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  فريق استعراض التنفيذ
  التاسعةالدورة 

 ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦-٤فيينا، 
 **تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 

     تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداستعراض 
      خالصة وافية    
      رة من األمانةكِّ مذ    
      إضافة    
  املحتويات

 الصفحة
  ٢   ........................................................................................  خالصة وافية -ثانيًا 

      ٢   .............................................................................................  السنغال 

__________ 

  .٢٠١٨شباط/فرباير  ٢٨إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف  ُأعيد  *  

  **  2018/1CAC/COSP/IRG/. 
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    خالصة وافية  -ثانيًا  
    السنغال    

يف سياق تنفيذ اتفاقية للسنغال  ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسيمقدِّمة:   -١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

، ٢٠٠٣ل/ديسمرب كانون األو ٩وقَّعت السنغال على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف 
  .٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦ يفوصدَّقت عليها 

 يس السلطةورئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ورئ ونظام احلكم يف السنغال نظام مجهوري.
 وات قابلة للتجديد مرةمخس سن مدهتاالتنفيذية، وهو ُينتَخب باالقتراع العام املباشر لفترة والية 

 ية. وُينتخب النوابمهام السلطة التشريع اجلمعية الوطنيةتوىل تاحدة، ويرأس جملَس الوزراء. وو
 السنغال مستقلة ية يفباالقتراع العام املباشر لفترة والية من مخس سنوات. والسلطة القضائأيضًا 
  السلطتني التنفيذية والتشريعية. عن
وتكتسب املعاهدات أو  .الدستور القانون األمسى للبلدوميثل  ،عمل السنغال بنظام القانون املدينتو

التشريعات جية حأعلى من  االتفاقات املصادق أو املوافق عليها حسب األصول، فور نشرها، حجية
  ).الدستور من ٩٨(املادة  ة باملثلالوطنية رهنًا مببدأ املعامل

وقد خضعت السنغال لالستعراض خالل الدورة األوىل من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
  ).CAC/COSP/IRG/I/47/1/Add.50( ٢٠١٦ملكافحة الفساد يف عام 

س على اخلصوص يف الدستور، املتعلقة بتنفيذ الفصلني الثاين واخلامالرئيسية وتتمثل التشريعات الوطنية 
للوظيفة ، والنظام األساسي ومكافحة الفساد، والقانون االنتخايب ةالرشيددارة واالستراتيجية الوطنية لإل

أن بش ٢٠١٤مارس آذار/ ٢١خ املؤرَّ ١٧-٢٠١٤، والنظام األساسي للقضاة، والقانون رقم العمومية
شأن قانون ب ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٢خ املؤرَّ ١٢١٢-٠١٤التصريح باملوجودات، واملرسوم رقم 

بشأن مدونة  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٢٧خ املؤرَّ  ٢٢-٢٠١٢االشتراء العمومي، والقانون رقم 
جلنائية والقانون رقم إلجراءات االشفافية يف إدارة األموال العمومية، والقانون اجلنائي، وقانون ا

  مكافحة غسل األموال.بشأن  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٦خ ؤرَّامل ٠٩-٢٠٠٤
ية الوزارة املعنية بتعزيز اجلرائم املشمولة باالتفاقمكافحة نع والرئيسية املعنية مب اتاملؤسستشمل و

-٢٠١٢لقانون رقم ب ا، الذي أنشئ مبوجكتب الوطين ملكافحة الغش والفساداملاإلدارة الرشيدة، و
، املنشأة ت املاليةاملعلوما لتجهيزالوحدة الوطنية ، و٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرَّخ  ٣٠

شتراء سلطة تنظيم اال، و٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٨املؤرَّخ  ١١٥٠-٢٠٠٤مبقتضى املرسوم رقم 
  ، واملصرف املركزي.ديوان املحاسبةو، العمومي
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    الوقائيةدابري الت ين:الفصل الثا  -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

   هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية؛ سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية    
    )٦و ٥(املادتان 

فســاد وأرســت اســتراتيجية وطنية لإلدارة الرشــيدة ومكافحة ال ٢٠١١اعتمدت الســنغال يف عام 
تيجية الوطنية لإلدارة وُأدجمت االســــترا .وميالعم االشــــتراءميثاقًا للشــــفافية واألخالقيات يف جمال 

وطنية للتنمية ســتراتيجية الالرشــيدة، اليت تشــرف عليها الوزارة املعنية بتعزيز اإلدارة الرشــيدة، يف اال
صــــدد كان البلد ب طرية،وأثناء إجراء الزيارة الُق .٢٠١٧-٢٠١٣االقتصــــادية واالجتماعية للفترة 

الفســاد وتصــوره،  وُأجريت دراســة عن تكلفة .يف القطاع العامإنشــاء جلنة وطنية لرصــد الشــفافية 
  .ذات الصلة املخاطر لتحديد العمل جاريا على وكان

رة الرشيدة حبمالت توعية كافحة الغش والفساد والوزارة املعنية بتعزيز اإلداويقوم املكتب الوطين مل
  قطاع التعليم.مبا يف ذلك يف خمتلف القطاعات، 
يا، وتشــارك، هبذه الســنغال عضــو يف الشــراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريق وفضــًال عن ذلك، فإنَّ

  الصفة، يف اآللية األفريقية الستعراض األقران.
ــــــنغالو ية االحتاد األفريقي ملنع الفســـــــاد ومكافحته ويف بروت الس فاق وكول اجلماعة طرف يف ات

نة الدائمة لشــبكة وحيتضــن البلد مقر األما االقتصــادية لدول غرب أفريقيا بشــأن مكافحة الفســاد.
  املؤسسات الوطنية ملكافحة الفساد يف غرب أفريقيا.

ــــــاد مبوجبوأنشــــــئ املكتب الوطين ملكافحة الغش وا ، تابع وهو ،٣٠-٢٠١٢القانون رقم  لفس
كتب مبرســـوم لفترة ويعيَّن أعضـــاء امل .ملكتب رئيس اجلمهورية ،القانونهذا من  ١املادة مبقتضـــى 

 ١س املادة تكرِّو .ذات الصــلةشــروط النص على ال ت ٥إال أن املادة  ،ثالث ســنوات قابلة للتجديد
الدولة إضـــافة إىل منح  صـــات من ميزانيةمن خمصـــَّ مبدأ االســـتقاللية املالية. وتتألف ميزانية املكتب 

الية على حد أدىن ). وال تنص التشـــــريعات الســـــنغ١٩من الشـــــركاء الدوليني (املادة  مقدَّمةمالية 
  صات السنوية.للمخصَّ

عنوان ســلطاهتا اليت ميكن وقد ُذكِّرت الســنغال بالتزامها بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة باســم و
  د.دول األطراف األخرى على وضع وتنفيذ تدابري حمدَّدة ملنع الفساأن تساعد ال

    
لقة باجلهاز القضائي القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتع

  )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 
 ٣١و ٢١و ٢٠والترقية (املواد د النظام األساسي للوظيفة العمومية الشروط العامة للتوظيف حيدِّ
سية  يوترس ).١٩٦١حزيران/يونيه  ١٥خ املؤرَّ ٣٣-٦١من القانون رقم  ٤٠إىل  النظم األسا

 ١٥من قانون  ٢٢(املادة  الناظمة هلذه العملية الدقيقةاخلاصــــــة مبختلف اهليئات اإلدارية املعايري 
يه ميني وكذا القضـــــــاة من وهكذا جيري توظيف بعض املوظفني احلكو ).١٩٦١ حزيران/يون

ـــــية. عملية التوظيف  نَّأما فيما خيص املوظفني العموميني اآلخرين، فإ خالل االمتحانات التنافس
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ومن املقرر تنظيم امتحانات شفوية وكتابية  املعنية. ةىل اإلدارإترشيح طلب تتم عن طريق تقدمي 
ية. جانب ذلك، و للتوظيف األويل وللترق حاليًّإىل  حتديدًا النظر  اجيري  يف إنشـــــــاء جلنة تعىن 

  بدراسة الترشيحات.
سنغال منصة إلكترونية معمَّمة لإلعالن عن مجيع الوظائف العمو شاغرة إال يفمية ومل تستحدث ال  ال

اإللكترونيــة ة بوابــيف هــذا القطــاع يف ال مجيع الوظــائف الشـــــــاغرةعن  ُيعَلنقطــاع التعليم، حيــث 
  ."مريادور"

وطين ملكافحة التناوب على بعض املناصـــب التنفيذية داخل املكتب الواســـتحدثت الســـنغال نظام 
املعلومات املالية  لتجهيزلمكتب) والوحدة الوطنية نشـــــئ لمن القانون امل ٥ســـــاد (املادة الغش والف

نوات قابلة للتجديد سويتوىل األعضاء مناصبهم ملدة ثالث  لوحدة).ل املنشئمن املرسوم  ٥(املادة 
جتديد والية ام نظوفق التجديد داخل املكتب الوطين ملكافحة الغش والفســــاد ي روجي مرة واحدة.

  املدة القصوى هلذه الوظائف قصرية نسبيًّا. نَّأ إال .نصف عدد األعضاء
خاصًّا بالتوعية بقواعد  اويشمل معظم التدريبات التمهيدية املتعلقة مبناصب املوظفني العموميني شقًّ

ـــتريالســـلوك واألخالقيات. وُو ات العمومية. ضـــعت أيضـــًا برامج للتدريب املســـتمر يف جمال املش
  ملوظفني.توعية الاملكتب الوطين ملكافحة الغش والفساد محالت  ينظِّموفضًال عن ذلك، 

تة أو بصــورة مؤقَّومية للترشــح ملناصــب عموينص القانون االنتخايب على عدم أهلية األفراد املدانني 
  ). ١٥٤هنائية (املادة 

  .  ُتْرِس السنغال بعُد معايري صارمة بشأن تنظيم متويل األحزاب السياسيةومل
ئف العمومية الوظابعض أوجه التضـــــارب بني  تبيِّنويســـــتتبع عدم االمتثال للمقتضـــــيات اليت 

؛ ة العموميةفيظللو من النظام األســـاســـي ١١إىل  ٩واملواد  ؛من الدســـتور ٣٨واخلاصـــة (املادة 
 ١٥٧املادتان (من القانون االنتخايب) ارتكاب جرمية تضــــارب املصــــاحل  ١٥٨و ١٥٧واملادتان 

  من القانون اجلنائي). ١٥٨و
في اجلمارك واعتمدت الســـــنغال مدونات قطاعية لقواعد الســـــلوك، ال ســـــيما فيما يتعلق مبوظ

ــاســي للوظ ــلوك يف صــلب النظام األس والنظم  وميةة العمفيوإدارة الضــرائب. وُأدجمت قواعد س
املفتشـــون العامون ة اخلاصـــة أو املحدَّدة لبعض اهليئات اإلدارية (القضـــاة والشـــرطة واألســـاســـي

  ). وغريهماحلكوميون، 
منع تضـارب املصـاحل  من أجل اعتماد قانون بشـأنجارية ناقشـات كانت املطرية، وأثناء الزيارة الُق

 يد اإلعداد.قني وتوســـيع نطاق مفهومه. كما كانت مدونة عامة لقواعد ســـلوك املوظفني العمومي
  زال حباجة إىل توضيح.ال ت ااجلاري إعداده املدونةمسألة اجلزاءات املترتبة على انتهاك  نَّغري أ

لجمهورية العام لعي دَّاملمن قانون اإلجراءات اجلنائية املوظفني العموميني بإبالغ  ٣٢وُتلزم املادة 
وتكرر مدونة الشفافية يف إدارة األموال العمومية عن اجلرائم اليت يتنبهون إليها أثناء أداء وظائفهم. 

ملادةهذا اإللزام ( ئل  نَّ). وعلى الرغم من أ٣-٧ ا إىل املكتب الوطين  اإلبالغ عن اجلرائموســـــــا
ص ملكافحة الغش والفســــــاد واخلطَّ االشــــــتراء لإلبالغ عما يتعلق بعقود  اهلاتفي املجاين املخصــــــَّ
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خاصــــة حمدَّدة إبالغ غال مل تنشــــئ بعُد قنوات الســــن نَّفإ العمومي متيســــرة للموظفني العموميني،
للتشـــجيع على اإلبالغ عن يزال مســـعى وضـــع نظام  ال. وعالوة على ذلك، باملوظفني العموميني

  غني قيد النظر.املبلِّاجلرائم ومحاية 
 تصـــريح بتقدميلعموميني القانون املتعلق بالتصـــريح باملوجودات بعض املوظفني ا من ٢وُتلِزم املادة 

 هناية مدة الوالية. مبوجوداهتم إىل املكتب الوطين ملكافحة الغش والفســاد لدى تويل املنصــب وعند
عملية تنطلق ا، ولكن مل التصرحيات ومراقبتها وحفظه تلقِّيمهام حتديدًا وأنشأ املكتب إدارة تتوىل 

من  ٢٨م (املادة وجوداهتة مبديوان املحاسبوأرسيت أيضًا ُنظم خاصة بتصريح قضاة  بعُد. التحقق
الفقرة ( لعموميســلطة تنظيم االشــتراء اوأعضــاء جملس  ديوان املحاســبة)النظام األســاســي لقضــاة 

ديوان ) لدى ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٢٥خ املؤرَّ ٥٤٦-٢٠٠٧املرسوم رقم من  ٧املادة من  األخرية
ـــبة ـــأن لالصـــادر عن االحتاد االقتصـــادي والنقدي  ،األمر التوجيهي وُيلِزم .املحاس غرب أفريقيا بش

بأداء خدمات  وتفويض جهات خارجيةقواعد الســلوك واألخالقيات يف جمال املشــتريات العمومية 
ــــــتراء العمومي املوظفني عامة،  ــــــتريات يفباإلعالن عن أي مصــــــلحة العاملني يف جمال االش  املش

  اء الزيارة الُقطرية.ذه مل تكن قد ُفعِّلت بعُد أثناء إجرإالَّ أنَّ آلية اإلعالن ه العمومية.
األمن الوظيفي أ من الدســتور) ومبد ٨٨وأرســت الســنغال مبدأ اســتقالل الســلطة القضــائية (املادة 

حتت سلطة وزير العدل  من النظام األساسي للقضاة). ويعمل أعضاء النيابة العامة ٦اة (املادة للقض
  ساسي للقضاة). من النظام األ ٧(املادة 

سية اليت ختوِّ ضاة عن طريق االمتحانات التناف  وعند التدريب القضائي. ل االلتحاق مبركزويعيَّن الق
من  ٨إىل  ٦املواد التدريب يعيَّن القضـــاة مبرســـوم بعد اســـتشـــارة املجلس األعلى للقضـــاء ( انتهاء

ملجلس األعلى كما يضطلع ااملتعلق باملجلس األعلى للقضاء).  ١١-٢٠١٧رقم  األساسيالقانون 
يف النظام األســـاســـي  للقضـــاء بدور اهليئة التأديبية للقضـــاة الذين ينتهكون قواعد الســـلوك الواردة

املتعلق باملجلس  من القانون ٢٠إىل  ٩ســـاســـي للقضـــاة واملواد من النظام األ ٢٢للقضـــاة (املادة 
من النظام  ٤٦إىل  ٤٤(املواد  اسنوي األعلى للقضاء). وأنشأت السنغال كذلك نظامًا لتقييم األداء

  األساسي للقضاة). 
    

  )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة 
اإلجراءات ول. يف الســـنغاالعمومي االشـــتراء اليت حتكم شـــروط الحيدد قانون االشـــتراء العمومي 
لعمومي قائمة االشــــتراء اال تتســــم بطابع مركزي، ويعِرض قانون اخلاصــــة باملشــــتريات العمومية 

  ). ٢السلطات املخوَّلة سلطة االشتراء العمومي (املادة ب
ية يف املشـــتريات من قانون االشـــتراء العمومي وميثاق األخالقيات والشـــفاف) ٣( ٥٦وتنص املادة 

 صــحيفة يومية يفة والعمومية على مبدأ نشــر طلبات تقدمي العطاءات على بوابة املشــتريات العمومي
غال أداة ت الســناســتحدثوعالوة على ذلك،  واســعة االنتشــار.على األقل من الصــحف ال واحدة

جلميع  ، ميكنلعمومية)االنظام املتكامل إلدارة املشـــــتريات (املشـــــتريات العمومية  إلكترونية إلدارة
  أصحاب املصلحة االطالع عليها يف عملية االختيار. 
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تراء العمومي)، وحتدِّد من قانون االشــــ ٦٠املفتوحة (املادة املناقصــــات  إجراءاتبمنوذجيًّا  وُيؤَخذ
  زامية. إلهذه اإلجراءات احلدود الدنيا اليت تصبح عندها من هذا القانون  ٥٣املادة 

من عقود  تضمنها أيٌّيأن  باملعلومات اإللزامية اليت جي لتفصيالوَيعرض قانون االشتراء العمومي ب
، )٤٣(املادة  اءاتمو العطدِّمقوالشـــروط اليت جيب أن يســـتوفيها  ،)١٣االشـــتراء العمومي (املادة 

  ).٥٨(املادة  روضالعطلبات ملفات  هاوالوثائق اليت جيب أن تتضمن
ال نشـــوء حيف وســـبل االنتصـــاف وينص قانون االشـــتراء العمومي أيضـــًا على إجراءات الطعن 

ودية  تســوية إجراءبكما ُيلِزم  ،نزاعات بشــأن إرســاء العقود وتنفيذ إجراءات االشــتراء العمومي
تابعة لســـــلطة تنظيم ). وجتري التســـــوية الودية لدى جلنة تســـــوية املنازعات ال١٣٨(املادة  أوًال

 أيُّ  للطعنليس  ، بْيد أنَّ)٥٤٦-٢٠٠٧م رقم من املرسو ٢٣إىل  ١٨االشتراء العمومي (املواد 
ــــتراء العموميمن قانو ١٣٨ادة املمن  الفقرة األخريةمرحلة تنفيذ العقد ( يفأثر إيقايف  ). ن االش

تبعًا ءات قضــائية مبباشــرة إجراس ســبل انتصــاف االتم فإذا تعذَّر التوصــل إىل تســوية ودية، جاز
  .ديالقانون العااليت ينص عليها إلجراءات ل

إلعالن عن املصــاحل ا الشــتراطالعمومي  االشــتراءوال خيضــع املوظفون العموميون العاملون يف جمال 
يثاق األخالقيات ثبت وعيهم مبُي إقرارتقدمي مي العروض دِّوينبغي ملق املوجودات.التصــــــريح بأو 

الذي ينص  ،عمومي)من قانون االشـــتراء ال(و)  ٤٤والشـــفافية يف جمال االشـــتراء العمومي (املادة 
  ).من امليثاق ٢-١ املادةعلى إلزامية الكشف عن حاالت تضارب املصاحل (

الشــفافية يف إدارة  مدونةاملتعلق بقوانني املالية، وأيضــًا  ١٥-٢٠١١رقم  اســياألســوينظم القانون 
ية، ية و األموال العموم ية الوطن ماد امليزان بة إجراءات اعت ية.األموال العممراق ية و وم هنا  املطافيف 

راءات وضعت السنغال إجقد و موم.لععتمد الربملان امليزانية، وتتاح املعلومات املتعلقة هبذا القرار لي
 إال أنّ ة الداخلية، للرقاب داخل كل مديرية عامة مديرياٌت وُأنشــــــئت للرقابة الداخلية واخلارجية.

أيضــــــًا  ةســــــباحيوان املدتوىل يولوزير املالية. واملعنية تقاريرها ليســــــت متاحة إال للمديرية العامة 
  . يف مجيع مراحلها هاوتنفيذ على عملية اعتماد امليزانيةالرقابة مسؤولية 

زوير تة ملنع حدوث أي وجيري اســـــتحداث "مركز بيانات" معتَمد إلصـــــدار شـــــهادات الســـــالم
  للمحفوظات.

    
  )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان 

العتماد داخل خالل الزيارة الُقطرية، كان مشــــروع قانون بشــــأن احلصــــول على املعلومات قيد ا
احلصول على املعلومات ظم خاصة بيدة. وقد اسُتحدثت بالفعل ُنالوزارة املعنية بتعزيز اإلدارة الرش

مركزًا  ،صعلى اخلصو ،ت السنغالأأنشفقد داخل بعض اإلدارات.  سبل احلصول عليهاوتبسيط 
سسات، وهو متاح للتوثيق واملعلومات بشأن املؤسسات واحلوكمة داخل مديرية العالقات مع املؤ

  .ريةاإلدااحلصول على الوثائق لتقدمي طلبات  يًّاإلكترون على اإلنترنت، ونظامًا
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لوحدة الوطنية وتنشر العديد من املؤسسات، وخصوصا املكتب الوطين ملكافحة الغش والفساد وا
شية العامة يالعموم االشتراء تنظيملتجهيز املعلومات املالية وسلطة  سبةللدولة و واملفت ، ديوان املحا

  تقاريرها السنوية.
سن ستور ال مع املدين يف عضوية املجتُيمثَّل ). و٨حرية تكوين اجلمعيات (املادة  مبدأ غالويكرس د

ساد (املادة  شئمن القانون  ٤املكتب الوطين ملكافحة الغش والف شَرك يف  لمكتب)،ل املن شطة أوُي ن
ن املجتمع املدين أإال  ،ممثًال للشــــق املجتمعي يف تنظيم محالت التوعية بصــــفته املكتب، ال ســــيما

  اعتماد القوانني أو امليزانية الوطنية. ما يتعلق بستشار فيُي  ال
  )١(لصحافة يف طور االعتماد.اويف وقت الزيارة القطرية، كان مشروع قانون بشأن 

وى والبالغات عن الشـــكا تلقِّيًا يتوىل مهام جهازالوطين ملكافحة الغش والفســـاد وأنشـــأ املكتب 
   .لألجهزة املنقولةًا طريق املراسالت اإللكترونية أو املادية، وخطًّا هاتفيًّا جمانيًّا وتطبيق

    
  )١٢القطاع اخلاص (املادة 

يها املكتب فأقام ائتالف القطاع اخلاص املناهض للفســــــاد شــــــراكات مع بعض اإلدارات، مبا 
لعامة للجمارك واملديرية ازاهة مع اإلدارة ميثاقًا بشــأن الن عقَّالوطين ملكافحة الغش والفســاد، وو

ءمة قوانني األعمال يف والسنغال طرف يف القانون املوحَّد ملنظمة موا العامة للضرائب واألمالك.
ابات، الذي ينص أفريقيا بشــأن قانون الشــركات التجارية، وأيضــًا يف نظام غرب أفريقيا للحســ

  على معايري للمحاسبة. 
  تثال. وقد شرعت بعض الشركات الكربى العاملة يف السنغال يف وضع برامج خاصة باالم

ئات املحكومة بنظام الشــــــركات واهلي تقدمهاالقانون العام للضــــــرائب الوثائق اليت جيب أن  ويبيِّن
من القانون  ٣٢دة اســـتخدام مســـتندات زائفة (املاُيجرَّم ). و٣١غرب أفريقيا للحســـابات (املادة 

ســابات خارج حل إنشــاء كِّمن القانون اجلنائي). وال يشــ ١٣٥و ١٣٢ ناتام للضــرائب واملادالع
افية، وقيد التزامات الدفاتر أو إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصــــــورة و

حاســـبة قبل املوعد د ملســـتندات املمالية دون تبيني غرضـــها على الوجه الصـــحيح، واإلتالف املتعمَّ
   ى ارتكاب اجلرم.ًال إجرامية، لكنها ُتعترب دالئل علايفرضه القانون، يف حد ذاهتا أفعالذي 

ولئن  .لضــــرييبا لوعاءامن  اجلائز اقتطاعهانون الضــــرييب قائمة بالتكاليف من القا ٩وتعِرض املادة 
جواز دم ع يح بشـــــأنمل يِرد نص صـــــرغري مدرجة يف تلك القائمة، فإنه مبالغ الرشـــــاوى كانت 
  من الوعاء الضريبـي. هااقتطاع

    
  )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة 

 ٠٩-٢٠٠٤أرســـت الســـنغال إطارًا تشـــريعيًّا ملكافحة غســـل األموال من خالل القانون رقم 
إال أنَّ من  (يشــار إليه فيما يلي باســم "قانون غســل األموال"). ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ٦املؤرَّخ 

__________ 

  .٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٠املستجدات عقب إجراء الزيارة القطرية: اعُتمد قانون الصحافة يف   )١(  
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ل لقانون االحتاد االقتصـــــــادي والنقدي لغرب امتثكفل االلكي تالالزم أن تعتمد الســــــنغال، 
دمج يف صــلب تشــريعاهتا ُتكي أفريقيا، قانونًا جديدًا ملكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب ل

ــــــأن اعتماد مشــــــروع  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢املؤرَّخ  ٢/٢٠١٥الوطنية األمر التوجيهي رقم  بش
ل األموال ومتويل اإلرهاب يف الدول األعضـــــاء يف االحتاد القانون املوحَّد املتعلق مبكافحة غســـــ

   االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
اإلرهاب، ولكنها  وانطلقت عملية التقييم الوطين للمخاطر يف جمال مكافحة غســل األموال ومتويل

  مل ُتستكمل بعُد. 
حة مبوجب القانون جرمية أو جن يَّأ نَّ(املصــطلحات) من قانون غســل األموال بأ ١املادة  يوتقضــ

. ألحكام القانونعة الكيانات اخلاضــــبقائمة  ٥وتعِرض املادة  ُتعترب جرمية أصــــلية لغســــل األموال.
) الت املاديالعم(صـــرف  ١٤وينص القانون على أحكام تســـري على عمليات حمدَّدة يف املادتني 

  ). القمار(املالهي ونوادي  ١٥و
ــــــــل األموال واملـــادة من قـــا ٩و ٨و ٧وتنص املواد  يـــة رقم من الالئحـــة التنظيم ٤٣نون غس

15/2002/CM/UEMOA  تنظِّم أحكامالصــادرة عن االحتاد االقتصــادي والنقدي لغرب أفريقيا على 
ترتيبات ســل األموال "ويتضــمن مرفق بقانون غ التحقق من هوية الزبائن واملالكني املنتفعني.عملية 

مالية عن معامالت اء إجريف حالة  (األشــخاص الطبيعيني) الزبائنة ق املؤســســات املالية من هويقُّحت
عد ملادة ُب قانون  ١٠". وتنص ا خاصـــــــة إجراءات على من ال بة   تنطوي على اليت عامالتللممراق

قدية ها عن مدفوعات ن  ،ورو)ي ١٠٠ ٠٠٠(حوايل  يمليون فرنك غرب أفريق ٥٠ ال تقل قيمت
  ادة.تعمف غري جتري يف ظرووماليني فرنك غرب أفريقي  ١٠ واملعامالت اليت ال تقل قيمتها عن

ملعلومات املالية"، ا"الوحدة الوطنية لتجهيز امسها وأنشـــأت الســـنغال وحدة لالســـتخبارات املالية، 
ــــــلطة وزير االقتصــــــاد  ــــــتخبارات مالية ذات طبيعة إدارية تعمل حتت س املالية ووهي وحدة اس

). وحدَّد املرسوم ١٦انوين من قانون غسل األموال (املادة والتخطيط. وتستمد الوحدة إطارها الق
شغيلكيفية تنظيم  ٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٨املؤرَّخ  ١١٥٠-٢٠٠٤رقم  تتمتع  الوحدة. فهي وت

ضمن اختصاصها، فضًال عن  باالستقالل املايل واالستقاللية فيما يتعلق جبميع املسائل اليت تندرج 
  االستقالل يف جمال اإلدارة. 

ل املواد تتناو يف حني اإلبالغ عن املعامالت املشــــبوهة،بمن قانون غســــل األموال  ٢٦املادة  موُتلِز
ملعلومات املالية واإلجراءات اإحالة تقارير املعامالت املشــبوهة إىل الوحدة الوطنية لتجهيز التالية هلا 

  املتََّخذة بشأهنا.
بــــ"قانون  يليرهاب (يشار إليه فيما متويل اإلشأن ب ١٦-٢٠٠٩من القانون رقم  ١٥وتنص املادة 

ــاب" ــل اإلره ــة رقم  )متوي ــاد  CM/UEMOA/09/2010والالئحــة التنظيمي الصــــــــادرة عن االحت
 ،االقتصـــادي والنقدي لغرب أفريقيا بشـــأن العالقات املالية للدول األعضـــاء يف االحتاد مع اخلارج

وعلى  داول عرب احلدود.على إجراءات خاصـة بكشـف ورصـد حركة النقود والصـكوك القابلة للت
ت املالية اليت تساوي وجه اخلصوص، جيب أن ختضع عملية النقل املادي عرب احلدود للنقود والسندا

مه الناقل دِّخطي يق تصــــريح) ليورو ١٠ ٠٠٠حنو ماليني فرنك غرب أفريقي ( ٥فوق تقيمتها أو 
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هذه من  ٨و ٧وتتعلق املادتان  ية لدى دخول األراضــــــي الوطنية أو مغادرهتا.دإىل املراكز احلدو
حة باالتنظيمية الالئ لةاملألموال ، عمومًا،  ية لألموال. وال إىل ا حوَّ خلارج، والتحويالت اإللكترون

  ، مثل "احلوالة"، للتنظيم.لألموال ختضع خدمات التحويل غري النظامية
هيئة  وريقيا، وهأفوالسنغال عضو يف فريق العمل احلكومي الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب 

صفة البلد عضو إقليمية مماثلة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية. ًا يف الفريق احلكومي الدويل وب
يف عام جراءات املالية املعنية باإلتنفيذه لتوصــيات فرقة العمل دى املذكور، فقد ُأجري آخر تقييم مل

علومات املالية الوحدة الوطنية لتجهيز املو .٢٠١٧. وســـــوف ُيجرى التقييم القادم يف عام ٢٠٠٧
هي أيضًا و ،٢٠٠٩منذ عام  االستخبارات املاليةيف السنغال عضو يف جمموعة إيغمونت لوحدات 

ب أفريقيا ويف يف شـــبكة وحدات االســـتخبارات املالية يف االحتاد االقتصـــادي والنقدي لغرعضـــو 
 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٢ 

بتوظيف املوظفني  أرست السنغال نظامًا خاصًّا باإلعالن عن املناصب الشاغرة فيما يتعلق  •  
  )؛٧ ) (املادة"مريادوراإللكترونية "بوابة الوزارة التعليم (يف العموميني 

ــتراء(ض طلبات اســتدراج العرومجيع  إلكترونية لإلعالن عنأنشــأت الســنغال بوابة   •    االش
ملصــلحة يف عملية ااإللكتروين) ونظامًا إلدارة املشــتريات العمومية متاحًا جلميع أصــحاب 

  )؛٩(املادة  )"ةالنظام املتكامل إلدارة املشتريات العمومي(" االختيار وإرساء العقود
 ،ة الغش والفســـــادملكافح اجلمعية العامة للمكتب الوطينعضـــــوية يف  ممثَّلاملجتمع املدين   •  

  ؛))د) (١( ١٣السكان (املادة  يشارك يف أنشطة التوعية واإلعالم يف صفوفو
تشـــجيع أجل  من لألجهزة املنقولةوضـــع املكتب الوطين ملكافحة الغش والفســـاد تطبيقًا     •  

  ).)٢( ١٣الغ عن أفعال الفساد (املادة وتيسري اإلب
    

    التنفيذ تواجه اليت ياتدِّالتح  -٢-٣  
  :اخلطوات التاليةالسنغال خذ تتَّيوَصى بأن 

  ؛ ))١( ٥الفساد (املادة  منعسياسات تعزيز التنسيق بني   •  
وظائفها بصــورة كاملة الفســاد لتمكينها من االضــطالع ب نعاملعنية مبيئة اهلتعزيز اســتقاللية   •  

ــــــــهوتأثري ال مســـ يِّمبنأى عن أو البشـــرية الكفيلة املالية واملوارد زويدها بت، وضـــمان غ لـ
  )؛)٢( ٦ستقرار وحسن االشتغال (املادة بتحقيق اال

بارات ل  •   تدابري قيد النظر من أجل تعميم إجراء اخت ماد ال يل وَّلتوظيف األالســــــعي إىل اعت
ـــــاغرة، يف  وترقيتهم لموظفني العمومينيل غري  طاعاتقواإلعالن عن مجيع املناصـــــب الش

  أ))؛) (١( ٧التعليم (املادة قطاع 
  (ب))؛) ١( ٧ ة عرضة للفساد بصفة خاصة (املادضمان التناوب على املناصب اليت ُتعترب  •  
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ــــتمر املتخصــــص واملناســــب من أجل إذكاء وعي  •   مجيع  الســــعي إىل تعميم التدريب املس
  (د))؛) ١( ٧الزمة ألداء وظائفهم (املادة املوظفني العموميني مبخاطر الفساد امل

انتخاب شــاغليها وبالترشــيح للمناصــب العمومية  ةتعلقامل عايريمزيد من املالنظر يف وضــع   •  
  )؛)٢( ٧ادة على حنو يكفل حتقيق هدف منع الفساد (امل

غلي املناصب العمومية، النظر يف اختاذ تدابري لتعزيز الشفافية يف متويل الترشيحات النتخاب شا  •  
  )؛)٣( ٧يم متويل األحزاب السياسية (املادة وعلى وجه اخلصوص اعتماد قانون لتنظ

  ؛))٤( ٧ة رب املصاحل (املادىل اعتماد مشروع القانون املتعلق مبنع تضاالسعي إ   •  
يف اختاذ تدابري تأديبية  والنظر ،ألخالقيات املوظفني العمومينية العام املدونةالســـعي إىل اعتماد   •  

  )؛)٦(و) ٢( ٨(املادة  ه املدونةأو تدابري أخرى ضد املوظفني الذين ينتهكون أحكام هذ
 عن أفعال الفســـادبالغ اإلر قيام املوظفني العموميني بم تيســـِّ ُظُن وأالنظر يف إرســـاء تدابري   •  

ناء أداء وظائفهم عال أث هذه األف ية والنظر يف اع ،عندما يتنبهون إىل مثل  محا ظام  ماد ن ت
  ؛))٤( ٨ا قيد النظر (املادة ، الذي يوجد حاليًّتشجيعهمغني ولِّاملب

صاحل املإعالن امية إلزاملوجودات واستكماهلا بب بالتصريحالسعي إىل توسيع قائمة امللزمني   •  
  )؛١١، واملادة (ه)) ١( ٩، واملادة )٥( ٨(املادة 

 ٩الشــتراء (املادة اعقود تنفيذ  ســياقيف  ةالوديســوية على الت النظر يف إضــفاء أثر إيقايف  •  
  (د))؛) ١(

، )٢( ٩مومية (املادة النظر يف تعزيز شــــــفافية عملية اعتماد امليزانية ومراقبة النفقات الع  • 
  (أ))؛ ١٠واملادة 

 السالمة (املادة إنشاء "مركز بيانات" معتَمد إلصدار شهاداتاملتعلق بشروع امل اعتماد  • 
  )؛)٣( ٩

 األفعالنع ممواصـــلة اجلهود الرامية إىل منع ضـــلوع القطاع اخلاص يف الفســـاد، وضـــمان   • 
ارتكاب فعل  عندما يكون اهلدف من تلك األفعال ١٢من املادة  ٣املذكورة يف الفقرة 

  )؛١٢جمرَّم وفقًا لالتفاقية (املادة 
قوانني، وال سيما اعتماد العملية املدين يف سياق استشارة املجتمع توسيع نطاق النظر يف   • 

  )؛)١( ١٣بامليزانية الوطنية (املادة  ما يتعلقفي
  (د))؛ )١( ١٣املادة ( )٢(النظر يف اعتماد مشروع القانون املتعلق حبرية الصحافة  • 
لب يف صـــ ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢املؤرَّخ  CM/UEMOA/2/2015إدراج األمر التوجيهي رقم   • 

سنغالية  شريعات ال شوب الت سد الثغرات اليت ت شريعات ايف أقرب وقت ممكن من أجل  لت
  (أ)). )١( ١٤موال ومتويل اإلرهاب (املادة اخلاصة بغسل األ

    
__________ 

  .٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٠الُقطرية: اعُتمد قانون الصحافة يف املستجدات بعد إجراء الزيارة   )٢(  
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    اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية، االحتياجات من املساعدة التقنية  -٤-٢  
ــــــنغال بعدم حاجتها إىل املســــــاعدة التقنية من أجل تنفيذ  •   لثاين من االفصــــــل  أفادت الس

  االتفاقية.
    

  الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  
  

    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  -١-٣  
   حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف     

    )٥٩و ٥٦و ٥١(املواد 
يف هذا اون الدويل يســتند التعوأرســت الســنغال إطارًا تشــريعيًّا ومؤســســيًّا الســترداد املوجودات. 

ول غرب أفريقيا بشــأن إىل املعاهدات ذات الصــلة، وال ســيما اتفاقية اجلماعة االقتصــادية لداملجال 
دات أو املعاه فضـــــًال عن ذلك، تكتســـــبو .١٩٩٢املســـــاعدة املتبادلة يف املســـــائل اجلنائية لعام 

نشرها، حجية أعلى  االتفاقات املصادق أو املوافق عليها حسب األصول، مبا يشمل االتفاقية، فور
  ).من الدستور ٩٨، وجيوز تطبيقها مباشرًة (املادة الداخلية من حجية القوانني

سترداد املوجودات املحجوزة وامل شاء هيئة تعىن با شروع إلن ستلهمة ويوجد قيد النظر م صاَدرة، م
  ة.ن منوذج الوكالة الفرنسية إلدارة واسترداد املوجودات املحجوزة واملصاَدرم
 جمموعة إيغمونت، يفبوصــــفها عضــــوًا  ،جيوز أن تتبادل الوحدة الوطنية لتجهيز املعلومات املاليةو
دون طلب مســــبق  لديها من معلومات ســــواء عند الطلب أو تلقائيًّا، وإن كان تقدمي معلومات ما

من القانون  ٧٨دة نظر، مع ذلك، املااغســل األموال احلايل (يف قانون  عليه صــراحًةغَري منصــوص 
  املوحَّد لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا).

    
  بارية املالية منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخ

  )٥٨و ٥٢(املادتان 
  

ن الالئحة التنظيمية م ٤٣من قانون غســـل األموال واملادة  ٩و ٨و ٧د ، تنص املواُبيِّن ســـابقًاكما 
حكام أالصـــادرة عن االحتاد االقتصـــادي والنقدي لغرب أفريقيا على  CM/UEMOA/15/2002رقم 
، بصرف النظر لغسل األموا قانون نَّإال أ التحقق من هوية الزبائن واملالكني املنتفعني.عملية  تنظِّم

 ينص على واجب ، الهمن ١٠ت الوارد بياهنا يف املادة بعض املعامالبشـــــــأن عن العناية الواجبة 
بائن. ية الز عام يف التحقق من هو ية ال نا هذا االلت الع يدَرج  يد قانون الزام يف ومن املقرر أن  جلد ا

الصــادر عن املوحَّد  لقانونوما يليها من ا ١٨متويل اإلرهاب (انظر املادة و كافحة غســل األموالمل
  الحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا).ا
كبار ، تعريف ل))٣٣( ١قانون متويل اإلرهاب (املادة ل ، خالفًاقانون غســــــل األموالال يرد يف و

. املواطننيبني منهم التعريف ال يشــمل كبار املســؤولني واملقرَّ، وإن كان املســؤولني واملقرَّبني منهم
من قانون متويل اإلرهاب لواجب بذل  ١٣ون منهم مبوجب املادة رَّبكبار املســؤولني واملقوخيضــع 

ــــؤولني عناية خاصــــة.  ــــلطات أدوات متحيص وحبث معلوماتية لتحديد كبار املس ــــتخدم الس وتس
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وفيما يتعلق بقوائم عقوبات جملس األمن التابع لألمم املتحدة، حتيل . من األجانبواملقرَّبني منهم 
رقم من األمر  ١٠اخلارجية قوائم األشــخاص املعنيني إىل الســلطات الرقابية. وتقضــي املادة  وزارة

01/2007/RB َّؤســســات املالية بأن بشــأن مكافحة غســل األموال يف امل ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢ خاملؤر
ا للمعامالت املنَجزة مع البلدان ؤســـســـاتويل هذه امل اليات الواألقاليم و/أو و/أو ت اهتمامًا خاصـــًّ
اليت تصـــــنفها فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية على أهنا متتنع عن التعاون، وأيضـــــًا  القضـــــائية

  ن لتدابري جتميد املوجودات.وأشخاص خاضعللمعامالت اليت ينخرط فيها 
س ١١وتنص املادة  شر  ستندات ملدة ع نوات. وتقضي من قانون غسل األموال على االحتفاظ بامل

 نَّ ام املصـــريف بأبشـــأن النظ ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٨املؤرَّخ  ٢٦-٢٠٠٨ن القانون رقم م ١٣املادة 
كن منح الترخيص ما وزارة املالية. وال مياملمنوح من املؤسسات املالية ختضع إلجراءات الترخيص 

  مل تكن املؤسسة ذات وجود فعلي. 
وجودات لتصـــريح باملبشـــأن ا ٢٠١٤نيســـان/أبريل  ٢املؤرَّخ  ١٧-٢٠١٤ويرســـي القانون رقم 

ت مالئمة على عدم نص على عقوباينظامًا إلقرار الذمة املالية بشـــــأن بعض املوظفني العموميني، و
تضــي فتح شــخص االمتثال. وتتســم مجيع اإلجراءات اخلاصــة بالتصــريح باملوجودات بالســرية. ويق

ا) احلصـــول على يقياالحتاد االقتصـــادي والنقدي لغرب أفرمنطقة مقيم حســـابًا يف اخلارج (خارج 
بشأن شروط  ٢٠١١متوز/يوليه  ١٣املؤرَّخ  RFE/08/07/2011 ر رقممن األم ١٠إذن مسبق (املادة 

ألجنبية للمقيمني ا تفتح وتشــــغيل احلســــابات األجنبية لغري املقيمني، واحلســــابات املحلية بالعمال
  لمقيمني). ل سابات يف اخلارجاحلو

مني الت مشـــــبوهة من امللَزاملعلومات املالية بانتظاٍم تقارير عن معاموتتلقى الوحدة الوطنية لتجهيز 
ـــــل م ٢٩وتصـــــُدر هذه التقارير يف الغالب عن املصـــــارف. ووفقًا للمادة  .باإلبالغ ن قانون غس

ــأهنا أن تشــكِّل جرمي ة غســل أموال، األموال، حتيل الوحدة، عندما تكشــف العمليات وقائع من ش
عام  وتتمتع الوحدة  رًا.للجمهورية الذي يرفع األمر إىل قاضــــــي التحقيق فوتقريرًا إىل املدعي ال

هذه  انقضــاءبعد وة. ســاعة لوقف معاملة معيَّن ٤٨ ملدةبصــالحية إصــدار أمر بإجراء جتميد إداري 
  لقاضي التحقيق وحده.خموَّلة التجميد األمر بة، تبقى صالحية دامل
    

ل التعاون الدويل يف جمال استرداد املمتلكات من خال تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات
  )٥٥و ٥٤و ٥٣املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد 

تمتع به أيُّ شــخص مبوجب قانون اإلجراءات املدنية، تتمتع الدول األجنبية بالوضــع نفســه الذي ي
ية طرفًا يف لدول األجنب باري آخر. ومن مثَّ، ميكن أن تكون ا ية، وختضــــــع ا اإلجراءات اعت قانون ل

ثبات مصـــــلحة مشـــــروعة. للقواعد اإلجرائية الداخلية العامة، مبا يف ذلك فيما يتعلق باحلاجة إىل إ
ة مبحاٍم مســجَّل على ومن الالزم توفري ضــماٍن ألداء املحكوم به، وجيب أن تســتعني الدولة األجنبي

باعتبارها تصــــــرف تن، أن جنبية، يف الوقت الراهقائمة رابطة املحامني املحلية. وال جيوز للدولة األ
ية  طرفًا قانون ية، وإن كانت األهليةيف اإلجراءات ال يل املدن تشــــــمل رفع هذه ة رفع دعاوى مدن

ملطالبة بالتعويض عن او أمام املحاكم الوطنية بغية إثبات احلق يف املمتلكات أو ملكيتها أالدعاوى 
  .من االتفاقية (ج) ٥٣املادة مل تنفِّذ السنغال من مث األضرار. و
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ن قانون غســـل م ٦٧و ٦٥ن حمكمة أجنبية مبوجب املادتني عميكن إنفاذ أمر املصـــادرة الصـــادر و
أفريقيا بشــــــأن  من اتفاقية اجلماعة االقتصــــــادية لدول غرب ٢٠األموال، وأيضــــــًا مبوجب املادة 

لى طلب املســاعدة القانونية درة بناء عوجتوز املصــا املســاعدة القانونية املتبادلة يف املســائل اجلنائية.
ــــــتنادًا إىل املادة  ــــــل األموال واملادتني  ٦٣املتبادلة اس من اتفاقية اجلماعة  ١٩و ١٨من قانون غس

من  ٣٠وجب املادة أن تأمر باملصادرة مب وجيوز للمحاكم املختصة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.
نة، مبا يف قانون اجلنائي بشـــــــأن جرائم معيَّ ملادتان  ال قانون  ١٥٣و ١٥٢ذلك االختالس (ا من ال

. وال يرد النص نائي)قانون اجلمن ال ١٥٩الفســـاد (املادة لكن اجلرائم املعنية ال تشـــمل اجلنائي)، و
  على املصادرة دون إدانة جنائية.

انون غســـــل قمن  ٦٥وجيوز تنفيذ أمر جتميد أو حجز صـــــادر عن حمكمة أجنبية مبقتضـــــى املادة 
تبادل ز تنفيذ طلب وجيو من اتفاقية اجلماعة االقتصــــــادية لدول غرب أفريقيا. ٢٠املادة األموال و

ــــاعدة من أجل  ــــتنادًا إىل املادتني املس ــــل األموا ٦٤و ٦٢احلجز اس  ٨٧ل واملادتني من قانون غس
بري مؤقتة دون طلب وجيوز إصـــــــدار األمر باختاذ تدا من قانون اإلجراءات اجلنائية. ٨٨و مكرَّرًا

 من قانون اإلجراءات اجلنائية. مكرَّرًا ٨٧مسبق استنادًا إىل املادة 

قانون اإلجراءات ، والقانون اجلنائيد األحكام الســــــالفة الذكر من قانون غســــــل األموال، ودِّحتو
ســـــاعدة القانونية ضـــــمون طلبات املم ،، واتفاقية اجلماعة االقتصـــــادية لدول غرب أفريقيااجلنائية

 فاقية مباشرة.من الدستور، تطبيق االت ٩٨، مبوجب املادة وزذلك، جي فضًال عناملتبادلة. و

 . وال جيعل البلدذات الصــلة يف ســياق عملية االســتعراضمن قوانينها  ًانســخوقد قدَّمت الســنغال 
  هبذا الشأن. بوجود معاهدة شروطًااختاذ تدابري خاصة باملصادرة واحلجز م

قبل وقف ، الطالبة للدولة الطرفومع أنَّ تشريعات السنغال ال تنص صراحًة على إمكانية أن تتاح 
، فإنَّ هذا ريذلك التدب اإلبقاء علىأســـباب تســـتدعي لعرض ما لديها من فرصـــة  ،أي تدبري مؤقت

ألطراف الثالثة حســنة ا محاية حقوقل كَفوُتلتطبيق املباشــر لالتفاقية. ُيســتوىف من خالل ااملقتضــى 
من قانون  ٦٥ن املادة م ٣الفقرة و ٦٣من املادة  ٣الفقرة و ٦٢يف الفقرة األخرية من املادة  النية

اتفاقية اجلماعة  من )٢( ٢٠واملادة  ،من قانون اإلجراءات اجلنائية ٤٦٦واملادة  ،غســــــل األموال
  .االقتصادية لدول غرب أفريقيا

    
  )٥٧فيها (املادة  إرجاع املوجودات والتصرف

 ٦٦اقية. وتقضي املادة جيوز أن ُترجع السنغال املمتلكات املصادرة عن طريق التطبيق املباشر لالتف
ولكن من الوارد  ،غالاملمتلكات املصــادرة تؤول عادًة إىل دولة الســن نَّمن قانون غســل األموال بأ

ــــــاعدة خال تعلق باملوجودات يف ذلك. وفيما أن تقرر االتفاقات املربمة مع احلكومة الطالبة للمس
ــــخص يدَّ أو أّي ةاملدنييف الدعوى املحجوزة، جيوز أن يطلب الطرف  ــــياء ل أنَّ يعش ه حقًّا يف أش

إليه  تلك األشــياء عخاضــعة إلدارة القضــاء، مبا يف ذلك الدولة األجنبية، إىل قاضــي التحقيق إرجا
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٨٩(املادة 

من  يف الفقرة األخريةمحاية حقوق األطراف الثالثة حســنة النية وحقوق املالكني الشــرعيني  لكَفوُت
 ٤٦٦من قانون غســـل األموال واملادة  ٦٥من املادة  ٣الفقرة و ٦٣من املادة  ٣الفقرة و ٦٢ املادة
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 .،من اتفاقية اجلماعة االقتصـــادية لدول غرب أفريقيا )٢( ٢٠من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة 
ــــــنغال من أن  ويبقى تنفيذ طلبات التعاون، من حيث املبدأ، جمانيًّا. ومع ذلك، ليس مثة ما مينع الس

ية تتقتطع النفقات املعقولة اليت ت يات التحقيق أو املالحقة أو اإلجراءات القضـــــــائ كبدها يف عمل
  املصادرة أو التصرف فيها. املفضية إىل إرجاع املمتلكات

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٣  

ا، املصــــرف املركزي لدول غرب أفريقي حيتفظ بهوضــــع ســــجل للحســــابات املصــــرفية   •  
ائن املؤســســات بيانات مجيع البطاقات املصــرفية واحلســابات اجلارية لزبويتضــمن جردًا ل

  ؛)٥٢القائمة باإلبالغ (املادة 
لذي يتمتع به أيُّ قانون اإلجراءات املدنية، تتمتع الدول األجنبية بالوضــع نفســه ا مبوجب  •  

  .)٥٣(املادة  شخص اعتباري آخر
    

  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  ُيوَصى بأن تقوم السنغال مبا يلي:

 صــلب يف ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢خ املؤرَّ CM/UEMOA/2/2015إدراج األمر التوجيهي رقم   •  
هنا اخلاص قانواليت تشــوب التشــريع الســنغايل يف أقرب وقت ممكن من أجل ســد الثغرات 

  )؛٥٦، واملادة )١( ٥٢(املادة  بغسل األموال
بني رَّملقســـؤولني واضـــمن تعريف كبار امل املواطننيبني منهم رَّؤولني واملقإدراج كبار املســـ  •  

 )؛ )١( ٥٢منهم (املادة 

اليت يشــــوهبا ت االاحلتصــــار على بصــــورة منهجية بدل االق نياملنتفع كنيحتديد هوية املال  •  
  )؛)١( ٥٢الشك (املادة 

  )؛٥٨املادة و، )١( ٥٢ النظر يف ختويل املدعي العام صالحية جتميد املعامالت املشبوهة (املادة  •  
باعتبارها تلكات ممقها يف اختاذ ما يلزم من تدابري لالعتراف مبطالبة دولة طرف أخرى حب  •  

  ؛)(ج) ٥٣مالكة شرعية هلا (املادة 
من القانون  ١٥٩املادة لالتفاقية، مبا يف ذلك الفســــــاد ( إدراج مجيع األفعال املجرَّمة وفقًا  •  

 ٣٠درة مبوجب املادة اجلنائي) يف قائمة اجلرائم اليت جيوز للمحاكم أن تأمر بشــأهنا باملصــا
  ؛)(ب) )١( ٥٤من القانون اجلنائي (املادة 

  (ج))؛ )١( ٥٤ة (املادمعيَّنة حاالت باملصادرة دون إدانة جنائية يف  النظر يف السماح  •  
  .)٥٧ملادة (ا اد املوجودات املحجوزة واملصادرةالنظر يف إنشاء هيئة ُتعىن باسترد  •  

    
  االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤-٣  

  مس من االتفاقية.السنغال بعدم حاجتها إىل املساعدة التقنية من أجل تنفيذ الفصل اخلاأفادت 
 


