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 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن رئـيس              ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٨رسالة مؤرخة     

ــالً      ــن املنـــــشأة عمـــ ــة جملـــــس األمـــ بـــــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣بـــــالقرار جلنـــ
 اإلرهاب مكافحة

 
 مـن   ٦ التقرير املرفـق مـن الـسنغال املقـدم عمـال بـالفقرة               جلنة مكافحة اإلرهاب  تلقت   

 ). املرفقانظر) (٢٠٠١ (١٣٧٣القرار 
 .تنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق جملس األمنأكون مم 

  
 يوريكانيفني  )توقيع(

 جلنة جملس األمن رئيس 
 )٢٠٠١ (١٣٧٣املنشأة عمالً بالقرار 

 بشأن مكافحة اإلرهاب
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 املرفق 
 

 موجهة مـن البعثـة الدائمـة للـسنغال          ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦مذكرة شفوية مؤرخة      
 م املتحدة إىل رئيس جلنة مكافحة اإلرهابلدى األم

 ]بالفرنسية: األصل[
 

 جلنـة جملـس األمـن       هتدي البعثة الدائمـة للـسنغال لـدى األمـم املتحـدة حتياهتـا إىل أمانـة                 
ــالقرار   ــشأة عمــالً ب ، ويــشرفها أن حتيــل إليهــا  بــشأن مكافحــة اإلرهــاب ) ٢٠٠١ (١٣٧٣املن

 ). الضميمةانظر(يذ تدابري مكافحة اإلرهاب التقرير الثالث جلمهورية  السنغال عن تنف
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 *ضميمة 
 

 جملـس األمـن التـابع       قـرار التقرير الثالـث جلمهوريـة الـسنغال عـن تنفيـذ أحكـام                
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤ )٢٠٠١ (١٣٧٣لألمم املتحدة 

 بشكل عـام، والقـرار   حسب األصولعمال بأحكام االتفاقيات الدولية املصادق عليها       
ــشكل خــاص،  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ ــصلة     ب ــاه املت ــات أدن ــل املعلوم ــسنغال أن حتي ــة ال ــود حكوم ت

 . بآلياهتا ملكافحة اإلرهاب
 

 موجز  
 .نقحت السنغال قانون العقوبات بغية تضمينه تعريفا باإلرهاب 
، االحتــاد االقتــصادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا وعلــى غــرار ذلــك، وعمــال بتوجيهــات   

وعليـه، وحتقيقـا للمـشاركة، جـرت     . اإلرهاباعتمدت حكومة السنغال تدابري ملكافحة متويل     
توعية القطاع اخلاص، أي املصارف وغريها مـن املؤسـسات املاليـة احملليـة، واجلهـات املـشمولة              
بالتوجيهات اآلنفة الذكر، كما جرى إشراكها يف مكافحـة غـسل األمـوال هبـدف منـع متويـل                   

 . اإلرهاب
ملــصرف ة املاليــة الــسنغالية، واوباإلضــافة إىل تلــك اجلهــات، مشلــت التوجيهــات وزار  

وقـد سـخرت هـذه      .  فـضال عـن بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة            املركزي لدول غـرب أفريقيـا     
اهليئات قدرا كبريا من خربهتا يف إطـار التعـاون اهلـادف إىل التعـرف إىل اهليئـات الـيت ميكـن أن                       

 . تكون على صلة بشبكات إرهابية
ل ومراقبـة ورصـد وجهـة األمـوال بغيـة           ومن جهة أخرى، جرى حتديد آليـات لتـسجي         

 .احلؤول دون إجراء أي حتويل مايل إىل هيئات يشتبه يف ضلوعها بأنشطة إرهابية
 

 منع وقمع األعمال اإلرهابية  -أوال  
 السنغال والصكوك الدولية املتعلقة باإلرهاب -ألف  

ألمـم  صادقت الـسنغال حـىت اليـوم علـى ثـالث عـشرة مـن اتفاقيـات وبروتوكـوالت ا                    
 .املتحدة الست عشرة ملكافحة اإلرهاب

 
 

 .ميكن االطالع على مرفقات التقرير يف حمفوظات األمانة * 
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 السنغال يف إطار التعاون الدويل -باء  
ويف . يندرج تعاون الـسنغال يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب يف إطـار دويل ودون إقليمـي          

ــزام ا    ــاون مبوجـــــب االلتـــ ــذا التعـــ ــتم هـــ ــار األول يـــ ــم   اإلطـــ ــدة رقـــ ــه القاعـــ ــذي حددتـــ لـــ
14/2000/CM/UEMOA   ــة ــا مـــن املـــوارد املاليـــة يف مكافحـ  املتـــصلة بتجميـــد األمـــوال وغريهـ

 الـذي   الحتـاد االقتـصادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا         اإلرهاب، وتنفيذ قرارات اجمللـس الـوزاري ل       
 .يلزم الدول بنشر قوائم األشخاص والكيانات واملنظمات اليت جيب جتميد أمواهلا

من ناحية أخرى، ويف إطار مكافحـة اإلرهـاب، تقـيم الـسنغال عالقـات وطيـدة مـع                   و 
وعليــه، تقــوم أجهــزة االســتخبارات التابعــة هلــا، مــع نظرائهــا يف   . البلــدان اجملــاورة املتامخــة هلــا 

موريتانيا ومايل، بتبادل املعلومـات يف جمـال البحـث عـن معلومـات متـصلة باإلرهـاب ومجعهـا                    
 .واإلفادة منها

 تـدابري مـشتركة يف إطـار    ٢٠٠٧ هذا الصدد، اختذت السنغال وموريتانيـا يف عـام          ويف 
 .البحث عن إسالميني مالَحقني يف أعمال إرهابية

ــدان       وجتــدر اإلشــارة أيــضا إىل أن هــذا التعــاون يف جمــال االســتخبارات جيــري مــع بل
 .أخرى على كل من الصعد دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل

 
 قبة احلدودمرا -ثانيا  

ــع ومكافحــة         ــة أحــد عناصــر نظــام من ــة واجلوي ــة والبحري ــة احلــدود الربي ــشكل مراقب ت
 بغيـة منـع أي تـسلل        ال سـيما  وعليه، وبغية مكافحة اإلرهاب على حنو أكثـر فعاليـة           . اإلرهاب

 :إىل اإلقليم، اقُترح اختاذ اإلجراءين التاليني
ة واألمـن بغيـة تنفيـذ القـوانني بـشكل           تعزيز وتدريب املـوظفني املـولَجني مهـام الـسالم          • 

 صارم فيما يتعلق بدخول اإلقليم السنغايل واخلروج منه؛
تكثيف شبكة مراقبـة احلـدود الربيـة فـضال عـن مجـع وحتليـل املعلومـات االسـتخباراتية            • 

 .اليت ُيستحصل عليها عند احلدود

ملـشتبه هبـم    كما كُلفت خاليا متخصـصة بتطبيـق إجـراءات مراقبـة هويـات األجانـب ا                
 . املقيمني يف السنغال والتحقق املتعمق منها
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 قمع متويل اإلرهاب -ثالثا  
وعليـه، أدخـل    .  وحكومة السنغال منخرطـة يف قمـع متويـل اإلرهـاب           ٢٠٠٣منذ عام    

، الــذي ُعــدل قــانون العقوبــات  ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١٢ املــؤرخ ٠١-٢٠٠٧القــانون رقــم 
 .تعلقة بتعريف متويل اإلرهاب امل٣-٢٧٩مبوجبه، بندا هو املادة 

 :ومبوجب هذه املادة 
يشكل عمال إرهابيا، القيام على حنو مباشر أو غري مباشر بتمويل عمـل إرهـايب مـن                  ” 

خالل تـوفري أو مجـع أو إدارة أمـوال أو أصـول ذات قيمـة، مـن خـالل إسـداء املـشورة حتقيقـا                          
اســـتخدام هـــذه األمـــوال أو األصـــول أو املمتلكـــات، أو مـــع معرفـــة بأهنـــا هلـــذه الغايـــة، بنيَّـــة 

 .“سُتستخَدم، كليا أو جزئيا الرتكاب عمل إرهايب
 االحتـاد  كما أدى اعتماد القانون املوحد ملكافحة اإلرهاب وغسل األموال، يف منطقـة            

 ٠٩-٢٠٠٤  مجلة أمـور منـها التـصويت علـى القـانون           ، إىل االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا   
 الذي ُيلزِم من يشملهم بشكل خاص بالكـشف عـن العمليـات             ٢٠٠٤فرباير  /شباط ٦املؤرخ  

كمــا أنــشئت اخلليــة الوطنيــة ملعاجلــة املعلومــات املاليــة مبوجــب املرســوم رقــم   . املاليــة املــشبوهة
ــؤرخ ١١٥٠-٢٠٠٤ ن أجــــــل تلقــــــي اإلبالغــــــات  ، مــــــ٢٠٠٤أغــــــسطس / آب١٨ املــــ

 .  املشبوهة باملعامالت
 

 مكافحة جتنيد اإلرهابيني وتدريبهم -بعا را 
 ).١-٢٧٩املادة (يضطلع قانون العقوبات بالسنغال مبكافحة جتنيد اإلرهابيني وتدريبهم  
من الناحية العمالنية، لدى حكومة السنغال مركز للتوجيه االستراتيجي يقوم بتنـسيق             

ألمـن، وإدارة مراقبـة اإلقلـيم،       أنشطة اهليئات املنوط هبا مكافحـة اإلرهـاب كالوكالـة الوطنيـة ل            
وإدارة شرطة اجلو واحلدود، وخليـة مكافحـة اإلرهـاب، وإدارة شـرطة األجانـب واجلـوازات،             

 . وإدارة الوثائق واألمن اخلارجي
ويف إطـــار بعثـــات حمـــددة، تـــسهم اإلدارة العامـــة للجمـــارك وإدارة امليـــاه والغابـــات    

 .واحلدائق الوطنية يف مكافحة اإلرهاب
 . يف قمع اجلرمية املنظمةا، تسهم احملاكم إسهاما نشطاوأخري 
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 اختاذ تدابري داخلية -خامسا  
 املؤرخـان   ٠٩-٢٠٠٤ و   ٠٤-٢٠٠٤خالل األعوام القليلة املاضية شكلت القـوانني         

ــر / شــباط٦ ــؤرخ ٠١-٢٠٠٧ و ٢٠٠٤فرباي ــر / شــباط١٢ امل ــة  ٢٠٠٧فرباي  صــكوكا قانوني
 . رئيسية ملكافحة اإلرهاب يف السنغال

ويف إطــار مكافحــة غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، أُنيطــت باخلليــة الوطنيــة ملعاجلــة   
املعلومات املالية مهمة مجع املعلومات االستخباراتية املالية فضال عـن مجـع ومعاجلـة اإلبالغـات                

 . باملعامالت املشبوهة
 ماال سـي  وعلى الصعيد القـضائي، أُدخلـت إصـالحات علـى نـصوص قانونيـة حمـددة و                 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية اليت تنص على أنه جيوز، مبوجب إذن مـن قاضـي                ٢-٦٧٧املادة  
 .التحقيق أو بأمر من مدعي عام اجلمهورية، القيام مبدامهات مباغتة ودون وجود املشتبه به

ويف اإلطـــار عينـــه، تتمتـــع احملكمـــة اإلقليميـــة بـــداكار وحمكمـــة االســـتئناف بـــداكار    
 .يشمل جممل اإلقليم الوطين فيما يتعلق مبكافحة اإلرهابباختصاص قضائي 

 علـى قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة أحكامـا تـسمح             ٠٤-٢٠٠٤وأخريا، أدخل القـانون      
بإنشاء خلية ملكافحة اإلرهاب مكونة من قـسم تـابع ملكتـب املـدعي العـام ومـن هيئـة أو عـدد                       

 .من هيئات التحقيق املتخصصة
 

 أو صفة الالجئمنح حق اللجوء  -سادسا  
ــة بإضــفاء صــفة          ــة املعني ــة الوطني ــن خــالل اللجن ــا، م ــسنغال دوري ــة ال تعكــف حكوم

 . الالجئ، على دراسة طلبات اللجوء املقدمة إليها
وتستند هـذه اللجنـة املكونـة مـن مـسؤولني مـن وزارات العـدل واخلارجيـة والداخليـة             

دليــل اإلجــراءات واملعــايري ” ، إىل)بــصفة مراقــب(ومــن ممــثلني عــن مفوضــية شــؤون الالجــئني 
 .“املطبقة لتحديد صفة الالجئ

ومل تبت هذه اللجنة حىت اليوم يف حـاالت طـاليب اللجـوء املـشتبه يف ارتكـاهبم أعمـاال            
 .إرهابية

 
 العقوبات -سابعا  

يف السنغال، تشكل عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة العقوبـة القـصوى الـيت ميكـن إنزاهلـا                  
 . ٢٠٠٤رتكاب أعمال إرهابية، وذلك بسبب إلغاء عقوبة اإلعدام يف عام بشخص أُديَن با
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 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة بـشكل واضـح علـى               ٢-٦٧٧ويف الواقع، تنص املادة      
وتبلغ فترة العقوبة الـيت يطلبـها احلـق العـام           . فترات العقوبات اجلديدة املتعلقة بأعمال اإلرهاب     

سنة والسجن ما ال يقل عن أربعني سـنة يف حـال عـدم إنـزال     يف جمال اإلرهاب السجن ثالثني     
 .عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة

 
 املساعدة والتقييم والتوجيه -ثامنا  

، خضع النظام السنغايل املعين مبكافحة غسل األموال ومتويـل          ٢٠٠٤سبتمرب  /يف أيلول  
 .اإلرهاب لتقييم أجراه البنك الدويل

 يف جمـال  ال سـيما و تعزيز قدراهتا على مكافحة اإلرهـاب  واستفادت دولة السنغال من   
 .تدريب القضاة

وختامــا، ســتقوم الــسنغال، بــالنظر إىل عــدم كفايــة قــدراهتا علــى مكافحــة اإلرهــاب،    
 .بتقدمي طلب يف أقرب وقت للحصول على مساعدة تقنية

 


