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      خالصة وافية  -ثانيًا  
      نيجرييا    

مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لنيجرييا يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   -١  
    ملكافحة الفساد 

، ٢٠٠٣كانون األول/ديســـــمرب  ٩وقَّعت نيجرييا على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد يف 
. وأودعت نيجرييا صـــكَّ تصـــديقها على ٢٠٠٤كانون األول/ديســـمرب  ١٤وصـــدَّقت عليها يف 

  . ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٤االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة يف 
ــــــتعراض األوىل يف عام وكانت نيجرييا قيد اال ــــــتعراض يف العام الرابع من دورة االس  ٢٠١٤س

)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.2.(  
) من الدســـتور، تكون للقوانني اليت جتيزها اجلمعية الوطنية لتنفيذ املعاهدات نفس ٣( ١٢ووفقًا للمادة 

أجازت اجلمعية الوطنية عددًا رتبة القوانني األخرى، وتشكِّل جزءًا ال يتجزأ من القانون الداخلي. وقد 
  من القوانني مبا جيسد دمج عدد كبري من أحكام اتفاقية مكافحة الفساد يف القوانني الداخلية.

وتشــمل التشــريعات الرئيســية فيما يتعلق بالتدابري الوقائية ملكافحة الفســاد وباســترداد املوجودات 
؛ وقانون (إنشـــاء) ٢٠٠٠الصـــلة لعام  يلي: قانون املمارســـات الفاســـدة واجلرائم األخرى ذات ما

(بصــيغته  ٢٠١١؛ وقانون (حظر) غســل األموال لعام ٢٠٠٤جلنة اجلرائم االقتصــادية واملالية لعام 
ــــــلوك لعــام  ؛ وقــانون ١٩٩١املعــدَّلــة)؛ وقــانون املكتــب واملحكمــة املعنيني مبــدونــات قواعــد الس

صيغته املعدَّ ٢٠١٠االنتخابات لعام  شت(ب ؛ وقانون حرية ٢٠٠٧ريات العمومية لعام لة)؛ وقانون امل
  .٢٠١١املعلومات لعام 

صة ملكافحة الفساد اللجنة املستقلة املعنية باملمارسات الفاسدة واجلرائم  وتشمل السلطات املخصَّ
ذات الصلة (اختصارًا: اللجنة املستقلة)، واللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية، واملكتب املعين 

  قواعد السلوك، ومكتب املشتريات العمومية، ووحدة االستخبارات املالية النيجريية.  مبدونات
ونيجرييا عضــــو يف العديد من اهليئات واملبادرات اإلقليمية واألقاليمية والدولية، مثل اتفاقية االحتاد 

ملكافحة األفريقي ملكافحة الفســاد، وبروتوكول اجلماعة االقتصــادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
شفافية واملساءلة، وفريق  شأن ال شراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) ب سة ال الفساد، وسيا
العمل احلكومي الدويل ملكافحة غســــل األموال يف غرب أفريقيا، وشــــبكة املؤســــســــات الوطنية 

النيجريية عضو ملكافحة الفساد يف غرب أفريقيا. وإضافًة إىل ذلك، فإن وحدة االستخبارات املالية 
  يف فريق إيغمونت.
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    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

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

ساد يف نيجرييايف وقت الزيارة الُقطرية، مل تكن  سة الوطنية  )١(االستراتيجية الوطنية ملكافحة الف سيا وال
قة لألخالقيات والن زاهة قد ُووفق عليهما بعد. وقد انضـــــمت نيجرييا إىل شـــــراكة احلكومات املنســـــَّ

عام  حة يف  ناير ٢٠١٦املنفت ثاين/ي كانون ال ية ( يه  - ٢٠١٧، وُأقرت خطة العمل الوطن حزيران/يون
  ة الحقة.) يف مرحل٢٠١٩

وقد أعدت اللجنة املســـتقلة وثائق بشـــأن منع الفســـاد يف خمتلف القطاعات واملؤســـســـات. وتدير 
اللجنة املستقلة واللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية كلتامها أكادمييتني ملكافحة الفساد تقدمان 

فســـــاد واملوظفني حماضـــــرات تدريبية يضـــــم املســـــتفيدون منها موظفي خمتلف هيئات مكافحة ال
ساد، مبا يف ذلك  شأن مكافحة الف سات ب صة إلجراء درا شأت نيجرييا وحدة خمصَّ العموميني. وأن
تقييمات املخاطر، وهي الوحدة الفنية املعنية باحلوكمة واإلصــــالحات يف جمال مكافحة الفســــاد، 

افحة الفســاد للصــكوك تنشــر تقارير حتليلية بشــأن الثغرات وامتثال املبادرات النيجريية يف جمال مك
  اإلقليمية والعاملية ملكافحة الفساد.

وتضــــــطلع هذه األجهزة، إىل جانب أجهزة أخرى مثل مكتب املشــــــتريات العمومية واملبادرة 
  النيجريية اخلاصة بشفافية الصناعات االستخراجية، بتقييمات وأنشطة رقابية قطاعية.

مبا فيها اللجنة املســــتقلة املعنية باملمارســــات  وأنشــــأت نيجرييا جمموعة من هيئات مكافحة الفســــاد،
صلة، من أجل التحري عن الفساد واإلشراف على اهليئات العمومية وتثقيف  سدة واجلرائم ذات ال الفا

)؛ واللجنة ٦اجلمهور (قانون اللجنة املســتقلة املعنية باملمارســات الفاســدة واجلرائم ذات الصــلة، املادة 
ية واملالية من أجل إجراء التحقيقات وإنفاذ القوانني والقيام حبمالت التوعية املعنية باجلرائم االقتصــــــاد

)؛ واملكتب املعين ٥باجلرائم االقتصـــادية واملالية (قانون اللجنة املعنية باجلرائم االقتصـــادية واملالية، املادة 
صة باملوظفني العمو سلوك اخلا سلوك من أجل إدارة مدونة قواعد ال ميني، مبا يف ذلك مبدونات قواعد ال

). ٣تلّقي ودراسة إقرارات الذمة املالية (قانون املكتب واملحكمة املعنيني مبدونات قواعد السلوك، املادة 
وعالوة على ذلك، ُأسندت إىل املبادرة النيجريية اخلاصة بشفافية الصناعات االستخراجية مهمة وضع 

عة االســتخراجية (قانون املبادرة النيجريية اخلاصــة إطار من أجل الشــفافية واملســاءلة فيما يتعلق بالصــنا
). ومتثل الوحدة الفنية املعنية باإلصــالحات يف ٣، املادة ٢٠٠٧بشــفافية الصــناعات االســتخراجية لعام 

صية لجمال احلوكمة ومكافحة الفساد مركزًا جامعًا  شخي سات والتقارير الت سيا لبيانات واملعلومات وال
متوز/يوليه   ٢٧خ لتقييمات اخلاصــة مبخاطر الفســاد (املرســوم الرئاســي املؤرَّاملســتمدة من الدراســات وا

). ويتسم نظام مكافحة الفساد النيجريي بالتعقيد وبكونه يضم عددًا كبريًا من اجلهات الفاعلة ٢٠٠٦
  واملؤسسات اليت تنطوي على خطر حقيقي من حيث التداخل الوظيفي.

__________ 

 .٢٠١٧متوز/يوليه  ٥املجلس التنفيذي االحتادي االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد يف  أقرَّ   )١(  
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وظيفي هليئات مكافحة الفســاد. فعلى ســبيل املثال، ينص قانون ويوفر القانون النيجريي االســتقالل ال
 ٣اللجنة املســتقلة على عدم خضــوعها لتوجيه أو ســيطرة أي شــخص آخر أو ســلطة أخرى (املادة 

ــــيوخ، ١٤( )). ويعيِّن رئيس اجلمهورية رئيس اللجنة أو أعضــــاءها بناًء على توصــــية من جملس الش
شيوخ (قانون اللجنة املستقلة، املادة وميكنه عزهلم بناًء على مذكرة حتظى  ) ٦( ٣بدعم ثلثي جملس ال

  )). وعالوة على ذلك، تتوىل األجهزة املختلفة تقييم ميزانياهتا، وتعرضها على اجلمعية الوطنية. ٨و(
وقد ُذكِّرت نيجرييا بالتزامها بإبالغ األمني العام باســم وعنوان ســلطتها أو ســلطاهتا الوقائية املعنية 

  من االتفاقية. ٦ة الفساد مبا يتماشى مع املادة مبكافح
    

القطاع العام؛ مدونات قواعد السلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     
    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

ســــندت إليها مهمة تعيني موظفي اخلدمة املدنية وأأنشــــأت نيجرييا اللجنة االحتادية للخدمة املدنية 
  وإقالتهم وممارسة الرقابة التأديبية عليهم. وُتنشر الشواغر يف املوقع الشبكي العمومي للجنة. 

تأخذ بعني  ها ال  بات للموظفني العموميني ولكن جداول األجور واملرت بات واألجور  وحتدد جلنة املرت
لوظائف املعنية. وعلى الرغم من أن أعضــــــاء اهليئات املحددة، مثل االعتبار خماطر الفســــــاد املرتبطة با

اللجنة املســـتقلة املعنية باملمارســـات الفاســـدة واجلرائم ذات الصـــلة واللجنة املعنية باجلرائم االقتصـــادية 
نية )، وقانون اللجنة املع٧( ٣واملالية، يعيَّنون لفترة زمنية حمدودة فقط (قانون اللجنة املســــــتقلة، املادة 

  عمومًا أي تناوب على املناصب. يفرضأن القانون ال ال إ))، ١( ٣باجلرائم االقتصادية واملالية، املادة 
شــيًا مع خطة العمل الوطنية يف إطار شــراكة احلكومات املنفتحة، تلتزم نيجرييا أيضــًا بضــمان اومت

  . التنفيذ الكامل ملعايري البيانات التعاقدية املفتوحة يف القطاع العام
ـــــاد يف نيجرييا على وجه التحديد لتوفري التدريب ملوظفي اخلدمة  ـــــئت أكادميية مكافحة الفس وقد ُأنش
املدنية على األخالقيات واالمتثال. كما توفر هيئات مكافحة الفســـاد، مبا فيها اللجنة املســـتقلة وفرادى 

ضافًة إىل ذلك ، تعقد مؤسسات التدريب الوزارات واإلدارات واهليئات التدريب لبعض املسؤولني. وإ
اليت متلكها احلكومة، مثل مدرســــــة التدريب على اخلدمة العمومية، الدورات التدريبية ودورات بناء 
القدرات لفائدة موظفي اخلدمة املدنية بوجه عام. ومع ذلك، يف حني أن التدريب األويل يشــكل جزءًا 

  ريب املستمر ليس إلزاميًّا أو ممنهجًا. من برنامج مدرسة التدريب على اخلدمة العمومية، فإن التد
ويتضـــمن اجلدول اخلامس من الدســـتور مدونة قواعد الســـلوك للموظفني العموميني. وتنص املادة 

يال أو بارتكاب خمالفة ملدونة قواعد ١( ٥٦ نة جبرمية تنطوي على الغش أو االحت ) على أن اإلدا
  ة لتقلُّد املناصب العامة. السلوك من معايري العزل من الوظيفة وفقدان األهلي

) (و))، اليت ميكنها احلد ١( ١٥٣وأنشــأت نيجرييا اللجنة االنتخابية الوطنية املســتقلة (الدســتور، املادة 
سية (قانون االنتخابات، املادة  سيا سامهات املقدمة من األشخاص العاديني إىل األحزاب ال من حجم امل

بذلك يف وقت ٩٠ قامت  قد  ها مل تكن  ية. ومع ذلك، يتعني على األحزاب )، ولكن يارة الُقطر الز
نرية نيجريية ما مل ميكنها حتديد مصــدر األموال  ١٠٠ ٠٠٠الســياســية عدم قبول أي مســامهة تتجاوز 

)). وال حيق لألحزاب الســــــياســــــية أن متلك أو تقبل أي أموال أو ٣( ٩٣(قانون االنتخابات، املادة 
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) ١( ٨٨)، وقانون االنتخابات، املادة ٣( ٢٢٥املادة  موجودات أخرى خارج نيجرييا (الدســــــتور،
  (أ)). ومل يكن التمويل العمومي لألحزاب السياسية مسموحًا به يف وقت الزيارة الُقطرية.

وتعتمد نيجرييا مدونة قواعد سلوك للموظفني العموميني جرى إدماجها يف الدستور (اجلدول اخلامس، 
صــــة األخرى مدونة قواعد الســــلوك ملوظفي اجلزء األول). وتضــــم مدونات قواعد ا لســــلوك املخصــــَّ

املشــــتريات، ومدونة قواعد الســــلوك للموظفني القضــــائيني، ومدونة قواعد الســــلوك للمدَّعني العامني 
. معلى انتهاكاهتاملوظفني االحتاديني. ومجيع املدونات ملِزمة قانونًا، وهي حتدد اهليئة املنشــــــأة ملعاقبة 

) الذي ال يوجد تعريف ١سلوك املوظفني العموميني أيضًا تضارب املصاحل (املادة وحتظر مدونة قواعد 
) من قانون املشــــتريات العمومية. وينص قانون املكتب واملحكمة املعنيني ١٢( ٥٧له ســــوى يف املادة 

مبدونات قواعد الســــــلوك على قيود فيما خيص شــــــغل املوظفني العموميني املتقاعدين بعض الوظائف 
  ). ٩و ٨ان (املادت

من قانون اللجنة املســــــتقلة املوظفني العموميني باإلبالغ عن أي عرض مبزية غري  ٢٣وُتلِزم املادة 
مســتحقة أو وعد هبا أو التماس هلا. وقد أنشــأت اللجنة املســتقلة وحدات مكافحة الفســاد وحتقيق 

اجلهات.  الشــــفافية يف الوزارات واإلدارات واهليئات لتيســــري اإلبالغ وحتســــني املعايري داخل تلك
واعتمدت نيجرييا أيضــــــًا ســــــياســــــة لإلبالغ عن املخالفات حتدد تدابري حلماية هوية املبلِّغني عن 
املخالفات، وإن مل تقنَّن تلك الســـياســـة بعد. ومن شـــأن مشـــروع القانون بشـــأن اإلفصـــاح عن 

). ويف وقت ٤٣املعلومات من أجل املصلحة العامة ومحاية الشهود جترمي األعمال االنتقامية (املادة 
  الزيارة الُقطرية، مل يكن مشروع قانون محاية املبلِّغني عن املخالفات قد اعُتمد بعد. 

وُيشــــــترط على بعض الفئات من املوظفني العموميني املدرجني يف اجلزء الثاين من اجلدول اخلامس 
ــــــتور تقدمي إقرارات بالذمة املالية إىل املكتب املعين مبدونات قواعد ال ــــــلوك فور تويل من الدس س

املنصـــب، ومن مثَّ كل أربع ســـنوات، وعند انتهاء مدة الوالية (الدســـتور، اجلدول اخلامس، اجلزء 
ملادة  لدى ١١األول، ا مات  ). وينبغي أن يتضــــــمن اإلقرار مجيع املمتلكات واملوجودات وااللتزا

ــــــن  ــ ١٨املوظفني العموميني وأزواجهم وأوالدهم غري املتزوجني دون س د أن اإلقرار عــامــًا. بي
  يشمل تضارب املصاحل املحتمل، وهو غري متاح لالطالع العام.   ال
القضــــاة بناًء على توصــــية من املجلس  ، حســــب االقتضــــاء، تعينيالرئيس أو حكام الوالياتيتوىل و

الذين من املمارسني وخيتاروهنم ، واجلدول الثالث، اجلزء األول) ١٥٣القضائي الوطين (الدستور، املادة 
سنوات يف املهنة. ويوجد معهد متخصص، وهو املعهد القضائي الوطين، تتمثل  ١٠تقل خربهتم عن  ال

واليته يف توفري التدريب بشأن مسائل متنوعة لفائدة القضاة. وتشمل هذه املسائل األخالقيات والرتاهة 
 يتعرضـــون هلا، القضـــائية. بيد أن القضـــاة ال يتلقون أي تدريب حمدد بشـــأن خماطر أعمال الفســـاد اليت

ستقلة واللجنة املعنية باجلرائم  ستثناء الدورات التدريبية اليت توفرها يف بعض األحيان كل من اللجنة امل با
  االقتصادية واملالية. 

وال تشـــكل دائرة النيابة العامة جزءًا من اجلهاز القضـــائي. ولدى املدعني العامني االحتاديني مدونة 
وهم خيضــعون أيضــًا لقواعد األخالقيات املهنية للممارســني القانونيني قواعد ســلوك قائمة بذاهتا، 

كان لكل هيئة ملكافحة الفســـــاد جهازها  املودونة قواعد ســـــلوك املوظفني العموميني. ملوكذلك 
      االدعائي اخلاص هبا، فإن لكل مؤسسة أيضًا مدوناهتا املحدَّدة لقواعد السلوك. 
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    )٩األموال العمومية (املادة املشتريات العمومية وإدارة     
ختضــع املشــتريات العمومية يف نيجرييا لقانون املشــتريات العمومية الذي ينشــئ مكتب املشــتريات 
العمومية ويعهد إليه برصــــد ومراقبة التنفيذ الصــــحيح للقواعد، وكذلك حتديد ما إذا كانت اجلهة 

ـــتريات العمومية (املادتان  ـــترية قد انتهكت قانون املش مركزيًّا ). وتطبق نيجرييا نظامًا ال٦و ٥املش
)، ولكن يف وقت الزيارة الُقطرية، كانت بوابة ١٥لالشـــــتراء (قانون املشـــــتريات العمومية، املادة 

شتريات العمومية على  صة بامل لالشتراء اإللكتروين قيد التجربة من أجل إدارة مجيع اإلعالنات اخلا
  أساس مركزي.

فتوحة (قانون املشـــــتريات العمومية، املادة ويقوم اإلجراء املعتاد على تقدمي العطاءات التنافســـــية امل
)، وجيب اإلعالن عن الدعوات لتقدمي العطاءات بشـــــكل علين (قانون املشـــــتريات العمومية، ٢٤

دوالر)  ٦ ٨٠٠مليون نرية نيجريية (حنو  ٢,٥). وتبلغ عتبة العطاءات التنافسية املفتوحة ٢٥املادة 
شـــيًا مع قانون املشـــتريات اشـــتريات العمومية ومتوفقًا للمبادئ التوجيهية الصـــادرة عن مكتب امل

العمومية. ومن أجل اســتخدام طريقة اشــتراء خاصــة ومقيَّدة، جيب أيضــًا على اجلهة املشــترية أن 
حتصــل على إذن، أو على األقل على شــهادة "عدم ممانعة"، من مكتب املشــتريات العمومية (قانون 

ون املشــــتريات العمومية على قواعد تقدمي العطاءات، ). وينص قان٣٩املشــــتريات العمومية، املادة 
  ). ٢٧إىل  ٢٣املواد وكذلك معايري عامة ملقدمي العروض (

من قانون املشــتريات العمومية، ميكن للخاســرين من مقدمي العطاءات التماس  ٥٤ومبوجب املادة 
. وميكن اســـتئناف قرار املراجعة اإلدارية لقرار اإلرســـاء لدى اجلهة املشـــترية ولكن دون أثر إيقايف

االســـتعراض لدى مكتب املشـــتريات العمومية الذي ميكنه أن مينع جهة االشـــتراء أو التصـــرف من 
وميكن ‘). ١’) (ب) ٤( ٥٤اختــاذ مزيــد من اإلجراءات (قــانون املشــــــتريــات العموميــة، املــادة 

  للمحكمة االحتادية العالية إجراء مراجعة قضائية الحقة لقرار االستئناف.
)، ١٢من قانون املشــــتريات العمومية مواضــــع وجود تضــــارب يف املصــــاحل (الفقرة  ٥٧دد املادة وحت
  ).١٠ُتلِزم مجيع موظفي املشتريات العمومية بإبالغ السلطة بأي مصلحة فعلية أو حمتملة (الفقرة   وهي

ــــــنويًّا  ئات س دعى الوزارات واإلدارات واهلي مة، ُت عا ية ال ملال با ما يتعلق  قدمي مإىل وفي قترحات ت
مبيزانياهتا يتوىل مكتب امليزانية جتميعها. واســــتنادًا إىل ذلك، تناقش اجلمعية الوطنية امليزانية الوطنية 

 ٢٠٠٧يف جلســات اســتماع عامة يشــارك فيها املجتمع املدين. وينص قانون املســؤولية املالية لعام 
رَّر مســـبقًا واملوضـــوع بالتشـــاور مع على أن تتبع امليزانية الوطنية إطار اإلنفاق املتوســـط األجل املق

احلكومية. وتنص سياسة احلكومة على إنشاء النظام املتكامل ملعلومات اإلدارة املالية   املنظمات غري
احلكومية وتنفيذ حســـاب اخلزانة الوحيد لرصـــد أنشـــطة الوزارات واإلدارات واهليئات من منصـــة 

ــــ إىلواحدة. وتلتزم نيجرييا أيضــــًا باخلطة اليت ترمي  ــــاركة املواطنني على ض مان زيادة فعالية مش
  نطاق كامل دورة امليزانية. 

وتطبق نيجرييا احلفظ اإللكتروين للســــــجالت املالية. وُتحفظ مجيع املحفوظات يف وزارة املالية. 
وإضــــــافًة إىل ذلك، جيب على الوزارات واإلدارات واهليئات أن حتتفظ بنســــــخ مطبوعة من مجيع 

  ).٢٠٠٩سبع سنوات (النظام املايل لعام الوثائق املالية ملدة 
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    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     
))، دون إبداء أي ١( ١ينص قانون حرية املعلومات على احلق يف احلصـــول على املعلومات (املادة 

 ١٢و ١١)). ويبني القانون أيضــًا األســباب التفصــيلية للرفض (املواد ٢( ١مصــلحة حمددة (املادة 
  ). ١٩و ١٧-١٤و

ويف حني أن إقرارات الذمة املالية ال تتاح لالطالع العام، فإنه يف وقت الزيارة الُقطرية، كان هناك 
يوفر مشـــروع قانون بشـــأن إتاحة االطالع على إقرارات الذمة املالية اخلاصـــة باملوظفني العموميني 

  ملدونة قواعد السلوك. تلك اإلمكانية ألي مواطن يوجد لديه شك وجيه بوجود خرق 
وقد أنشــــــأت مبادرة ميثاق اخلدمة مكاتب يف كل واحدة من الوزارات واإلدارات واهليئات لتيســــــري 
احلصــــــول على املعلومات وكذلك تقدمي اخلدمات. بيد أن ميثاق اخلدمة غري مقام مبوجب القانون، 

حدة. وتنشــــر معظم املؤســــســــات  ويتبع املوظفون العاملون باملكاتب كل وزارة أو إدارة أو هيئة على
العامة، مبا فيها اللجنة املســتقلة املعنية باملمارســات الفاســدة واجلرائم ذات الصــلة واللجنة املعنية باجلرائم 
االقتصــادية واملالية واملبادرة النيجريية اخلاصــة بشــفافية الصــناعات االســتخراجية والوحدة الفنية املعنية 

ومكافحة الفساد ووحدة االستخبارات املالية النيجريية، تقاريرها على باإلصالحات يف جمال احلوكمة 
  شبكة اإلنترنت، وإن مل يكن ذلك دائمًا يف حينه. 

وُتشــــِرك نيجرييا بنجاح املجتمع املدين بوســــائل منها متثيله يف جمالس العديد من املؤســــســــات العامة، 
شراكة احلكومات املنفتحة يف عام   كما . وتتعاون اللجنة املستقلة تعاونًا وثيقًا ٢٠١٦أهنا انضمت إىل 

)). ويوجد يف (ه ٦مع املجتمع املدين يف جهودها الرامية للتثقيف العام (قانون اللجنة املســـــتقلة، املادة 
منظمات املجتمع املدين تشـــــكل االئتالف الوطين ملكافحة  منمنظمة  ٣٥٧ســـــجل اللجنة املســـــتقلة 

الفساد. وقد وقَّعت اللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية عدة مذكرات تفاهم مع منظمات املجتمع 
  املدين. 

وأنشــــأت كل هيئة معنية مبكافحة الفســــاد قنوات خمتلفة للتواصــــل العمومي، مبا يف ذلك خطوط 
  واملواقع الشبكية. االتصال املباشر

    
    )١٢القطاع اخلاص (املادة     

ُأنشئت جلنة شؤون الشركات مبوجب قانون الشركات واملسائل ذات الصلة، وقد أصدرت لوائح 
بشــــــأن معايري االمتثال واإلبالغ لفائدة كيانات القطاع اخلاص. وُأبرمت االتفاقية املتعلقة برتاهة 

ذلك احلني، وقَّعت معظم الشركات اخلاصة االتفاقية وأعلنت . ومنذ ١٩٩٧األعمال رمسيًّا يف عام 
التزامها باحترام معايري الرتاهة. ونيجرييا عضــــو أيضــــًا يف املبادرة اخلاصــــة بشــــفافية الصــــناعات 
ــــــتخراجية. ومن هذا املنطلق، فقد أنشــــــأت كيانات القطاع اخلاص يف جمال الصــــــناعات  االس

  االستخراجية إدارات لالمتثال الداخلي.
ويف وقت الزيارة الُقطرية، كانت نيجرييا قد أدرجت مفهوم تضــــــارب املصــــــاحل املالية يف مشــــــروع 
الســـياســـة الوطنية املتعلقة باألخالقيات والرتاهة. ويشـــار أيضـــًا إىل تضـــارب املصـــاحل يف مدونة قواعد 

ين بعد ترك الســــلوك للموظفني العموميني. ورغم أن القانون حيظر على القضــــاة ممارســــة العمل القانو
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))، وأن املؤســـســـات األخرى ترتئي انقضـــاء مهلة قبل تويل أي ٢( ٢٩٢املنصـــب (الدســـتور، املادة 
منصب يف القطاع اخلاص، فإن التشريعات يف نيجرييا تفتقر إىل الوضوح إىل حد بعيد من حيث املهلة 

  اليت تعقب التقاعد. 
، مبســؤولية ٢٠١١لس اإلبالغ املايل لعام ويضــطلع جملس اإلبالغ املايل، الذي أنشــئ مبوجب قانون جم

وُيلِزم قانون  )٢(وضــــع معايري املحاســــبة ومراجعة احلســــابات واإلبالغ لفائدة القطاعني اخلاص والعام.
الشركات واملسائل ذات الصلة أيضًا الشركات اخلاصة بتقدمي حساباهتا إىل الدائرة االحتادية لإليرادات 

من قانون حظر غســل  ١١الداخلية. ويشــار بوضــوح إىل حظر إنشــاء حســابات خارج الدفاتر (املادة 
من  ١٥دات مســـك الدفاتر (املادة األموال) وكذلك اســـتخدام الوثائق املزورة واإلتالف املتعمد ملســـتن

ــــياء غري املحدَّدة بالشــــكل  ــــتقلة). ومع ذلك، ال ُتحظر صــــراحًة املعامالت أو األش قانون اللجنة املس
  الصحيح أو تسجيل نفقات ومهية عند القيام بذلك من أجل ارتكاب فعل جمرَّم يف االتفاقية. 

الوعاء الضرييب مبوجب القائمة الواردة يف وال ُيحظر صراحًة اقتطاع النفقات اليت متثل رشاوى من 
  من قانون الضرائب على دخل الشركات.  ٢٧املادة 

    
    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     

) (ج) من قانون جلنة اجلرائم ٢( ١مبوجب املادة ُأنشــــــئت وحدة االســــــتخبارات املالية النيجريية 
الذي ُتنشـــأ  ٢٠١٨دة االســـتخبارات املالية النيجريية لعام االقتصـــادية واملالية. واشـــُترع قانون وح

مبوجبه وحدة االستخبارات املالية النيجريية ككيان مستقل. وأنشأت نيجرييا نظامًا رقابيًّا وإشرافيًّا 
ـــل  ـــات غري املالية املعيَّنة (قانون حظر غس ـــس ـــات املالية واملؤس ـــس ـــعة من املؤس داخليًّا لطائفة واس

من  ٢٥املالية املعيَّنة يف املادة  ). وترد قائمة غري حصـــرية باملؤســـســـات غري٥إىل  ٣، املواد األموال
  قانون حظر غسل األموال. 

وعالوة على ذلك، ُأنشـــئت وحدة املراقبة اخلاصـــة ملكافحة غســـل األموال من أجل حتليل ونشـــر 
ــــــآت التجارية واملهن غري املالية املعيَّنة. وتعم ل الوحدة يف تعاون وثيق مع املعلومات املتعلقة باملنش

جلنة اجلرائم االقتصــــادية واملالية ووحدة االســــتخبارات املالية النيجريية، ولكنها تقدم تقاريرها إىل 
الوزارة االحتادية للصـــناعة والتجارة واالســـتثمار. وُترفع مجيع التقارير عن املعامالت املشـــبوهة إىل 

لتزم بتحليل تلك التقارير؛ وتطاَلب املؤسساُت غري املالية وحدة االستخبارات املالية النيجريية اليت ت
املعيَّنة بإبالغ وحدة املراقبة اخلاصــــــة ملكافحة غســــــل األموال بتقارير املعامالت النقدية؛ وتلتزم 
املؤســـســـاُت غري املالية املعيَّنة بإبالغ وحدة املراقبة اخلاصـــة ملكافحة غســـل األموال عن املعامالت 

  دوالر. ١ ٠٠٠يد قيمتها على النقدية اليت تز
وتعتمد نيجرييا هنجًا قائمًا على املخاطر، وُيلِزم قانون حظر غسل األموال املؤسسات املالية واملؤسسات 

)، وإمســـــاك ســـــجالت بالزبائن ٣غري املالية املعيَّنة بالتحري عن هوية الزبون واملالك املســـــتفيد (املادة 
ـــنوات ـــتخبارات املالية النيجريية عن ٧(املادة  واملعامالت ملدة ال تقل عن مخس س )، وإبالغ وحدة االس

  املعامالت املشبوهة. ويف وقت الزيارة الُقطرية، كانت نيجرييا بصدد إنشاء سجل للملكية االنتفاعية. 
__________ 

ُأقر قانون ملراجعة احلسابات من شأنه تعزيز عمليات مراجعة احلسابات، وخصوصًا زيادة تعزيز املؤسسة العليا   )٢(  
 ملراجعة احلسابات، وهو حاليًّا رهن املوافقة الرئاسية.
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مذكرة  ٤٠وتشــترك وحدة االســتخبارات املالية النيجريية يف عضــوية فريق إيغمونت، وقد وقَّعت حنو 
حملية ودولية لتبادل ونشـــر املعلومات االســـتخبارية، حســـب االقتضـــاء. وإضـــافًة إىل  تفاهم مع هيئات

ذلك، فإن اللجنة املشتركة بني الوزارات، اليت تضم اجلهات املعنية مبكافحة غسل األموال، تعمل على 
  ريية.الصعيد الوطين من أجل التعاون وتبادل املعلومات فيما بني الوزارات واإلدارات واهليئات النيج

وتلتزم املؤســســات املالية واملؤســســات غري املالية املعيَّنة بإدراج وحفظ معلومات دقيقة عن منشــئ 
ــــتنادًا إىل تدابري العناية الواجبة جتاه الزبائن وبتطبيق فحص دقيق ومعزَّز (قانون  احلواالت الربقية اس

  ). ٧و ٣و ٢منع غسل األموال، املواد 
فراد الذين يســـافرون إىل نيجرييا ومنها وبصـــحبتهم مبالغ نقدية أو وتشـــترط نيجرييا على مجيع األ

يصــــــرحوا هبا إىل دائرة اجلمارك  أن دوالر ١٠ ٠٠٠صــــــكوك قابلة للتداول تزيد قيمتها على 
  )). ٣( ٢النيجريية (قانون حظر غسل األموال، املادة 

صلة لوائح تنظيمية، مبا يف ذلك الئحة  سسات ذات ال صدرت املؤ ومن أجل منع غسل األموال، أ
بشأن مكافحة غسل األموال، ولوائح جلنة األوراق املالية  ٢٠١٣املصرف املركزي النيجريي لعام 

  . ٢٠١٢، ولوائح جلنة شؤون الشركات لعام ٤والبورصة، ولوائح جلنة التأمني الوطنية 
يرتئي  ٢٠١٧لزيارة الُقطرية، كان مشـــــروع قانون (منع وحظر) غســـــل األموال لعام ويف وقت ا

تعزيز تدابري مكافحة غســـل األموال يف نيجرييا، من قبيل توخي العناية الواجبة جتاه الزبائن وحفظ 
  السجالت وتعريف املالكني املستفيدين.

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  -٢-٢  

صــة إلجراء الدراســات والتقييمات يف جمال مكافحة الفســاد اســتحدثت   • نيجرييا وحدة خمصــَّ
  )٣، الفقرة ٥(الوحدة الفنية املعنية باإلصالحات يف جمال احلوكمة ومكافحة الفساد) (املادة 

شفافية يف الوزارات واإلدارات   • ساد وحتقيق ال ستقلة وحدات مكافحة الف شأت اللجنة امل أن
  )٤، الفقرة ٨إلبالغ وحتسني املعايري لدى تلك اجلهات (املادة واهليئات لتيسري ا

يشــارك املجتمع املدين يف اعتماد امليزانية الوطنية يف إطار اجلمعية الوطنية، وهو ُيســتشــار أيضــًا   •
  )١، الفقرة ١٣، واملادة ٢، الفقرة ٩فيما يتعلق باعتماد إطار اإلنفاق املتوسط األجل (املادة 

ي شــخص يطلب احلصــول على املعلومات إظهار أي مصــلحة حمددة (املادة ال ُيشــترط أل  •
  (أ))  ١٠

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  يوصى بأن تقوم نيجرييا مبا يلي:
وكذلك الســـياســـة الوطنية  )٣(الســـعي إىل اعتماد االســـتراتيجية الوطنية ملكافحة الفســـاد،  •

شيط االجتماعات  سيقية من خالل تن صلة جهودها التن قة لألخالقيات والرتاهة، وموا سَّ املن
  )١، الفقرة ٥املشتركة بني الوكاالت على املستويني السياسايت والتنفيذي (املادة 

__________ 

 .٢٠١٧متوز/يوليه  ٥أقر املجلس التنفيذي االحتادي االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد يف   )٣(  
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الســــــعي لضــــــمان الوضــــــوح وتكامل املهام بني هيئات مكافحة الفســــــاد من أجل جتنب   •
  )٢، الفقرة ١٣ واملادة؛ ١، الفقرة ٦دواجية وتيسري اإلبالغ من جانب املواطنني (املادة االز

التأكد من منح مجيع هيئات مكافحة الفســـــاد االســـــتقاللية الضـــــرورية لتمكينها من أداء   •
  )٢، الفقرة ٦مهامها بفعالية ومبنأى عن أي تأثري ال مسوِّغ له (املادة 

السعي إىل تنفيذ خطة العمل الوطنية يف إطار شراكة احلكومات املنفتحة ومجيع االلتزامات   •
  (ج)) ١٠؛ واملادة ٢، الفقرة ٩ ؛ واملادة٤و ١، الفقرتان ٧املتعهَّد هبا (املادة 

ــــــيما فيما خيص   • الســــــعي إىل تعزيز التدريب املحدد لفائدة موظفي اخلدمة املدنية، وال س
، ٧اليت ُتعترب عرضـــة للفســـاد، وإىل تناوهبم على تلك املناصـــب (املادة  املناصـــب العمومية

  (ب) و(د)) ١الفقرة 
  )٣، الفقرة ٧النظر يف وضع حد للمسامهات اخلاصة املقدمة إىل األحزاب السياسية (املادة   •
الســعي إىل اعتماد تعريف لتضــارب املصــاحل خارج جمال املشــتريات العمومية وحتديد مهلة   •

  ))(ه ٢، الفقرة ١٢ واملادة ؛٤، الفقرة ٧بعد تقاعد املوظفني العموميني (املادة  واضحة
الســـعي إىل توضـــيح نطاق تطبيق كل مدونة حمددة من أجل جتنب االزدواجية، ال ســـيما   •

  )٦و ٢، الفقرتان ٨فيما يتعلق باجلزاءات (املادة 
لفات، وكذلك مشــــــروع قانون النظر يف اعتماد مشــــــروع قانون محاية املبلِّغني عن املخا  •

  )٤، الفقرة ٨اإلفصاح عن املعلومات من أجل املصلحة العامة ومحاية الشهود (املادة 
الســعي إىل توســيع نطاق انطباق إقرار الذمة املالية على مجيع املوظفني العموميني، وكذلك   •

  )٥، الفقرة ٨إعالن املصاحل الذي قد يفضي إىل تضارب يف املصاحل (املادة 
  (أ)) ١٠املادة و ؛٥، الفقرة ٨السعي إىل جعل اإلقرارات متاحة لالطالع العام (املادة   •
  )١، الفقرة ٩النظر يف تنفيذ بوابة االشتراء اإللكتروين وجعلها تعمل بشكل كامل (املادة   •
قايف  • ملادة  إعطاء األثر اإلي ــــــتراء العمومي (ا ، ٩للخطوة األوىل من املراجعة اإلدارية لالش

  (د)) ١الفقرة 
ـــبة، مع فرض اجلزاءات حســـب االقتضـــاء، لضـــمان إبالغ الربملان عن   • اختاذ التدابري املناس

  )٢، الفقرة ٩اإليرادات والنفقات يف حينها (املادة 
  (أ))  ١٠ة املعلومات (املادة النظر يف توضيح وجتميع أسباب الرفض يف قانون حري  •
بغية كفالة اســــتقالل واســــتمرارية مبادرة ميثاق اخلدمة، قد تود نيجرييا أن تنظر يف تنظيم   •

وتبســيط اإلجراءات اإلدارية من أجل تيســري وصــول الناس إىل املعلومات املوجودة حبوزة 
  (ب)) ١٠السلطات املختصة واملعنية باختاذ القرارات (املادة 

ز توفري التدريب املتخصص للسلك القضائي بشأن خماطر الفساد اليت تتعرض هلا املهنة تعزي  •
  (أ)) ١١على أساس أكثر انتظامًا (املادة 
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  )٢و ١، الفقرتان ١٢النظر يف اعتماد السياسة الوطنية لألخالقيات والرتاهة (املادة   •
وظــائف يف القطــاع اخلــاص مراجعــة فترات انتظــار املوظفني العموميني الراغبني يف تويل   •

  ))(ه ٢، الفقرة ١٢والنظر يف مواءمة تلك الفترات (املادة 
من االتفاقية عندما تنفَّذ يف  ١٢من املادة  ٣حظر مجيع العناصر على النحو املبني يف الفقرة   •

  )٣، الفقرة ١٢ارتكاب فعل جمرَّم وفقًا لالتفاقية (املادة 
لتحديد باقتطاع النفقات اليت متثل رشــاوى من الوعاء التأكد من عدم الســماح على وجه ا  •

  )٤، الفقرة ١٢الضرييب (املادة 
الشـــروع يف إنشـــاء ســـجل للملكية االنتفاعية والنظر يف دجمه يف واحدة من املؤســـســـات   •

  )١، الفقرة ٥٢املادة و ؛(أ) ١، الفقرة ١٤العديدة القائمة بالفعل (املادة 
غري املالية املعيَّنة واملنشآت التجارية واملهن غري املالية املعيَّنة  التأكد من أن قوائم املؤسسات  •

ها  قائمة بأمهيت تأكد من احتفاظ ال ند جامع لل ها بانتظام أو النظر يف إدراج ب جيري حتديث
  (أ)) ١، الفقرة ١٤(املادة 

    
    قيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفا  -٤-٢  

  :)١٣و ١١و ١٠و ٩و ٧و ٦و ٥بناء القدرات (املواد   •
  )٥أكادمييات مكافحة الفساد (تدريب مقيِّمي املخاطر وإجراء تقييمات للمخاطر) (املادة   °
  )٥السياساتية يف جمال حتليل السياسات (املادة  اإلرشادات  °
  )٥التدريب والتوجيه (املادة   °
  )٦الفساد (املادة  مكافحةهيئات   °
  )٧بتخزين البيانات واسترجاعها (املادة  املعنيةاهليئات   °

  )١٣و ١١و ١٠و ٩و ٨و ٧و ٦و ٥بناء املؤسسات (املواد   •
املؤســـــســـــات على وضـــــع ونشـــــر خطط العمل االســـــتراتيجية ومدونات  قدراتبناء   °

  )٥األخالقيات الداخلية والعمليات التجارية (املادة 
  )٥يف جمال إدارة البيانات، مبا يف ذلك ختزينها وتفسريها ونشرها (املادة  القدراتبناء   °
على تعزيز املهارات ذات الصـــــلة وفقًا للتوصـــــيف الوظيفي  التدريبيةعقد الدورات   °

  )٥(املادة 
  )٧على ختزين البيانات واسترجاعها (املادة  اهليئاتبناء قدرات   °

  )١٣و ١٢و ١١و ١٠و ٩و ٨و ٦و ٥وضع السياسات (املواد   •
  )٥يف جمال حتليل السياسات وإعداد اإلرشادات السياساتية (املادة  والتوجيهبناء القدرات   °
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ساد   • شر االستراتيجيات املتعددة القطاعات ملكافحة الف األمثلة على املمارسات اجليدة يف ن
  )٥على خمتلف مستويات احلكومة (املادة 

  ):١٣و ١٢و ٩و ٨و ٧و ٦املساعدة التشريعية (املواد   •
ستقالل وأمن الرئيس واملجلس  اجلرائمتعديل قانون جلنة   ° صادية واملالية لضمان ا االقت

  )٦(املادة 
  )٦مكافحة الفساد (املادة  هليئاتتوفري االستقالل املايل   °

  )١٣و ١١و ١٠و ٩و ٧و ٥إعداد األحباث/مجع البيانات وحتليلها (املواد   •
بشأن املهارات البحثية، واملنهجية، وختزين البيانات واسترجاعها  توفري التدريب والتوجيه  °

  )٥وحتليلها (املادة 
  )٥تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى (املادة   •

  )٥اجليدة يف جمال التعاون الدويل (املادة  املمارساتأمثلة على   °
    

    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  
    تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات على   -١-٣  

    )٥٩و ٥٦و ٥١حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املواد     
تتلقى نيجرييا طلبات متعلقة باسترداد وإعادة املوجودات وتستجيب هلا بنجاح. وقد ُأرسي قانون 

ة لتيســـــري التعاون الدويل يف جماالت منها اســـــترداد التوجيهيئه ومباداملســـــاعدة القانونية املتبادلة 
ر وحدة الســلطة املركزية داخل وزارة العدل االحتادية التعجيل بالتعاون الدويل  املوجودات. وتيســِّ

  واملساعدة القانونية املتبادلة. 
انونية ويف وقت الزيارة الُقطرية، كانت اجلمعية الوطنية بصــــــدد إقرار تعديل على قانون املســــــاعدة الق

، مشـــروع قانون املســـاعدة ٢٠١٧املتبادلة (مشـــروع قانون املســـاعدة املتبادلة يف املســـائل اجلنائية لعام 
القانونية املتبادلة) لتوســيع نطاق تغطيته حبيث يشــمل الدول األطراف من خارج الكومنولث. وســيعاجل 

ــأنه أن مشــروع قانون املســاعدة القانونية املتبادلة أيضــًا عددًا من التناقضــا ت احلالية، وســيكون من ش
تصبح التشريعات اخلاصة باسترداد املوجودات يف نيجرييا متماشية إىل حد كبري مع االتفاقية فيما يتعلق 

  بالعناية الواجبة املعززة وإنفاذ األوامر األجنبية وحقوق األطراف الثالثة احلسنة النية، وما إىل ذلك.
ــ ــا املعلومــات مع البل ــادل نيجريي دان األخرى من خالل جمموعــة إيغمونــت، وكــذلــك منظومــة وتتب

  " التابعة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول). I-24/7االتصاالت الشرطية العاملية املعروفة باسم "
    

  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     
    )٥٨و ٥٢(املادتان 

من قانون حظر غسل األموال أن جتري املؤسسات املالية واملؤسسات غري املالية املعيَّنة  ٣تقضي املادة 
ـــتفيد عند إقامة عالقة جتارية أو تنفيذ املعامالت. وإضـــافًة إىل  ًال هلوية الزبون واملالك املس تدقيقًا مفصـــَّ
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ؤسسات املالية، تطبق نيجرييا مرسوم قانون املصرف املركزي النيجريي وقانون املصارف وغريها من امل
"اعرف عميلك" و"إجراء الفحص/مذكرة التوجيه املنهجي يف جمال غســــــل األموال" اليت ُتعترب ُملِزمة 

  للمصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية واملنشآت التجارية واملهن غري املالية املعيَّنة. 
يانات امللَزمة أن تتوخى العناية الواجبة املعزَّزة من الك ٢٠١٣وتقتضــــي لوائح املصــــرف املركزي لعام 

) من قانون حظر غسل األموال، ٧( ٣والرصد املستمر حلسابات األشخاص املعرَّضني سياسيًّا (املادة 
) من لوائح املصــرف املركزي فيما يتعلق مبكافحة غســل األموال). كما وضــعت وحدة ٤( ١٨واملادة 

دليًال تشغيليًّا للرقابة التنظيمية من أجل الفحص الدقيق، وهو ما فعله أيضًا  االستخبارات املالية النيجريية
  مصرف نيجرييا املركزي. وليس هناك متييز بني األشخاص املعرضني سياسيًّا املحليني والدوليني.

من لوائح املصــــرف  ٨٣وعلى الرغم من عدم وجود تعريف للحســــابات العالية القيمة، فإن املادة 
فيما يتعلق مبكافحة غســـل األموال/مكافحة متويل اإلرهاب حتدد الصـــناديق  ٢٠١٣عام املركزي ل

االسـتئمانية وحسـابات الوكالة واحلسـابات االئتمانية باعتبارها تنطوي على خماطر أعلى من غريها 
 من حيث غسل األموال، وُتلِزم املؤسسات املالية بتوخي العناية الواجبة املعزَّزة. 

ن املؤسسات املالية ال ُيحظر إال أمصرف الصوري يف قانون حظر غسل األموال، للتعريف يرد و
عليها ســوى إقامة أو مواصــلة عالقات املراســلة املصــرفية مع املصــارف الصــورية األجنبية. وُيحظر 

)). وينبغي للمؤسسة املصرفية أن تتأكد من أن ٢( ١١إنشاء املصارف الصورية يف نيجرييا (املادة 
جنيب ال يســـمح للمصـــارف الصـــورية بأن تســـتخدم حســـاباته (مثًال، قانون حظر غســـل البلد األ

  ). ١٢األموال، املادة 
ــــتور،  ــــلوك للموظفني العموميني على ضــــرورة تقدمي إقرار الذمة املالية (الدس وتنص مدونة قواعد الس

ملادة ٥اجلدول  ملعيَّنني ُيحظر عليهم ). وعلى الرغم من أن مجيع املوظفني العموميني املنتخبني وا١١، ا
)، ٧االحتفاظ حبســــــابات أجنبية (قانون املكتب واملحكمة املعنيني مبدونات قواعد الســــــلوك، املادة 

  ُيشترط اإلعالن عن مصلحة أو توقيع أو سلطة أخرى على احلسابات األجنبية.  ال
ليت تتألف من تقارير املعامالت وتقوم وحدة االســتخبارات املالية النيجريية بتلّقي وحتليل البيانات املالية ا

م املعلومات على ســـــلطات إنفاذ القانون املحلية ووحدات النقدية وتقارير املعامالت املشـــــبوهة، وتعمِّ
االســتخبارات املالية األخرى. وإضــافًة إىل وحدة االســتخبارات املالية النيجريية، ُأنشــئت وحدة املراقبة 

لتعزيز تدابري مكافحة غســـل األموال لفائدة املنشـــآت  ٢٠٠٥اخلاصـــة ملكافحة غســـل األموال يف عام 
  ). ١٤التجارية واملهن غري املالية املعيَّنة يف نيجرييا (املرجع أعاله، املادة 

    
تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل     

    )٥٥و ٥٤و ٥٣املصادرة (املواد جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض   يف
ــفاراهتا وبعثاهتا يف نيجرييا،  حيق جلميع الشــخصــيات االعتبارية، مبا فيها الدول األجنبية وكذلك س
ية للحصــــــول على تعويض يف نيجرييا.  املثول أمام املحكمة، وميكنها من مثَّ أن ترفع دعوى مدن

مة الصــــــالحية ألن تأمر املتهم أو املدان بدفع املحك ٢٠١٥ومينح قانون إدارة العدالة اجلنائية لعام 
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). ومبا أنه ال يوجد تصنيف للضحايا، ميكن للدولة ٣١٩للضحايا (املادة تسديد نفقات تعويض أو 
  عليها أيضًا االستعانة مبحاٍم حملي.لكن جيب املتضررة أيضًا أن حتصل على تلك املدفوعات و

وحيدد قانون (اإلنفاذ املتبادل) لألحكام األجنبية إجراءات تســجيل وإنفاذ أوامر املصــادرة األجنبية 
اليت ُيتحصل عليها يف الواليات القضائية األخرى، وهو ال يقتصر على الكومنولث (اجلزء األول). 

جنيب أن تكون ومن أجل تســـــجيل وإنفاذ أوامر املصـــــادرة األجنبية، ينبغي لإلجراءات يف البلد األ
  متفقة مع القانون النيجريي وميكن االعتراف هبا من خالل املعاملة باملثل على أساس تعاهدي. 

وختضع مصادرة عائدات اجلرمية لقانون االحتيال يف األتعاب املدفوعة سلفًا وغريها من جرائم االحتيال 
(ب)). ولدى نيجرييا عدة  ٢٤(املادة  ) وقانون جلنة اجلرائم االقتصـــادية واملالية١٧(املادة  ٢٠٠٦لعام 

) من قانون االحتيال يف األتعاب ٦( ١٧أحكام قانونية بشأن املصادرة غري املستندة إىل إدانة (مثًال املادة 
  من قانون إدارة العدالة اجلنائية).  ٣٣٠املدفوعة سلفًا وغريها من جرائم االحتيال، واملادة 

ية واملالية على تدابري التعرُّف على العائدات املتأتية من اجلرمية واقتفاء وينص قانون جلنة اجلرائم االقتصاد
، ٦(ي) واملادة  ٥أثرها وجتميدها ومصــــادرهتا وضــــبطها، وكذلك التعاون مع الدول األخرى (املادة 

؛ وقانون حظر ٢٩و ٢٨(ك) و ٥(د)). ويسمح قانون جلنة اجلرائم االقتصادية واملالية، املواد  ١الفقرة 
(ب)؛ وقانون اللجنة املســتقلة املعنية باملمارســات الفاســدة واجلرائم  ٥، الفقرة ٦ســل األموال، املادة غ

، للســــلطات املختصــــة بتجميد أو حجز املمتلكات بناًء على طلب من الدول ٤٦ذات الصــــلة، املادة 
) (ك) من ٢( ٤٤ األخرى أيضًا لدى االشتباه يف الضلوع يف أي جرمية. وإضافًة إىل ذلك، تنص املادة

الدســــتور النيجريي على املحافظة على املمتلكات من أجل مصــــادرهتا بناًء على توقيف أو اهتام جنائي 
  من قانون إدارة العدالة اجلنائية.  ١٥٧-١٥٣أجنيب. وتتحدد إدارة املوجودات املستردة أيضًا يف املواد 

عمومًا مع مســـــائل اجلرائم لطة التعامل ســـــقانون جلنة اجلرائم االقتصـــــادية واملالية اللجنة  خيولو
(ك))، ولكن دون اخلوض يف اإلجراءات التفصيلية  ٦االقتصادية واملالية مع البلدان األخرى (املادة 

  حول كيفية التعامل مع الطلبات األجنبية. 
ختاذ وُتشــــــترط ازدواجية التجرمي واالســــــتعراض القانوين جلميع طلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة ال

من االتفاقية. وقد أصـــدرت  ٥٥من املادة  ٢و ١القرارات أو اإلجراءات املنصـــوص عليها يف الفقرتني 
  وحدة السلطة املركزية مبادئ توجيهية فيما يتعلق بتقييم طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.

ــــتخبا ــــة، تبلِّغ وحدة االس ــــبيل املمارس رات املالية النيجريية وال توجد لدى نيجرييا عتبة دنيا. وعلى س
الدولة الطالبة قبل رفع التدابري املؤقتة وتتيح هلا فرصــــة تقدمي األســــباب اليت تســــتدعي مواصــــلة التدبري 
املتخذ. وال ينص قانون منع غســل األموال على حكم يف هذا الصــدد. وحتظى حقوق األطراف الثالثة 

جلنة اجلرائم االقتصادية واملالية، وقانون االحتيال  احلسنة النية باحلماية مبوجب قوانني عديدة (مثل قانون
يف األتعاب املدفوعة ســــلفًا، وقانون إدارة العدالة اجلنائية، وقانون اللجنة املســــتقلة املعنية باملمارســــات 
الفاســدة واجلرائم ذات الصــلة). وتبدي نيجرييا التعاون على أســاس املعاملة باملثل، وال تشــترط وجود 

  أساس تعاهدي. 
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    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
من قانون إدارة العدالة اجلنائية،  ٣٢١ُيبيَّن إرجاع املوجودات والتصـــــرف فيها بشـــــكل هنائي يف املادة 

ملادة  ية يف ا نة الن ثة احلســــــ ثال ما يتعلق بالتصــــــرف يف ١( ٣١٩وُيبيَّن تعويض األطراف ال ) (ب). وفي
ت نيجرييا مذكرات تفاهم مع العديد من البلدان، مثل إســــــبانيا وإيطاليا املمتلكات املصــــــادرة، أبرم

  (ك)).  ٦البوليفارية) (قانون جلنة اجلرائم االقتصادية واملالية، املادة -زويال (مجهوريةوسويسرا وفرنسا وفن
ويف وقت الزيارة الُقطرية، كانت مذكرة توجيهية للقضــاة بشــأن التصــرف يف املوجودات يف طور 

  الصياغة. 
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  -٢-٣  
ِضعف املدة املطلوبة (  • سنوات  ١٠مبادرة بعض املؤسسات لالحتفاظ بالسجالت على مدى 

  )٥٢سنوات) (املادة  ٥بدًال من 
القضــايا املتعلقة باســترداد املوجودات اليت بدأهتا نيجرييا بنجاح اســتنادًا إىل االتفاقات عدد   •

  الثنائية واملعاملة باملثل يف انتظار اعتماد مشروع قانون املساعدة القانونية املتبادلة
ــــــتعدادها فيما يتعلق   • خرباهتا يف خمتلف املحافل الدولية،  بتبادلإبداء نيجرييا رغبتها واس

  ٥١سيما يف جمال استرداد املوجودات، يتماشى متامًا مع املادة  الو
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  يوصى بأن تقوم نيجرييا مبا يلي: 

الشـــروع يف إنشـــاء ســـجل للملكية االنتفاعية والنظر يف دجمه يف واحدة من املؤســـســـات   •
  )١، الفقرة ٥٢)، واملادة (أ ١، الفقرة ١٤العديدة القائمة بالفعل (املادة 

اســتعراض خمتلف األحكام املتعلقة بتضــارب املصــاحل وإقرارات الذمة املالية يف قانون حظر   •
غســـل األموال ومكتب املشـــتريات العمومية والنظر يف إحالتها مرجعيًّا لضـــمان االتســـاق 

  )٥، الفقرة ٥٢فيما بينها (املادة 
املصــلحة يف احلســابات املالية املحتَفظ هبا خارج  توســيع نطاق شــرط اإلقرار ليشــمل أيضــًا  •

  )٦، الفقرة ٥٢نيجرييا أو سلطة التوقيع أو ممارسة سلطة أخرى عليها (املادة 
  )٥٣(املادة  )٤(مضاعفة اجلهود الرامية إىل إقرار مشروع قانون عائدات اجلرمية  •
وضمان أن  )٥(القانونية املتبادلة،مضاعفة اجلهود الرامية إىل إقرار مشروع قانون املساعدة   •

  تبقى أحكامه متماشية مع متطلبات االتفاقية بشأن مجلة أمور، منها ما يلي: 
  ) ٨، الفقرة ٥٥التشاور مع الدولة الطالبة قبل وقف أي تدابري مؤقتة (املادة   °
__________ 

 الربملان مشروع قانون عائدات اجلرمية وهو بانتظار املوافقة الرئاسية. أقرَّ   )٤(  

 الربملان مشروع قانون املساعدة القانونية املتبادلة وهو بانتظار املوافقة الرئاسية. أقرَّ  )٥(  
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  )٥٦املساعدة القانونية املتبادلة إىل خارج بلدان الكومنولث (املادة  نطاقتوسيع   °
  )٥٦وضع دليل املساعدة القانونية املتبادلة يف صيغته النهائية ونشره (املادة   °
  )٤، الفقرة ٥٧قصر النفقات القابلة لالقتطاع على ما هو معقول (املادة   °

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

  املساعدة التشريعية:  ‘١’
  مشروع قانون محاية املبلِّغني عن املخالفات والشهود   •

  بناء املؤسسات:  ‘٢’
  تنفيذ قانون عائدات اجلرمية  •
ــــــترداد/  •  تقدمي الدعم لكل وكالة من وكاالت إنفاذ القانون لتصــــــبح لديها وحدة الس

  مصادرة وإدارة املوجودات
  تقرير السياسات:   ‘٣’

  إلدارة املوجودات على نطاق مجيع الوكاالتوضع إجراءات تشغيل موحدة ومنسقة   •
  بناء القدرة:   ‘٤’

  التدريب املتخصص   •
  إدارة قواعد البيانات   •

  اخلطط االستراتيجية  ‘٥’
  إعداد األحباث/مجع البيانات وحتليلها:   •
  إنشاء قاعدة بيانات مركزية   •
  إنشاء قواعد بيانات خاصة بوكاالت حمددة   •

  إعداد األحباث  ‘٦’
  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى:   ‘٧’

التدريب يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة، وتسليم املجرمني، واملصادرة، واالستخبارات،   •
  .وما إىل ذلك

 


