kenii (oraz w innych miejscach we Wschodniej Afryce). Częste podróże do twierdz ugrupowania Al Shabaab 
w Somalii, w tym do Kismayo (Kismaju), pozwoliły mu na utrzymanie bliskich związków z wyższymi rangą człon
kami tego ugrupowania. 

Abubaker Shariff Ahmed bierze także udział w gromadzeniu funduszy na potrzeby ugrupowania Al Shabaab oraz 
w zarządzaniu tymi funduszami; ugrupowanie to zostało umieszczone w wykazie przez komitet RB ONZ ustano
wiony na mocy rezolucji nr 751 (1992) dotyczącej Somalii i rezolucji nr 1907 (2009) dotyczącej Erytrei ze względu 
na zaangażowanie w akty bezpośrednio lub pośrednio zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii. 

Abubaker Shariff Ahmed nawoływał młodych mężczyzn w meczetach Mombasy do tego, by udawali się do Somalii, 
dokonywali aktów ekstremistycznym, walczyli dla Al-Kaidy i zabijali obywateli USA. 

Pod koniec grudnia 2010 r. Abubaker Shariff Ahmed został aresztowany przez władze kenijskie pod zarzutem udziału 
w zamachu bombowym na dworzec autobusowy w Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed jest także przywódcą działającej 
w Kenii organizacji młodzieżowej z Mombasy, powiązanej z ugrupowaniem Al Shabaab. 

Od 2010 r. Abubaker Shariff Ahmed działał jako osoba pomagająca w werbowaniu i zajmująca się werbowaniem 
członków dla ugrupowaniu Al Shabaab w okolicy Majengo (Mombasa, Kenia).
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