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 فريق استعراض التنفيذ
  ثامنةالالدورة 

 ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣- ١٩فيينا، 
 *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 

       تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداستعراض 
      خالصة وافية    
      مذكرة من األمانة    
      إضافة    
  احملتويات

  الصفحة
  ٢..............................................................................  خالصة وافية -ثانياً 

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

───────────────── 
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    خالصة وافية  - ثانياً  
    السنغال    

يف سياق تنفيذ اتفاقية للسنغال  حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي: مةمقدِّ  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
 ٢٠٠٣كـانون األول/ديسـمرب    ٩على اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف      السنغال تعوقَّ

 .٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦عليها يف  تقوصدَّ

لسـلطة  ونظام احلكم يف السنغال نظام مجهوري. ورئـيس اجلمهوريـة هـو رئـيس الدولـة ورئـيس ا      
، وهو ُينتَخب باالقتراع العام املباشر لفترة والية مـن مخـس سـنوات قابلـة للتجديـد مـرة       التنفيذية

نتخـب النـواب   السـلطة التشـريعية. ويُ  توىل جملس النـواب مهـام   يوواحدة، ويرأس جملَس الوزراء. 
مسـتقلة عـن    السـنغال باالقتراع العام املباشر لفترة والية من مخس سنوات. والسلطة القضائية يف 

  .سلطتني التنفيذية والتشريعيةال
 ى للبلــد.مســالقــانون األاملســتند إىل الدســتور الــذي ميثــل   بنظــام القــانون املــدين الســنغال عمــل تو

حجية ، افور نشرهحسب األصول،  تفاقات املصادق أو املوافق عليهاأو اال عاهداتوتكتسب امل
مـن   ٩٨ ة يف حـد ذاهتـا (املـادة   أعلى من حجية القوانني، وجيوز تطبيقها مباشرة حني تكون كافيـ 

  الدستور).
احملكمة العليا وحمكمة تدقيق احلسابات وحماكم االستئناف واحملـاكم  وتشمل املؤسسات القضائية 

إدارة املسار الوظيفي للقضاة. وال خيضع ويتوىل اجمللس األعلى للقضاء االبتدائية وحماكم الصلح. 
، ويكفل مبدأ احلصانة من العـزل اسـتقاللية   القانونإال لسلطة وظائفهم، لأثناء ممارستهم القضاة، 

  القضاء، وهو مبدأ ميكن اخلروج عنه مبقتضى متطلبات اخلدمة. 
املكتب الوطين ملكافحة الغش والفساد. وترِد أهـم  كافحة الفساد هي املعنية مبواملؤسسة الرئيسية 

 ٠٩-٢٠٠٤القانون اجلنائي والقانون املوحَّد رقم األحكام التشريعية اخلاصة مبكافحة الفساد يف 
  بشأن مكافحة غسل األموال. ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٦املؤرَّخ 

    
    التجرمي وإنفاذ القانون :الفصل الثالث  -٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥املتاجرة بالنفوذ (املواد و لرشوا    

مـن   ١٦١رِّم املـادة  جتـ . واملوظفني العموميني من القانون اجلنائي رشو ١٦٢إىل  ١٥٩م املواد جترِّ
مـن نفـس القـانون، فعـل الرشـو، بينمـا ُيجـرم فعـل          ١٦٠و ١٥٩ذلك القانون، مقترنـة باملـادتني   

  تتضمن أيضاً تعريفاً للموظف العمومي.اليت  ١٥٩االرتشاء مبقتضى املادة 
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املوظفني العموميني األجانب. إال أنَّ مشروع القانون اجلنائي اجلديد رشو ذلك القانون  جيرِّموال 
  . التجرمي هذهاجلاري إعداده يتناول مسألة 

مـن القـانون اجلنـائي، مقترنـة      ١٦١يف املـادة   املتاجرة الفاعلة بـالنفوذ واملتـاجرة السـلبية بـه    م رَّوجت
  تاجرة املفترضة على حد سواء. منه. ويتناول هذان احلكمان املتاجرة الفعلية وامل ١٦٠باملادة 

 ١٦١مرتكـب جرميـة الرشـو (مبقتضـى املـادة       إال أنَّ .يف القطـاع اخلـاص  الرشو وال جيرِّم القانون 
ــادة       ــم إىل املـ ــذا احلكـ ــل هـ ــون "أي شـــخص". وحييـ ــد يكـ ــائي) قـ ــانون اجلنـ ــن القـ ــن  ١٥٩مـ مـ

ــات     نفــس ــاول إال املــوظفني العمــوميني ومــديري الكيان ــيت ال تتن ــانون، ال ــيت تقــدم   الق اخلاصــة ال
 خدمات عمومية. 

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

بشــأن مكافحــة غســل   ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ٦املــؤرَّخ  ٠٩- ٢٠٠٤يستنســخ القــانون املوحَّــد رقــم  
تقريباً. فهـو   امن االتفاقية حرفيٍّ ٢٣من املادة  ١األموال نصَّ الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) من الفقرة 

، دولـة أخـرى   إقلـيم  يعرِّف اجلرمية األصلية بأهنا كلُّ فعل جيرِّمه القانون، مبا يشمل اجلرائم املرتكبـة يف 
من القانون املذكور  ٢فضالً عن ذلك، تنص املادة ومتكن مرتكبه من اكتساب ممتلكات أو عائدات. 

وحيـازة ونقــل   علـى وقـوع جرميـة غسـل األمــوال حـىت لـو كانـت الوقـائع الــيت أفضـت إىل اكتسـاب          
  املمتلكات املراد غسلها قد ارُتكبت يف إقليم دولة أخرى. 

قانوناً موحَّداً جديداً ملكافحة غسل األمـوال   يف صلب قوانينها الداخليةدت السنغال أهنا سُتدرج وأكَّ
 .٢٠١٥آذار/مارس  ٣يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا صادراً عن 

منـه علـى العقوبـات املترتبـة      ٣٧٠القانون اجلنائي فعـل اإلخفـاء. وتـنص املـادة      من ٤٣٠وجترِّم املادة 
  على ذلك الفعل.

    
   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     

من القانون اجلنائي اختالس األموال العموميـة واخلاصـة وتبديـَدها. وجيـوز      ١٥٣و ١٥٢جترِّم املادتان 
قــد اجملــرَّم  الفعــلقــد يكــون فاألفعــال، أن يكــون اجلــاين "أيَّ شــخص". ومل حيــدَّد املســتفيد مــن هــذه 

  طبيعي أو اعتباري. شخص آخر أي لصاحل موظف عمومي أو لصاحل ارتكب 
يأخـذ  مشـروع القـانون اجلديـد     لقانون اجلنائي إساءة اسـتغالل الوظـائف حـىت اآلن. إال أنَّ   ومل جيرِّم ا

 يفالتعسـف  إسـاءة اسـتغالل الوظـائف بتجـرمي      بعني االعتبار، إذ من املرتقب إحلـاق جتـرمي   احلكمهذا 
  .استعمال السلطة
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شــروع. وهلــذه الغايــة ، اإلثــراء غــري امل١٩٨١متوز/يوليــه  ١٠، املــؤرَّخ ٥٤- ٨١وجيــرِّم القــانون رقــم 
ت قانوناً بشأن اإلفصاح عن أنشأت السنغال حمكمة خمتصة للنظر يف قضايا اإلثراء غري املشروع، وسنَّ

  الذمة املالية. 
ــواد   وُيجــرَّ مــن  ٣٨٣و ٣٧٠و ٣٦٨و ٣٦٦و ٣٦٤م اخــتالس املمتلكــات يف القطــاع اخلــاص يف امل

  من القانون املوحَّد بشأن الشركات التجارية.  ٨٩١القانون اجلنائي ويف املادة 
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة   
اجلنائي. وجترِّم هذه املادة أيضـاً  من القانون  ١٩٧من االتفاقية أساساً من خالل املادة  ٢٥تطبَّق املادة 

(ب) ٢٥يـة. وتطبَّـق املـادة    كلَّ حماولة ملنع الشهود من املثول أمام احملكمـة أو مـن اإلدالء بـأقواهلم حبرِّ   
من القانون اجلنائي، وبذلك فهـي جتـرِّم كـل ضـرب مـن ضـروب إعاقـة السـري          ١٩٥من خالل املادة 
  الطبيعي للعدالة.

    
    )٢٦العتبارية (املادة مسؤولية الشخصيات ا    

قـانون مكافحـة غسـل األمـوال.      إال مبقتضـى  ية حاليااالعتبار ياتاملسؤولية اجلنائية للشخص ال ُتتناول
يف مجيـع   يـة الضـالعة  االعتبار ياتمشروع القانون اجلنـائي اجلديـد املسـؤولية اجلنائيـة للشخصـ     وُيدرج 

من  ١٤٥و ١١٨يف املادتني  املسؤولية املدنيةوُتتناول االتفاقية. اجلرائم املشمولة باجلرائم، مبا يف ذلك 
 ١٢٨واملـواد  القانون املوحَّد بشأن الشركات التجارية، من  ١٦١املادة  ويف، قانون االلتزامات املدنية

القــانون اإلداري، إىل جانــب هــذه النصــوص،  إال أنَّ. االشــتراء العمــوميمــن قــانون  ١٤٧و ١٤٦و
مـة  مبا فيه الكفاية لتقرير مسؤولية الشخصيات االعتبارية عن املشـاركة يف األفعـال اجملرَّ  دو شاملة تب  ال

   لالتفاقية. وفقاً
 مــن االتفاقيــة، بشــأن العقوبــات الــيت ميكــن فرضــها علــى   ٢٦مــن املــادة  ٤وال تنفَّــذ أحكــام الفقــرة  

  ).٤٢الشخصيات االعتبارية، إال يف إطار قانون مكافحة غسل األموال (املادة 
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
 ٤٦و ٤٥املتعلقة باملشاركة يف فعل جمرَّم وفقاً لالتفاقية يف املادتني  ٢٧من املادة  ١ترِد أحكام الفقرة 

  من قانون مكافحة غسل األموال. ٣من القانون اجلنائي، وأيضاً يف املادة 
إال يف حالة األفعال املصنَّفة يف عداد (بشأن الشروع) مشمولة  ٢٧من املادة  ٢وليست الفقرة 

كل شروع يف ارتكاب جرم يكون مبرتلة اجلرم  من القانون اجلنائي بأنَّ ٢اجلرائم. وتقضي املادة 
نفسه. ويف املقابل، ال ُيعترب الشروع يف ارتكاب جنحة مبثابة جنحة إال يف احلاالت اليت حتددها 
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األفعال اجملرَّمة م كل اجلنائي). ولكن قانون البلد ال جيرِّ من القانون ٣أحكام قانونية خاصة (املادة 
  .مبوجب االتفاقية

    
    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     

اجلـرم. وتشـدَّد العقوبـات، بـل وتضـاعف،       جسـامة  مـع  ينص القانون اجلنائي على عقوبـات تتناسـب  
  ني العموميني.بالنسبة للموظف

أعضاء جملس النواب يتمتعون باحلصـانة بشـأن مـا يعربـون عنـه       من الدستور على أنَّ ٦١وتنص املادة 
من آراء أو بشأن اختياراهتم يف التصويت أثناء أداء مهامهم. وتقـرِّر جلسـة برملانيـة عامـة، مـن خـالل       

  التصويت باألغلبية البسيطة، رفع تلك احلصانة.
لدى مزاولة مهامـه إال  ها ياألعمال اليت يؤدِّال حياَسب على رئيس اجلمهورية  بأنَّ ١٠١تقضي املادة و

بتصـويت متطـابق بـاالقتراع     اجمللسـني وال ميكن توجيه االهتام إليه إال بإمجاع  .يف حالة اخليانة العظمى
  .اجمللسني، وذلك بأغلبية ثالثة أمخاس أعضاء )١(السري

ار مذكرات حبـث يف حقهـم   إصدوالفساد أو الغش أعضاء املكتب الوطين ملكافحة وال ميكن مالحقة 
م أو احتجازهم أو حماكمتهم بسبب ما يعربون عنه من آراء أو ما يؤدونه من أعمـال أو مـا   أو اعتقاهل
  من قرارات أثناء أداء مهامهم. هيتخذون

السلطة التقديرية يف املالحقـات  مبدأ ق السنغال من قانون اإلجراءات اجلنائية، تطب ٣٢ومبقتضى املادة 
مـن قـانون مكافحـة     ٢٩ة. ويعدَّل هذا املبدأ فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال. وتـنص املـادة   القضائي

غسل األموال على أنه يف احلاالت اليت ُيحتمل أن تشكِّل فيها وقائع معيَّنة جرمية غسـل أمـوال، حييـل    
قيــق فــوراً، بنــاء علــى تقريــر مــن الوحــدة الوطنيــة ملعاجلــة    مــدعي اجلمهوريــة القضــية إىل قاضــي التح 

  املعلومات املالية. 
علــى  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة ١٤١و ١٣٤- ١٣٢و ١٣٠و راً ثانيــاًمكــرَّ ١٢٧املــواد وتــنص 
  .اًمؤقتعنه إفراجاً اإلفراج وقبة القضائية اراملتهم حتت املوضع إمكانية 

اإلفـراج املبكِّـر أو اإلفـراج     إمكانيـة لـدى النظـر يف   إال خطورة اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة    وال تراعى 
السلطات تأخذ يف االعتبار مدى جسامة اجلـرم بوجـه عـام عنـد      دت السنغال أنَّولكن أكَّ املشروط.

 النظر يف اختاذ التدبريين أعاله.

علـى عقوبـات تأديبيـة    دمـة املدنيـة العـام    بشـأن نظـام اخل   ٣٣- ٦١مـن القـانون رقـم     ٥٢وتنص املادة 
- ٧٤  رقـم (املرسـوم  غـري الـدائمني   يسري ذلك أيضاً على املوظفني وتوجيه االهتام إىل املوظف.   لدى
  ).غري الدائمني بشأن نظام املوظفني ٣٤٧

───────────────── 

 .٢٠١٢ألغي جملس الشيوخ يف عام   )١(  
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من القانون اجلنائي على األحكام الناظمة للحرمـان مـن احلقـوق املدنيـة والسياسـية.       ٣٤وتنص املادة 
  للدولة. اا أو جزئيملوكة كليامل آتنشال يشمل املاملادة هذه نطاق   أنَّإال
بشأن فعـل جمـرَّم وفقـاً لالتفاقيـة      يف عمليات التحقيق أو املالحقةعوناً كبرياً هم املتَّجيوز اعتبار تقدمي و

  .من القانون اجلنائي) ٤٣٣ظرفاً خمفِّفاً (املادة 

 الــــذين يكشــــفون للســــلطات املختصــــة، قبــــل اســــتهالل أيِّال َيخضــــع للمالحقــــة األشــــخاص و
، الوقــائع الــيت ارتكبــها الشــخص املــتَّهم بالرشــوة      ١٦٠و ١٥٩قضــائية مبقتضــى املــادتني     ةمالحقــ
رشـو  ) من القانون اجلنائي). وال يسـري هـذا اإلعفـاء التلقـائي إال يف حالـة ارتشـاء و      ٣(  ١٦٠  (املادة

  .املوظفني العموميني الوطنيني
مـن قـانون    ٤٣اإلعفاء من العقوبات اجلنائية يف قضايا مكافحـة غسـل األمـوال أيضـاً (املـادة       ويسري

  مكافحة غسل األموال).
    

    )٣٣و ٣٢(املادتان  محاية الشهود واملبلّغني    
  ليس لدى السنغال نظام حلماية الشهود واخلرباء والضحايا.

اإلجـراءات اجلنائيـة الشـخص الـذي َيعتـرب      مـن قـانون    ٤١٠إىل  ٤٠٥و ٧٨إىل  ٧٦و ٢ومتنح املـواد  
نفسه متضرِّراً من جراء جرمية أو جنحة احلقَّ يف إقامة دعوى بصفة مدعي باحلق املدين ورفع شكوى 

إمكانيـة عـرض آرائهـم وشـواغلهم يف املراحـل املناسـبة مـن        تتـاح للضـحايا    إىل قاضي التحقيق. وهبذا
  . اليت تباَشر ضد اجلناة اإلجراءات اجلنائية

  ومل تستحدث السنغال تدابري لتوفري محاية مالئمة للمبلّغني.
    

   )٤٠و ٣١(املادتان  التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية    
مـن القـانون    ٣٠و ١١املتعلقـة باملصـادرة يف املـادتني    مـن االتفاقيـة    ٣١من املادة  ١ترِد أحكام الفقرة 
، ومــن مثَّ فهــي ال تتــيح ١٥٩تشــمل اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف املــادة   ال ٣٠املــادة  اجلنــائي. إال أنَّ

للمحاكم املختصة إمكانيـة احلكـم باملصـادرة بشـأن تلـك اجلـرائم. ويوّسـع مشـروع القـانون اجلنـائي           
اجلديد مـن نطـاق تـدابري املصـادرة لتشـمل مجيـع اجلـرائم، مبـا فيهـا اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف املـادة              

مـن   ١األشـياء املـذكورة يف الفقـرة     جتميد أي منأحكام خاصة بالتدابري املؤقَّتة بشأن . وال ترِد ١٥٩
إال يف قــانون مكافحــة غســل  يف هنايــة املطــاف امصــادرهتا لغــرض أو حجزهــمــن االتفاقيــة  ٣١املــادة 
   .األموال

مـن   ١٨٨وتتوىل السلطات القضائية إدارة املمتلكات اجملمَّدة أو احملجوزة أو املصادرة (مبقتضى املـادة  
وجيــري حاليــا إعــداد مشــروع قــانون إلنشــاء هيئــة مســؤولة عــن إدارة    قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة).  

 املمتلكات احملجوزة أو املصادرة.
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مكـرَّراً مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة حـاالت        ٨٧ادة من القـانون اجلنـائي واملـ    ٣٠وال تشمل املادة 
مـن قـانون مكافحـة     ٤٥، وهـي حـاالت منصـوص عليهـا يف املـادة      حتويل عائدات اجلرائم أو تبديلـها 

  غسل األموال. 
املتعلق بإنشاء املكتب الـوطين ملكافحـة الغـش     ٣٠- ٢٠١٢من القانون  ٣من املادة  ٤وتقضي الفقرة 

الحتجاج بالسرية املصرفية جتـاه هـذا املكتـب. وعـالوة علـى ذلـك، جيـوز أيضـاً         والفساد بعدم جواز ا
لقاضي التحقيق، الذي ال جيوز التـذرع جتاهـه بالسـرية املصـرفية، أن يطلـب إىل املصـارف العاملـة يف        

  البلد أن تستجيب إىل طلبات اإلفصاح عن املعلومات.
ــادة  ــرَّراً ١٦٣وتـــنص املـ ــائي املتع  مكـ ــانون اجلنـ ــن القـ ــى عكـــس   مـ ــروع علـ ــري املشـ ــاإلثراء غـ ــة بـ لقـ

  اإلثبات.   عبء
  من قانون اإلجراءات اجلنائية محاية حقوق األطراف الثالثة حسنة النية. ٩٠و ٨٩وتكفل املادتان 

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

فيمـا  . فعموميـة الوى ادعالـ قـادم  من قانون اإلجراءات اجلنائية يف السـنغال علـى ت   ٨و ٧تنص املادتان 
اعتبـاراً مـن يـوم    تبـدأ  كاملـة  سنوات  ١٠ العاديةتبلغ فترة التقادم ، خيص األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية

اتُّخـذت يف غضـون ذلـك إجـراءات     تكـون   شـريطة أال نح، سنوات يف حالة اجلُـ  ٣وارتكاب اجلرمية، 
" حيـول  قـائعي وبسـبب أّي "عـائق قـانوين أو     . ويعلَّق العمل بالتقـادم حتقيقية أو جرت مالحقة قضائية

مـن القـانون اجلنـائي بدايـة سـريان فتـرة التقـادم         ١٦٣دون مباشرة الدعوى العموميـة. وحتـّدد الفقـرة    
  بتاريخ توجيه اإلشعار الرمسي بذلك. 

 ٢٩ويأخذ مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد يف االعتبار املقتضيات املنصوص عليها يف املـادة  
املتعلقة بفترة التقادم وأيضاً بتعليق العمل بالتقادم بالنسبة للجاين الـذي يفلـت مـن املالحقـة القضـائية،      

 .مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيةعلى  وينطبق ذلك

وال تراعى، يف الوقت الراهن، األحكام القضائية الصادرة عن حماكم أجنبية إال يف جمال غسل األموال 
  ).٣٩كافحة غسل األموال، املادة (قانون م

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

اإلقليميـة، وإن كـان القـانون ال يـنص علـى ذلـك        تـها اجلرائم املشمولة باالتفاقية لواليُتخِضع السنغال 
من قـانون الطـريان املـدين     ١٢٥البحري واملادة  التجاري من قانون النقل ٦٢٠. وتنص املادة صراحة
  ها.لمحتمل َع الوالية القضائية للسنغال تشمل السفن والطائرات اليت على أنَّ

ع السنغال لواليتـها القضـائية اجلـرائم الـيت يرتكبـها رعاياهـا أو الـيت ترتكـب يف حقهـم خـارج           خِضوُت
، ٤٢(ج) مـن املـادة     ٢. وفيما يتعلق بالفقرة )لشخصية اإلجيابية والشخصية السلبيةاأراضيها (مبدأي 
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ة القضائية للسـنغال إال إذا كـان مكـان ارتكـاب اجلـرم واقعـاً يف إقلـيم إحـدى الـدول          ال تسري الوالي
  من قانون مكافحة غسل األموال). ٤٦(املادة االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا األعضاء يف 

    
    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     

االلتزامات على أنَّ أفعال الفساد تترتب عليها عواقب، ال سيما مبوجب قانون  لقانون السنغايلا ينص
 ١٤٥املـادة  تنص على سبيل املثال، ف. االشتراء العمومياملدنية وقانون مكافحة غسل األموال وقانون 

لة عـن  االشتراء العمومي على إمكانية أنْ ُتصِدر جلنة تسوية الرتاعات، التابعة للهيئـة املسـؤو  من قانون 
من قانون مكافحة غسل األمـوال فتـنص    ٤٢تنظيم االشتراء العمومي، عقوبات ضد اجلناة. أما املادة 

  .ةاالعتباري الشخصياتمعاقبة على 
يف رفـع  احلـقَّ  لكيانات أو األشخاص الذين أصـاهبم ضـرر نتيجـة لفعـل فسـاد      وينص القانون على أنَّ ل

  ضرر، بغية احلصول على تعويض.دعوى قضائية ضد املسؤولني عن إحداث ذلك ال
ة تعـويض عـن األضـرار النامجـ    حصـول علـى   للالدعوى املدنيـة  يرفع لقانون اإلجراءات اجلنائية،  وفقاًو

قـانون   يقررذلك، وفضالً عن اجلرمية. جراء تلك  من اجلرائم كلُّ من حلق به ضرر مباشر من عن أّي
ــات ــؤولية   االلتزامـ ــة مسـ ــة والتجاريـ ــب املدنيـ ــخص يتسـ ــل شـ ــالغري   كـ ــرر بـ ــاق الضـ ــه يف إحلـ ب إمهالـ

  ).١١٨  (املادة
    

    ) ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
، وهي املكتب الوطين ملكافحة الغش والفسـاد، وهـو   كافحة الفسادمبمتخصِّصة  هيئة السنغال أنشأت

القضـايا الـيت تتحـرى بشـأهنا إىل القضـاء للنظـر       سلطة إدارية مستقلة تتمتع بصالحيات التحري ورفع 
  من القانون املتعلق بإنشاء املكتب الوطين ملكافحة الغش والفساد). ٣فيها (املادة 

ويتعــاون املكتــب مــع اهليئــات الوطنيــة والدوليــة الــيت تضــطلع بأنشــطة مماثلــة يف جمــال مكافحــة الغــش  
  ا.والفساد وغريها من املمارسات واجلرائم املتصلة هب

ــه  املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة  ولــيس للمكتــب صــالحية مالحقــة مــرتكيب اجلــرائم   ، كمــا ليســت ل
الشــرطة  مهــاعــن التحقيــق يف الفســاد  ناملســؤوال فاجلهــازان. صــالحية حصــرية بشــأن تلــك اجلــرائم 

بعــة التاومديريــة التحقيقــات اجلنائيــة   التابعــة للــدرك  االقتصــادية واملاليــة  الفرقــة  وحتديــداًوالــدرك، 
  اجلنائية.  لشرطةل
اإلثـراء  حمكمـة خمتصـة بقمـع     ١٩٨١ متوز/يوليـه  ١٠املـؤرَّخ   ٥٤- ٨١أنشئت مبوجب القانون رقـم  و

، مجيع األفعال اجملرَّمة مبوجب االتفاقيـة . إال أنّ هذه احملكمة ليست هلا صالحية النظر يف غري املشروع
  بل يقتصر اختصاصها على جرمية اإلثراء املشروع.
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ــدة و ــتخبارات االوحـ ــةاملسـ ــة.      اليـ ــتقاللية العملياتيـ ــع باالسـ ــة وتتمتـ ــة إداريـ ــنغال ذات طبيعـ يف السـ
مـن قـانون مكافحـة     ٢٨سـاعة (املـادة    ٤٨صالحية جتميد املعامالت لفترة زمنية ال تتجاوز   وللوحدة

  غسل األموال).
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  - ٢- ٢  
  :باعتبارها جتارب ناجحة وممارسات جيدةر إىل النقاط التالية نظَُي

  مشولية عملية االستعراض وشفافيتها؛  •  
  جترمي اإلثراء املشروع؛  •  
سـائر  مـن  مـوظفني سـابقني    ضـم ي الـذي هيكلية املكتب الوطين ملكافحة الغـش والفسـاد     •  

  التحقيق يف قضايا الفساد؛اليت تتوىل مسؤولية  سلطات إنفاذ القانون
  الوطين ملكافحة الغش والفساد مع اجملتمع املدين ومع القطاع اخلاص.تعاون املكتب   •  

    
    التنفيذ تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٢  

  تتخذ السنغال التدابري التالية:يوصى بأنْ 
  داخل احملاكم؛مجع البيانات معلومايت يتيح  نظامإنشاء   •  
اليت تنص عليهـا   الشروط استيفاءلضمان من القانون اجلنائي  ١٦١توضيح صياغة املادة   •  

  )؛١٥عندما تكون املزية غري املستحقة موجَّهة إىل طرف ثالث (املادة 
) والنظـر يف تنفيـذ   ١(١٦اعتماد مشروع القانون اجلنـائي اجلديـد مـن أجـل تنفيـذ املـادة         •  

  )؛٢( ١٦املادة 
  اقية؛من االتف ١٩جترمي إساءة استغالل الوظائف وفق ما نصت عليه املادة   •  
  )؛٢٠النظر يف وضع نظام إلكتروين لإلفصاح عن الذمة املالية (املادة   •  
  )؛٢١النظر يف جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص (املادة   •  
الحتاد االقتصـادي والنقـدي لغـرب    الذي سنَّه ا ٢٠١٥تنفيذ القانون املوحَّد اجلديد لعام   •  

  ؛)٢٣بشأن مكافحة غسل األموال (املادة  أفريقيا
للشخصيات االعتبارية الضـالعة يف   املسؤولية الشاملة لتقريريلزم من تدابري قد اعتماد ما   •  

اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة، والنظــر علــى وجــه اخلصــوص يف تقريــر املســؤولية اجلنائيــة   
  )؛٢٦(املادة 
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اكتشاف  ال يبدأ احتساب فترة التقادم إال عندحتديد فترة تقادم أطول و/أو النص على أ  •  
  )؛٢٩فيما يتعلق جبرائم الفساد (املادة اجلرمية 

تـويل منصـب يف منشـأة    ) من القـانون اجلنـائي لتشـمل    ٣( ٣٤توسيع نطاق تطبيق املادة   •  
  )؛٣٠من املادة  ٧(الفقرة  مملوكة كليا أو جزئيا للدولة

ــادة   •   ــادة    ١٥٩إدراج امل ــواردة يف امل ــائي يف القائمــة ال ــانون اجلن ــانون   ٣٠ مــن الق مــن الق
مـــن  ١مشـــروع القـــانون اجلنـــائي اجلديـــد (الفقـــرة املتـــوخى يف نحـــو الاجلنـــائي، علـــى 

  )؛٣١ املادة
جـز لغـرض   احلتجميـد أو  الأو  رثـ األكشـف أو اقتفـاء   ال تتـيح اختاذ ما قد يلزم من تـدابري    •  

مــن  ٢ (الفقــرة ، بشــأن مجيــع األفعــال اجملرَّمــة وفقــاً لالتفاقيــة املصــادرة يف هنايــة املطــاف
  ؛)٣١ املادة

ــة مواصــلة العمــل علــى إنشــاء     •   واســتردادها  دارة املوجــودات احملجــوزة واملصــادرة إلهيئ
مــن  ٣تتــوىل، يف مجلــة أمــور أخــرى، إدارة املمتلكــات اخلاضــعة ملراقبــة العدالــة (الفقــرة  

  )؛ ٣١ املادة
  ؛٣١من املادة  ٦و ٥و ٤تعديل التشريعات ملواءمتها مع أحكام الفقرات   •  
َسنُّ تشريعات تكفل إرساء نظام حلماية الشهود واخلرباء وأفراد أسرهم مبـا يتماشـى مـع      •  

  )؛٣٢من االتفاقية (املادة  ٣٢أحكام املادة 
النظــر يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع دول أخــرى بشــأن تغــيري أمــاكن إقامــة الشــهود   •  

  )؛٣٢املادة من  ٣الفقرة (
للمـبلّغني   غ هلـا معاملـة ال مسـوّ   مناسبة لتـوفري احلمايـة مـن أيّ   ث تدابري استحدالنظر يف ا  •  

  )؛٣٣(املادة 
 احلـق وختويله والفساد جبميع ملفات الفساد ضمان إبالغ املكتب الوطين ملكافحة الغش   •  

) واملـادة  ٣(  ٣٠يف إقامة الدعوى بصفة املدعي بـاحلق املـدين يف مجيـع قضـايا الفسـاد (املـادة       
  )؛٣٦

صــالحيات االضــطالع مبهــام  بحمققــي املكتــب الــوطين ملكافحــة الغــش والفســاد    زويــدت  •  
  )؛٣٦الشرطة القضائية (املادة 

لمكتب الوطين ملكافحة الغش والفساد وتعزيز تعاونه مع سـائر  صون االستقاللية املالية ل  •  
  )؛٣٦األجهزة املختصة (املادة 

للتحـري يف قضـايا اإلثـراء غـري املشـروع       نطاق اختصاص احملكمـة املختصـة  النظر يف توسيع   •  
  )؛٣٦حبيث يتسىن هلا قمع اجلرائم االقتصادية واملالية ومتابعة مجيع جرائم الفساد (املادة 
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النظر يف إبرام اتفاقـات أو ترتيبـات حبيـث تـوفّر الدولـة الطـرف األخـرى املعاملـة الـوارد            •  
  .٣٧من املادة  ٣و ٢بياهنا يف الفقرتني 

    
  اً أن تتخذ السنغال التدابري التالية:وميكن أيض

جتـرمي الشـروع يف ارتكـاب أّي فعـل جمـرَّم      تدابري تشريعية لضـمان  ما قد يلزم من اعتماد   •  
  ))؛٢( ٢٧وفقاً لالتفاقية (املادة 

  )؛٤١(املادة  حكم إدانة صدر يف دولة أخرىمراعاة أّي   •  
دولـة أخـرى غـري     يف إقلـيم  واقعـاً  مكان ارتكاب اجلـرم إخضاع احلاالت اليت يكون فيها   •  

وفقــاً ألحكــام لواليتــها القضــائية عضــو يف االحتــاد االقتصــادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا  
  ؛٤٢من املادة  (ج) ٢الفقرة 

اليت يكون فيها اجلاين املزعوم موجـوداً يف إقليمهـا وال تقـوم بتسـليمه      ،احلاالتإخضاع   •  
  ).٤٢ من املادة ٤الفقرة ( لواليتها القضائية ،ألسباب غري متتعه باجلنسية السنغالية

    
    اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية، االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  

  اإلحصاءات.وخاصة فيما يتعلق باملعلومات، يف جمال تكنولوجيا دعم   •  
    

  الدويل التعاون: الرابع الفصل  - ٣  
  

  االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣  
  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ املواد( نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية ؛اجملرمني تسليم    
(يشـار إليـه    ١٩٧١كـانون األول/ديسـمرب    ٢٨املـؤرَّخ   ٧٧- ٧١تسليم اجملرمني منظَّم بالقـانون رقـم   

  غسل األموال.مكافحة بقانون التسليم) وبقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون  لييفيما 
بشـأن تسـليم اجملـرمني،     جلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا  ادولة طرف أيضاً يف اتفاقية والسنغال 

  .٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٢١ويف بروتوكول اجلماعة اخلاص مبكافحة الفساد، املؤرَّخ 
وبالرغم من أنّ السنغال وقّعت اتفاقيات ثنائية يف جمال تسليم اجملرمني، من قبيل االتفاقية الـيت أبرمتـها   

عتـرب اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد     َتو ،هـدة بوجـود معا ة مشـروط مع فرنسـا، فإهنـا ال جتعـل عمليـة التسـليم      
  أساساً قانونيا لتسليم املطلوبني.

من قانون تسليم اجملرمني توافر ازدواجية التجرمي يف مجيع القضايا، من دون استثناء.  ٤وتشترط املادة 
قتضـى  عاً للعقـاب مب خاض إذا كان السلوك الذي يقوم عليه اجلرمإال أنّ هذا الشرط يفسَّر تفسرياً مرناً 

، وبـذلك فهـي   سـنتني أالَّ تقلَّ العقوبة القصوى عن  ٤من املادة  ٢تشريعات البلدين. وتشترط الفقرة 
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مجيـع  . ولكن بالنظر إىل اعتبـار االتفاقيـة أساسـاً قانونيـا، فـإنَّ      رة يف االتفاقيةاملقرَّتشمل معظم اجلرائم 
 م. تسليلل ميكن أن ختضعاجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية 

بشــأن تســليم اجملــرمني علــى   جلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا ااتفاقيــة مــن  ٢٠وتــنص املــادة 
  التخصيص.  قاعدة

ــرة   ــادة   ١وتقضــي الفق ــول   ٤مــن امل ــذكورة بعــدم قب ــة امل اجلــرائم  طلــب التســليم بشــأن  مــن االتفاقي
ــر  ــى أنَّ   ٣ة السياســية. إال أنّ الفق ــنص عل ــة ت ــرب    مــن تلــك االتفاقي ــة ال ُتعت اجلــرائم املشــمولة باالتفاقي

  سياسية.   جرائم
من قانون التسليم أسباب رفض طلب التسليم، مبا فيها أسباب استثناء الرعايـا   ٨و ٥وتعرِض املادتان 

) ٢(  ١٠من قانون اإلجراءات اجلنائيـة واملـادة    ٦٦٤من هذا اإلجراء. ومن ناحية أخرى، تقرر املادة 
ــا جلماعــة ااتفاقيــة مــن  بشــأن تســليم اجملــرمني الواليــة القضــائية علــى    االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي

  ".إما التسليم وإما احملاكمةاملواطنني، استناداً إىل مبدأ "
االحتجاز رهـن  من قانون مكافحة غسل األموال على  ٧٤من قانون التسليم واملادة  ١٩وتنص املادة 

يومــاً،  ٢٠دة القصــوى املتعلقــة هبــذين اإلجــراءين، وهــي . وال تطبَّــق املــاحلــبس االحتيــاطيواحملاكمــة 
  على البلدان اجملاورة.  إال

من قانون مكافحة غسل األموال على إجراءات مبسَّطة. وينفَّذ احلكم ذو الصلة من  ٧٢وتنص املادة 
مـة  املنظاالتفاقية بشأن اجلـرائم األخـرى عـن طريـق التطبيـق املباشـر لالتفاقيـة. كمـا ميكـن االسـتعانة ب          

  يف حاالت الطوارئ.  التماسات التفويض القضائي(اإلنتربول) يف تبادل  الدولية للشرطة اجلنائية
ــى     ــنغال عل ــريعات الس ــنص تش ــاذ وال ت ــاألإنف ــانون الــ  ة مبصــادرال ةقضــائيالم احك داخلي وجــب الق

  الطالبة.  للدولة
إجـراءات التسـليم.   على  ويسري ذلكعام.  وجهمن الدستور احلريات العامة ب ٩و ٧وتكفل املادتان 

ــن و ــالً عـ ــك،  فضـ ــريذلـ ــة      تسـ ــراءات اجلنائيـ ــانون اإلجـ ــا يف قـ ــوص عليهـ ــمانات املنصـ ــى الضـ علـ
  التسليم.  عملية
اتفاقيـة  مـن   ٤مـن املـادة    ٥و ٤فقرتني بـال  ا لرفض التسليم عمـالً إلزامي ل القلق إزاء التمييز سبباًويشكِّ

مـن   ٥٥م اجملرمني. وعالوة على ذلك، تنص املادة بشأن تسلي جلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياا
قانون مكافحة غسل األموال على التشاور مع الدولة الطالبة قبل رفـض التسـليم، مـن أجـل احلصـول      

مـن   ٤٤على مزيد من املعلومات، عند االقتضاء. وُتشـمل اجلـرائم األخـرى الـيت تسـري عليهـا املـادة        
  خالل التطبيق املباشر لالتفاقية.

جلماعـة  ااتفاقيـة  من  ٩(املادة  بأمور ماليةأيضاً  اجلرم ُيعترب متصالً جملرد أنَّرفض السنغال التسليم وال ت
  بشأن تسليم اجملرمني). االقتصادية لدول غرب أفريقيا
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علـى الصـعيد الثنـائي مـع فرنسـا، وأيضـاً يف اتفاقيـة        د النص علـى نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم      ويرِ
الفصل اخلامس من  جلزءابشأن املساعدة القانونية املتبادلة ويف  لدول غرب أفريقياجلماعة االقتصادية ا

  مكافحة غسل األموال. الثاين من قانون
    

   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
املســاعدة بشـأن   اجلماعــة االقتصـادية لــدول غـرب أفريقيــا  منظَّمــة باتفاقيـة  املسـاعدة القانونيــة املتبادلـة   
بروتوكـول  ، وواالتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي (اتفاقية أنتاناناريفو) ،املتبادلة يف املسائل اجلنائية

، واالتفاقية املربمة بـني فرنسـا والسـنغال    اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن مكافحة الفساد
 ٣٠غسـل األمـوال، واملـادتني     مـن قـانون مكافحـة    ٧٠إىل  ٥٣بشأن التعـاون القضـائي، واملـواد مـن     

  من قانون تسليم اجملرمني، اللتني تسريان أيضاً على التماسات التفويض القضائي. ٣١و
ومن مث، متتنع  .التجرمي فر ازدواجيةايف املمارسة العملية، تو ،املتبادلةالقانونية املساعدة  ويقتضي تقدمي

   .ةاالعتباري ياتالشخصجرائم عن تقدمي املساعدة املتبادلة بشأن السنغال 
من قانون مكافحة غسل األموال على جواز أنْ ترسل السـنغال املعلومـات املبيَّنـة يف     ٥٣وتنص املادة 

من قانون مكافحة غسل األمـوال   ٣٦من االتفاقية. وتشمل املادة  ٤٦(أ) إىل (ط) من املادة ٣الفقرة 
تلـك املـادة   الفقرتني الفرعيتني (ي) و(ك) من ام من قانون اإلجراءات اجلنائية أحك مكرَّراً ٨٧واملادة 

مـن االتفاقيـة مـن خـالل التطبيـق املباشـر لالتفاقيـة.         املـادة هـذه  تنفَّـذ  من االتفاقية. وفضالً عن ذلـك،  
 ٢٥و ٢٤وجيوز أن ترسل السنغال معلومات من دون تلقّي طلب مسبق هبذا الشأن، مبقتضى املادتني 

قــانون مكافحــة غســل مــن  ٥٦املــادة  ألحكــاموفقــاً وحيــافَظ، مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال.  
 . ٤٦من املادة  ٤األموال، على سرية املعلومات املتلقاة مبوجب الفقرة 

 مـن قـانون   ٥٥للمـادة   ، وفقـاً تقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة  وال ُتَعّد السرية املصرفية مسوِّغاً لرفض
  .اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااتفاقية ) من ٢(٤مكافحة غسل األموال واملادة 

ــالفقرات       ــة، تراعــى األحكــام املتصــلة ب ــق املباشــر لالتفاقي ــدأ التطبي مــن  ١٢و ١٠و ١١ومبوجــب مب
 اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــامــن اتفاقيــة  ١٣. وإضــافة إىل ذلــك، تــنص املــادة ٤٦  املــادة
  على نقل األشخاص احملكوم عليهم.من قانون مكافحة غسل األموال  ٦٠  واملادة

حـال وجـود اتفاقيـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف مـع الدولـة         ووزارة العدل هي السـلطة املركزيـة يف   
اللغـة  الطالبة. فإنْ مل توجد اتفاقيات من هذا القبيل، ترَسل الطلبات عرب القنوات الدبلوماسية. وُتعتـرب  

اجلماعـة االقتصـادية   مـن اتفاقيـة    ٥طلبـات. وحتـدِّد املـادة    الفرنسية هي اللغة الوحيدة املقبولة لتحرير ال
من هـذه االتفاقيـة    ٦املتطلبات اخلاصة بطلب املساعدة القانونية املتبادلة. أما املادة أفريقيا غرب لدول 

فتنص على جواز تنفيذ الطلب بالكيفية الـيت حتـددها الدولـة الطالبـة إذا مل يكـن يف ذلـك تعـارض مـع         
ارســة املتبعــة يف الدولــة متلقيــة الطلــب. وفضــالً عــن ذلــك، ال شــيء حيــول دون عقــد    القــوانني واملم
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طلبــات املســاعدة القانونيــة جلســات اســتماع بواســطة الفيــديو. وأشــَري إىل أنّ املــدة االعتياديــة لتنفيــذ 
  أشهر. ٦و ٣تتراوح بني  املتبادلة

اجلماعـة االقتصـادية لـدول    اتفاقيـة  مـن   ٩و ٨املـادتني   مبقتضـى وينظَّم مبدأ السـرية ومبـدأ التخصـيص    
  .غرب أفريقيا

وُيستند إىل أسـباب رفـض تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـواردة يف االتفاقيـة مـن خـالل تطبيقهـا            
اجلماعـة  مـن اتفاقيـة    ٤مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال واملـادة        ٥٥املباشر وأيضاً من خالل املادة 
 ٤و ٣أن يكـون الـرفض معلَّـالً. وتـنص الفقرتـان       ٥٥. وتشترط املادة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

بســبب تعارضــه مــع حتقيقــات أو   مــن تلــك االتفاقيــة علــى جــواز إرجــاء تنفيــذ الطلــب   ٤مــن املــادة 
  جارية، وأيضاً على االتفاق املتصل هبذه املسألة. مالحقات

للشـهود الـذين   عـدم التعـّرض    ريقيـا اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أف    اتفاقيـة  مـن   ١٥وتكفل املادة 
  .يقدمون أدلة بناء على طلب من الدولة الطالبة

طلب نقـل إجـراءات املالحقـة (مبوجـب      لتكاليف العادية لتنفيذا العضو متلقية الطلبتتحمل الدولة و
  ).اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااتفاقية من  ٣٤املادة 

ا علــى إتاحــة الوثــائق الرمسيــة. االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــ اجلماعــةاتفاقيــة مــن  ١٦وتــنص املــادة 
  وفضالً عن ذلك، تتاح يف املمارسة العملية الوثائق غري الرمسية أيضاً.

    
   اخلاصة يالتحرِّ أساليب املشتركة؛ التحقيقات القانون؛ إنفاذ جمال يف التعاون    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨ املواد(
ــة قــوات الشــرطة . وَتســتخدم ١٩٦١الســنغال عضــو يف اإلنتربــول منــذ عــام    شــبكة والــدرك الوطني

 تابع لإلنتربولالوطين املركزي الكتب نشرات اإلنتربول أيضاً. ويوجد املو I-24/7 االتصاالت املأمونة
مسـتوى  . وتتعـاون أجهـزة الشـرطة فيمـا بينـها تعاونـاً غـري رمسـي علـى          جهـاز الشـرطة الوطنيـة   ضمن 

احلــدود، وجيــري التعــاون أيضــاً مــن خــالل انتــداب ضــباط اتصــال ســواء إىل املكتــب دون اإلقليمــي   
بأبيــدجان (كــوت ديفــوار) أم مبقــر املنظمــة مبدينــة ليــون الفرنســية. ويوجــد أيضــاً ضــباط اتصــال مــن  

  الشرطة يف داكار.
  . ٢٠٠٣منذ عام  جلنة رؤساء أجهزة الشرطة يف غرب أفريقياكما أنّ السنغال عضو يف 

ذات طــابع إداري، وتتمتــع باالســتقاللية العملياتيــة. الوطنيــة ملعاجلــة املعلومــات املاليــة  وُتعتــرب الوحــدة
فريق العمل احلكومي الدويل ملكافحـة غسـل   وتتعاون الوحدة مع نظرياهتا األجنبية، كما أهنا عضو يف 

  .ستخبارات املاليةجمموعة إيغمونت لوحدات االويف  األموال يف غرب أفريقيا
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ويتعاون املكتب الوطين ملكافحة الغش والفسـاد مـع سـائر السـلطات املعنيـة مبكافحـة الفسـاد، إال أنـه         
ــو يف      مل ــو عضـ ــرى. وهـ ــلطات أخـ ــع سـ ــربِم اتفاقـــات مـ ــاد يف  ُيـ ــة الفسـ ــات مكافحـ ــبكة مؤسسـ شـ

  .أفريقيا  غرب
اجلماعـة االقتصـادية   دول األعضـاء يف  بني الاتفاق التعاون يف جمال الشرطة اجلنائية من  ٨وتنص املادة 

ــا   ــا   واتفــاُق لــدول غــرب أفريقي علــى إجــراء حتقيقــات  جلنــة رؤســاء أجهــزة الشــرطة يف غــرب أفريقي
  مشتركة. وقد أجريت حتقيقات من هذا القبيل مع غانا وكوت ديفوار. 

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  - ٢- ٣  

  غانا وكوت ديفوار.أجريت حتقيقات مشتركة مع   •  
    

    التنفيذ تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٣ 
مـن   ١٣الطالبة (الفقرة إنفاذ العقوبة املفروضة مبقتضى القانون الداخلي للدولة النظر يف   •  

  )؛٤٤املادة 
علــيهم  احملكــومبشــأن نقــل األشــخاص  أخــرى، عنــد االقتضــاء،إبــرام اتفاقــات النظــر يف   •  

ــة احلــبس الرتكــاهبم جــرائم   لكــي يتســىن ألولئــك األشــخاص  الســنغال إىل فســاد بعقوب
  )؛٤٥(املادة  إكمال مدة عقوبتهم هناك

باستلهامه  املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائيةسنُّ قانون وطين قائم بذاته بشأن   •  
ــانون   ــؤرَّخ  ٠٥-٢٠٠٧مــن الق ــة    ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ١٢امل بشــأن املســاعدة القانوني

  )؛٤٦(املادة  احملكمة اجلنائية الدوليةاملتبادلة مع 
ضمان أن تقّدم السـنغال، يف املمارسـة العمليـة، املسـاعدة املطلوبـة دون تـوافر ازدواجيـة          •  

  )؛٤٦من املادة  ٩(الفقرة  تنطوي على إجراء قسريالتجرمي إذا مل تكن تلك املساعدة 
سـلطات املختصـة مـن اسـتخدام أسـلوب التسـليم       الذ ما قد يلـزم مـن تـدابري لـتمكني     اختا  •  

 ةاإللكترونيـ  املراقبـة كخاصـة   اتبـاع أسـاليب حتـرٍّ    املراقب علـى النحـو املناسـب وكـذلك    
كـذلك لقبـول احملـاكم مـا ُيسـتمد مـن       ة، ووالعمليـات السـري  ملراقبـة  امن أشكال  اوغريه

  .)٥٠(املادة  تلك األساليب من أدلة
 


