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      خالصة وافية  - ثانيا  
      نيجرييا    

   اتفاقية تنفيذ سياق يف لنيجرييا واملؤّسسي القانوين اإلطار عن عامة حملة :مةمقدِّ  - ١  
    الفساد ملكافحة املتحدة األمم

 تـشرين  ٢٤ وصدَّقت عليها يف     ٢٠٠٣ديسمرب  /ل كانون األو  ٩وقَّعت نيجرييا على االتفاقية يف      
ــو/لاألو ــام       . ٢٠٠٤بر أكت ــدى األمــني الع ــة ل ــى االتفاقي ــصديقها عل ــكَّ ت ــا َص وأودعــت نيجريي
  .٢٠٠٤ديسمرب /ل كانون األو١٤املتحدة يف  لألمم
ــاً ــذ      ) ٣( ١٢ لمــادةل ووفق ــة لتنفي ــة الوطني ــيت جتيزهــا اجلمعي ــوانني ال مــن الدســتور، تكــون للق

ــداا ــش   ملعاه ــوانني األخــرى، وت ــة الق ــداخلي  أ  ال يتجــزَّل جــزءاًكِّت نفــس رتب ــانون ال ــن الق   . م
  .ومل ُتدرج االتفاقية بعد يف القانون الداخلي يف نيجرييا

وتــشمل التــشريعات املنفِّــذة ألحكــام االتفاقيــة قــانون املمارســات الفاســدة واجلــرائم األخــرى   
ــام   ــصلة لع ــانون ٢٠٠٠ذات ال ــشاء(، وق ــام    ) إن ــة لع ــصادية واملالي ــة اجلــرائم االقت ، ٢٠٠٤جلن

، وقانون املكتب واحملكمة املعنـيني      )لةبصيغته املعدَّ  (٢٠١١األموال لعام   غسل  ) حظر(وقانون  
املنطـبقني  (، والقانون اجلنائي وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة         ١٩٩١مبدونات قواعد السلوك لعام     

، )املنطبقني يف مشال نيجرييـا    (، والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية       )يف جنوب نيجرييا  
، وقـانون املـساعدة القانونيـة       ١٩٩٠، وقانون تسليم املطلوبني لعـام       ٢٠١١دلة لعام   وقانون األ 

  .١٩٩٨لعام ) سن وإنفاذ(املتبادلة يف املسائل اجلنائية داخل الكومنولث 
 متميـزة للحكومـة     روعفـ وتوجد على املستوى االحتادي ومستوى الواليات على السواء ثالثة          

واحملكمة العليـا الوطنيـة هـي أعلـى         . يعية والسلطة القضائية  هي السلطة التنفيذية والسلطة التشر    
 مباشرة حمكمة االستئناف، تليها احملكمـة العليـا االحتاديـة واحملـاكم      حتتهاحمكمة يف البلد، وتأيت     

  .وتلي هذه احملاكم حماكم الصلح واحملاكم الشرعية واحملاكم العرفية. العليا يف الواليات
الحتــاد األفريقــي ملنــع الفــساد وحماربتــه، وبروتوكــول اجلماعــة       تفاقيــة ااونيجرييــا طــرف يف  

 عن فريـق العمـل احلكـومي    ملكافحة الفساد، فضالً) اإليكواس(االقتصادية لدول غرب أفريقيا   
  .الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا

فاسـدة واجلـرائم    وتشمل السلطات املخصصة ملكافحة الفساد اللجنة املستقلة املعنيـة باملمارسـات ال           
، واللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية، واملكتب املعـين         ) اللجنة املستقلة  :اًاختصار(ذات الصلة   



 

V.14-03914 3 
 

 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.2 

ــام، ووحــدة        ــة، والنائــب الع ــات العام ــدير النياب ــشرطة، وكــذلك م ــسلوك، وال مبــدونات قواعــد ال
  .نية بإنفاذ القانوناالستخبارات املالية، واحملاكم، والوكاالت املتخصصة األخرى املع

ــستعرِضون         ــب امل ــار، ويرحِّ ــد االنتظ ــساد قي ــة ملكافحــة الف ــاد اســتراتيجية وطني ــا زال اعتم وم
  .باعتمادها من أجل تعزيز تدابري مكافحة الفساد

    
       التجرمي وإنفاذ القانون:الفصل الثالث  - ٢  

       على تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات  - ١- ٢  
    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥ املواد(بالنفوذ الرشو واملتاجرة     

املـستقلة   من قانون اللجنة     ١٠ إىل   ٨ ملوادا يف   مت نيجرييا الرشو واالرتشاء، وذلك أساساً     رَّج
 مــن قــانون اللجنــة املــستقلة رشــو املــوظفني العمــوميني ٩املــادة تنــاول تو. ويف القــانون اجلنــائي

 أي أشـخاص؛ ويتنـاول القـانون         ارتـشاء  ١٠ و ٨املادتـان   تنـاول   توأي أشخاص آخرين، بينمـا      
 ٥٣ ملـادة انـشئ   تو. األطراف الثالثـة املـستفيدة، ومـن بينـها األشـخاص االعتبـاريون            ) ٢ ملادةا(

  .افتراضا بوجود نية إجرامية
ويشمل تعريف املوظف العمومي يف قانون اللجنة املستقلة األشخاص املستخدمني أو العاملني بأي             

ــة ا   ــة للحكوم ــة العمومي ــة أو    صــفة يف اخلدم ــات احمللي ــات أو احلكوم ــات الوالي ــة أو حكوم الحتادي
املؤسسات العمومية، أو الشركات اخلصوصية اليت تنشئها أي حكومـة أو وكالـة حكوميـة، فـضال           

ويعتـرب القـضاة وقـضاة      . عن املوظفني القضائيني، واملسؤولني املعينني أو املنتخبني، وأعـضاء الربملـان          
  .نون اللجنة املستقلة والقانون اجلنائي كليهماالصلح موظفني عموميني مبوجب قا

مـن القـانون اجلنـائي حبيـث     ) ١( ٤٠٤و) ١( ١٧ و ١٠ إىل   ٨ ملـواد اوميكن تطبيق بعض أحكـام      
تتنــاول الرشــوة املتعلقــة بــاملوظفني العمــوميني األجانــب وغريهــم مــن األشــخاص األجانــب، مــع  

  .ى أساس احلصانة الدبلوماسيةوقد ذُكرت قضية أسفرت عن حكم بالرباءة عل. بعض القيود
 ١٧ ملـواد ام نيجرييا املتاجرة بالنفوذ جترميا شامال ولكن اعتمـدت تـدابري ذات صـلة يف                ومل جترِّ 

  . من قانون اللجنة املستقلة٢٢ و٢١ و١٩و
، وإىل حـد  ٨ ملـادة اا مـن خـالل تطبيـق      جزئي وجّرمت نيجرييا الرشوة يف القطاع اخلاص جترمياً      

ومل جتـر أي مالحقـات قـضائية بـشأن الرشـوة            . ، من قانون اللجنة املـستقلة     ١٧ و ٩ ملادتنياما  
  .يف القطاع اخلاص
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وال يوجد تنسيق مركزي لإلحصاءات املتعلقة باملالحقـات القـضائية والتحقيقـات، مبـا يـشمل                
وهناك افتقـار إىل اإلحـصاءات الـشاملة والبيانـات املبوبـة            . األصول املستوىل عليها أو املصادرة    

لتحقيقــات واملالحقــات القــضائية واإلدانــات املتــصلة بالفــساد وغــسل األمــوال، بــسبب    عــن ا
ولذلك يصعب حتديد عدد حاالت الفساد وغـسل األمـوال الـيت            . غياب آليات التنسيق الفعالة   

  .مت التحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها
    

    )٢٤ و٢٣املادتان (موال؛ اإلخفاء غسل األ    
 مــن قــانون اللجنــة املعنيــة بــاجلرائم ١٨ و١٧ ملــادتنياال مبوجــب مــت نيجرييــا غــسل األمــورَّج

 مـن قـانون   ٢٤ املـادة و من قانون حظر غسل األمـوال،        ١٦ و ١٥ املادتنيواالقتصادية واملالية،   
وتوجــد أيــضا تــدابري يف قــانون جــرائم  . اللجنــة املــستقلة، بطريقــة تتــسق عمومــا مــع االتفاقيــة 

. ٢٠٠٦ واجلـرائم األخـرى املتـصلة باالحتيـال لعـام            اًمدَّقـ ُماالحتيال املتعلقة بالرسوم املدفوعـة      
وينطبق غسل األموال علـى األشـخاص الطبيعـيني واالعتبـاريني علـى الـسواء، وميكـن اسـتنتاج                   

ــوعية      ــة املوضـ ــسات الوقائعيـ ــن املالبـ ــم مـ ــى العلـ ــدليل علـ ــج    . الـ ــا هنـ ــدت نيجرييـ ــد اعتمـ   وقـ
جرائم غسل األموال مـن جانـب أي شـخص       بشأن اجلرائم األصلية، مبا يشمل       "مجيع اجلرائم "

ــا أو خارجهــا    ــة داخــل نيجريي ــة اعتباري ــانون حظــر غــسل األمــوال  ١٥ ملــادةا(أو هيئ   ).  مــن ق
 ٢٠١٠وقـد أُبلـغ يف الفتـرة مـن عـام      . وال توجد أي عقبات أمام ممارسة غسل األموال الـذايت    

 املـرتبط بالفـساد   ل غـسل األمـوال  كّويـش .  إدانة جبرائم غسل األمـوال     ١٧ عن   ٢٠١٣إىل عام   
واإلخفـاء متنـاول    . والذي يتورط فيه املوظفون العموميون أسـاس معظـم احلـاالت املبلـغ عنـها              

  . من قانون اللجنة املستقلة٢٤ املادةوقانون حظر غسل األموال  من ١٧ ملادةايف 
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (املشروع االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري     
ترد األحكام املتعلقة باختالس األموال العمومية واستغالهلا للمنفعة الذاتية، مبا يف ذلك الـسرقة              

يف القـانون اجلنـائي      زيـه لألمـوال للمنفعـة الذاتيـة واإلخـالل اجلنـائي بالثقـة،               واالستغالل غري الن  
  .وقانون العقوبات، يف املقام األول

 ملـادتني ا مـن قـانون اللجنـة املـستقلة ويف           ١٩ ملادةاا يف   وإساءة استغالل الوظائف متناولة أساس    
 مـصاحل األطـراف الثالثـة ليـست كلـها           نَّالقـانون اجلنـائي، علـى الـرغم مـن أ           من   ٤٠٤ و ١٠٤

 حقق املكتـب املعـين مبـدونات قواعـد الـسلوك يف      ،٢٠١٣ إىل عام  ٢٠٠٧ومن عام   . مشمولة
  . حالة من حاالت إساءة استغالل املنصب٣٥٣
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من قانون اللجنة املستقلة افتراضا باإلثراء غري املشروع قـابال للـدحض،            ) ٢( ٤٤املادة  نشئ  تو
وُيعتـرب عـدم اإلعـالن عـن        . مع ختويل رئيس اللجنة املستقلة صالحية احلصول علـى املعلومـات          

ومـن  .  جرمية أيضا مبوجب قانون املكتب واحملكمة املعنيني مبدونات قواعد السلوك          ملوجوداتا
 حالـة مـن     ٨٩ حقق املكتـب املعـين مبـدونات قواعـد الـسلوك يف              ،٢٠١٣ إىل عام    ٢٠٠٧عام  

ــسلوك، وأســفر ذلــك عــن بعــض        ــهاك مــدونات قواعــد ال ــراء غــري املــشروع وانت حــاالت اإلث
  .املالحقات القضائية

الـسرقة واالحتيـال مـن      ) ٤٠ والفـصل    ٣٩٠ ملـادة ا(وتتناول التدابري الواردة يف القانون اجلنائي       
شركات واملؤسسات، وتشمل هذه التدابري غالبيـة حـاالت االخـتالس           جانب أمناء وموظفي ال   

  .يف القطاع اخلاص
    

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
 غـري  بـصفة  علـيهم  التـأثري  أو للـشهود  ضرُّالتع اجلنائي القانون من ١٣٣و ١٢٦ ملادتانا تناولت

 جانــب مــن الرمسيــة اماملهــ عرقلــة خمتلفــة أحكــام وتتنــاول. القــضائية اإلجــراءات يف مــشروعة
 القـانون  يف الواردة األحكام وال سيما    القانون، بإنفاذ املكلفني املوظفني أو القضائيني املوظفني
 املعنيــة بــاجلرائم اللجنــة وقــانون املــستقلة اللجنــة وقــانون األمــوال غــسل حظــر وقــانون اجلنــائي

ختويـف للمحققـني واملـدعني      وما زالت هناك اعتداءات بدنيـة وهتديـدات و        . االقتصادية واملالية 
  .العامني ورؤساء الوكاالت والقضاة، فضال عن أفعال الرشوة املبلغ عنها

    
    )٢٦املادة (الشخصيات االعتبارية مسؤولية     

مـثال يف قـانون حظـر غـسل األمـوال      (أرست نيجرييا املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبـاريني        
ت ذات صـلة،  ، وقـد أشـري إىل حـاال   )ئي وقـانون التفـسري  وقانون اللجنة املستقلة والقانون اجلنا    

. ه فيها االهتام إىل أشخاص طبيعيني وأشـخاص اعتبـاريني علـى الـسواء             جِّمبا يف ذلك حاالت وُ    
) مـن قـانون حظـر غـسل األمـوال         ) ٢( ١٩ ملـادة ا(ومشلت األحكام تصفية كيانات مؤسسات      

 ملـادة ا(ا يف قانون اللجنة املـستقلة  وُتعترب العقوبات العامة املنصوص عليه. وجوداتمومصادرة  
 أو الــسجن ملــدة تــصل إىل ســنتني أو ريةنــ، وهــي الغرامــات الــيت تــصل إىل عــشرة آالف  )٦٨

وسبق أن اقُترح تعديل تشريعي يرمـي إىل تعزيـز العقوبـات علـى              . العقوبتان كلتامها، منخفضة  
  .األشخاص االعتباريني، لكنه مل ُيعتمد



 

6 V.14-03914 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.2 

    )٢٧ادة امل(املشاركة والشروع     
مجيع أشكال املشاركة ذات الصلة مشمولة يف القانون اجلنائي وقانون اللجنة املـستقلة وقـانون               

  .اللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية، على الرغم من أنه مل ُتذكر أمثلة
 مـن  )ب( ١٨ املادةو من قانون اللجنة املستقلة   ٢٦ ملادةاوُيعاقب على الشروع يف اجلرائم مبوجب       

ويـشمل ذلـك األعمـال التحـضريية الـيت          .  من القـانون اجلنـائي     ٤ املادةوقانون حظر غسل األموال     
  )).ب( )١( ٢٦ ملادةا(تساعد على ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف قانون اللجنة املستقلة 

    
    )٣٧ و٣٠املادتان (إنفاذ القانون املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات     

وجيوز أن ُيعاقب على . اعتمدت نيجرييا عقوبات تأخذ يف االعتبار عموما مدى خطورة اجلرائم 
 من قـانون    ١٦ ملادةامثالً،  (بعض اجلرائم بدفع غرامة بدالً من عقوبة السجن، أو باإلضافة إليها            

مهـا   مـن قـانون حظـر غـسل األمـوال، وكال           ١٧ املـادة واللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملاليـة       
ويعاقــب علــى بعــض التــدابري املتعلقــة بعرقلــة ســري العدالــة   ). بــشأن االحتفــاظ بعائــدات اجلرميــة 

ويف حني ترد بصفة . واملنصوص عليها يف قانون اللجنة املستقلة بالسجن ملدة سنة واحدة أو أقل           
جنـة املعنيـة     قـانون الل   نَّسجن حمددة املدة بشأن اجلـرائم فـإ       عامة يف قانون اللجنة املستقلة أحكام       

.  أدىن ألحكـام الـسجن فيمـا خيـص بعـض اجلـرائم             دٍّباجلرائم االقتصادية واملالية ال ينص علـى حـ        
وللمحاكم النيجريية سلطة تقديرية لفـرض العقوبـات ضـمن احلـدين األدىن واألقـصى املنـصوص           

ــشأن إصــدار األحكــام    ــة ب ــادئ توجيهي ــادئ إصــدار   . عليهمــا، وال توجــد مب وتــضع احملــاكم مب
حكام، ضمن اإلطار التشريعي، من خالل السوابق القضائية، مع إيـالء االعتبـار للمالبـسات،            األ

  .ومدى خطورة اجلرم، ومدى انتشاره، واجملرم وسلوكه، ومصاحل اجملتمع والضحايا
 من الدسـتور علـى حـصانة شـبه مطلقـة لفئـات معيَّنـة مـن املـوظفني العمـوميني،                 ٣٠٨ ملادةانص  تو

 واعتقـاهلم وسـجنهم أثنـاء تـوليهم مناصـبهم، ال سـيما الـرئيس                ياالحقتهم قـضائ   دون م  ياحتول عمل 
 مــن قــانون اللجنــة ٥٢وتــنص املــادة . ونائــب الــرئيس وحكــام الواليــات ونــواب حكــام الواليــات

املــستقلة علــى تعــيني مستــشار قــانوين مــستقل إلجــراء التحقيقــات بــشأن الفــساد فيمــا يتعلــق هبــذه  
وميكــن التحقيــق مــع . عمــوميني، وإن كــان هــذا احلكــم ال يطبــق إال نــادرا الفئــات مــن املــوظفني ال

ــبهم     ــوليهم مناصـ ــاء تـ ــصانة أثنـ ــشمولني باحلـ ــوميني املـ ــوظفني العمـ ــضية (املـ    Gani Fawehinmiقـ
 موافقة النائب العام الزمـة الختـاذ إجـراءات يف حـق املـوظفني القـضائيني بـشأن                   نَّبيد أ ). IGPضد  

واحلصانات الوظيفية ملـوظفي اللجنـة املـستقلة    ).  جيم من القانون اجلنائي٩٨ ملادةا(فساد املوظفني   
واللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية وضباط الشرطة منصوص عليهـا يف قـانون كـل مـن هـذه              
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وقد شكَّل اإلطار القانوين عقبات يف حالة احلكام القـائمني، بـسبب ضـرورة توجيـه اهتـام                  . اهليئات
  .احلاكم أو عزله من منصبهجنائي إىل 

صـالحيات  ) فيمـا يتعلـق بـالنواب العـامني للواليـات         ( من الدسـتور     ٢١١ و ١٧٤املادتان  ل  وِّختو
مبمارسـة هـذه الـسلطة       لـه    توعزانوللنائب العام للمقاضاة أو تويل اإلجراءات اجلنائية أو وقفها،          

العدالـة واحلاجـة إىل منـع       التقديرية حبكمة، مع إيالء االعتبار الواجب للمصلحة العامة ومصلحة          
وال خيضع النائـب العـام ملراقبـة يف    ). Iloriقضية الدولة ضد (إساءة استغالل اإلجراءات القانونية  

قـوم اللجنـة املـستقلة واللجنـة     تو. ء الرأي العام وإمكانية العزلممارسة سلطاته الدستورية، باستثنا 
ايا دون الرجوع إىل النائب العام، مبوجب القـانون  املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية مبعاجلة القض 

وتتفاوض الوكاالت مباشـرة علـى صـفقات االعتـراف مقابـل ختفيـف            . املنشئ لكل من اللجنتني   
مـن قـانون جلنـة     ) ٢( ١٤ ملـادة ا نَّكمـا أ  . فاوتة من التـدقيق القـضائي     العقوبة، رهنا مبستويات مت   

ة التــهم دون إصــدار إدانــة، علــى أســاس أن يــدفع  يــز للجنــة تــسويجتاجلــرائم املاليــة واالقتــصادية 
املدعى عليـه تعويـضا، مـع مراعـاة عوامـل مثـل رد املوجـودات، ومـستوى املـشاركة يف اجلرميـة،                       

وسـيوفر مـشروع قـانون إقامـة العدالـة رقابـة أكـرب              . واملصلحة العامة، وحجم اجلرميـة، والتعـاون      
  .سويات اليت تتم خارج احملاكمعلى صفقات االعتراف مقابل ختفيف العقوبة وعلى الت

 لإلفــراج إىل حــني احملاكمــة هتــدف إىل ضــمان حــضور املــدعى  وقــد وضــعت نيجرييــا شــروطاً
  ). ضد الدولةBamaiyiقضية  من قانون اإلجراءات اجلنائية؛ ١٤٣-١١٨ ملوادا(عليهم 

الــرئيس  الدســتور ميــنح نَّغــري أ. ن الفقــه اجلنــائي النــيجريي مــواإلفــراج املــشروط لــيس جــزءاً 
  )).أ( )١( ١٧٥ ملادةا(صالحية استخدام الرأفة 

وجيوز مبوجب قواعد اخلدمة العمومية فرض حظر على املوظفني العموميني املتـهمني وإيقـافهم              
، مبــا فيهــا الرشــوة والفــساد  "ةالقــضايا اخلطــري"مــن العمــل وتغــيري أمــاكن عملــهم وعــزهلم يف   
  .وقد ذُكرت حاالت ذات صلة. ة الذاتيةواالختالس واستغالل األموال العمومية للمنفع

وينص الدستور على إسقاط األهلية عن املدانني ومن يتبني أهنم خالفوا مدونـة قواعـد الـسلوك                 
ــة       ــة الوطني ــات واجلمعي ــرئيس وحكــام الوالي ــب ال ــرئيس ونائ ــن مناصــب ال ــى  . م ــب عل ويعاقَ

ــسلوك بإ     ــيني مبــدونات قواعــد ال ــانون املكتــب واحملكمــة املعن ــويل  خمالفــات ق ــة لت ســقاط األهلي
  .املناصب العمومية ملدة تصل إىل عشر سنوات

  وتـــنص األوامـــر املـــستدمية لـــدائرة الـــسجون النيجرييـــة علـــى سياســـة عامـــة ترمـــي إىل إعـــادة          
وإعــادة إدمــاج الــسجناء متناولــة علــى حنــو أمشــل يف مــشروع قــانون إقامــة  ). ١٠٣ ملــادةا(التأهيــل 

  .العدالة اجلنائية
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ــاك أحكــام حمــدو  ــب وهن وميكــن أن متــاَرس ســلطة االدعــاء العــام   . غني واملعلومــاتلِّدة حتمــي امل
التقديرية ملراعاة تعاون املتـهمني، مبـا يف ذلـك عـن طريـق املـساومة القـضائية، وميكـن أن ُيعتـرب                       

  .التعاون عامال خمفِّفا يف إصدار األحكام
    

    )٣٣ و٣٢املادتان (د واملبلِّغني محاية الشهو    
يــا تــدابري حلمايــة الــشهود واخلــرباء والــضحايا، مبــا يف ذلــك محايتــهم اجلــسدية   مل تعتمــد نيجري

وهنـاك مـشروع   . وقواعد اإلثبات ذات الصلة، ومل تربِم اتفاقات مع دول أخرى بـشأن نقلـهم       
  . قيد النظر أمام اجلمعية الوطنية سيعاجل هذه املسائل٢٠١٢قانون حلماية الشهود لعام 

غني عن املخالفات، وإن كانت بعض األحكـام ذات الـصلة           لِّماية املب  تضع نيجرييا تدابري حل    ومل
  .ترد يف مشروع قانون محاية الشهود

    
    )٤٠ و٣١املادتان (سرية املصرفية التجميد واحلجز واملصادرة؛ ال    

يــنص القــانون النــيجريي علــى مــصادرة املمتلكــات الــيت متثــل عائــدات وأدوات لألفعــال غــري    
وليست اإلدانة الزمة يف هـذا الـصدد مبوجـب قـانون     .  ذات قيمة مناظرة   املشروعة أو ممتلكات  

 أو املمتلكــات ملوجــوداتاوينطبــق القــانون أيــضا علــى  ). ٤٨ و٤٧ ملادتــانا(اللجنــة املــستقلة 
واألدوات املعتـــزم . احملـــازة يف بلـــدان أجنبيـــة، املتحـــصل عليهـــا مـــن خـــالل نـــشاط إجرامـــي  

ــة   اســتخدامها يف ارتكــاب اجلــرائم مــشمولة بقــا   ــة بــاجلرائم االقتــصادية واملالي نون اللجنــة املعني
وتوجــد أحكــام بــشأن حتديــد . ، ولكــن ليــست مــشمولة بقــانون اللجنــة املــستقلة )٢٥ ملــادةا(

 ٥٠-٤٩ و ٤٦ و ٤٤ و ٤١-٣٦ ملـواد ا(عائدات اجلرمية وأدواهتا وتعقّبها وجتميـدها وحجزهـا         
ون اللجنــة املعنيــة بــاجلرائم    مــن قــان ٣٤ و٢٦و) د( ٦ املــوادومــن قــانون اللجنــة املــستقلة،    

وقـد اعتمـدت نيجرييـا تـدابري تقـضي بـأن يثبـت اجلـاين املـصدر املـشروع                    ). االقتصادية واملالية 
  .للعائدات املزعومة

وخيول قانون اللجنة املستقلة سلطة تقديرية واسعة ملوظف اللجنـة لوضـع املمتلكـات املـصادرة                
حيـددها ويف املكـان الـذي حيـدده، يف حـني      حتت حراسة الشخص الذي حيدده أو السلطة الـيت         

يتناول قانون اللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملاليـة التـصرف يف املمتلكـات احملتجـزة ولكـن           
 تنظيمــا املوجــوداتوســينظم مــشروع قــانون عائــدات اجلرميــة املنتظــر إدارة . ال يتنــاول إدارهتــا

 مصاحل األطراف الثالثـة يف االعتبـار، فهـو          وبينما يضع التشريع النيجريي بشأن املصادرة     . أمشل
. ال حيدد الطرائق املتعلقة بالتجميد مع مراعـاة حقـوق الغـري الـذين قـد تكـون لـديهم شـكاوى                     

  .  املصادرةملوجوداتاوقد قُدمت أمثلة لقضايا وإحصاءات بشأن 
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املاليـة بإصـدار    وحتصل اللجنة املستقلة واللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية على السجالت           
  . ويبدو أنه ال توجد قيود قانونية تتعلق بالسرية املصرفية. أوامر مبوجب قانونيهما التمكينيني

    
    )٤١ و٢٩املادتان (السجل اجلنائي التقادم؛     

  . ال تسقط القضايا اجلنائية والقضايا املتعلقة بالفساد بالتقادم مبوجب القانون يف نيجرييا
  ).  من قانون األدلة٢٤٩ و٢٤٨ ملادتانا(اإلدانات األجنبية السابقة وُتقبل األدلة على 

    
    )٤٢املادة  (الوالية القضائية    

ــة، املــنظم يف     ــدأ اإلقليمي ــة القــضائية إىل مب ــستند الوالي ــادةات ــائي؛  ) ٢( ١٢ مل مــن القــانون اجلن
نـة املعنيـة     مـن قـانون اللج     ١٩ملـادة   امن قانون اللجنة املـستقلة؛ و     ) ٣( ٦١و) ١( ٦٦ املادتنيو

 من قانون حظر غـسل األمـوال، ومبقتـضى          ٢٠و) ٢(١٥ املادتنيوباجلرائم االقتصادية واملالية؛    
  . املبادئ العامة للقانون األنغلوسكسوين

وينطبق قانون اللجنة املـستقلة فيمـا يتعلـق مبـواطين نيجرييـا واألشـخاص املقـيمني إقامـة دائمـة،           
عنـدما يرتكـب أي مـواطن أو شـخص مقـيم إقامـة              ويسري مفعوله خارج نيجرييا وداخلها، و     

  ). ٦٦املادة (دائمة جرمية خارج نيجرييا 
    

    )٣٥ و٣٤املادتان (عويض عن الضرر  الت؛عواقب أفعال الفساد    
  . جيوز مبوجب مبادئ القانون األنغلوسكسوين إلغاء العقود القائمة على الفساد أو إبطاهلا

بأضـرار أو الكيانـات الـيت      يض األشخاص الذين أصـيبوا      وقد وضعت نيجرييا تدابري تتناول تعو     
  . ضرار، غري أن أحكاما ذات صلة ترد يف مشروع قانون إقامة العدالة اجلنائيةأأصيبت ب

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (بني اهليئات السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما     

مان البقاء يف املنصب لـرئيس       من قانون اللجنة املستقلة على استقالل اللجنة وض        ٣املادة   نصت
 اللجنـــة  الدولــة رئــيسَ  ويعــيِّن رئـــيسُ )). ١٤(و) ١٠( ٣ ملادتــان امـــثال، (اللجنــة وأعــضائها   

، ويتوىل رئـيس الدولـة، مـدعوما        ))٦( ٣ ملادةا(وأعضاءها، رهنا بإقرار جملس الشيوخ للتعيني       
ــسوء الــسلوك أو العجــز عــن أ      ــة الثلــثني مــن أعــضاء جملــس الــشيوخ، العــزل ل داء مهــام بأغلبي

ــة والتــشريعية يف    )). ٨( ٣ ملــادةا(املنــصب  ــة املــستقلة مــسؤولة أمــام الــسلطتني التنفيذي واللجن
  . املسائل املالية ولكنها مستقلة يف االضطالع بواجباهتا



 

10 V.14-03914 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.2 

 مــن الدســتور علــى إنــشاء املكتــب املعــين مبــدونات قواعــد الــسلوك، املناطــة بــه ١٥٣املــادة نص تــو
 متــارس مــن خــالل احملكمــة املعنيــة مبــدونات قواعــد الــسلوك، وهــي صــالحيات إنفــاذ القــانون الــيت

ويتمتـع  . حمكمة خاصـة أنـشئت إلنفـاذ قـانون املكتـب واحملكمـة املعنـيني مبـدونات قواعـد الـسلوك                    
 ملـادة ارئيس ومفوَّضو املكتـب املعـين مبـدونات قواعـد الـسلوك بـضمان البقـاء يف املنـصب مبوجـب                      

  . من الدستور) ٢( ١٥٧
قانونان التمكينيـان اخلاصـان هبيئـتني أخـريني معنيـتني مبكافحـة الفـساد، أي اللجنـة                  وال ينص ال  

املعنيــة بــاجلرائم االقتــصادية واملاليــة ومكتــب املــشتريات العموميــة، علــى مثــل هــذا االســتقالل   
وكانــت هنــاك مقترحــات لتعــديل قــانون اللجنــة املعنيــة بــاجلرائم   . وضــمان البقــاء يف املنــصب

  . الية لتحسني ضمان بقاء رئيسها يف املنصباالقتصادية وامل
وتــرد األحكــام القانونيــة املتــصلة بوحــدة االســتخبارات املاليــة النيجرييــة، وهــي وحــدة إداريــة   

) ٢( ١ ملـادة اخاصة باالستخبارات املاليـة تابعـة للجنـة املعنيـة بـاجلرائم االقتـصادية واملاليـة، يف                  
يونيـه  /ن حزيـرا  ٢دية واملالية ويف قـرار جملـسها املـؤرخ          من قانون اللجنة املعنية باجلرائم االقتصا     

  . ومل يتم إرساء االستقالل الكامل هلذه الوحدة. ٢٠٠٤
وحتصل اللجنـة املـستقلة واللجنـة املعنيـة بـاجلرائم االقتـصادية واملاليـة واملكتـب املعـين مبـدونات                     
قواعد السلوك وسائر وكاالت مكافحة الفساد على اعتمادات منتظمـة مليزانياهتـا مـن اجلمعيـة                

  . الوطنية تتيح هلا توفري تدريب متخصص ملوظفيها
يف التحقيــق يف مجيــع أشــكال اجلــرائم، مبــا يف ذلــك  وتقــوم الــشرطة بالــدور التقليــدي املتمثــل  

ويف حـني ُيتـرك التحقيـق يف هـذه اجلـرائم يف             . الفساد وغسل األموال، مبوجب قـانون الـشرطة       
املمارسة العملية للوكاالت املتخصصة، مثل اللجنة املستقلة واللجنة املعنية باجلرائم االقتـصادية            

 التحقيــق يف جــرائم الفــساد واجلــرائم االقتــصادية،  يوجــد قــانون مينــع الــشرطة مــن ال واملاليــة، 
  .  من قانون اللجنة املستقلة على ذلك على وجه التحديد٦٩املادة نص تو

واللجنــة املعنيــة بــاجلرائم االقتــصادية واملاليــة هــي وكالــة التنــسيق املركزيــة للتحقيــق يف غــسل    
رات دِّ إلنفـــاذ قـــانون املخـــ لـــدى قـــوة الـــشرطة النيجرييـــة والوكالـــة الوطنيـــةنَّإال أ. األمـــوال

وقد أنشأت نيجرييا وحـدة املراقبـة اخلاصـة         . صالحيات بدرجة أقل للتحقيق يف غسل األموال      
املعنيــة مبكافحــة غــسل األمــوال، املكلفــة باإلشــراف علــى مؤســسات غــري ماليــة معيَّنــة حمــددة    

  . مبوجب قانون حظر غسل األموال
 للتداخل وازدواجية اجلهود يف غيـاب       جداا   حقيقي وينشئ اإلطار املؤسسي الوارد أعاله خطراً     

  . آليات للتعاون املنسَّق
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ويلزم تعزيـز املـوارد البـشرية واملاديـة جلميـع وكـاالت إنفـاذ القـانون وتعزيـز فـرص التـدريب،                       
  . دةوخصوصا املوارد وفرص التدريب الالزمة ملعاجلة القضايا الكبرية واملعقَّ

لتعزيــز التنــسيق فيمــا بــني الوكــاالت، مشلــت إنــشاء فريــق املهــام   وقــد اختــذت نيجرييــا تــدابري  
ــدريب          ــاالت، والت ــاء الوك ــات رؤس ــن خــالل اجتماع ــسيق م ــاالت، والتن ــني الوك ــشترك ب امل

  . املشترك بني الوكاالت، والتآزر يف التنفيذ
ت واملوظفون العموميون وأفراد اجلمهور ملزمون بإبالغ اللجنة املستقلة والـشرطة عـن احلادثـا             

  . وهناك أيضا أحكام حمدودة بشأن اللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية. املتصلة بالفساد
أمــا التعــاون مــع القطــاع اخلــاص فيــتم أساســا مــن خــالل الرقابــة والتوعيــة مــن جانــب وحــدة   

اقبة اخلاصـة   االستخبارات املالية النيجريية واللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية ووحدة املر         
وقـد أُجريـت عمليـات مراجعـة     . املعنية مبكافحة غسل األموال والوكـاالت التنظيميـة األخـرى         

  . وتقييمات ملخاطر الفساد يف قطاعات مستهدفة
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  - ٢- ٢  
  . عدم وجود فترة تقادم لقضايا الفساد  •  
فربايـر  /طكمـة العليـا يف أبوجـا يف شـبا         صدور توجيه للقـضاة مـن رئـيس قـضاة احمل            •  

 بشأن املمارسة، يهدف إىل إرساء نظـام إلدارة القـضايا يـسهم يف القـضاء                ٢٠١٤
  . على التأخري يف الفصل يف قضايا الفساد

  
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ   - ٣- ٢  

ى تنـسيق  تشجَّع نيجرييا على اختاذ تدابري لتعزيز نظمها اخلاصة جبمع البيانات وعلـ         •  
  .بيانات وتوافرها يف كل املؤسساتجتميع ال

ينبغي اعتماد حكـم واضـح يتنـاول رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي                  •  
  . حكام بشأن االرتشاءأوالنظر يف النص على املنظمات الدولية العمومية، 

  . ينبغي النظر يف التجرمي الشامل للمتاجرة بالنفوذ  •  
 اعتماد حكم يف قانون العقوبات بشأن إسـاءة اسـتغالل الوظـائف،             ينبغي النظر يف    •  

  . وضمان تناول مجيع املنافع اليت تعود على األطراف الثالثة
  . ينبغي النظر يف التجرمي الشامل للرشوة بني اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص  •  
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  . لعدالةينبغي اختاذ تدابري لتعزيز تنفيذ األحكام املتعلقة بعرقلة سري ا  •  
 ضمان خضوع األشخاص االعتباريني جلزاءات جنائية أو غـري جنائيـة فعالـة              ينبغي  •  

  . ومتناسبة ورادعة
ينبغي إعادة النظر يف نطاق األشخاص املشمولني باحلـصانة مـن املالحقـة اجلنائيـة،                 •  

لضمان توازن مناسـب بـني هـذه احلـصانات وإمكانيـة التحقيـق الفعـال واملالحقـة                  
  .  الفعالة هلؤالء األشخاصالقضائية

مبـا يـشمل   (ينبغي اختاذ تـدابري لتعزيـز إجـراءات رفـع احلـصانات، يف احلـاالت املناسـبة               •  
معاجلة شرط احلصول على موافقة النائـب العـام ملقاضـاة املـوظفني القـضائيني مبوجـب             

  . اد، بغية ضمان حماسبة هؤالء األشخاص على اجلرائم املتصلة بالفس)القانون اجلنائي
بـالنظر إىل صـالحيات النائـب العـام الواسـعة بـشأن املالحقـات القـضائية اجلنائيــة،           •  

  . ٣٠ من املادة ٣ الفقرة ضمونملينبغي ضمان أن متاَرس هذه الصالحيات وفقا 
ينبغـي ضــمان مــا يكفــي مــن الـشفافية وإمكانيــة التنبــؤ والتناســب يف عقــد صــفقات     •  

سويات اليت تتم خـارج احملكمـة، ال سـيما علـى     االعتراف مقابل ختفيف العقوبة والت    
وسيوفِّر مـشروع قـانون إقامـة       . مستوى الوكاالت، وفقا للمبادئ التوجيهية القائمة     

  . العدالة اجلنائية رقابة أكرب على صفقات االعتراف مقابل ختفيف العقوبة
  . ناءتشجَّع نيجرييا على مواصلة اجلهود الرامية إىل معاجلة إعادة تأهيل السج  •  
ــزم اســتخدامها يف ارتكــاب         •   ــضمان أن تكــون األدوات املعت ــدابري ل ــي اختــاذ ت ينبغ

اجلرائم املنصوص عليها يف قانون اللجنة املستقلة خاضـعة بـنفس القـدر للمـصادرة               
  . والتعقب والتجميد واحلجز بصفة جنائية

 يف ذلك النظـر يف  ينبغي تعزيز إدارة املمتلكات اجملمدة أو احملتجزة أو املصادرة، مبا           •  
ــذه    ــة إلدارة هـ ــرة مركزيـ ــزي أو دائـ ــشاء مكتـــب مركـ ــوداتاإنـ ويـــشجِّع . ملوجـ

  . املستعرِضون على سرعة اعتماد مشروع قانون عائدات اجلرمية
، مـع مراعـاة     )خالفا ملـصادرهتا   (ملوجوداتاينبغي توضيح الطرائق املتعلقة بتجميد        •  

  . حقوق األطراف الثالثة ومصاحلها
ع، علــى ســبيل األولويــة، التــدابري الالزمــة حلمايــة الــشهود واخلــرباء ينبغـي أن توضــ   •  

، مبــا يف ذلــك محايتــهم )فــضال عــن املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــانون (والــضحايا 
، والنظـر يف عقـد اتفاقـات        ٣٢اجلسدية وقواعد اإلثبات ذات الصلة، وفقا للمـادة         
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املــستعرِضون بــسرعة ويرحِّــب . مــع الــدول األخــرى بــشأن تغــيري أمــاكن اإلقامــة  
  . ٢٠١٢اعتماد مشروع قانون محاية الشهود لعام 

، مبـا يف    ٣٣غني وفقـا للمـادة      لِّينبغي النظر يف وضع تدابري احلماية ذات الصلة للمـب           •  
  . ذلك بتوضيح تدابري احلماية يف التشريع املنتظر، وختصيص املوارد الالزمة للتنفيذ

 معاجلــة عواقــب الفــساد، مبــا يف ذلــك مــن خــالل ينبغــي تعزيــز التــدابري الراميــة إىل  •  
تعــديل القــوانني التمكينيــة للوكــاالت الرئيــسية املختــصة مبكافحــة الفــساد وإدراج  

  . بنود بشأن مكافحة الفساد يف الوثائق التعاقدية ووثائق االمتيازات
ينبغي اختاذ تدابري تتناول تعويض األشخاص الذين عـانوا مـن أضـرار أو الكيانـات                  •  

  . اليت عانت من أضرار
ــة، يف حـــدود اإلمكانيـــات املوجـــودة، للمؤســـسات      •   ــوارد املتاحـ ينبغـــي تعزيـــز املـ

  ، ٣٦املتخصصة املعنية مبكافحة الفـساد، لكـي تقـوم مبهامهـا بفعاليـة وفقـا للمـادة                  
ــصة      ــارات املتخصـ ــة املهـ ــة وتنميـ ــشرية واملاديـ ــوارد البـ ــشمل املـ ــا يـ ــب . مبـ ويرحِّـ

  . يم شامل الحتياجات مجيع وكاالت مكافحة الفساداملستعرِضون بإجراء تقي
ينبغــي تعزيــز اســتقالل اللجنــة املعنيــة بــاجلرائم االقتــصادية واملاليــة، وذلــك بتعــديل    •  

  . يف منصبه لبقاء رئيس اللجنةحبيث ينص على ضمانات أكرب قانوهنا 
ينبغــي تعزيــز اســتقالل وحــدة االســتخبارات املاليــة وعملياهتــا، مبــا يف ذلــك اجلمــع   •  

ــامالت        ــارير املع ــشبوهة أو تق ــامالت امل ــارير املع ــة بتق ــتظم لإلحــصاءات املتعلق املن
القـضايا احملالـة    كذلك ب النقدية اليت يتم مجعها وحتليلها وتوافر تلك اإلحصاءات، و        

  . إلجراء املزيد من التحقيق أو املالحقة القضائية بشأهنا
وحـصانتهم، مبـا يف      رائموبصفة أكثر حتديداً، ينبغي تنظيم تعاون املشاركني يف اجل          •  

ــادئ القائمــة بــشأن إصــدار األحكــام،      ــة ختفيــف العقوبــة، ضــمن املب   ذلــك إمكاني
  .٣٧وفقا للمادة 

ينبغي مواصلة تعزيـز التعـاون فيمـا بـني املؤسـسات علـى مجيـع املـستويات وتعزيـز                      •  
  . آليات التعاون املنسَّق، من أجل احلد من التداخل واالزدواجية يف اجلهود

شجَّع نيجرييا على مواصلة تعاوهنا مع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك إذكـاء الـوعي               ت  •  
  . وتعزيز تدابري منع الفساد
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  ينبغــي النظــر يف اختــاذ تــدابري ملعاجلــة أحكــام الواليــة القــضائية الــواردة يف املــادتني     •  
  . معاجلة أكثر وضوحا) ٤( ٤٢و) ٢( ٤٢

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

وفيمـا  . أشارت نيجرييا إىل أنَّها ستحتاج إىل جمموعة من أشكال املـساعدة التقنيـة              •  
يتعلـــق بـــالتجرمي وإنفـــاذ القـــانون، تـــشمل هـــذه املـــساعدة يف املقـــام األول تـــوفري 

ــدمي املــ      ــة، وتق ــشورة القانوني ــدمي امل ــدة، وتق ساعدة يف ملخــصات املمارســات اجلي
  . املوقع، ووضع خطط العمل التنفيذية

وقد أحاط املستعرِضون علما بطلب مـن نيجرييـا إلجـراء تقيـيم لالحتياجـات مـن                   •  
ــيات         ــى توصـ ــاء علـ ــساد، بنـ ــة الفـ ــسات مكافحـ ــع مؤسـ ــة جلميـ ــساعدة التقنيـ املـ

 على التكامل يف هذا الصدد مع اجلهـود اجلاريـة الـيت تبـذهلا               شجعواواالستعراض،  
لطات الوطنية والشركاء اإلمنائيون مـن أجـل حتديـد جمـاالت األولويـة للتعـاون                 الس

  . التقين فيما يتعلق بتنفيذ الفصول قيد االستعراض
  

   التعاون الدويل:الفصل الرابع  - ٣  
   

      على تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات   - ١- ٣  
    )٤٤املادة  (اجملرمنيتسليم     

بشأن تسليم املطلـوبني وتبـادل املـساعدة    (الدويل يف السلطة املركزية  بالتعاون  الوحدة املختصة 
  . يف نيجرييا هي النائب العام ووزير العدل) القانونية كليهما

. وخيضع تسليم املطلوبني لقانون تسليم املطلوبني، الذي ينطبـق علـى مجيـع بلـدان الكومنولـث                
ونيجرييـا طـرف    . معاهـدات بـشأنه   ويف كل احلاالت األخرى، خيضع تسليم املطلوبني لوجـود          

مع اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية،         (يف ثالث معاهدات لتسليم املطلوبني      
ق املعاهـــدات املتعـــددة ، وميكنـــها أن تطّبـــ)والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، وجنـــوب أفريقيـــا

 اإليكــواس بــشأن تــسليم   األطــراف، مثــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد واتفاقيــة       
ونيجرييا ملتزمـة   . املطلوبني، حىت إذا مل تكن هذه املعاهدات مدرجة متاما يف التشريعات احمللية           

وتتفـاوض نيجرييـا حاليـا بـشأن إبـرام          . لتـسليم املطلـوبني   ) خطة لنـدن  (أيضا خبطة الكومنولث    
كانـت هنـاك قيـد النظـر        و. معاهدات مع ثالثة بلدان ال توجد معها ترتيبات لتـسليم املطلـوبني           

  . يف وقت االستعراض طلبات مستندة إىل املعاهدات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك االتفاقية
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وخيضع تسليم املطلوبني لشرط التجـرمي املـزدوج، وهـذا التـسليم حمـدود مـن حيـث أنـه مل يـتم                      
  . جترمي مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية

تني ملــدة عقوبــة الــسجن الــالزم لتكــون اجلرميــة قابلــة لتــسليم املطلــوبني واحلــد األدىن البــالغ ســن
يــشمل معظــم اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة ولكــن لــيس كلــها، وخيــضع ألحكــام          

، هنـج القائمـة   ا أدىن قـدره سـنة واحـدة أو تتبـع            وتضع هذه املعاهـدات حـد     . املعاهدات القائمة 
  . عليها يف االتفاقيةوبذلك تستبعد جرائم معيَّنة منصوص 

وتستطيع نيجرييا أن تعترب االتفاقية األساس القانوين لتـسليم املطلـوبني، علـى الـرغم مـن أنـه مل                 
  . تكن هناك جتربة يف تطبيقها يف هذا الصدد

ــن   ــرة م ــاين ١ويف الفت ــاير / كــانون الث ــرا١٧ إىل ٢٠١٢ين ــه /ن حزي ــا ١٩ ورد ،٢٠١٣يوني  طلب
 مـن هـذه     ٧واكتملت معاجلـة    )  متصلة بالفساد وغسل األموال     طلبات ٦منها  (لتسليم مطلوبني   

وقـد  . يكـن متعلقـا بالفـساد      نيجرييا رفضت حىت اآلن طلبـا واحـدا فقـط،مل            نَّويفاد بأ . الطلبات
  .  اكتمال معاجلة حاالت تسليم املطلوبني عموما يستغرق ستة أشهر إىل سنة واحدةنَّأُوضح أ

) ٣ ملــادةا(املطلــوبني، مبوجــب قــانون تــسليم املطلــوبني  واجلــرائم الــسياسية معفــاة مــن تــسليم  
ــا     ــات املتحــدة وجنــوب أفريقي ــش. واملعاهــدتني املعقــودتني مــع الوالي ــسية الــشخص  كّوت ل جن

املطلوب تسليمه سببا يسمح بـالرفض مـا مل يـنص اتفـاق تـسليم املطلـوبني علـى خـالف ذلـك                
ــادةا( ــوبني  ) ج (٦ ملـ ــسليم املطلـ ــانون تـ ــن قـ ــاول ال). مـ ــانون وال يتنـ ــزام االقـ ــسليم أو ب"لتـ التـ

  . يا تسليم أحد رعاياهاريوسبق أن رفضت نيج. "احملاكمة
  . ومل يتم االستظهار حىت اآلن مبسأليت املعاملة العادلة أو الغرض التمييزي

  وال يــنص قــانون تــسليم املطلــوبني أو املبــادئ التوجيهيــة النيجرييــة بــشأن تــسليم املطلــوبني          
  . على واجب التشاور مع الدول الطالبة قبل رفض التسليم) ٢٠٠٣أكتوبر /ل تشرين األو١(
  

  )٤٧ و٤٥املادتان (اءات اجلنائية نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجر    
 

). ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ٩(ذكرت نيجرييا أهنا أبرمت اتفاقا واحدا بشأن نقل الـسجناء           
  . وقد أشري إىل مثالني لقضايا نقل السجناء

  .  يوجد أي قانون أو ممارسة بشأن نقل اإلجراءات اجلنائيةوال
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  )٤٦املادة (القانونية املتبادلة املساعدة     
 

ويوفر قانون املساعدة القانونيـة املتبادلـة   . ليس لدى نيجرييا تشريع شامل بشأن التعاون الدويل       
سبة للدول غـري األعـضاء   وبالن. األساس القانوين لتبادل املساعدة القانونية مع دول الكومنولث       

اليت ينطبق عليها بروتوكـول اإليكـواس      (يف الكومنولث والدول اخلارجة عن منطقة اإليكواس        
وإضـافة  . ، ُيـشترط وجـود معاهـدة   )بشأن املساعدة القانونية املتبادلة، الذي نيجرييا طـرف فيـه      

سـاس املعاملـة باملثـل،    إىل ذلك، توافق نيجرييـا علـى طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة علـى أ            
حىت يف الظروف اليت ال توجد فيها معاهدات، وإن كان معظم الطلبات يرد من بلـدان توجـد                

وقد اعتمدت نيجرييا ثالث معاهدات ثنائية بشأن املساعدة القانونيـة املتبادلـة         . معها معاهدات 
ة الكومنولــث ، وهــي ملتزمــة خبطــ)مــع اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة وجنــوب أفريقيــا (
وجيــري إعــداد مــشروع قــانون للمــساعدة . بــشأن املــساعدة القانونيــة املتبادلــة) خطــة هــراري(

  . ٢٠١٣القانونية املتبادلة لعام 
وختضع املـساعدة القانونيـة املتبادلـة لـشرط التجـرمي املـزدوج، مبـا يـشمل التـدابري غـري القـسرية                       

، وهي حمدودة مـن حيـث أنـه         ) املعاملة باملثل  باستثناء تبادل املساعدة القانونية مبوجب شروط     (
وجيـوز التخلـي، بـسبب املعاملـة باملثـل،         . مل يتم جترمي كل اجلرائم املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة          

عن شرط ازدواجية التجرمي، بناء على السلطة التقديريـة للنائـب العـام، علـى الـرغم مـن أنـه مل          
  . تقدَّم أمثلة على قضايا يف هذا الصدد

ينـاير  /ين كـانون الثـا    ١ طلبا للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف الفتـرة مـن              ٣٠ت نيجرييا   قَّتلوقد  
ــسمرب /لإىل كــانون األو ــوال   ١٢، كانــت ٢٠١٢دي ــصلة بالفــساد وغــسل األم ــها مت ومل .  من

لـيت   مـن الطلبـات ا     ٤ معاجلـة    ٢٠١٣مـايو   /ر أيا ٣٠ومتت حىت   . ٢٠١٣تتوفر بيانات عن عام     
ا حـىت اآلن أي طلبـات للمـساعدة         يـ  نيجرييا مل تـرفض رمس     نَّ ويفاد بأ  .٢٠١٢وردت منذ عام    

  . القانونية املتبادلة، وقد نفَّذت طلبات على أساس املعاهدات املتعددة األطراف
  .  مع االتفاقيةبأسباب للرفض متوافقة نيجرييا وتعترف
أكتـوبر  /ل تـشرين األو ١(دلـة   للمبادئ التوجيهية النيجريية بشأن املساعدة القانونيـة املتبا   ووفقاً
. ، جيوز االتصال املباشر بني السلطات املركزية دون اللجوء إىل القنـوات الدبلوماسـية     )٢٠٠٣

وتقوم الوحدة املختصة يف السلطة املركزية بتحليل الطلبـات وإحالتـها إىل الـسلطات النيجرييـة        
  . وتوجد إجراءات لتوثيق املعلومات وإعادهتا. املختصة لتنفيذها

على أطر زمنيـة حمـددة، كمـا ال توجـد          وال تنص املبادئ التوجيهية للمساعدة القانونية املتبادلة      
  . إجراءات منصوص عليها للمتابعة الدورية
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انظـر  (وتعتمد نيجرييا على تعاوهنا مـن خـالل قنـوات اإلنتربـول ووحـدة االسـتخبارات املاليـة                   
د هبــذه يُّــكــام بــشأن الــسرية، ويــتم التق جــد أحوتو. للحــصول علــى املــساعدة اإلداريــة ) أدنــاه

ل الــسرية كّوال تــش. األحكــام باســتثناء احلــاالت الــيت يــنص القــانون الــداخلي علــى اســتثنائها  
وهنــاك نــص حيــد مــن  . املــصرفية ســببا للــرفض، وقــد قُــدمت ســجالت مــصرفية عنــد الطلــب  

  . استخدام املعلومات اليت ترِد من خالل املساعدة القانونية املتبادلة
  

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة 
  )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
 

تتعاون سلطات إنفاذ القانون النيجريية من خالل الشبكات اإلقليمية والدوليـة، وعلـى أسـاس كـل                 
ــق مبــسائل حمــددة    ــة علــى حــدة فيمــا يتعل ــصلة بالقــض  . حال ــادل املعلومــات املت ــتم تب ايا يف إطــار وي

الصالحيات العامة املتصلة بالكشف عن جرائم الفساد واجلرائم االقتصادية واملالية والتحقيق فيهـا،             
  .  عليهىبشرط أن ال يكون هذا التبادل حمظورا مبوجب القانون وأن ال ينتهك حق املدَّع

فـاذ القـانون،    رات تفاهم مع منظمات أخرى معنيـة بإن       كِّ وقَّعت نيجرييا على اتفاقات ومذ     وقد
 هــذا لــيس نَّاليــة النيجرييــة، علــى الــرغم مــن أمبــا يف ذلــك عــن طريــق وحــدة االســتخبارات امل

ويــتم التعــاون بتبــادل املعلومــات االســتخبارية مــن . شــرطا مــسبقاً للتعــاون علــى إنفــاذ القــانون
وجـود  خالل القنوات الرمسيـة وغـري الرمسيـة، مـع اسـتخدام مبـدأ املعاملـة باملثـل يف حـال عـدم                      

تعـاون علـى    لل اًوتستطيع نيجرييا أن تعترب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أساسـ          . معاهدة
  . م مثال لقضية يف هذا الصدددِّإنفاذ القانون، وقد قُ

ــا مــع ســلطات أجنبيــة خمتــصة يف التحقيقــات واملالحقــات القــضائية املتــصلة      وتعاونــت نيجريي
 يف فريـق    ونيجرييـا عـضو   .  اإلنتربول وجمموعة إيغمونـت    بقضايا الفساد، مبا يف ذلك عن طريق      

  . العمل احلكومي الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا
وتـنظَّم بـرامج    . رات تفاهم أو إىل ترتيبـات ثنائيـة مباشـرة         كِّ تبادل املوظفني استناداً إىل مذ     ويتم

  . تدريبية مشتركة مع اإلنتربول وغريها من املنظمات الدولية
ذ أســاليب التحــري اخلاصــة علــى أســاس كــل فّــوتــشارك نيجرييــا يف التحقيقــات املــشتركة وتن

  . ومت تقدمي أمثلة على ذلك. حالة على حدة، استناداً إىل االتفاقات القائمة واملعاملة باملثل
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    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
نية املتبادلـة، مبـا يف ذلـك يف املـسائل           مل ترفض نيجرييا أي طلبات للمساعدة القانو        •  

  . املتصلة بالفساد
إنشاء وتشغيل أكادميية التـدريب التابعـة للجنـة املعنيـة بـاجلرائم االقتـصادية واملاليـة            •  

  . بصفة مركز تعلُّم للوكاالت األخرى يف منطقة غرب أفريقيا
  

  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
 

   : أن تزيد من تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفسادمن شأن اخلطوات التالية
ــة،        •   ــة املتبادل ــوبني واملــساعدة القانوني ــسليم املطل ــانوين لت ــدقيق لإلطــار الق   الرصــد ال

ال سيما عدد املعاهـدات ومـدى تطبيقهـا، لـضمان اسـتمرار وجـود أسـاس قـانوين              
 أيـضا مـع البلـدان غـري         كاف لتسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة، وذلـك       

ويرحِّــب املــستعرِضون بــسرعة اعتمــاد مــشروع قــانون  . األعــضاء يف الكومنولــث
  . املساعدة القانونية املتبادلة

إعادة النظر يف قانون ومعاهدات تسليم املطلوبني لضمان أن تكـون مجيـع اجلـرائم                 •  
ترة الـسجن الـيت     املشمولة باالتفاقية خاضعة لتسليم املطلوبني، مبا يف ذلك بسبب ف         

  . يعاقَب هبا على تلك اجلرائم
  . ٤٤ من املادة ٦تقدمي اإلخطار املطلوب مبوجب الفقرة   •  
تشجَّع نيجرييا على تعجيل إجراءات تسليم املطلـوبني وتبـسيط متطلبـات اإلثبـات          •  

  . ٤٤ من املادة ٩ للفقرة وفقاً
  . "التسليم أو احملاكمةب"لتزام االمعاجلة   •  
 إجــراء مــشاورات قبــل رفــض التــسليم، وقبــل تأجيــل تقــدمي املــساعدة الــنص علــى  •  

  . القانونية املتبادلة أو رفض تقدميها
ــيقني القــانوين، الــنص علــى جــواز املوافقــة علــى تقــدمي املــساعدة     توخِّ  •   ــاً لزيــادة ال ي

  . القانونية املتبادلة يف غياب ازدواجية التجرمي، بسبب املعاملة باملثل
  .  عنصر املساعدة القانونية املتبادلة املنطوية على تدابري غري قسريةضمان معاجلة  •  



 

V.14-03914 19 
 

 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.2 

إبــالغ األمــم املتحــدة بالــسلطة املركزيـــة املختــصة واللغــة املطلوبــة فيمــا يتعلـــق           •  
  . باملساعدة القانونية املتبادلة

  .  لتوفري املزيد من اليقني القانوين٤٦ من املادة ١٧اعتماد تدابري وفقا للفقرة   •  
النظــر يف اختــاذ تــدابري للــسماح بإمكانيــة التــداول عــن طريــق الفيــديو أو عقــد            •  

  . حبضور سلطة قضائية أجنبية جلسات االستماع
مراقبــة تطبيــق أحكــام الــسرية لــضمان اســتمرار كفالــة الــسرية مــن حيــث القــانون   •  

  . واملمارسة
سبب وجــود مــسائل النظــر يف معاجلــة تأجيــل تقــدمي املــساعدة القانونيــة املتبادلــة بــ   •  

  . جنائية جارية
املـادة  (النظر يف زيـادة وضـوح حتديـد املـسائل املتـصلة بالنقـل املؤقـت لألشـخاص                     •  

٢٧( ٤٦ .((  
قد يكون من املستصوب وضع دليل أكثر تفصيال إلجراءات الـسلطة املركزيـة، يـضع                 •  

  . دة للمتابعة الدوريةأطراً زمنية حمددة لتنفيذ املساعدة القانونية املتبادلة وإجراءات حمد
تشجَّع نيجرييا على ضمان أن تكون مبادئهـا التوجيهيـة بـشأن املـساعدة القانونيـة                  •  

  . املتبادلة وتسليم املطلوبني متاحة على اإلنترنت
  . النظر يف وضع تدابري بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية  •  
  . دة من أساليب التحري اخلاصةالنظر يف توضيح األساس القانوين ملقبولية األدلة املستم  •  

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

أشارت نيجرييا إىل أهنا ستحتاج إىل املـساعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك بنـاء القـدرات                     •  
تبادلــة ونقــل وتــوفري أمثلــة املمارســات اجليــدة، فيمــا يتعلــق باملــساعدة القانونيــة امل  

السجناء واإلجراءات اجلنائيـة والتحقيقـات املـشتركة وأسـاليب التحـري اخلاصـة،               
  .وإىل تعزيز التعاون على إنفاذ القانون

  


