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    خالصة وافية  - ثانياً  
    النيجر    

  سي للنيجر يف سياق تنفيذ مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ  - ١  
    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ٢٠٠٨متوز/يوليـه   ٣ ؤرَّخاملـ  ٢٦- ٢٠٠٨صدَّق برملان النيجر على االتفاقية مبوجب القانون رقـم  
ــ . ٢٠٠٨متوز/يوليــه  ٢٢ة ؤرَّخــامل PRN/15هــا رئــيس اجلمهوريــة مبوجــب الرســالة رقــم   ع عليووقَّ

ــة مبوجــب املرســوم رقــم     ــدة الرمسي ــة يف اجلري ــ ٣٠١- ٢٠٠٨وُنشــرت االتفاقي ــول/ ١١ ؤرَّخامل  أيل
  .  ٢٠٠٨سبتمرب 

 ٢٠١٠تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٥ ؤرَّخمــــن الدســــتور النيجــــري املــــ ١٦٨وتــــنص املــــادة 
ق عليهــا". عاهــدات واالتفاقــات الدوليــة ويصــدِّرئــيس اجلمهوريــة بشــأن امل"يتفــاوض  أن علــى

الــوطين للنيجــر بعــد تصــديق الربملــان عليهــا   وأصــبحت االتفاقيــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن القــانون 
ودخوهلا حيز النفاذ. وحتتل االتفاقية مكانة رفيعة بني الصكوك التشريعية، حيث إهنا تـأيت بعـد   

على القوانني األخرى. وبناء عليه، تنسخ أحكامها كـلَّ حكـم ُمنـاٍف     الدستور مباشرة، وتعلو
يف اتفاقية االحتـاد األفريقـي ملنـع الفسـاد وحماربتـه       أيضاًهلا من القوانني الوطنية. والنيجر طرف 

  وبروتوكول اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن مكافحة الفساد.
هـي أحكـام مكافحـة الفسـاد واجلـرائم املماثلـة الـواردة يف        والقوانني املعمول هبا يف هذا الشأن 

مشروع أمر بـإدراج أحكامهـا يف    . ولتطبيق أحكام االتفاقية، أُعد١٩٦١َّالقانون اجلنائي لعام 
أحكــاُم قــانون  أيضــاًهبــذا املوضــوع  التشــريع الــوطين، وهــو قيــد النظــر العتمــاده. وممــا يتصــل 

ــانون اال   ــة وأحكــام ق ــم   اإلجــراءات اجلنائي ــانون رق ــ ٤١-٢٠٠٤شــتراء العمــومي والق  ؤرَّخامل
ــه  ٨ ــانون مكافحــة غســل األمــوال)        ٢٠٠٤حزيران/يوني ــوال (ق بشــأن مكافحــة غســل األم

واللوائح التنظيمية للخدمة املدنية. ويواصل النيجر جهـوده اإلصـالحية، ومنـها وضـع مشـاريع      
  كامالً. اًقوانني أو تعديالت تشريعية هبدف تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذ

يف مكافحــة الفســاد بــالنيجر، ال ســيما وزارة العــدل واهليئــة العليــا   وتــؤدي عــدة هيئــات دوراً
ملكافحة الفساد واجلرائم املماثلة. وتساعد على تنفيذ االتفاقية كل من املديرية العامة للشـؤون  

ــوان احملاســبة وجهــاز تنظــيم املشــتر      ــة ودي ــة العامــة لشــؤون الدول ــة واملديري ــة املالي يات العمومي
والوحــدة الوطنيــة ملعاجلــة املعلومــات املاليــة ومكتــب اإلعــالم والشــكاوى والشــرطة اجلنائيــة.    

يف مكافحة الفساد جهات وطنية أخرى معنية هبـذا الشـأن، منـها اجملتمـع املـدين       أيضاًوتشارك 
  والقطاع اخلاص.
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الفسـاد)، الـيت أنشـئت مبوجـب     واهليئة العليا ملكافحة الفسـاد واجلـرائم املماثلـة (هيئـة مكافحـة      
، مســؤولة عــن املهــام   ٢٠١١متوز/يوليــه   ٢٦ ؤرَّخاملــ PRN/MJGS/219-2011املرســوم رقــم  

التالية: رصد وتقييم الربنامج احلكومي ملكافحة الفسـاد؛ تسـجيل مجيـع الشـكاوى والبالغـات      
اثلـة وإحالتـها إىل   اجلنائية املقدمـة إليهـا بشـأن ممارسـات الفسـاد وأفعالـه وأعمالـه واجلـرائم املم        

السلطات املركزية املختصـة واختـاذ اإلجـراءات الالزمـة حياهلـا؛ وإجـراء كـل مـا قـد يلـزم مـن            
تـدابري قانونيـة أو إداريـة أو عمليـة قـد      أيِّ دراسات وحتريات بشأن مشكلة الفساد مع اقتـراح  

ديــد أســباب تلــزم ملنعــه أو حتجيمــه؛ ونشــر وتعمــيم التشــريعات املتعلقــة مبكافحــة الفســاد؛ وحت 
الفساد وتقدمي مقترحات إىل السلطات املختصة بشأن التدابري اليت من شـأهنا القضـاء عليهـا يف    

  مهام أخرى يوكلها إليها رئيس اجلمهورية.أيِّ مجيع املؤسسات العامة وشبه العامة؛ وإجناز 
) inquisitorial systemوالنيجر بلد يطبق نظام القانون املدين ويتبع نظـام التمحـيص القضـائي (   

يف الدعاوى اجلنائية. وتتوىل النيابة العامة (مكتب املدعي العام) مهام املالحقة القضائية، حتـت  
أن يسـتهل عمليـة املالحقـة     أيضـاً إشراف وزير العدل أو قضاة التحقيق. وميكـن للمجـين عليـه    

الشــرطة القضــائية برفــع دعــوى مدنيــة للتعــويض عــن األضــرار أمــام قاضــي التحقيــق. وتباشــر   
اجلنائية حتقيقاهتا يف هذا الصـدد حتـت إشـراف النيابـة العامـة، وكـذلك، يف حـاالت اسـتثنائية،         

  قضاة التحقيق.
    

      التجرمي وإنفاذ القانون الفصل الثالث:  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥بالنفوذ (املواد الرشو واملتاجرة     
شخص" وإىل اهلبـات  أيِّ من القانون اجلنائي للنيجر الرشو، مع اإلشارة إىل " ١٣٢ملادة م اجترِّ

ارتشــاء املــوظفني  ١٣٠واهلــدايا. وميكــن أن تكــون الرشــوة مببــادرة مــن وســيط. وجتــرِّم املــادة  
ون هبات أو هدايا. واملزايا اليت قـد حيصـل   يلتمسون عروضا أو وعودا أو يتلق العموميني الذين

التعريـف التـايل للرشـوة: "قيـام      أيضـاً الغري غري مشمولة. ويورد قانون االشتراء العمومي عليها 
شخص بعرض أو منح أو التماس أو قبـول مزيـة مـا، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، مـن أجـل          
التأثري بغري وجه حق على عمل شخص أو كيـان آخـر". ورشـو وارتشـاء املـوظفني العمـوميني       

  ات الدولية العمومية جمرَّمان يف إطار نفس احلدود.األجانب وموظفي املؤسس
ــادة   ــى اإلشــارة إىل       ١٣١وجتــرِّم امل ــها تقتصــر عل ــالنفوذ، لكن ــاجرة ب ــائي املت ــانون اجلن مــن الق

الغـري. وقـد يكـون    عليهـا  احلصول على اهلبـات أو اهلـدايا دون اإلشـارة إىل املنـافع الـيت حيصـل       
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مبوجــب أحكــام  اجزئيــ قطــاع اخلــاص جمرَّمــة جترميــاًالنفــوذ حقيقيــا أو مفترضــا. والرشــوة يف ال
  من القانون اجلنائي وأحكام قانون االشتراء العمومي. ١٣٠املادة 

    
    ) ٢٤و ٢٣ل؛ اإلخفاء (املادتان اغسل األمو    

بشأن مكافحة غسـل   ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٨ ؤرَّخامل ٤١-٢٠٠٤اعتمد النيجر القانون رقم 
األموال)، عمال بالتوجيه الصادر من اجلماعة االقتصادية لـدول   األموال (قانون مكافحة غسل

مــن هــذا القــانون جرميــة غســل األمــوال وفقــا  ٢غــرب أفريقيــا يف هــذا الشــأن. وتعــرِّف املــادة 
علـى املهـن   إالَّ مـن االتفاقيـة. وهـي ال تنطبـق      ٢٣ألحكام خمتلفة مـن الفقـرة األوىل مـن املـادة     

مــن القــانون. ويف وقــت الزيــارة      ٥ة املــذكورة يف املــادة   والشخصــيات الطبيعيــة واالعتباريــ  
القطرية، كان هناك مشروع قانون يهـدف إىل تعـديل القـانون اجلنـائي لتوسـيع نطـاق انطبـاق        

  جرمية غسل األموال حبيث ال تقتصر على بعض املهن فقط.
 ٢ب) مـن الفقـرة   وتنفِّذ أحكام املادة األوىل من هذا القانون أحكام الفقرتني الفرعيتني (أ) و(

أيـة جنايـة أو جنحـة بـاملعىن املقصـود يف هـذا        من االتفاقية، حيث تـنص علـى أنَّ   ٢٣من املادة 
القانون ميكن أن تشكل جرمية أصلية، وهـذا ينطبـق علـى األفعـال اجملرمـة يف االتفاقيـة الـيت قـد         

  أخرى.جيرمها القانون بالفعل. وجيوز أن ُترتكب اجلرائم األساسية يف إقليم دولة 
من قانون مكافحـة غسـل األمـوال علـى اختصـاص احملـاكم الوطنيـة بـاجلرائم          ٤٦وتنص املادة 

املشمولة هبذا القانون اليت ُترتكب خـارج اإلقلـيم الـوطين إذا كانـت الدولـة الـيت ترتكـب فيهـا         
ن م النيجـر بعـد نسـخاً مـ    والنقدي لغرب أفريقيـا. ومل يقـدِّ   اجلرمية عضوا يف االحتاد االقتصادي

علـى   أيضـاً القوانني ذات الصلة إىل األمني العام لألمم املتحـدة. وينطبـق قـانون غسـل األمـوال      
  مرتكيب اجلرائم األصلية.

مـن القـانون اجلنـائي     ٣٥٤مـن االتفاقيـة، جمـرَّم يف املـادة      ٢٤واإلخفاء، مبعناه الـوارد يف املـادة   
  على نطاق واسع.

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

يتضــمن البــاب الرابــع مــن القــانون اجلنــائي اجلــرائم املتصــلة بــاختالس األمــوال وتبديــدها الــيت   
تبديـد األمـوال العامـة أو     ١٢١يرتكبها األشخاص الذين يديرون األموال العامة. وجترِّم املـادة  

مـع فـرض عقوبـات تتناسـب مـع املبلـغ        اخلاصة على يد موظف عمـومي أو حماسـب عمـومي،   
  املبدَّد ودون حتديد املنافع اليت جينيها الغري.
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ــادتني   ــة إســاءة      ١-١٣٤و ١٢٩وتعــاجل أحكــام امل ــة جرمي ــائي بصــورة جزئي ــانون اجلن مــن الق
مــن االتفاقيــة، وحتصــرها يف نطــاق الرشــوة  ١٩اســتغالل الوظــائف املنصــوص عليهــا يف املــادة 

  واالشتراء العمومي.
بشـأن منـع اإلثـراء غـري      ١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٨ ؤرَّخاملـ  ٢٤-٩٢عتمد النيجر األمر رقم وا

مـا   شخصـاً  "تتحقق جرمية اإلثراء غري املشـروع حـال ثبـوت أنَّ    املشروع، الذي ينص على أنَّ
لديه ثروة و/أو يعيش بطريقة ال يسمح هبا دخله". وهكذا، فـاإلثراء غـري املشـروع غـري قاصـر      

  شخص آخر.أيِّ على  أيضاً العموميني، بل ينسحب على املوظفني
  ومل جيرِّم النيجر اختالس األموال يف القطاع اخلاص.

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

ــان جتــرِّ ــات      ٢١٨و ٢١٧م املادت ــائي رشــو الشــهود باســتخدام وعــود أو هب ــانون اجلن مــن الق
لعنــف بقصــد محلــهم علــى الشــهادة هــدايا أو ضــغوط أو عــن طريــق التهديــد أو اســتخدام ا أو

الـــزور أو التـــدخل يف إفـــاداهتم. وال تتنـــاول هـــذه األحكـــام تقـــدمي األدلـــة. وأحكـــام الفقـــرة  
  من القانون اجلنائي. ٢٣٦من خالل أحكام املادة  امنفذة جزئي ٢٥(ب) من املادة   يةالفرع

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

 ٤١-٢٠٠٤ا من خالل أحكام القـانون رقـم   الشخصيات االعتبارية جنائيجييز النيجر مساءلة 
ــ بشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــوال (قـــانون مكافحـــة غســـل    ٢٠٠٤حزيران/يونيـــه  ٨ ؤرَّخاملـ

ــنص املــادة    ــوال). وت ــا علــى         ٤٢األم ــة جيــوز توقيعه ــى عقوبــات جنائي ــانون عل ــن هــذا الق م
شخص ميثلها بارتكاب جرمية غسـل أمـوالٍ   الشخصيات االعتبارية عند "قيام جهاز تابع هلا أو 

أو إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون حلساهبا أو ملنفعتها، وتعاقـب يف تلـك احلالـة    
بغرامة تساوي مخسة أضعاف الغرامة املفروضة على األشخاص الطبيعيني، دون املساس بإدانـة  

تـــايل، فاملســـؤولية اجلنائيـــة كـــل مـــن قـــام منـــهم بارتكـــاب هـــذا الفعـــل أو شـــارك فيـــه". وبال 
أنَّ للشخصيات االعتبارية ال متنع املالحقة اجلنائيـة الفرديـة ملمثليهـا أو للمتـواطئني معهـم. غـري       

علـى   ٤٢هذه املسؤولية حمصورة يف جرمية غسل األموال. وفيما يتعلق باجلزاءات، تنص املـادة  
اركة يف معامالت االشـتراء  غرامات وكذلك على عدة عقوبات أخرى مثل االستبعاد من املش
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العمومية؛ ومصادرة املمتلكات اليت استخدمت يف ارتكاب اجلرمية أو عائداهتا؛ والوضـع حتـت   
  )١(مهين أو اجتماعي؛ وحىت اإلغالق. نشاطأيِّ اإلشراف القضائي؛ وحظر ممارسة 

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

مـن القـانون اجلنـائي الـيت تـنص       ٤٨عليها يف املـادة  جرَّم النيجر املشاركة يف اجلرائم املنصوص 
ــة للجــاين الفعلــي       أنَّ علــى  ــة مماثل كــل مــن يتواطــأ علــى ارتكــاب جرميــة يعــرض نفســه لعقوب

عـدة أشـكال مـن املشـاركة      أيضـاً  ٤٩ينص القانون على خالف ذلك. كما جتـرِّم املـادة    مل ما
ــه وتقــدمي العــون واملســاعدة.     ــا يف ذلــك التحــريض والتوجي ــادة   مب ــانون   ٣٨وتفــرض امل مــن ق

مكافحة غسل األموال جزاءات جنائية على أفعال التـآمر وتكـوين مجاعـة إجراميـة واملشـاركة      
هبــدف ارتكــاب جرميــة غســل األمــوال. والشــروع يف ارتكــاب اجلــرائم جمــرم مبوجــب أحكــام  

النيجــر  أنَّمــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال. غــري    ٣مــن القــانون اجلنــائي واملــادة   ٢املــادة 
  يعامل التحضري الرتكاب جرمية معاملة الفعل اجلنائي.  ال
    

    )٣٧و ٣٠نفاذ القانون (املادتان واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إ املالحقة    
ــانون مكافحــة غســل       ــائي وق ــواد ذات الصــلة مــن القــانون اجلن يفــرض النيجــر جــزاءات يف امل

مـن االتفاقيـة. وتفـرض هـذه املـواد عقوبـات        ٣٠ادة مـن املـ   ١األموال تستويف شـروط الفقـرة   
ــة.      ــيات االعتباريـ ــى الشخصـ ــات علـ ــيني وغرامـ ــخاص الطبيعـ ــى األشـ ــة علـ ــجن والغرامـ بالسـ

ــب ــادتني  ومبوجـ ــة      ١٤٤و ١٤٢املـ ــاء احلكومـ ــة وأعضـ ــيس الدولـ ــع رئـ ــتور، يتمتـ ــن الدسـ مـ
يتعلـق مبمارسـة    فيمـا أمَّـا  باستثناءات من املالحقة القضائية وحصانات جزئية حبكم وظـائفهم.  

الصالحيات القانونية التقديرية، فيمكن للنيابة العامة أن تتصرف بناء على تعليمـات مـن وزيـر    
  ، ولكن ليس هناك إطار ينظم ذلك.أيضاًالعدل ومببادرة منها 

ــام الفقـــرتني   ــادة  ٥و ٤ويســـتويف النيجـــر أحكـ ــانون   ٣٠مـــن املـ ــام قـ مـــن االتفاقيـــة يف أحكـ
  علقة باإلفراج السابق على احملاكمة واإلفراج املشروط.اإلجراءات اجلنائية املت

ــة ميكــن توقيعهــا علــى املــوظفني        ــدابري تأديبي ــة علــى ت ــة للخدمــة املدني ــوائح التنظيمي وتــنص الل
العموميني تشمل العـزل واإليقـاف والنقـل. ويـتم إبـالغ املـوظفني بالشـكاوى املقدمـة ضـدهم          

رســة العمليــة، فإنــه يف حــال مالحقــة موظــف مــن حيــث املماأمَّــا حــىت يــدافعوا عــن أنفســهم. 
تـدابري  أيِّ عمومي، ختطر وزارة العدل وزارة اخلدمة املدنية واإلدارة اليت يتبعها املوظف الختاذ 

                                                         
 تطور الحق للزيارة القطرية: أكدت السلطات إقرار املسؤولية املدنية للشخصيات االعتبارية.  )١(  
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تأديبية مناسبة ضده. وعـالوة علـى ذلـك، ال جتيـز أحكـام القـانون اجلنـائي واللـوائح التنظيميـة          
 شخص وظيفـة عموميـة أو منصـباً    ن يشغل أيُّللخدمة املدنية وقانون مكافحة غسل األموال أ

مــن اللــوائح التنظيميــة للخدمــة املدنيــة علــى   ١١٤يف هيئــة عموميــة بعــد إدانتــه. وتــنص املــادة  
عقوبـات  أيِّ املخالفات املشمولة بتلك اللوائح اليت يعاقب عليها جبزاءات تأديبيـة ال متـس بـ    أنَّ

املؤسســات العقابيــة علــى الســعي إلعــادة جنائيــة مســتحقة. وتشــجع أحكــام القــانون املتصــلة ب
  إدماج األشخاص املدانني يف اجملتمع.

 مــن االتفاقيــة، يتضــمن قــانون مكافحــة غســل األمــوال أســباباً   ٣٧وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ املــادة  
. وال توجد أحكـام قانونيـة   ٤٤و ٤٣لإلعفاء من اجلزاءات اجلنائية وللتخفيف منها يف املادتني 

اص الذين يتعاونون مع السلطات وال اتفاقات أو ترتيبات مربمـة مـع دول   تتناول محاية األشخ
  أخرى يف هذا الشأن.

    
    )٣٣و ٣٢واملبلِّغني (املادتان محاية الشهود     

ليس لدى النيجر تدابري تشريعية حلماية الشهود واخلرباء والضـحايا. ويـتم أخـذ آراء وشـواغل     
مـن االتفاقيـة يف إطـار دعـوى مدنيـة تقـام        ٣٢ملـادة  ا من ٥الضحايا بعني االعتبار وفقا للفقرة 

ــرار حقهــم       ــة، ويشــمل ذلــك إق ــاء نظــر الــدعوى اجلنائي ــالتعويض عــن األضــرار أثن ــة ب للمطالب
  احلصول على مساعدة من حمامٍ. وال توجد بالنيجر تدابري حلماية املبلِّغني.  يف
    

    )٤٠و ٣١سرية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ ال    
مـن االتفاقيـة.    ٣١تنفذ أحكام القانون اجلنائي وقـانون مكافحـة غسـل األمـوال أحكـام املـادة       

مـن القـانون اجلنـائي علـى أنـه       ١٣٢مـن املـادة    ٢ففيما يتعلق باملصادرة، تنص الفقرة الفرعيـة  
انـة  "ال جتوز إعادة األشياء موضوع الرشوة إىل الراشي أو رد قيمتـها إليـه وتصـادر لصـاحل اخلز    

مـن قـانون    ٤٢مـن املـادة    ٢والفقرة الفرعيـة   ٤١من املادة  ١٠العامة". وتنص الفقرة الفرعية 
مكافحة غسل األموال على توقيـع عقوبـة املصـادرة علـى األشـخاص الطبيعـيني والشخصـيات        

 ٨٩ مصادرة العائدات املتأتية من غسل األموال. وجتيز املـواد  ٤٥االعتبارية فيما توجب املادة 
مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال إجـراء        ٣٦من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة واملـادة      ٩٢ إىل

  عمليات للتفتيش والضبط واختاذ تدابري وقائية مؤقتة يف هذا الشأن.
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة إدارة املمتلكـات اجملمَّـدة        ٩٥إىل  ٩٢وتنظم أحكام املـواد مـن   

لـى اختصـاص السـلطات القضـائية يف هـذا الشـأن. وأحكـام        احملجوزة أو املصادرة وتـنص ع  أو
من االتفاقية منفـذة مـن خـالل أحكـام قـانون مكافحـة غسـل         ٣١من املادة  ٦إىل  ٤الفقرات 
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األموال يف حدود اجلرائم املشـمولة بـه فقـط. ومسـألة إبـراز املسـتندات ومصـادرهتا معاجلـة يف         
ــانون مكافحــة     ــة وق ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــق   أحكــام ق ــيت تنطب علــى  أيضــاًغســل األمــوال ال

مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال مصــادرة  ٤٥املســاعدة القضــائية املتبادلــة. وتوجــب املــادة 
العائدات املتأتية من غسل األموال "ما مل يثبت مالكها أنه مل يكن يعلـم أهنـا تأتـت عـن طريـق      

مراعـاة حقـوق األطـراف     من قانون مكافحة غسل األمـوال علـى   ٣٠االحتيال". وتنص املادة 
  الثالثة احلسنة النية.

ورفع السرية املصرفية جائز مبوجـب أحكـام قـانون مكافحـة غسـل األمـوال، ولكـن ال توجـد         
  أحكام عامة يف هذا الشأن يف غريه من القوانني.

    
    )٤١و ٢٩سجل اجلنائي (املادتان التقادم؛ ال    

وتبلــغ مــدة  ٨و ٧لــق بالتقــادم يف املــادتني يضــع قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة للنيجــر قواعــد تتع 
ــاراً   ١٠التقــادم  ــدأ حســاهبا اعتب ــات، ويب ــاريخ ارتكــاب اجلرميــة   ســنوات بالنســبة للجناي مــن ت

مــا اســتهل حتقيــق يف الواقعــة أو بــدأت دعــوى جنائيــة بشــأهنا، يبــدأ حســاب مــدة التقــادم  وإذا
سنوات بالنسـبة للجـنح    ٣ ة التقادماعتباراً من تاريخ آخر إجراء اختذ يف هذا الشأن. وتبلغ مد

  لنفس الشروط.  وفقا
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى أحكــام تتعلــق بالســجالت  ٧١٩إىل  ٧٠٦وتــنص املــواد 

ســـلطة قضـــائية، وطنيـــة أو أجنبيـــة، أن تطلـــب االطـــالع علـــى بيانـــات  يِّ اجلنائيـــة وميكـــن أل
دولة أخرى طلبـت االطـالع    أيَّأنَّ د بالسجالت اجلنائية من قلم احملكمة. ولكن مل يرد ما يفي

  على سجالت جنائية.
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
"اجلهـات املختصـة بـالتحقيق    أنَّ مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة يف النيجـر علـى        ٤٢تنص املـادة  

ص جرمية ترتكب هـي دوائـر النيابـة العامـة يف مكـان ارتكـاب اجلرميـة وحمـل إقامـة الشـخ          أيِّ  يف
الوالية القضـائية اإلقليميـة    " ومن مث، فإنَّ.املشتبه يف ارتكابه للجرمية أو مكان القبض عليه [...]

ــرة      ــن الفق ــة (أ) م ــرة الفرعي ــا ألحكــام الفق ــة  ١حمــددة وفق ــرة الفرعي ــن والفق ــرة (ب) م  ٢ الفق
، ٤٢ادة مـن املـ   ١ . غري أنه ال توجد أحكام بشأن الفقرة الفرعية (ب) من الفقـرة ٤٢ املادة من
ميلـك   النيجـر ال  بـأنَّ  أيضـاً ة. كمـا أفيـد   باقي أسـس الواليـة القضـائية فتعاجلهـا أحكـام جزئيـ      أمَّا 
  للتشاور مع دول أخرى بشأن إجراءات التحقيق أو املالحقة القضائية. إطاراً
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    )٣٥و ٣٤عويض عن الضرر (املادتان عواقب أفعال الفساد؛ الت    
شتراء العمومي تطبقها هيئة تنظيم املشتريات العمومية يف حالـة  لدى النيجر أحكام يف جمال اال

عدم االمتثال لقواعد االشتراء العمومي. كما متارس املديرية العامة لشـؤون الدولـة رقابـةً علـى     
  املشتريات العمومية وتنفيذ العقود العمومية.

نون اإلجــراءات مــن قــا ٨٦إىل  ٨٠مــن االتفاقيــة منفــذة مــن خــالل املــواد  ٣٥وأحكـام املــادة  
يِّ "أل ٨٠اجلنائية بشأن دعاوى التعـويض يف إطـار اإلجـراءات اجلنائيـة وآثارهـا. وجتيـز املـادة        

ه تضرر من وقوع جناية أو جنحة رفع دعوى للتعويض أمـام قاضـي التحقيـق    عي أنَّشخص يدَّ
  املختص يف إطار اإلجراءات اجلنائية".

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦اهليئات (املواد  السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني    

هـزة متخصصـة   لدى الشرطة اجلنائية يف النيجر، اليت تشكل جزءا من سلطة االدعـاء العـام، أج  
يف مكافحــة الفســاد مــن خــالل كشــف جرائمــه وإنفــاذ القــوانني بشــأنه. والشــعبة الثانيــة هبــا     
مسـؤولة عــن الشــؤون االقتصــادية واملاليــة، مبــا يشـمل جــرائم الفســاد وتبديــد األمــوال العامــة،   
ويرأس كل شعبة مفوض شرطة. وحيقـق ضـباط الشـرطة اجلنائيـة يف اجلـرائم بنـاء علـى تقـارير         

  تيش حتت إشراف النيابة العامة.التف
وخبصــوص التعــاون بــني اهليئــات، هنــاك العديــد مــن األحكــام التشــريعية يف قــانون اإلجــراءات 

مـن   ٢٩اجلنائية وقانون مكافحة غسل األموال تنظم التحقيقات واملالحقات القضائية. فاملادة 
ل جرميـة غسـل أمـوال،    معاملـة مـا تشـك   أنَّ هذا القانون مثال تقضي، يف حال وجود ما يرجح 

بأن حتيل الوحدة الوطنية ملعاجلة املعلومـات املاليـة تقريـرا عنـها إىل املـدعي العـام. وهنـاك عـدة         
ســلطات وطنيــة أخــرى، مثــل اهليئــة العليــا ملكافحــة الفســاد واجلــرائم املماثلــة وديــوان احملاســبة  

ودائـرة اجلمـارك، تعـد تقـارير     واملديرية العامة للشـؤون املاليـة واملديريـة العامـة لشـؤون الدولـة       
  وجتري حتريات وحتقيقات بشأن أفعال الفساد احملتملة وتتعاون مع النيابة العامة.

ــانون مكافحــة غســل األمــوال أحكامــاً    ــادة   ويتضــمن ق ــة، يف حــدود   ٣٩تنفــذ امل مــن االتفاقي
ة املشـار  اجلرائم املشمولة هبذا القـانون وبالنسـبة لألشـخاص الطبيعـيني والشخصـيات االعتباريـ      

مـن   ٢مـن االتفاقيـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، ومـن أجـل تنفيـذ أحكـام الفقـرة           ٥إليهم يف املادة 
املادة املـذكورة مـن االتفاقيـة، أنشـأ النيجـر مكتبـا للمعلومـات والتحقـق مـن صـحة البالغـات            
بوزارة العدل ميكـن للمـواطنني أن يتقـدموا إليـه ببالغـات حـول حـاالت الفسـاد احملتملـة دون          

  الكشف عن هوياهتم.
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    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
كــبرية لإلصــالح ترمــي إىل تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة.   علــى وجــه العمــوم، بــذل النيجــر جهــوداً 

بني هذه اجلهود، جتدر اإلشارة بوجه خاص إىل صوغ مشروع قانون يتضـمن تعـديالت    ومن
الفسـاد. وقـد قُـدِّم مشـروع القـانون هـذا خـالل         مناسبة على القـانون اجلنـائي بشـأن مكافحـة    
ــه ممتثــل متامــاً    ــة. وســيتيح اعتمــاده االســتجابة    االســتعراض القطــري وتــبني أن ألحكــام االتفاقي

  للمالحظات الواردة أدناه حتت عنوان التحديات اليت تواجه التنفيذ.
واجلــرائم املماثلــة  وعــالوة علــى ذلــك، ُســلِّط الضــوء علــى إنشــاء اهليئــة العليــا ملكافحــة الفســاد   

ومكتب املعلومات والتحقق من صـحة البالغـات التـابع لـوزارة العـدل واملبـادرات املضـطلع هبـا         
التنسيق والتعاون الفعالني بـني اهليئـات علـى الصـعيد الـوطين       ملنع الفساد ومكافحة آفته. كما أنَّ

  جراءاهتا على حنو أفضل.مكَّنا خمتلف السلطات املعنية مبكافحة الفساد من حتديد أدوارها وإ
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
  سوف تساعد اإلصالحات التالية على تدعيم التدابري املعمول هبا حاليا ملكافحة الفساد:

اعتماد التدابري التشريعية الالزمة لضمان أن تشمل جرميـة رشـو املـوظفني العمـوميني       •  
  )؛١٥ة، وحتقيق منفعة لصاحل الغري (املادة الوطنيني مفهوم املزية غري املستحق

جتــرمي رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة العموميــة     •  
  )؛١٦حسب نفس املفاهيم والنظر يف جترمي ارتشائهم (املادة 

توســيع نطــاق جتــرمي االخــتالس وتبديــد املمتلكــات ليشــمل مجيــع املــوظفني العمــوميني     •  
  )؛١٧غري املشروع هلذه املمتلكات، وكذا حتقيق منفعة لصاحل الغري (املادة واالستخدام 

النظــر يف اســتكمال جرميــة املتــاجرة بــالنفوذ مبفهــوم املزيــة غــري املســتحقة وحتقيــق      •  
  )؛١٨منفعة لصاحل الغري (املادة 

  )؛١٩النظر يف توسيع نطاق تطبيق جرمية إساءة استغالل الوظائف (املادة   •  
  )؛٢١يف اعتماد التدابري التشريعية الالزمة لتجرمي الرشوة يف القطاع اخلاص (املادة  النظر  •  
  )؛٢٢النظر يف جترمي اختالس األموال يف القطاع اخلاص (املادة   •  
  )٢()؛٢٣مكافحة غسل األموال (املادة توسيع نطاق تطبيق قانون   •  

                                                         
 تطور الحق للزيارة القطرية: أكدت السلطات أن نطاق التطبيق قد جرى توسيعه.  )٢(  
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العــام لألمــم املتحــدة  تقــدمي نســخة مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال إىل األمــني   •  
  )؛٢٣(املادة 

  )؛٢٥إضافة عنصري عرقلة إبراز األدلة والترهيب إىل جرمية إعاقة سري العدالة (املادة   •  
 جيـاوز توسيع نطاق مسؤولية الشخصـيات االعتباريـة واجلـزاءات املترتبـة عليهـا مبـا         •  

  )؛٢٦غسل األموال (املادة 
  ؛)٢٧من املادة  ٣لفساد (الفقرة ائم االنظر يف جترمي اإلعداد الرتكاب جر  •  
مواصلة توضيح الشروط اإلطارية ملمارسة الصالحيات القانونية التقديرية يف جمـال    •  

  )؛٣٠من املادة  ٣املالحقة القضائية (الفقرة الفرعية 
للسماح مبصادرة األموال يف جـرائم الفسـاد وتوسـيع نطـاق      تدابرياعتماد ما يكفي من   •  

غسـل األمـوال؛ وحتديـد سـلطة خمتصـة إلدارة املمتلكـات        جيـاوز تدابري مبـا  تطبيق هذه ال
  )؛٣١(املادة 

  )؛٣٢الة للشهود واخلرباء والضحايا (املادة اختاذ التدابري املناسبة لتوفري محاية فعَّ  •  
النظر يف اعتماد التدابري الالزمة حلماية كل من يبلغ عن جرائم الفسـاد مـن التعـرض      •  

  )؛٣٣(املادة  سائغةغري  معاملةيِّ أل
توسيع نطاق التدابري الرامية إىل تشجيع كل مـن شـارك أو يشـارك يف ارتكـاب جرميـة        •  

مفيدة إىل السلطات املختصة مبا جياوز نطاق جـرائم غسـل    معلوماتفساد على تقدمي 
  )؛٣٧األموال؛ والنظر يف إبرام اتفاقات مع دول أخرى بشأن هذا املوضوع (املادة 

  )؛٤٠اذ تدابري لرفع السرية املصرفية يف جرائم الفساد (املادة اخت  •  
ــة (ب) مــن        •   ــرة الفرعي ــى جــرائم الفســاد (الفق ــة القضــائية للنيجــر عل إرســاء الوالي

  )٣(.)٤٢من املادة  ٥إىل  ٢والفقرات  ١  الفقرة
    

                                                         
قانون جديد إلصالح قانون  تطور الحق للزيارة القطرية: أفادت السلطات النيجرية بإعداد مشروع )٣(  

اإلقليم الوطين يأخذ هذه  اإلجراءات اجلنائية بشأن الوالية القضائية حملاكم النيجر على اجلرائم املرتكبة خارج
 املالحظة بعني االعتبار.
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    يةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاق  - ٤- ٢  
أفاد النيجر باحتياجه إىل مساعدة تقنية إلعداد خطـة عمـل لتنفيـذ االتفاقيـة ومسـاعدة ميدانيـة       

دة والـدروس املسـتفادة   الع على املمارسات اجليِّـ ص يف مكافحة الفساد واالطِّمن خبري متخصِّ
  فيما خيص عدة أحكام يف االتفاقية.

ومسـؤولية الشخصـيات االعتباريـة؛ وتـدابري      وهي األحكام املتعلقة مبا يلي: األفعال اإلجرامية؛
التجميــد واحلجــز واملصــادرة؛ ومحايــة الشــهود واخلــرباء والضــحايا واملــبلِّغني؛ وعواقــب أفعــال  
الفساد؛ والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون؛ والتعاون بني السـلطات الوطنيـة والقطـاع اخلـاص؛     

  والوالية القضائية.
بعض االحتياجات املطلوبـة لتـدعيم جهـاز الشـرطة اجلنائيـة:       نتاستبي، ٣٦وفيما يتعلق باملادة 

  خبري مايل؛ تدريب املوظفني؛ موارد بريوقراطية؛ املساعدة على مجع األدلة.
    

      الفصل الرابع :التعاون الدويل  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

  ت اجلنائية ل اإلجراءاتسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نق    
    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 

وقـانون مكافحـة غسـل األمـوال.      ١٩٢٧تنظم إجراءات تسليم املطلـوبني أحكـام قـانون عـام     
بشــأن التعــاون الــدويل يســعى إىل  مشــروع القــانون الــذي يتضــمن أحكامــاًأنَّ وأفــاد النيجــر بــ

على اتفاقيـة اجلماعـة االقتصـادية     يضاًأمواءمة إطارها القانوين مع االتفاقية. كما صدَّق النيجر 
فريقيا املتعلقة بتسـليم املطلـوبني. وعـالوة علـى ذلـك، فـالنيجر طـرف يف منتـدى         ألدول غرب 

  التعاون القضائي اإلقليمي لبلدان الساحل (منتدى الساحل).  
ع وقد وردت إشارات حمددة إىل أنَّ النيجر ال يشترط وجود معاهدة لتسليم املطلوبني، بـل يتبـ  

 ٤٤مـن املـادة    ٧إىل  ٢مبدأ ازدواجية التجرمي. وال توجد أحكام حمددة تنفذ أحكام الفقرات 
من االتفاقية. وشروط التسـليم منصـوص عليهـا يف القـانونني املشـار إليهمـا أعـاله، وال توجـد         

من قانون مكافحـة غسـل األمـوال إجـراءات مبسـطة تتـيح        ٧٢د املادة مدة دنيا مطلوبة. وحتدِّ
طلــب التســليم مباشــرة إىل املــدعي العــام املخــتص يف الدولــة املتلقِّيــة للطلــب. وتــنص     إرســال
مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال علـى اتبـاع         ٧٤واملـادة   ١٩٢٧مـن قـانون عـام     ١٩ املادة

إجراءات معجَّلة للقبض علـى األشـخاص املطلـوبني بصـفة مؤقتـة يف احلـاالت العاجلـة. ولـيس         
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من االتفاقية؛ ومع ذلـك، ميكـن    ٤٤من املادة  ١٣إىل  ١١ذ الفقرات لدى النيجر أحكام لتنفي
بــدء إجــراءات املالحقــة القضــائية بنــاء علــى طلــب الدولــة الطالبــة علــى أســاس تطبيــق أحكــام  
االتفاقية بشكل مباشـر. ويكفـل قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة احلـق يف احملاكمـة العادلـة يف مجيـع          

ة اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا املتعلقـة بتسـليم        مراحل اإلجراءات. وتتضمن اتفاقي
  املطلوبني العديد من األحكام ذات الصلة تعاجل أسباب الرفض والتشاور فيما بني الدول.

ووقـع النيجــر اتفاقـات بشــأن نقــل األشـخاص املــدانني، مـع نيجرييــا وليبيــا علـى ســبيل املثــال،      
ــز املــادة  هبــدف تنفيــذ األحكــام. وفيمــا يتعلــق بنقــل اإل   ــة، جتي ــانون  ٤٧جــراءات اجلنائي مــن ق

ــاد االقتصــادي         ــدول األخــرى األعضــاء يف االحت ــاء بال ــات االدع ــوال هليئ مكافحــة غســل األم
والنقدي لغرب أفريقيا أن تطلب إىل اجلهـاز القضـائي املخـتص اختـاذ التـدابري الالزمـة إذا رأت       

  املالحقة القضائية تواجه عقبات كبرية. أنَّ
    

    )٤٦عدة القانونية املتبادلة (املادة املسا    
يتضمن قانون مكافحـة غسـل األمـوال األحكـام الوحيـدة املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة          
اليت توجد يف تشـريع النيجـر، وتـدعمها األحكـام ذات الصـلة علـى الصـعيد الـوطين يف قـانون          

اخلـرباء. وقـد مـدد قـانون مكافحـة غسـل       اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باإلنابات القضـائية وآراء  
النيجــر علــى  قتشــمل الشخصــيات االعتباريــة. وصــدَّ األمــوال نطــاق تطبيــق هــذه األحكــام ل 

اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد وحماربته وعن بروتوكول اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب    
املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة.    بشـأن   أفريقيا املتعلق مبكافحـة الفسـاد، وكالمهـا يتضـمن أحكامـاً     

مــن االتفاقيــة  ٤٦مــن املــادة  ٣وإجــراءات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة املشــار إليهــا يف الفقــرة  
منصوص عليها يف قـانون مكافحـة غسـل األمـوال وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة. وحييـل النيجـر          

مي ملنتدى السـاحل مـع مراعـاة    املعلومات بدون احلاجة إىل طلب مسبق يف إطار التعاون اإلقلي
ــة لالحتــاد       ــة. وأحكــام الصــكوك اإلقليمي ــات ثنائي ضــمانات الســرية املنصــوص عليهــا يف اتفاق

يمــا بــني الــدول األطــراف فيهــا. األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا مطبقــة ف
ب منـه معلومـات   يستظهر النيجر بالسرية املصرفية لرفض تقدمي املساعدة للـدول الـيت تطلـ    وال

يف هذا الشأن، وقـد أفـادت السـلطات بأهنـا لبـت طلبـات للمسـاعدة املتبادلـة ال تنطـوي علـى           
اختــاذ تــدابري قســرية. ومثــول األشــخاص احملتجــزين بأنفســهم أمــام الســلطات منصــوص عليــه    

  أحكام قانون مكافحة غسل األموال وكذلك أحكام االتفاقات الثنائية واإلقليمية.  يف
علــى تعــيني ســلطة مركزيــة صــراحة، والســلطة    ١٩٢٧مــن قــانون عــام   ١٠ملــادة ا وال تــنص

ــة للمســاعدة       املســؤولة عــن طلبــات التســليم هــي وزارة العــدل. وقــد أقــرت االتفاقــات الثنائي
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املتبادلة، مثل االتفاقني املربمني مع اجلزائر وفرنسـا، بإحالـة الطلبـات عـن طريـق وزارة العـدل.       
ــالطلبــات تعــاجل أنَّ ورغــم  إشــعار إىل  النيجــر مل يوجــه أيَّ ا يف املمارســة العمليــة، فــإنَّ مركزي

كمـا ينبغـي توجيـه     مـن االتفاقيـة.   ٤٦مـن املـادة    ١٣األمني العام يف هذا الصدد، وفقا للفقرة 
الطلبات والرسائل املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة عرب القنـوات الدبلوماسـية، ويف احلـاالت    

  نقلها عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول). العاجلة ميكن
وجتيز أحكـام قـانون مكافحـة غسـل األمـوال ومـواد االتفاقـات الثنائيـة تقـدمي طلبـات للحصـول            

النيجـر ال يسـمح بعقـد جلسـات االسـتماع بتقنيـات التـداول        أنَّ على مزيد من املعلومات. غـري  
قــانون  مــن ٥٥ ســرية الطلبــات. وتفصــل أحكــام املــادة  بواســطة الفيــديو. وميكــن احلفــاظ علــى 

مكافحة غسل األموال أسـباب رفـض طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، وجيـوز للنيابـة العامـة          
قرار تصدره حمكمة برفض التنفيذ؛ وحييل النيجر أسباب الرفض إىل الدولـة الطالبـة   أيِّ استئناف 

. وتكفل االتفاقات الثنائية عدم التعرض للشهود حـال  على الفور، وجيب أن تكون أسبابا مربرة
ــالنيجر طــرف يف صــكوك االحتــاد        ــات، ف ــع االتفاق ــق بتوقي ــا يتعل ــإقليم النيجــر. وفيم ــرورهم ب م

  األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وقد أبرم عدة اتفاقات ثنائية.
    

  كة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتر    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨ (املواد

مـن االتفاقيـة، غـري أنـه      ٤٨مـن املـادة    ١دة لتنفيذ أحكـام الفقـرة   مل يعتمد النيجر تدابري حمدَّ
أبرم اتفاقات تعاون مباشـرة مـع هيئـات إنفـاذ القـانون يف دول أخـرى، علـى غـرار االتفـاق          

إىل أحكـام االتفاقيـة كأسـاس للتعـاون      أيضـاً يستند ع مع نيجرييا. كما ميكن للنيجر أن املوقَّ
أحكام فيما يتصل جبرائم الفسـاد املرتكبـة باسـتخدام     بني أجهزة الشرطة. وليست هناك أيُّ

  التكنولوجيا احلديثة.
أحكام بشأن التحقيقات املشتركة كمـا أنـه مل يـربم أيَّ اتفاقـات يف هـذا       ومل يعتمد النيجر أيَّ
خاصـة مبوجـب     ذلك، ال توجد أحكام تسـمح باسـتخدام أسـاليب حتـرٍّ    الصدد. وباإلضافة إىل

  من االتفاقية. ٥٠املادة 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
منتــدى السـاحل، متكــن   بفضـل اجلهــود املبذولـة علــى الصـعيد اإلقليمــي، وال سـيما مــع إنشـاء     

 أيضـاً قته دون اإلقليمية. وجتـدر اإلشـارة   النيجر من التعاون بفعالية مع دول املنطقة ودول منط
إىل وضع مشروع قـانون يتضـمن تعـديالت ذات صـلة علـى قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة. وقـد          
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ألحكـام   كـامالً  ن أنـه ميتثـل امتثـاالً   هذا خالل االسـتعراض القطـري وتبـيَّ   قُدِّم مشروع القانون 
ــن االســتجابة للمالحظــات     ــاده م ــن اعتم ــة. وســوف ميكِّ ــوان    االتفاقي ــاه حتــت عن ــواردة أدن ال

التحديات الـيت تواجـه التنفيـذ. كمـا أشـارت السـلطات النيجريـة إىل تكثيـف التعـاون الـوطين           
والدويل عقب استعراض تنفيذ االتفاقية، من خالل إرسال تقارير عن التحريـات والتحقيقـات   

  واحلصول على املساعدة من سلطات بلدان أخرى. وتنظيم بعثات مشتركة
  

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  التدابري القائمة حاليا ملكافحة الفساد: سوف تساعد اإلصالحات التالية على تعزيز

اعتمــاد مشــروع قــانون يهــدف إىل اســتكمال قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة بإضــافة      •  
  أحكام بشأن التعاون الدويل؛

جرائم الفساد موجبة للتسليم والنظر اعتماد التدابري التشريعية الالزمة لضمان اعتبار   •  
مــن  ٢و ١يف املوافقــة علــى طلبــات التســليم يف غيــاب ازدواجيــة التجــرمي (الفقرتــان 

  )؛٤٤املادة 
املطلــوبني القائمــة املتعلقــة بغســل األمــوال مــن أجــل   توســيع نطــاق أحكــام تســليم  •  

  )؛٤٤من املادة  ٩تبسيط وتسريع اإلجراءات (الفقرة 
ملنصوص عليها بالنسـبة لألشـخاص اخلاضـعني للمالحقـة القضـائية      ضمان احلقوق ا  •  

  )٤()؛٤٤من املادة  ١٥و ١٤(الفقرتان 
النظر يف إبرام اتفاقـات أو ترتيبـات إضـافية بشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم           •  

  )؛٤٥(املادة 
اعتماد تـدابري تشـريعية بوجـه عـام لتوسـيع واسـتكمال اإلطـار القـانوين للمسـاعدة            •  

ــانون مكافحــة غســل        ال ــة وق ــراءات اجلنائي ــانون اإلج ــوارد يف ق ــة ال ــة املتبادل قانوني
  )؛٤٦من املادة  ٣إىل  ١األموال فيما خيص جرائم الفساد (الفقرات 

النظر يف اختاذ التـدابري الالزمـة لتلبيـة طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف غيـاب           •  
  )؛٤٦من املادة  ٩ازدواجية التجرمي (الفقرة 

إخطار األمني العام لألمم املتحدة بالسلطة املركزية املسماة واللغة أو اللغات املقبولة   •  
  ؛)٤٦من املادة  ١٤و ١٣(الفقرتان  إليداع طلبات املساعدة القانونية املتبادلة

                                                         
 تطور الحق للزيارة القطرية: أكدت السلطات النيجرية أن الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية باتا يكفالن )٤(  

 حقوق أي شخص خاضع للمالحقة القضائية بعد اإلصالحات التشريعية اليت أُدخلت.
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النظر يف السماح بعقـد جلسـات االسـتماع للشـهود أو اخلـرباء باسـتخدام تقنيـات          •  
  )؛٤٦من املادة  ١٨يديو (الفقرة التداول بواسطة الف

اعتماد تـدابري لتنظـيم حـاالت الـرفض احملتمـل لطلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة            •  
  )٥()؛٤٦من املادة  ٢٦إىل  ٢٤، و٢٢(الفقرات 

 ٢٨التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات تتحملها الدولة املتلقية للطلـب (الفقـرة    توضيح أنَّ  •  
  )؛٤٦من املادة 

  )؛٤٦من املادة  ٢٩توفري نسخ من الوثائق غري املتاحة لالطالع العام (الفقرة   •  
ختاذ تدابري تسمح بالتعاون مـع الـدول األطـراف األخـرى علـى تعزيـز الكفـاءة يف        ا  •  

  )؛٤٨من املادة  ١تطبيق القوانني على جرائم الفساد (الفقرة 
ــة باســتخدام  إتاحــة التعــاون مــع الــدول األخــرى للتصــدي جلــرائم ال     •   فســاد املرتكب

  )؛٤٨من املادة  ٣التكنولوجيات احلديثة (الفقرة 
النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف إلنشاء هيئـات حتقيـق     •  

  )؛٤٩مشتركة (املادة 
حة، للسـماح باسـتخدام أسـاليب    اختاذ ما قد يلزم من تدابري، يف حدود اإلمكانيات املتا  •  

  ).٥٠خاصة وإبرام اتفاقات الستخدام هذه التقنيات يف إطار التعاون الدويل (املادة  حترٍّ
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  
أفــاد النيجــر باالحتياجــات التاليــة املطلوبــة مــن املســاعدة التقنيــة فيمــا يتعلــق بتســليم املطلــوبني  

ــى      واســت ــة؛ واحلصــول عل ــذ االتفاقي خدام أســاليب التحــري اخلاصــة: وضــع خطــة عمــل لتنفي
دة مساعدة ميدانية من خبري متخصـص يف مكافحـة الفسـاد؛ واالطـالع علـى املمارسـات اجليِّـ       

  والدروس املستفادة يف تطبيق عدة أحكام من االتفاقية.
مــا خيــص نقــل األشــخاص  وعــالوة علــى ذلــك، حــدد النيجــر االحتياجــات املطلوبــة التاليــة في  

  معاهدة منوذجية وخطة عمل لتنفيذ االتفاقية وبرنامج لبناء القدرات. احملكوم عليهم: وضع
وفيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون فيمـا بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون، أفـاد النيجـر        

  رنامج لبناء القدرات.وضع خطة عمل لتنفيذ االتفاقية وب باالحتياجات املطلوبة التالية:
  

                                                         
 أكدت السلطات أنَّ هذه التدابري قد اعتمدت. تطور الحق للزيارة القطرية:  )٥(  


