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 موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن    ٢٠٠٨مـــارس / آذار١٧رســـالة مؤرخـــة    
بــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧١رئيــسة جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بــالقرار    مــن

 اإلرهاب مكافحة
 

 مـن  ٦قـدم مـن النيجـر عمـال بـالفقرة           تلقت جلنة مكافحـة اإلرهـاب التقريـر املرفـق امل           
 ).انظر املرفق) (٢٠٠١ (١٣٧٣قرار ال

 .تنة تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارمها من وثائق جملس األمنوأرجو مم 
 جوريكا نيفن ) توقيع(

 جملس األمن املنشأة عمال بالقرار جلنة رئيس
 بشأن مكافحة اإلرهاب) ٢٠٠١ (١٣٧٣
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 ]بالفرنسية: األصل[

 املرفق
 

ــفوية مؤرخــة      ــذكرة ش ــارس / آذار١٠م ــة    ٢٠٠٨م ــة الدائم ــن البعث ــة م  موجه
لـدى األمـم املتحـدة إىل رئيـسة جلنـة جملـس األمـن املنـشأة عمـال بـالقرار                 للنيجر  
 اإلرهاب بشأن مكافحة) ٢٠٠١ (١٣٧٣

 
ــة         ــسة جلن ــدى األمــم املتحــدة حتياهتــا إىل رئي ــة النيجــر ل ــة الدائمــة جلمهوري تقــدم البعث

  بـشأن التـدابري الـيت اختـذهتا        ٢٠٠٧مكافحة اإلرهـاب وتتـشرف بـأن توافيهـا طيـه بتقريـر عـام                
 ).انظر الضميمة(ملكافحة اإلرهاب النيجر 
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 الضميمة
 

 املقــدم إىل جلنــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة ٢٠٠٧ لعــام للنيجــرالتقريــر الــوطين   
 جمللس األمن باألمم املتحدة

 
وعيــا بــاخلطر الــذي تــشكله أعمــال اإلرهــاب علــى الــسالم واألمــن الــدوليني، طلــب     

 والـصادر عـن جملـس       ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلول ٢٨املؤرخ   ١٣٧٣اجملتمع الدويل، مبوجب القرار     
األمن باألمم املتحـدة، وغـريه مـن الـصكوك العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب، مـن الـدول أن تـصبح                       
أطرافا يف تلك الصكوك وأن تقوم بتصديقها وباختاذ مجيـع التـدابري اإلضـافية ملنـع وقمـع متويـل                    

ميـع الوسـائل القانونيـة، ومنـع حتركـات          اإلرهاب والتحـضري ألي عمـل إرهـايب يف أراضـيها جب           
اإلرهــابيني عــن طريــق فــرض ضــوابط فعالــة علــى احلــدود وعلــى إصــدار أوراق إثبــات اهلويــة    

ــسفر  ــائق ال ــادل        . ووث ــف تب ــاس ســبل تكثي ــدول التم ــن ال ــسها م ــصكوك نف ــذه ال ــضي ه وتقت
دويل والـوطين،  ين الـ املعلومات املتعلقة بالعمليات والتعجيل به، وتبـادل املعلومـات وفقـا للقـانو       

سيما مـن خـالل ترتيبـات واتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف، علـى منـع وقمـع                     والتعاون، ال   
كمــا أهنــا تــدعوها إىل زيــادة التعــاون وإىل . أعمــال اإلرهــاب واختــاذ إجــراءات ضــد مرتكبيهــا

 التطبيــق الكامــل لالتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة، وكــذلك للقــرارين املتــصلني باإلرهــاب
 .وغريمها) ٢٠٠١ (١٣٦٨و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧

وقامت احلكومة النيجرية باختاذ عدة تدابري وفاء بتلك املقتضيات بصفتها دولة عـضوا              
 :قد جتسدت تلك التدابري فيما يليو. يف األمم املتحدة وحرصا على احترام القانون الدويل

 صديقها؛االنضمام إىل الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب وت • 
 كوك يف النظام القانوين الداخلي؛دمج تلك الص • 
 ؛١٣٧٣دمج أحكام القرار  • 
 مكلفة مبتابعة القرارات املتخذة؛إنشاء هياكل  • 
 .اتفاقات ثنائية ومتعددة األطرافوأخريا، وضع  • 

 
 تدابري االنضمام والتصديق -أوال  

مـن الـصكوك   ) ١٠(يتبني من آخر استعراض حلالة التصديق أن النيجر صدقت عشرة         
 .صكا) ١٦( البالغ عددها ستة عشر العاملية القائمة ملكافحة اإلرهاب
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 :وك العاملية اليت صدقتها النيجرويوضح اجلدول التايل قائمة الصك
 مالحظة رسالة التصديق مرسوم اإلصدار القانون املوضوعالرقم
ــض     ١ ــاجلرائم وبعــ ــة بــ ــة املتعلقــ االتفاقيــ

ملرتكبـــة علـــى مـــنت األفعـــال األخـــرى ا
 املعتمـــــدة بطوكيـــــو، يف  الطـــــائرات،

 .١٩٧١ فرباير/شباط ١٩

 املـــــــؤرخ ٠٣-٧١رقـــــــم 
نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين ٢٩

١٩٧١ 

   

اتفاقية مكافحة االستيالء غري املـشروع       ٢
علــى الطــائرات، املعتمــدة بالهــاي يف    

ــباط ١٦ ــر /ش  واملوقعــة يف ١٩٧٠فرباي
 .١٩٧١فرباير / شباط١٩

خ  املـــــــؤر٣٠-٧١رقـــــــم 
 ١٩٧١سبتمرب /أيلول ٦

N 76-195/PCMS/MAE/C 
ــؤرخ  ــشرين ٢٠املــــ  تــــ

 ١٩٧٦نوفمرب /الثاين

  

اتفاقيـــة قمـــع األعمـــال غـــري املـــشروعة  ٣
املوجهـــة ضـــد ســـالمة الطـــريان املـــدين 

 ٢٣املعتمـــــــــــــــدة مبونتريـــــــــــــــال يف 
 .١٩٧١سبتمرب /أيلول

 املـــــــــؤرخ ٩-٧٢رقـــــــــم 
 ١٩٧٢أبريل /نيسان ٥

مــارس /آذار ٦يف عــت وقّ 
ــّد١٩٧٢ قت يف  وصــــــــــ

 ١٩٧٢سبتمرب /أيلول ١

 

اتفاقيــــة منــــع اجلــــرائم املرتكبــــة ضــــد   ٤
األشخاص املتمتعني حبمايـة دوليـة، مبـن       
فيهم املوظفون الدبلوماسيون، واملعاقبـة     

ــانون ٤عليهــــــــا، املعتمــــــــدة يف   كــــــ
 .١٩٧٣ديسمرب /األول

ــم   ــوم رقــــ  ١٠-٨٥املرســــ
ــؤرخ يف  ــار١٣املـ ــايو / أيـ مـ

١٩٨٥ 

N 85-61/PCMS/MAE/C 
يونيـه  / حزيران ٥املؤرخ  
١٩٨٥ 

ــانو١٤عـــــت يف وقّ ن  كـــ
 ١٩٧٣ديــــــــسمرب /األول

ــّد قت يف وصــــــــــــــــــــــــــ
يونيــــــــه  /حزيــــــــران  ١٧

١٩٨٥ 

 

االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهـائن،       ٥
ديــسمرب / كـانون األول ١٨املعتمـدة يف  

 .)األمم املتحدة (١٩٧٩

ــم   ــانون رقــــــــــــــ القــــــــــــــ
 املــــــــــــؤرخ ٠٤٤-٢٠٠٣
نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين ١٧

٢٠٠٣ 

 Letter/R n. 0036/PRM 
ــة  ــول ١٤املؤرخـــــ  /أيلـــــ

 ٢٠٠٤سبتمرب 

BE n.105 /MAE/C/DAJC Mult 1

ــة  ٢٨املؤرخــــــــــــــــــــــــ
 يف٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول
MPN 

الربوتوكول املتعلق بقمع أعمال العنـف      ٦
غــري املــشروعة يف املطــارات الــيت ختــدم  
الطريان املدين الـدويل، املوقـع مبونتريـال        

 .١٩٨٨فرباير / شباط٢٤يف 

 ٠٩-٢٠٠٤القـــانون رقـــم 
ــؤرخ   كـــــــــــانون ٢املـــــــــ

 ٢٠٠٤يناير /الثاين

Decret n. 2004-243/PRM/MAE/C 
ــؤرخ  ــول١٣املــــ  / أيلــــ

 .٢٠٠٤سبتمرب 

Lettre/R n. 0029/PRM 
يوليـــه / متـــوز٢٩املؤرخـــة 
٢٠٠٤ 

BE n. 91/MAE/C/DAJC Mult 1 
ــة   / آب٢٧املؤرخــــــــ
 يف ٢٠٠٤أغـــــسطس 

MPN 
اتفاقيـــة قمـــع األعمـــال غـــري املـــشروعة  ٧

 املالحــة البحريــة،  ضــد ســالمةاملوجهــة
ــدة يف  ــارس / آذار١٠املعتمــ  ١٩٨٨مــ

 ).إيطاليا(بروما 

 ٤٣-٢٠٠٤القـــانون رقـــم 
 تـــــــــشرين  ١٧املـــــــــؤرخ  

 ٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

 Letter/R n. 0045/PRN 
ــة  ــول ١٤املؤرخـــــ / أيلـــــ

 ٢٠٠٤سبتمرب 

BE n.102/MAE/C/DAJC Mult 1  
/  أيلــــول٢٨املؤرخــــة 
 ويف ٢٠٠٧ســـــــبتمرب 

MPN 
ــز ا  ٨ ــة متييـ ــتيكية  اتفاقيـ ــرات البالسـ ملتفجـ

ــال    ــدة مبونتريـ ــشفها، املعتمـ ــرض كـ بغـ
 .١٩٩١مارس / آذار١يف ) كندا(

 ٠٤٢-٢٠٠٣القانون رقم   
/  تــشرين الثــاين١٧املــؤرخ 
 ٢٠٠٣نوفمرب 

 Letter/R n. 0038/PRN 
ــة  ــول١٤املؤرخـــــ /  أيلـــــ

 ٢٠٠٤سبتمرب 

BE n.103/MAE/C/DAJC Mult 1  
/  أيلــــول٢٨املؤرخــــة 

 يف ٢٠٠٤ســـــــــبتمرب  
MPN 

الربوتوكول املتعلق بقمـع األعمـال غـري         ٩
املشروعة املوجهة ضد سالمة املنـشآت      
الثابتـة املوجـودة علـى اجلـرف القـاري،      

ــا(املعتمــد برومــا  /  آذار١٠، يف )إيطالي
 .١٩٨٨مارس 

 ٣٥-٢٠٠٤القـــانون رقـــم 
ــؤرخ  ــران٢املـ ــه / حزيـ يونيـ
٢٠٠٤ 

Decret n. 2004-28/PRM/MAEC/C 
 ١٣املـــــــــــــــــــــــــــؤرخ 

 ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

Letter/R n. 0030/PRN  
ــه /  متــوز٢٩املؤرخــة  يولي
٢٠٠٤ 

BE n. 00092/M AE/C/DA JC Mult 1 
ــة   / آب٢٧املؤرخــــــــ
 يف ٢٠٠٤أغـــــسطس 

MPN 

ــة الدوليــــة لقمــــع اهلجمــــات     ١٠ االتفاقيــ
ــة بالقنابــــل، الــــيت اعتمــــدهتا     اإلرهابيــ
اجلمعية العامة لألمم املتحـدة بنيويـورك       

.١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٥يف 

 ٠٤٠-٢٠٠٣لقانون رقم   ا
ــؤرخ  ــاين ٧املـ ــشرين الثـ /  تـ
 ٢٠٠٣نوفمرب 

 Letter/R n. 0040/PRN 
ــة  ــول١٤املؤرخـــــ /  أيلـــــ

 ٢٠٠٤سبتمرب 

BE n.104/MAE/C/DAJC Mult 1 
/  أيلــــول٢٨املؤرخــــة 

 ٢٠٠٤ســــــــــــــــبتمرب 
 MPN يف

االتفاقية الدولية لقمع متويـل اإلرهـاب،        ١١
الـــيت اعتمـــدهتا اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم  

/  كـانون األول   ٩بنيويـورك يف    املتحدة  
 .١٩٩٩ديسمرب 

 ٠٤١-٢٠٠٣القانون رقم   
 تـــــــــشرين  ١٧املـــــــــؤرخ  

 ٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

Decret n. 2004-250/PRN/MAE/C 
ــؤرخ  ــول١٣املــــ /  أيلــــ

 ٢٠٠٤سبتمرب 

Letter/R n. 0035/PRN 
ــة   ٢٧املؤرخــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٠٤أغسطس /آب

BE n. 006316/MAE/C/DA JC Mult 1 
/  أيلــــول١٠املؤرخــــة 

 يف ٢٠٠٤ ســـــــــبتمرب 
 مقر األمم املتحدة
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 مالحظة رسالة التصديق مرسوم اإلصدار القانون املوضوعالرقم
اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد النوويــة،   ١٢

ــا يف  ــدة بفيينـــ ــارس / آذار١٣املعتمـــ مـــ
١٩٨٠. 

 ٠٢٣-٢٠٠٤القانون رقم   
ــؤرخ  ــران٢املـ ــه / حزيـ يونيـ
٢٠٠١ 

 Letter/R n. 0028/PRN 
يوليـــه / متـــوز٢٨ املؤرخـــة
٢٠٠٤ 

BE n. 0561/MAE/C/DAJ C Mult 1 
املؤرخـــــــــــــــــــــــــــــــة 

ــسطس /آب ١٨ أغـــــــ
، واليت أحيلـت    ٢٠٠٤

إىل املدير العام للوكالة    
  الدولية للطاقة الذرية

قــد أودعــا لــدى ) ٩(و ) ٨(مــن صــكوك التــصديق ) ٢(وجتــدر اإلشــارة إىل أن اثــنني  
األمانة العامة لألمم املتحدة وليس لدى أمانة منظمة الطريان املـدين الـدويل أو االحتـاد الروسـي                 

 .العظمى وأيرلندا الشماليةطانيا أو اململكة املتحدة لربي
وتبــذل حكومــة مجهوريــة النيجــر قــصاراها مــن أجــل إيــداع صــكوك التــصديق وفقــا     
 .الئمة بغية تسجيلها حسب األصولللطريقة امل
ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣١ومن جهة أخرى، اعتمـدت احلكومـة أخـريا يف يـوم اخلمـيس        
ال اإلرهـاب النـووي الـيت اعتمـدت          مشروع قانون تصديق االتفاقية الدولية لقمع أعمـ        ٢٠٠٨

 .٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣نيويورك يف ب
 .ر إىل اجلمعية الوطنية العتمادهوسوف حيال مشروع القانون املذكو 
 ســوى ثالثــة  ١٦ة البــالغ عــددها  وإىل حــد اآلن، مل يبــق مــن بــني الــصكوك العامليــ      

 :تعتمدها، وهي كما يليمن الصكوك اليت مل تصدقها النجري أو  )٣(
 ؛٢٠٠٦يوليه / متوز٨قع بفيينا يف تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية، املو • 
بروتوكول اتفاقية قمع األعمال غري املـشروعة املوجهـة ضـد سـالمة املالحـة البحريـة،                  • 

 ؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٤املربم بفيينا يف 
 ري املــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة ل غــالربوتوكــول املتعلــق بربوتوكــول قمــع األعمــا   • 

ــرف ا    ــى اجلـ ــودة علـ ــة املوجـ ــشآت الثابتـ ــدن يف   املنـ ــع بلنـ ــاري، املوقـ ــشرين ١٤لقـ  تـ
 .٢٠٠٥أكتوبر /األول

 
 رجالتدابري التشريعية اليت اختذهتا الني -ثانيا  

 املنــشئ للقــانون  ١٩٦١يوليــه / متــويز١٦ املــؤرخ ٢٦-٦١ُيخــصِّص القــانون رقــم    
، ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ١٣ املـؤرخ    ٢٥-٢٠٠٣عـدَّل واملـتمم بالقـانون       اجلنائي يف النيجر، امل   

 ... عدة أحكام لقمع االعتـداءات علـى األفـراد واجلنايـات واجلـرائم املرتكبـة ضـد املمتلكـات                  
 :ل ال احلصر إىل األحكام التاليةوميكن اإلشارة بصورة رئيسية وعلى سبيل املثا
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لقـانون اجلنـائي مجيـع أعمـال العنـف جترميـا             واألحكام اليت تليه من ا     ٢٢٢جيرم احلكم    
كـــررا مـــن اتفاقيـــة قمـــع األعمـــال      م١أ و -١وهـــذه األحكـــام مطابقـــة للمـــادتني    . عامـــا
والربوتوكــول املتعلــق ) ١٩٧١مونتريــال (املــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة الطــريان املــدين  غــري

ملكمــل ين الــدويل، ابقمــع أعمــال العنــف غــري املــشروعة يف املطــارات الــيت ختــدم الطــريان املــد   
 .لالتفاقية املذكورة أعاله

ب  -  مكـررا ١د و    - ١ج و    - ١ب و    - ١ أما اجلرائم املنصوص عليها يف املـواد       
 ٣٨٥ و ٣٨٤ و ٣٨٠ و  ٣٧٩ و   ٣٧٨االتفاقيـة املـذكورة، فهـي مـشمولة جزئيـا بـاملواد              من

 .من القانون اجلنائي
، )١٩٧٠الهـاي،  (شروع علـى الطـائرات   وفيما يتعلق باتفاقية قمع االسـتيالء غـري املـ       

 .ت النيجرية أحكام تلك االتفاقيةتطابق التشريعا
 املترتبـة  ١-٣٩٩فقد أُدجمت املادة األوىل من االتفاقية يف القانون اجلنائي ضمن مادتـه      

 ).٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ املؤرخ ٢٦-٢٠٠٣القانون  (٢٠٠٣على إصالح عام 
خص يقوم، بالعنف أو بواسطة التهديـد بـالعنف،         كل ش ”ومبوجب ذلك احلكم، فإن      

ــراوح بــني        ــدة تت ــسجن م ــا، يعاقــب بال ــالتحكم فيه ــى طــائرة أو ب   ســنوات١٠باالســتيالء عل
 .سنة ٢٠ و

ــروح أو    ــال جـ ــتتراوح بـــني  وإذا جنمـــت عـــن تلـــك األفعـ ــة سـ ــإن العقوبـ ــراض، فـ   أمـ
 . سنة٣٠ و ٢٠

ق اجلـــاين وإذا جنـــم عنـــها مـــوت شـــخص واحـــد أو عـــدة أشـــخاص، يـــصدر يف حـــ   
 .باإلعدام حكم

ــة     ــة املنــصوص عليهــا يف الفقــرة الفرعي ــة إىل الــسجن مــدة  ١ويف احلال ، ختفــض العقوب
 سـنوات، إذا قـام الظـنني مـن تلقـاء نفـسه بتـسليم مقاليـد         ١٠ سنوات وأقل مـن      ٥تتراوح بني   

 .التحكم يف الطائرة إىل قائدها أو إىل السلطات املشروعة

 ومـا يتلومهـا مـن مـواد تقمـع االعتـداءات علـى احلريـة             ٢٦٦ و   ٢٦٥ كما أن املـادتني    
مطابقة ألحكـام االتفاقيـة الدوليـة ملناهـضة أخـذ           ) االعتقاالت واالحتجازات التعسفية  (الفردية  
 ). من القانون اجلنائي٢٠٨ و ٤٩ و ٤٨ و ٢انظر أيضا املواد ) ١٩٧٩نيويورك، (الرهائن 
ــشر      ــين ع ــة االث ــصكوك العاملي ــصديق ال ــاب، قامــت النيجــر    ) ١٢(وبت ملكافحــة اإلره

 .كوك يف نظامها القانوين الداخليبإصالحات عريضة هتدف إىل دمج تلك الص
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 :قت اإلصالحات باجملاالت التاليةوتعل 
 

 القانون اجلنائي -ألف  
ــانون  (٢٠٠٣م فــضال عــن اإلصــالحات الــيت أجريــت يف عــا      املــؤرخ ٢٥-٢٠٠٣ق

ــران ١٣ ــدل للقــانون ٢٠٠٣يونيــه /حزي ــم  املع ــوز١٦ املــؤرخ ٢٧-٦١ رق  ١٩٦١يوليــه / مت
ــائي   ــانون اجلن ــشئ للق ــوزراء أخــريا، يف    )املن ــس ال ــر جمل ــانون ١٧، أق ــاينك ــاير / الث ، ٢٠٠٨ين

ويـدمج مـشروع القـانون املـذكور الـصكوك العامليـة            . مشروع القانون املعدل للقـانون اجلنـائي      
 .ومل تصدقها بعد ٢٠٠٥اليت اعتمدهتا النيجر يف عام 

 .املي ملكافحة اإلرهاب يف النيجرلك املشروع بإعمال اإلطار القانوين العويسمح ذ 
 :ايل سيتم جترمي األفعال التاليةوبالت 

 دين ووسائل النقل الربي والنهري؛مجيع اجلرائم املرتكبة ضد سالمة الطريان امل - 
ــة    -  ــة ضــد ســالمة الــسفن واملنــصات الثابت ت ومــن اآلن فــصاعدا، غــد . اجلــرائم املرتكب

ختضع ألحكام القانون اجلنائي أعمـال العنـف املرتكبـة ضـد شـخص يوجـد علـى مـنت           
ســفينة أو منــصة ثابتــة، إذا كــان مــن شــأن تلــك األعمــال أن تعــرض للخطــر ســالمة    
ــام بتــدمري ســفينة أو منــصة ثابتــة أو إحلــاق      مالحــة الــسفينة أو املنــصبة الثابتــة، أو القي

 :على األفعال التاليةألمر ينطبق ونفس ا. أضرار بتلك املنشآت
 أخذ الرهائن؛ - 
 اجلرائم املتركبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية؛ - 
 ؛اهلجمات اإلرهابية باملتفجرات - 
جهــاز بقــصد التــسبب يف وفــاة شــخص     حيــازة مــواد إشــعاعية أو صــنع أو حيــازة      - 

 . بالبيئةار جسيمة باملمتلكات أوإحلاق أذى خطري جبسده، أو بقصد إيقاع أضر أو
 

ويعد استخدام مواد أو أجهزة إشعاعية بأي طريقة كانت عمال مـن أعمـال اإلرهـاب         
 .النووي اليت ختضع ألحكام القانون اجلنائي

ويعاقب مشروع القانون أيضا على متويل اإلرهاب، فاإلقدام عمدا علـى تـوفري أمـوال             
بقـصد أن تـستخدم أو، مـع        أو مجعها، بصورة مباشرة أو غري مباشـرة وبطـرق غـري مـشروعة،               

العلــم بأهنــا ستــستخدم، كليــا أو جزئيــا، يف ارتكــاب أعمــال إرهابيــة، صــار خاضــعا للعقوبــة    
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وعـة اسـتخداما   مبوجب هذا القانون، وتثبت اجلرمية حىت يف حـال عـدم اسـتخدام األمـوال اجملم     
 .فعليا يف ارتكاهبا

 عدة من اجلرائم الـيت      وخيضع للعقوبة أيضا جتنيد األشخاص هبدف ارتكاب واحدة أو         
 .ينص عليها مشروع القانون املذكور أو هبدف املشاركة فيها

. أمــا بالنــسبة للتقــادم، فــإن املــشروع يقتــرح نظامــا مــستثىن مــن قواعــد النظــام العــام     
ــادة    ــام امل ــد   ٢٢-٣٩٩فبموجــب أحك ــة بع ــادم اجلرمي ــد    ١٠، تتق ــة بع ــادم جلناي  ســنوات وتتق

 .سنة ٢٠
ص، ختضع مجيع اجلرائم الختصاص احملكمة االبتدائيـة يف نيـامي           وفيما يتعلق باالختصا   

 .كربى يف نيامي بالنسبة للجناياتاجلنح وحمكمة اجلنايات البفيما يتعلق 
وتستثىن مدة احلبس االحتياطي كذلك من قاعـدة القـانون العـام، حيـث صـارت تبلـغ                 

 . ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة٧٢
 

 نائيةقانون اإلجراءات اجل –باء  
 املــــؤرخ ٠٢٦-٢٠٠٣القــــانون  (٢٠٠٤  و٢٠٠٣يتــــضح مــــن تعــــديالت عــــامي  

ــانون ٢٠٠٣يونيـــه /حزيـــران ١٣ ــار ١٦ املـــؤرخ ٢١-٢٠٠٤ والقـ  املعـــدل ٢٠٠٤مـــايو /أيـ
قـانون اإلجـراءات   املنـشئ ل  ١٩٦١أغسطس  / آب ١٤ املؤرخ   ٣٣-٦١مبوجبهما القانون رقم    

 اختـصاص توسـيع   حيـرص علـى     شرع النيجـري     أن املـ   القائمـة بالفعـل،   حكام  ن األ ، وم )اجلنائية
 واجلنح املرتكبة يف اخلارج، وذلك بالتوجه قدر اإلمكان حنـو           ناياتشمل اجل ياحملاكم النيجرية ل  

ــدأ  ــسليم ”مب ــواد  (“احملاكمــة أو الت ــق ). ٦٤٨  و٦٤٧  و٦٤٣  و١-٦٤٢  و٦٤٢امل فبتطبي
 .احملاكم النيجريةجرمية عن اختصاص أي تند هذا املبدأ، لن 

 
  احملاكم النيجريةاختصاص  

 األفعال املرتكبة يف النيجر - 
اإلجـراءات اجلنائيـة حمـاكم النيجـر        قانون   من   ٦٤٦  و ٣٦٣  و ٤٧  و ٤٢ختول املواد    

 . يف النيجرركاهنااملرتكبة يف النيجر أو اليت ارُتكب أحد أجلرائم النظر يف مجيع ااختصاص 
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 األفعال املرتكبة يف اخلارج - 
 

 ن نيجريمواطبيد  • 
يف  اختـصاص النظـر   اإلجـراءات اجلنائيـة احملـاكم النيجريـة         قانون   من   ٦٤٢ختول املادة    

ــات  ــها  اجلناي تلــك اجلــرائم  ون يف اخلــارج مــواطن نيجــري شــريطة أن تكــ  واجلــنح الــيت يرتكب
 . قانون البلد الذي ارُتكبت فيهخاضعة للعقوبة مبوجب

 
 أجنيببيد  • 

النظـر  اختـصاص  إلجراءات اجلنائيـة احملـاكم النيجريـة        اقانون   من   ١-٦٤٢ختول املادة    
 .النيجر إذا كانت الضحية نيجرية اجلنسيةراضي يف اجلرائم اليت يرتكبها أجانب خارج أ

 :، اتُّخذت التدابري التالية١٣٧٣وفيما يتعلق بالقرار  
 املتعلق بـاألمن    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١ املؤرخ   ١٧-٢٠٠٦انظر أيضا القانون رقم      

 .السالمة النوويني واحلماية من خماطر اإلشعاعات املؤينةو
 

 :١٣٧٣فيما يتعلق بالقرار  – جيم 
 

 :١الفقرة   
عــالوة علــى تــصديق النيجــر علــى االتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب،      )أ( 

م ع قـانون يعـدل ويـتم    مـشرو ٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاين   ١٧لوزراء بتـاريخ    ااعُتمد يف جملس    
 .تقمع متويل اإلرهاباليت  ١٧-٣٩٩املادة ضمنه ن اجلنائي والقانو

دة  مـن القـانون نفـسه، ُيعاقـب بالـسجن مـ            ١٢-٣٩٩املادة  أحكام  ومبوجب   )ب( 
 ســنة كــل مــن أقــدم عمــدا علــى تــوفري أمــوال أو مجعهــا بــأي وســيلة    ٣٠و  ١٥تتــراوح بــني 

صد أن تــستخدم كانــت، وســواء بــصورة مباشــرة أم غــري مباشــرة، وبطــرق غــري مــشروعة، بقــ 
 .مع العلم بأهنا ستستخدم، كليا أو جزئيا، يف ارتكاب عمل إرهايب أو

على النحو املـذكور؛    اجملموعة   األموال   مصادرةاملادة نفسها على     تلك   وتنص )ج( 
 .األموال األصول و على جتميد٢٦-٣٩٩يف حني تنص املادة 
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 :٢الفقرة   
ولية لقمع متويل اإلرهاب الـيت حتظـر   قت النيجر على االتفاقية الد صّد )ب( و) أ( 

عــة عليهــا تقــدمي أي شــكل مــن أشــكال الــدعم للكيانــات أو األشــخاص         علــى الــدول املوقّ 
 .املتورطني يف أعمال إرهابية

، املتعلــق بوضــع  ١٩٩٧يونيــه / حزيــران٢٠ املــؤرخ ٠١٦-٩٧إن القــانون  )ج( 
كـب جرميـة متـس بالـسلم        ، مركـز الالجـئ ألي شـخص ارت        ٣نح، مبوجب مادته     مي لالجئني ال ا

 يف فترة سابقة لقبوله بـصفته الجئـا،        ملستقبلبلد ا  ال  ذات طابع سياسي خارج     غري أو أي جرمية  
 .أو ارتكب أفعاال خمالفة ألهداف األمم املتحدة ومبادئها

 . يعاقب مشروع القانون على األفعال اإلرهابية وعلى متويلها )هـ( و) د( 
 مـن االتفاقيـة الدوليـة لقمـع متويـل           ١٥  و ١٤  و ١٣  و ١٢عالوة على املواد     )و( 

اإلرهاب اليت تتناول املساعدة القضائية املتبادلة، وقعـت النيجـر علـى اتفاقيـات ثنائيـة ومتعـددة               
 ).انظر القائمة أدناه(األطراف هبذا الشأن 

 
 :قائمة اتفاقيات واتفاقات التعاون القضائي - ٨ 

 ورية النيجر واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطيـة الـشعبية      اتفاقية التعاون القضائي بني مجه     - ١
 )١٩٨٤أبريل / نيسان١٢نيامي يف (

نيـامي   (اتفاقية التعاون يف امليدان القضائي بـني مجهوريـة النيجـر واجلمهوريـة الفرنـسية        - ٢
 )١٩٧٧فرباير / شباط١٩يف 

نيـــــامي يف (بـــــني النيجــــر ومــــايل   قــــضاء  االتفاقيــــة العامــــة للتعـــــاون يف ميــــدان ال    - ٣
 )١٩٦٠أبريل /يسانن ٢٢

اتفاق التعاون القـضائي بـني حكومـة مجهوريـة النيجـر واحلكومـة العـسكرية االحتاديـة                   - ٤
 ١٩٩٠يوليه / متوز١٨مايدوغوري يف لنيجرييا املوقع يف 

ــدول األ     - ٥ ــني الـ ــضائي بـ ــدان القـ ــاون يف امليـ ــة بالتعـ ــة املتعلقـ ــرافاالتفاقيـ ــاق طـ  يف اتفـ
ــدم ــس  ع ــداء وامل ــدفاع املوقّ االعت ــة يفاعدة يف شــؤون ال ــسان٢١ نواكــشوط يف ع /  ني
 ١٩٨٧ أبريل

 املتعلقـة بتـسليم     CEDEAO/A/PI/8/94فريقيـا   اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أ     اتفاقية   - ٦
  يف أبوجا١٩٩٤أغسطس / آب٦قعة يف املورمني اجمل
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ــة  - ٧ ــرب    اتفاقيـ ــدول غـ ــصادية لـ ــة االقتـ ــا أاجلماعـ ــة اCEDEAO/A/PI/7/92فريقيـ  ملتعلقـ
ــدة    ــائي املعتمـ ــال اجلنـ ــة يف اجملـ ــضائية املتبادلـ ــساعدة القـ ــار يف باملـ ــوز٢٩ يف داكـ /  متـ

 ١٩٩٢ يوليه
املتبادلة بني الدول األعضاء يف جملـس الوفـاق املوقعـة           القضاء  اتفاقية التعاون ومساعدة     - ٨

 ١٩٩٧فرباير / شباط٢٠اموسوكرو يف يف ي
يـسري املوقعـة    تحكـيم بـني النيجـر واالحتـاد السو        معاهدة الصلح والتسوية القضائية وال     - ٩

 ١٩٦٣أغسطس / آب٢يف 
اعــة االقتــصادية اجلماتفــاق التعــاون يف جمــال الــشرطة اجلنائيــة بــني الــدول األعــضاء يف  - ١٠

 لدول غرب أفريقيا
 يف مجهوريـة الـصني الـشعبية      النيابـة العامـة الـشعبية العليـا         اتفاق التعـاون القـضائي بـني         - ١١

ــر    ووزارة ا ــة النيجـــ ــسان يف مجهوريـــ ــوق اإلنـــ ــدل وحقـــ ــع يف ،لعـــ  / آب٣٠ املوقـــ
 ٢٠٠١ أغسطس

 يفعتمـدة   مـع الـساحل والـصحراء امل      الدول األعـضاء يف جت    األمن بني   املتعلقة ب تفاقية  اال - ١٢
ــار١٥ ــايو / أي ــاكو، و٢٠٠٤م ــصادق يف بام ــانون امل ــا مبوجــب الق  ١٧-٢٠٠٧  عليه
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢١ملؤرخ ا

 
 تعددة األطرافاملشاريع االتفاقيات الثنائية وقائمة م  

ــضائية        -  ــساعدة الق ــق بامل ــة تتعل ــة النيجــر واململكــة املغربي ــة بــني مجهوري مــشروع اتفاقي
 .دلة يف اجملالني املدين والتجارياملتبا

مشروع اتفاقية حملاربة االجتار غري املشروع باملخـدرات واملـؤثرات العقليـة بـني الـدول                 - 
 .جتمع الساحل والصحراءاألعضاء يف 

األعــــضاء يف جتمــــع مــــشروع اتفاقيــــة للمــــساعدة القــــضائية املتبادلــــة بــــني الــــدول   - 
 .والصحراء الساحل

ــة  -  ــائي وتــسليم اجملــ   امــشروع اتفاقي ــة يف اجملــال اجلن بــني رمني ملــساعدة القــضائية املتبادل
 .اجلماهريية الليبية ومجهورية النيجر

لقـانون اجلنـائي علـى إجـراء عمليـات تفتـيش يف              مـن ا   ٢٥-٣٩٩تنص املـادة     )ز( 
 .ذات الصلة باإلرهابجلرائم أي وقت ويف أي مكان لضبط ا
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 :٣الفقرة   
ة اإلنتربـــول الـــيت ُتعـــد النيجـــر  جيـــري تبـــادل املعلومـــات عـــن طريـــق منظمـــ   )أ( 

 .أعضائها من
جيــري تبــادل املعلومــات االســتخبارية عــن طريــق منظمــة اإلنتربــول واآلليــات   )ب( 

 .تعددة األطراف والثنائية واململنصوص عليها يف اتفاقيات املساعدة القضائية املتبادلةا
ــساعدة       )ج(  ــاون وامل ــات التع ــد مــن اتفاق وقعــت النيجــر، كمــا ورد أعــاله، العدي

 .القضائية املتبادلة
 يف طرفـــا ، ُتعـــد النيجـــر  )و( و) ب( ٢و ) أ (١تني كمـــا ســـلف يف الفقـــر   )د( 

 .٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٧قمع متويل اإلرهاب اليت صدق عليها يف االتفاقية الدولية ل
تفاقيات الدولية واتفاقات التعاون واملساعدة القضائية املتبادلـة،   العالوة على ا   )هـ( 

 عليهـا النيجـر، هنـاك     قت   صدّ والربوتوكوالت الدولية املتعلقة باإلرهاب املوجودة بالفعل واليت      
ــات واالت   ــن االتفاقـ ــدد مـ ــيت   عـ ــرى الـ ــات األخـ ــد فاقيـ ــد قيـ ــر   توجـ ــصديق انظـ ــرام أو التـ  اإلبـ

 ).٢من الفقرة ) و(الفرعية  الفقرة
لالجـئني  تعلق بوضع ا   امل ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٢٠ املؤرخ   ٠١٦-٩٧القانون   )و( 

 :التاليةرائم ارتكب اجللكل من ال مينح مركز الالجئ 
 ضـد اإلنـسانية،     ئم املرتكبـة  اجلرائم املخلة بالـسالم أو جـرائم احلـرب أو اجلـرا            - ١ 

 األحكام املتعلقة هبذه اجلرائم؛تحديد الصكوك الدولية املوضوعة لباملعىن الذي تنص عليه 
ويــسحب هــذا القــانون  .خالفــة ألهــداف األمــم املتحــدة ومبادئهــا امل األفعــال - ٢ 

 :احلاالت التاليةإحدى أيضا صفة الالجئ من كل شخص يوجد يف 
ستقبل بعـد   بلـد املـ   الذات طابع سياسي خارج     غري  جرمية خطرية   إذا ارتكب الشخص     • 

 بصفة الجئ؛يه قبوله ف
 .تقبلسبلد املالإذا أُدين باملس بالنظام العام يف  • 

ــة بال    )ز(  ــات اإلرهابيـ ــع اهلجمـ ــدوليتان لقمـ ــان الـ ــل االتفاقيتـ ــل  قنابـ ــع متويـ ولقمـ
، حتظـران علـى     ٢٠٠٣مرب  نـوف / تـشرين الثـاين    ١٧اإلرهاب، اللتان صـدقت عليهمـا النيجـر يف          

ــرب ال  ــة عــضو أن تعت ــسليم إرهــابيني     بواعــث أي دول ــرفض طلــب ت ــة ل ــسياسية مــربرات ممكن ال
 .هبم شتبهم
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 مكافحة غسل األموال  

 .يف هذا البابحاليا تشريعات كاملة لدى النيجر أصبحت  
ســـبتمرب / أيلـــول١٩ املـــؤرخ CM/UEMOA/2002-07فوفقــا للتوجيـــه اجلمـــاعي رقـــم   
االحتــاد االقتــصادي والنقــدي يف عــضاء األغــسل األمــوال يف الــدول كافحــة تعلــق مب وامل٢٠٠٢

، اعتمــدت ٤٣  و٤٢  و٤١  و٤٠  و٣٩  و٣٧  و٣٦ســيما منــه املــواد  لغــرب أفريقيــا، وال
 . املتعلق مبكافحة غسل األموال٤١-٢٠٠٤ القانون رقم ٢٠٠٤يونيه / حزيران٨النيجر يف 
، اعتبارا ملوضوعه وجمال تطبيقه، أداة فعالـة ملنـع          ويشكل هذا القانون، دون أدىن شك      

 .خمتلف أشكال غسل األموال وقمعها
فمن حيـث املوضـوع، حيـدد هـذا القـانون اإلطـار القـانوين حملاربـة غـسل األمـوال مـن                      

أجــل احليلولــة دون اســتخدام الــدوائر االقتــصادية واملاليــة واملــصرفية يف االحتــاد لغــرض إعــادة    
 .ألي غرض آخر غري مشروعتدوير األموال أو 

وأمــا مــن حيــث جمــال التطبيــق، فالقــانون اجلديــد يــسري علــى األشــخاص الطبيعــيني     
املـصرف  (يسري على األشخاص االعتباريني اخلاضعني للقانون العـام أو القـانون اخلـاص               كما

أعــضاء وكــذلك العامــة،  واخلزانــة املنظمــات غــري احلكوميــة، ووكــاالت األســفار،واملركــزي، 
) هن القانونيـة املـستقلة ملـا ينوبـون عـن مـوكليهم أو يـؤازروهنم خـارج أي إجـراءات قانونيـة            امل

اسـتثمارات  الذين يقومون، يف إطار مهنتهم، بتنفيذ عمليات تنتج عنـها ودائـع أو مبـادالت أو                 
راقبــة أخــرى لألمــوال أو ألي ممتلكــات أخــرى، أو يقومــون مبعمليــة نقــل حتــويالت أو أي  أو

 .ما يلزم من مشورةهلا ت أو يقدمون تلك العمليا
 التزامـا خاصـا يقتـضي مـن         األشـخاص املـذكورين أعـاله      على   القانون اجلديد يفرض  و 

راقبــة بعــض فــرض علــيهم واجــب م كمــا ُيالتــزود مبعلومــات عــن العمــالء،املؤســسات املاليــة، 
 .بالغ عن احلاالت املشبوهةويلزمهم باإل. العمليات وحفظ الوثائق ونقلها

ــ  ــادة وعمـــ ــم    ١٦ال باملـــ ــوم رقـــ ــد املرســـ ــاله، اعُتمـــ ــذكور أعـــ ــانون املـــ ــن القـــ   مـــ
2004-262/PRN/ME/F   املتعلق بإنشاء اخللية الوطنية ملعاجلة      ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٤ املؤرخ ،

 .بتنظيمها وسري عملهااملعلومات املالية و
يل مــصلحة إداريــة ذات اســتقالل مــا” مــن القــانون اخلليــة بكوهنــا ١٧وتعــرِّف املــادة  

 .“باختصاصهاوسلطة مستقلة الختاذ القرار بشأن املسائل ذات الصلة 
هـام َتلقّـي املعلومـات الكفيلـة بـالتعرف علـى مـصدر              معلـى اخلـصوص     مكلفـة   واخللية   

 املـشبوهة الـذي يقـع علـى عـاتق      االتاملعامالت أو طبيعة العمليات موضـوع اإلبـالغ عـن احلـ       
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ــانون     ــذا الق ــاريو أشــخاص ط(األشــخاص اخلاضــعني هل ــون واعتب ــك   )نبيعي ــل تل ــوىل حتلي ، وتت
 .املعلومات ومعاجلتها

ــة        ــسات املاليـ ــصارف واملؤسـ ــانون، أي املـ ــذا القـ ــعون هلـ ــخاص اخلاضـ ــون األشـ ويكـ
املاليـة والربيـد وشـركات التـأمني        كومية وصندوق التوفري والقرض والدوائر      واملنظمات غري احل  

 مجيع املعلومـات الـيت متكنـها مـن التأكـد            ها،بناء على طلب  وغريها، ملزمني بأن يقدموا للخلية،      
 .األموالنقل من الطابع غري املشروع ل

البنـك املركـزي لـدول غـرب أفريقيـا،          حمـافظ   وعالوة على هـذا القـانون املوحـد، قـام            
 طرائـق تطبيـق القـانون       حديـد ، بت ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢ املؤرخ   RB/2007-01 رقم   ألمرمبوجب ا 

 .املوحد املذكور أعاله
بتــوخي التزامــات : املــصارف كاهــل العديــد مــن االلتزامــات علــى ا األمــر ضع هــذيــو 

 .اليقظةحمددة بتعزيز اليقظة العامة والتزامات 
 

 :مشاريع قوانني أخرى متعلقة بتمويل اإلرهاب  
ــق مبكافحــة  القــانون اإلطــاري   •  ــدول  املتعل ــل اإلرهــاب يف ال اجلماعــة يف عــضاء األمتوي

ــدول غــرب أف  ــصادية ل ــران   االقت ــدول األعــضاء يف حزي ــه ال ــذي اعتمدت ــا ال ــه /ريقي يوني
 ؛)غامبيا( يف باجنول ٢٠٠٧

كافحــة  املتعلــق مب٢٠٠٧يوليــه / متــوز٤ املــؤرخ CM/UEMOA/2007-04التوجيــه رقــم  • 
، االحتــاد االقتــصادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا يف عــضاء  األمتويــل اإلرهــاب يف الــدول

 كـل دولـة علـى حـدة مـشروع القـانون هـذا               حىت تتـبىن  االحتاد  والذي نشرته مفوضية    
 .وتصدر قانونا مستقال يتعلق بتمويل اإلرهاب

 
، جيـب   إدراج التشريع يف القـوانني الوطنيـة       املتعلقة بواجب    ٢٧ومبوجب أحكام املادة     

أشــهر مــن تــاريخ توقيــع التوجيــه، ) ٦(علــى الــدول األعــضاء أن تعتمــد، يف أجــل أقــصاه ســتة 
 .متويل اإلرهابكافحة قة مبالنصوص املوحدة املتعل

 
مــن ) ج( بــالفقرة الفرعيــة جتميــد األمــوال واألصــول وغريهــا مــن املــوارد املاليــة، عمــال   

 ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ١٣٧٣ من القرار ١ الفقرة

عالوة على التجميد الذي تنص عليه األحكام القانونيـة القائمـة بالفعـل، تـنص الفقـرة                
 املتعلــق ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٨ املــؤرخ ٤١-٢٠٠٤ مــن القــانون ٢٨ مــن املــادة ٢الفرعيــة 

علـى سـبيل   للخلية الوطنية ملعاجلـة املعلومـات املاليـة أن تقـوم     ”غسل األموال على أن  كافحة  مب
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، بـاالعتراض علـى   ةمـا لـديها مـن معلومـات خطـرية ومتطابقـة وموثوقـ       االسـتثناء ، اسـتنادا إىل   
ويبلـغ هــذا  . ام أجـل التنفيـذ الـذي يـورده صـاحب اإلبـالغ      تنفيـذ العمليـة املـذكورة قبـل انـصر     

 .“ ساعة٤٨األخري كتابة هبذا االعتراض الذي يوقف تنفيذ العملية لفترة ال تتجاوز 
 مــن مــشروع القــانون املــذكور أعــاله علــى جتميــد األصــول  ٢٦-٣٩٩وتــنص املــادة  

 . اإلجراءبدءاملمتلكات فور ألوراق املالية أو ا وأاألموال  وأ
 فـصال كـامال ملوضـوع       متويـل اإلرهـاب،   كافحـة   القـانون اإلطـاري املتعلـق مب      أفرد  وقد   

النظــام القــانوين الــداخلي للــدول فــور موافقــة ضــمن القــانون جتميــد األمــوال، وســيدرج ذلــك 
 .رؤساء الدول واحلكومات عليه

، تـأمر الـسلطة املختـصة        مـن مـشروع القـانون املـذكور        ١-١٠ املـادة    وعمال بأحكـام   
ميلكهــا أشــخاص الــيت خــرى األمتلكــات مــن املد األمــوال أو أي يــجــب قــرار إداري بتجممبو

ارتكبوا أعمـاال إرهابيـة أو حـاولوا ارتكاهبـا أو املـشاركة فيهـا أو تـسهيل ارتكاهبـا، أو متلكهـا                       
كيانات ميلكها هؤالء األشخاص أو يتحكمون فيها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، أو ميلكهـا               

نات تعمل حلـساب أولئـك األشـخاص أو الكيانـات أو تـأمتر بأوامرهـا، مبـا يف                   أشخاص أو كيا  
ها مـــن ممتلكـــات ميلكهـــا ؤذلـــك األمـــوال أو أي ممتلكـــات أخـــرى يكـــون مـــصدرها أو منـــش

يــتحكم فيهــا بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة أولئــك األشــخاص أو أشــخاص أو كيانــات    أو
 .مرتبطة هبم

لتجميــد ينبغــي أن يطبــق دون إبطــاء ودون إشــعار  علــى أن ا٢الفرعيــة وتــنص الفقــرة  
 .مسبق لألشخاص املعنيني

 على أن ُتَجمَّد بقرار إداري تصدره السلطة املختصة األمـوال           ٣الفرعية  وتنص الفقرة    
ــن املأو أي  ــات مـ ــدةمتلكـ ــة   العائـ ــددهتم اللجنـ ــذين حـ ــخاص الـ ــة   لألشـ ــشأهتا اجلمعيـ ــيت أنـ الـ

ــةالع ــرار   ام ــان   ضــدتخــذ امل١٢٦٩مبوجــب الق ــدة والطالب ــن    ( القاع ــس األم ــرار جمل عمــال بق
)S/RES/1267 (1999.( 

وتتناول بقية األحكام إجراءات الطعـن واإلجـراءات اإلداريـة واجلـزاءات املترتبـة علـى          
فريـق العمـل احلكـومي الـدويل ملكافحـة          القـرار املـنقح للنظـام األساسـي ل         ويوسـع    .عدم التنفيذ 

ــوال  ــشم  غــسل األم ــق لت ــصاصات الفري ــد اتُّخــذ   كافحــة ل م اخت ــل اإلرهــاب، وق ــاريخ متوي بت
ــاين  ١٢ ــاير /كــانون الث ــامي ،٢٠٠٦ين ــاء  يف ني ــدورة أثن ــدول  التاســعة والعــشرين ال  لرؤســاء ال

القـانون اإلطـاري قـد جـرت يف نيـامي           ناقشات الرامية إىل تعـديل نـص        واحلكومات كما أن امل   
الزمة إلدماج أحكام ذلـك القـانون     وستتخذ النيجر التدابري ال   . ٢٠٠٦نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

 .يف نظامها القانوين الداخلي
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ــه رقــم  ٢١، فــإن املــادة أخــرياو  كافحــة  املتعلــق مبCM/UEMOA/2007-04 مــن التوجي
 االحتـاد االقتـصادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا تلـزم الـدول           يف عضاءاألويل اإلرهاب يف الدول     مت

 جتميد األموال وغريهـا مـن املـوارد املاليـة اململوكـة             األعضاء باختاذ التدابري الالزمة بشأن إجراء     
 .إلرهابيةلتنظيمات الإلرهابيني ولكل من ميولون اإلرهاب وا

كما تنص تلك املادة على أن الـدول األعـضاء ُملَزمـة بالعمـل علـى اعتمـاد تـشريعات                     
ــوال، وال   ــد األمــ ــق بتجميــ ــيما ا تتعلــ ــة ســ ـــم لالئحــ ــCM/UEMOA/2002-14رقـــــ  ة املؤرخــ

ها من املوارد املالية يف إطار مكافحـة         بتجميد األموال وغري   ة املتعلق ،٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول ١٩
االحتاد االقتصادي والنقدي لغـرب أفريقيـا، وكـذا القـرارات املتعلقـة             يف منطقة   متويل اإلرهاب   

 .بقائمة األشخاص املستهدفني بتجميد األموال
ن مينــع أي شــخص مــن وضــع أمــوال وباإلضــافة إىل ذلــك، تعتــزم النيجــر اعتمــاد قــانو 

 ماليــة أو مــوارد اقتــصادية حتــت تــصرف األشــخاص املــذكورين يف الفقــرة الفرعيــة    ولأصــ أو
 .من الفقرة )د(

 
 ) من القرار)أ( ٢الفقرة (األسلحة   

ــألف  ــانوين ملكافحــة االجتــار باألســلحة يف النيجــر     يت ــن اإلطــار الق ــة   م ــة اجلماع اتفاقي
اخلفيفة وذخائرهـا وغريهـا    قيا املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحةاالقتصادية لدول غرب أفري

 املـــؤرخ ٢٥-٢٠٠٣القــانون رقــم   (، والقــانون اجلنــائي النيجــري     ذات الــصلة األعتــدة مــن  
ــران ١٣ ــه /حزي ــم  )٢٠٠٣يوني ــؤرخ MJ/074-63، واملرســوم رق ــسان٢٣ امل ــل / ني  ١٩٦٣أبري

كـانون   ٢٠ املـؤرخ  CAB/PRN/417-99  املستكمل باملرسـوم رقـم  PRN/185-84واملرسوم رقم 
 .١٩٩٩ديسمرب /األول

وتـشمل االتفاقيـة    . حـىت اآلن  االتفاقيـة   تلـك   ع علـى    والنيجر هو البلد الوحيد الذي وقَّ      
ــلحة     ــل األسـ ــشأن نقـ ــا بـ ــصل (أحكامـ ــشفافية وت)٣الفـ ــدول    ، والـ ــني الـ ــات بـ ــادل املعلومـ بـ

 ومجعهـا   ومسهازة هذه األسلحة و   سيما وضع ضوابط حليا    ، واآلليات التشغيلية وال   )٤ الفصل(
ــدمريها  ــا    وت ــشهادات اخلاصــة هب ــصل (وإصــدار ال ــدابري    ). ٥الف ــسيق الت ــضا تن ــرر أي ــن املق وم

 .اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالتشريعية املتعلقة باألسلحة يف البلدان األعضاء يف 
نــائي مــسألة  مــن القـانون اجل ٣٠٠ و ٢٩٩ تــان، تتنـاول املاد يصعيد التــشريعالــوعلـى   
 مينــع يف مجيــع أحنــاء اجلمهوريــة اســترياد وبيــع ونقــل  ٢٩٩املــادة أحكــام فبموجــب  .األســلحة

وحيازة ومحل األسلحة النارية واألسـلحة الـيت تعمـل بـاهلواء املـضغوط، والرصـاص، وطلقـات                  
 .املتفجراتوأنواع البارود فضال عن مجيع الذخرية، 
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تفجـرات أو الـذخائر املبينـة أعـاله أو بيعهـا            وكل شخص يقوم باسترياد األسلحة أو امل       
، يعاقـب بالـسجن ملـدة        داخل أراضـي اجلمهوريـة     أو التنازل عنها أو نقلها أو حيازهتا أو محلها        

ــل مــن     ــني ســنتني وأق ــراوح ب ــة ت  تت ــدفع غرام ــعــشر ســنوات وب ــني  راوح ت ــها ب  ٢٠ ٠٠٠قيمت
 . فرنك٢٠٠ ٠٠٠ و

ة واملتفجــرات والــذخائر موضــوع  كمــا تقــضي أحكــام هــذه املــادة مبــصادرة األســلح   
ــة علــى  . اجلرميــة ــشروع يفوتكــون العقوب ــة علــى    ال  ارتكــاب هــذه األفعــال هــي نفــس العقوب

 .ارتكاب اجلرمية ذاهتا
دون ترخيص مـن الـسلطة العامـة بـصنع          كل شخص يقوم     مبعاقبة   ٣٠٠وتقضي املادة    

. ك األسـلحة والـذخائر    متفجرات وأسلحة نارية متطورة وأسلحة نارية بدائية، وقطع غيـار تلـ           
ــة يف املــادة الــسابقة،  وخيــضع مرتكــب هــذه األفعــال ل   املتفجــرات كمــا تــصادرلعقوبــات املبين

أداة  اجلمـع بـني هـذه األحكـام كافـة            شكلويـ  .واألسلحة والقطـع والـذخائر موضـوع اجلرميـة        
 .بصورة غري مشروعةواستخدامها  حيازة هذه األسلحة فعالة لقمع

 CAB/PRN/99/417املرسوم رقـم    وجب   والتنظيمي، أنشئت مب   وعلى الصعيد املؤسسي   
  جلنـة وطنيـة مكلفـة جبمـع األسـلحة غـري املــشروعة      ١٩٩٩ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠املـؤرخ  
ومت وضــع مــشروع منــوذجي خــاص جبمــع األســلحة غــري املــشروعة ودعــم التنميــة   . ومراقبتــها

 .املستدامة، وتنفيذه يف مقاطعة نغيغمي
راءات اجلنائيـة،   من قـانون اإلجـ  ٦٤٧ و ٦٤٣ و ١-٦٤٢ و ٦٤٢د وإىل جانب املوا  

 املـؤرخ   41-2004 مـن القـانون رقـم        ٤٦، تـنص املـادة      “التـسليم أو احملاكمـة    ”اليت ترسي مبـدأ     
أن للهيئات القـضائية الوطنيـة      ”األموال، على   ، املتعلق مبكافحة غسل     ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٨

شــخص طبيعــي  كــل  هــذا القــانون، الــيت يرتكبــها    االختــصاص للنظــر يف اجلــرائم املبينــة يف   
مكــان إذا كــان حــىت خــارج األراضــي الوطنيــة،  و كانــت جنــسيته أو مقــره، أيــااعتبــاري،  أو

االحتـــاد االقتـــصادي والنقـــدي لغـــرب يقـــع يف إحـــدى الـــدول األعـــضاء يف ارتكـــاب اجلرميـــة 
إذا ُمنحـت  أية دولـة أخـرى      أيضا أن تنظر يف نفس اجلرائم املرتكبة يف         جيوز هلا   و .“... أفريقيا

 .االختصاص مبوجب اتفاقية دولية
، املتعلـق   ١٩٩٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٣ املـؤرخ    42-99 من األمر رقم     ١١٦وتقضي املادة    

 :مبكافحة املخدرات يف النيجر، بأن يكون للمحاكم النيجرية االختصاص يف احلاالت التالية
  أراضي النيجر؛يف أركاهناأحد ارتكب إذا ارتكبت اجلرمية أو  - 
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ر أو شـــخص يقـــيم بـــصورة اعتياديـــة إذا ارتكـــب اجلرميـــة مـــواطن مـــن رعايـــا النيجـــ  - 
 أراضيها؛ يف

 إذا كان مرتكب اجلرمية يوجد يف أراضي النيجر ومل يتم تسليمه؛ - 

إذا ارتكبت اجلرمية على منت سفينة تكون دولة العلم قد رخـصت بتفتيـشها وبزيارهتـا                 - 
 باختـاذ التـدابري     ، يف االجتـار غـري املـشروع        ضلوع كتشاف دليل على  يف حالة ا  والقيام،  

 .املناسبة فيما يتعلق بالسفينة واألشخاص املوجودين على متنها ومحولتها
 

ويــنص القــانون اإلطــاري املتعلــق مبكافحــة متويــل اإلرهــاب يف الــدول األعــضاء يف         
 الوطنيــة هــذا االختــصاص  علــى أن يكــون للمحــاكماجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا

 .)١٣الفصل اخلامس، املادة (
 الـشبكات املـصرفية غـري الرمسيـة، يكـرس           نظـيم وفيما يتعلق باألحكام الـيت ترمـي إىل ت         

 ).٣-٥٤ و ٢-٥٤ و ١-٥٤ و ٥٤املواد (القانون نفسه فصال كامال ملهريب األموال 
ــائج ذ   ــم نتـ ــن أهـ ــانون لـــكومـ ــادي عـــرب احلـــ  القـ ــل املـ ــود  أن عمليـــات النقـ دود للنقـ

الـسندات حلاملـها ختـضع عنـد دخـول احلـدود واخلـروج منـها                 وأالسندات القابلـة للتـداول       وأ
 يف هاللمراقبة والرصد عن طريق إعمال تدابري واقعية تتخذها الدولـة، للحيلولـة دون اسـتخدام           

 .متويل اإلرهاب
 متويــل  املتعلــق مبكافحــةCM/UEMOA/2007-04 مــن التوجيــه رقــم ١٧كمــا أن املــادة  

 تقـضي بـأن تتعهـد    االقتـصادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا     اإلرهاب يف الدول األعضاء يف االحتاد       
الدول األعضاء باختاذ تدابري للكشف عن عمليات النقل املادي عرب احلدود للنقـود والـسندات               

سيما من خالل وضع نظام للتصريح هبا، أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال اإللـزام                    ، وال احلامله
 .بالغ عنهاباإل

وجيب على الـدول األعـضاء أن تكفـل وضـع عقوبـات فعالـة ومتناسـبة ورادعـة تطبـق             
 .ى من يقدم تصرحيا أو بالغا مزيفاعل
 

 املخدرات - باء 
 املـــؤرخ 42-99إضـــافة إىل املعلومـــات املقدمـــة يف تقريرنـــا األخـــري، فـــإن األمـــر رقـــم   

ــول ٢٣ ــنص  ١٩٩٩ســبتمرب /أيل ــانون املخــدرات ي ــق بق ــى أحكــام ذات صــلة جتــدر    املتعل  عل
 ١٠٢ أحكـام املـادة      بفـضل أكـرب مـن الـصرامة،       قدر  وهو يتميز ب  . اإلشارة إليها يف هذا التقرير    
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اليت تعاقب بالسجن مـدى احليـاة علـى التحـريض علـى االسـتخدام غـري املـشروع للمخـدرات                     
 .أثرأي ا  حىت ولو مل ينتج عن ارتكاهب١٠١ إىل ٩٤  منوارتكاب اجلنح املبينة يف املواد

سـيما اجلوانـب املتعلقـة بغـسل          وال ،ويتناول هـذا األمـر أيـضا الـشواغل الدوليـة كافـة             
وتــرد فيــه األحكــام املتعلقــة باملراقبــة، والتنــصت اهلــاتفي، . املراقَــباألمــوال وكــشفه والتــسليم 

فية ق املـصر  النظم احلاسوبية، ووضع احلسابات املـصرفية حتـت املراقبـة، وإصـدار الوثـائ          اقتحامو
 ....واملالية والتجارية 

 سـنة وبـدفع     ٢٠  سنوات و  ١٠ يعاقب بالسجن ملدة تراوح بني       ١٠١ومبوجب املادة    
ــغ   ــة تبل ــوم  كــل، فرنــك أو بإحــدى هــاتني العقــوبتني فقــط   ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠غرام   شــخص يق

 :يلي مبا
 ن مـ   حتويل أو نقل موارد أو ممتلكات متأتيـة عـن جـرائم مبينـة يف املـواد                 ساعدة على امل - 

ــا  ١٠٠ إىل ٩٤ ــصد   إم ــه امل ــاء أو متوي ــدف إخف ــك املمتلكــات    هب ــشروع لتل ــري امل ر غ
 مـساعدة أي شـخص ضـالع يف ارتكـاب إحـدى هـذه اجلـرائم                 وإما هبـدف  املوارد،   أو

 الت من العواقب القانونية املترتبة على أفعاله؛على اإلف
قـــوق املـــشمولة املمتلكـــات أو احل وأ إخفـــاء أو متويـــه طبيعـــة املـــوارد املـــساعدة علـــى - 

ــعها أو    ــصدرها أو موضـ ــاله أو مـ ــة أعـ ــاجلرائم املبينـ ــها   بـ ــن نقلـ ــاجم عـ ــصرف النـ  التـ
 .ملكيتها احلقيقية أو

 
 بــأن يكــون ١١٦وفيمــا يتعلــق باختــصاص اهليئــات القــضائية النيجريــة، تقــضي املــادة   

يف  اخلــامس مــن هــذا الفــصل لنظــر يف اجلــرائم املبينــة يف الفــرعاللمحــاكم النيجريــة اختــصاص 
 :التالية احلاالت

  أراضي النيجر؛أركاهنا يفإذا ارتكبت اجلرمية أو أحد  - 
ر أو شـــخص يقـــيم بـــصورة اعتياديـــة إذا ارتكـــب اجلرميـــة مـــواطن مـــن رعايـــا النيجـــ  - 

 أراضيها؛ يف

 إذا كان مرتكب اجلرمية يوجد يف أراضي النيجر ومل يتم تسليمه؛ - 

ون دولة العلم قد رخـصت بتفتيـشها وبزيارهتـا          إذا ارتكبت اجلرمية على منت سفينة تك       - 
ــام،  ــل  والقي ــشاف دلي ــة اكت ــدابري  ، يف االجتــار غــري املــشروع ضــلوعيف حال  باختــاذ الت

 .املناسبة فيما يتعلق بالسفينة واألشخاص املوجودين على متنها ومحولتها
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 )١١٩  و١١٨املادتان : (تيسري التحقيقاتإىل  الراميةاألحكام   
 .احلبس االحتياطي اليت خترج عن قواعد القانون العام حاالت ١١٨ة ملاداتتناول  
ــة    ١١٩أمــا املــادة   ــاول عمليــات التفتــيش، الــيت جيــوز إجراؤهــا يف أي وقــت هنــارا  فتتن

ليال عندما يتعلق األمر بأماكن جيـري فيهـا بـصورة غـري مـشروعة صـنع أو حتويـل أو ختـزين                  أو
فها، ومعــدات ومــواد خمصــصة لــزرع  و ســالئاخلطــورة أو خمــدرات خطــرة أ شــديدة خمــدرات 

ــا    بطــرق إنتــاج أو صــنع هــذه املخــدرات    أو ــستخدم فيهــا مجاعي غــري مــشروعة، أو بأمــاكن ت
 . اخلطورةرات شديدةخمد

ــة يف    ــق باملراقب ــروفيمــا يتعل ــة الكــشف عــن شــحن  دوائ ــد بغي  املخــدرات غــري  ات الربي
وتتنـاول  ). ١٢٠املـادة   (قمعهـا  أو  اجلرائممعاينةشروعة فريخص هبا لألشخاص املفوض هلم     امل

 .التسليم املراقبمسألة الذكر  من األمر السابق ١٢٣  و١٢٢املادتان 
وميكــن أن يــضع املوظفــون املختــصون الــشخص الــذي يــشتبه يف مــشاركته يف اجلــنح    

 ).١٢٥املادة (اجلرائم عاينة املبينة يف األمر احلايل حتت املراقبة أو التنصت اهلاتفي مل
 الـنظم  باقتحـام  على التـوايل   تقضي ١٢٩ و   ١٢٨ و   ١٢٧ و   ١٢٦ فإن املواد    ،اوأخري 

احلاسوبية، وإخضاع احلسابات املصرفية للمراقبة، وإصدار الوثائق املصرفية واملالية والتجاريـة،           
 .تيسري الكشف عن غسل األموالترمي إىل تدابري اختاذ و
 

 االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال -جيم  
 حلـدود الوطنيـة   ا ربعـ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة          بعد التصديق على     

األشــخاص وخباصــة النــساء واألطفــال  نــع وقمــع االجتــار ب  املكمــل هلــا املتعلــق مب ربوتوكــولوال
مـشروع قـانون لـدمج الـصكني املـذكورين يف النظـام القـانوين               وضـعت النيجـر     عليـه،   واملعاقبة  
 :ف مشروع القانون إىل ما يليويهد. الوطين

 ؛ ومكافحته االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفالمنع - 
مــن خــالل كفالــة احتــرام ومــؤازرهتم ومــساعدهتم محايــة ضــحايا االجتــار باألشــخاص  - 

 حقوقهم األساسية؛

 ؛يف هذا اجملالعلى كل جرمية يرتكبوهنا باألشخاص  تجرينمعاقبة امل - 

 .ن بني الدول األطراف يف االتفاقيةتيسري التعاو - 
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 هإىل األمانــة العامــة للحكومــة لكــي يعتمــد    املــذكور وقــد أحيــل مــشروع القــانون     
 .الوزراء جملس

نيـة معنيـة مبكافحـة االجتـار باألشـخاص      هـة أخـرى، مـن املقـرر إنـشاء جلنـة وط         ومن ج  
 باعتمـاد   صهاهما يف جمـال اختـصا     نـ ووكالة وطنيـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص تكلـف كـل م             

 . االجتار باألشخاص وبكفالة تنفيذ هذه السياسات والربامجسياسات وبرامج تتصل مبنع
 

 حق اللجوء - دال 
 ١٩٩٧يونيـه  / حزيـران ٢٠ املـؤرخ  016-97 اللجوء يف النيجر القـانون رقـم     حيكم حقَّ  

رائـق   املتعلـق بط   ١٩٩٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٤ املؤرخ   PRN/MI/A/382-98واملرسوم رقم   
 .تطبيق ذلك القانون

 .منعهويهدف هذا القانون إىل مراقبة دخول األشخاص إىل النيجر بدون ترخيص و 
 ال تعطـى صـفة الالجـئ ملـن تنطبـق عليـه شـروط            ، مـن هـذا القـانون      ٣ومبوجب املادة    

 :االستثناء بسبب قيامه باألفعال التالية
دلول املـ ة ضد اإلنـسانية ب    السلم أو جرمية حرب أو جرمي     ب خملةارتكاب جرمية    - ١ 

 ذه اجلرائم؛املتضمنة لألحكام اخلاصة هبالصكوك الدولية الذي تنص 
 قبــل املــستقبل طــابع سياســي خــارج البلــد غــري ذاتارتكــاب جرميــة خطــرية  - ٢ 

 قبوله كالجئ؛

 اإلدانة بارتكاب أعمال تتناىف وأهداف ومبادئ منظمة الوحدة األفريقية؛ - ٣ 

 .كاب أعمال تتناىف ومقاصد ومبادئ األمم املتحدةاإلدانة بارت - ٤ 
 

ومثة أيضا جلنة مكلفة باملوافقـة علـى مـنح مركـز الالجـئ أو إلغائـه أو سـحبه، تـسمى                       
اللجنة الوطنية لتحديد األهلية للحصول علـى مركـز الالجـئ، يعمـل فيهـا ممثـل مفـوض األمـم                     

 .املتحدة بصفة مراقب
 وزيــر الداخليــة، دون اإلخــالل بــسبل الطعــن  وجيــوز الطعــن يف قــرارات اللجنــة لــدى  
 .ى لدى اهليئات القضائية املختصةاألخر

 ١٣٧٣مـن القـرار     ) و (٣أن الفقـرة    التأكيـد    نظر إىل وجود هذه األحكام، ميكـن      وبال 
 ).١٩٩٩ (١٢٦٩وكذلك األمر بالنسبة للقرار . قد روعيت يف قانون النيجر
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 بـإجراء حتريـات     يقـانون النيجـر   اليقـضي   قبل أن مينح طالب اللجوء مركز الالجئ،        ف 
مسبقة للتأكد من أن طالب اللجوء احملتمل ال ينـدرج يف إحـدى احلـاالت املنـصوص عليهـا يف                

املنـصوص عليـه   وحىت يف حالة منح مركز الالجئ، فـإن التمتـع بـه علـى النحـو      .  أعاله٣املادة  
ذات طـابع سياسـي     غـري   رة   إذا ارتكب الشخص املعـين جرميـة خطـ         يف هذا القانون يغدو باطال    

أو إذا أدين بارتكـاب أعمـال متـس بالنظـام العـام             ) ٤ من املادة    ٥الفقرة   (ستقبلخارج البلد امل  
ــوطين   ــادة  ٨الفقــرة (واألمــن ال ــدول    )٤ مــن امل ــشاطات هدامــة ضــد إحــدى ال ــام بن ، أو إذا ق

 ).٤ من املادة ٩الفقرة (األعضاء 
 مركـز الالجـئ مـن أراضـي النيجـر       علـى وميكن أيـضا طـرد طـاليب اللجـوء واحلاصـلني        

 .إعادهتم قسرا أو تسليمهم ألسباب متس األمن الوطين أو النظام العام أو
ولكن ال جيوز اختاذ أي قرار بالطرد إال بعد استشارة اللجنـة الوطنيـة لتحديـد األهليـة                   

 :للحصول على مركز الالجئ، إال يف احلالتني التاليتني
  تتعلق باألمن الوطين؛لطرد ألسبابأن يكون ا - 
 .أن يكون الطرد ألسباب تتعلق بالنظام العام - 

 
 تسليم اجملرمني - هاء 

املعاهـدات الثنائيـة أو املتعـددة األطـراف         ألحكـام   بـصورة عامـة     اجملـرمني   تسليم  خيضع   
 .كون النيجر طرفا فيهاتاليت 

 : وذلك كما يلي،تتناول هذه املسألةحملية قوانني على أن مثة  
ــم   -  ــانون رقــ ــؤرخ  ٣٣-٦١إن القــ ــسطس / آب١٤املــ ــشئ ل ١٩٦١أغــ ــانون املنــ قــ

 املــــــؤرخ ٢٦-٢٠٠٣اإلجــــــراءات اجلنائيــــــة بــــــصيغته املعدلــــــة بالقــــــانون رقــــــم  
، ٢٠٠٤مـايو   / أيار ١٦ املؤرخ   ٢١-٢٠٠٤ والقانون رقم    ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ١٣

 . منه٦٤٧يرسي مبدأ التسليم يف املادة 
 

جنايـة  مهورية بارتكاب   اجل أجنيب يدان خارج أراضي      أي”وتنص هذه املادة على أن       
ــأو جنحــة  ــ سمت ــة أو أمنب ــق  الدول ــة أو ال  تتعل ــة عمــالتبتزييــف خــتم الدول ــة  الوطني القانوني

أن يالحــق قــضائيا وحيــاكم وفقــا ألحكــام  مــشاركته يف ارتكــاب اجلنايــة أو اجلنحــة، جيــوز   أو
 .“كومة على املوافقة على تسليمهقوانني النيجر إذا اعتقل يف النيجر أو إذا حصلت احل

ولكن جتدر اإلشارة إىل أن قانون اإلجراءات اجلنائية اآلنف الذكر ال حيدد على وجـه             
 .الدقة اإلجراء الواجب اتباعه أو الشروط اليت جيوز فيها رفض هذا اإلجراء
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ــانون رقــــم  -  ــه / حزيــــران٨ املــــؤرخ ٤١-٢٠٠٤القــ ــة ٢٠٠٤يونيــ  املتعلــــق مبكافحــ
 :لاألموا غسل

 :التايلك هيخيصص هذا القانون سبع مواد للتسليم  
  بشروط التسليم؛ املتعلقة٧١املادة   

 ؛املتعلقة باإلجراءات املبسطة ٧٢املادة   

  باملعلومات التكميلية؛املتعلقة ٧٣املادة   

 االحتجاز املؤقت؛املتعلقة ب ٧٤املادة   

 تسليم األشياء؛ب املتعلقة ٧٥املادة   

ــادة  وأ   ــريا املـــ ــان  (١١٦خـــ ــم   ) ٣ و ١الفقرتـــ ــر رقـــ ــن األمـــ ــؤرخ ٤٢-٩٩مـــ  املـــ
، املتعلق مبكافحة املخدرات يف النيجـر، والـيت تتنـاول أيـضا             ١٩٩٩سبتمرب  /أيلول ٢٣

 .مسألة التسليم
 

يف مشروع القـانون    اجملرمني تناوال مستفيضا     مت تناول مسألة تسليم      ،ومن جهة أخرى   
 االقتــصادية لــدول ل اإلرهــاب يف الــدول األعــضاء يف اجلماعــةاإلطــاري املتعلــق مبكافحــة متويــ

 .، استجابة للشواغل الدولية يف هذا الصددغرب أفريقيا
، والتـدابري األمنيـة، وازدواجيـة التجـرمي،          اجملـرمني   طلبـات تـسليم    فهذا املشروع يتناول   

الـة الطلبـات،     االختياريـة لـرفض التـسليم، وإح       الـدواعي  اإللزاميـة لـرفض التـسليم، و       الدواعيو
، تنفيـــذ الطلـــبومـــضموهنا، ومعاجلتـــها، واملعلومـــات التكميليـــة، وطلـــب الـــسرية، ورفـــض   

 . وحتميل النفقات، وعدم استخدام عناصر األدلة لغايات أخرىة التسليم املبسطاتوإجراء
 .تسليمالقضائية أو طلب الساعدة املجل قانوين للرد على طلب ألكنه ال ينص على  
 االقتـصادية لـدول     لص مـن اتفاقيـة املـساعدة القـضائية املتبادلـة للجماعـة            غري أنه ُيستخ   

 : ما يليغرب أفريقيا
صل حيـ أن يف الطلب أن حتدد األجـل الـزمين الـذي ترغـب     صاحبة  يعود للدولة العضو     - 

 ؛)و-١-٥املادة (رد على طلبها أثناءه ال
تلبيـة الطلـب    ملبـادرة إىل    با ملزمـة تقـدمي املـساعدة     منـها   ب  و الدولة العـضو املطلـ     تكون - 

 ).١-٦املادة (
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ــة ل ميكــن -  ــة املطلــوب منــها تقــدمي املــساعدة  لدول ــاء صــاحبة أن تعلــم الدول الطلــب، بن
ــاريخ ومكــان تنفيــذ   علــى ــها، بت ــة طلــب لكــي تنظــر يف  الطلب إيفــاد ممــثلني هلــا  إمكاني

 ).٢-٦ املادة(

 منـها  بودولـة املطلـ    ال موافـاة عندما تطلب دولة عضو مثول شخص مـا لـديها، جيـب              - 
 . يوما على األقل من تاريخ املثول٦٠ بذلك الطلب قبل تقدمي املساعدة

سلم الدولـــة تـــ عـــن الـــشخص املعـــين إذا مل تُيفـــرج عتقـــال املؤقـــتوفيمـــا يتعلـــق باال 
 يومــا ٢٠ يف غــضون ١٨ املــذكورة يف املــادة واملــستنداتطلــب ال التــسليم إليهــا طلــب املوجــه

 .عتقالها من
 

 لتشريعات اخلاصة بدخول األجانب وإقامتهما -واو  
 تــشرين ٢٩ ؤرخ املــ٤٠-٨١لقــانون رقــم الــدخول إىل النيجــر واإلقامــة فيــه ل خيــضع  
ــوبر /األول ــهم في  ١٩٨١أكتــ ــر وإقامتــ ــول األجانــــب إىل النيجــ ــشأن دخــ ــا بــ ــوم هــ  ، واملرســ
 املــنظم لــشروط دخــول ١٩٨٧يونيــه / حزيــران١٨املــؤرخ  PCMS/MI/MAE/C/076-87 رقــم
 .اجانب إىل النيجر وإقامتهم فيهاأل

األجانـب وشـروط إقامتـهم ودخـوهلم، وشـروط طـردهم            شؤون   هذان النصان    ينظمو 
 .وقوع انتهاكاتوالعقوبات اليت خيضعون هلا يف حال وإعادهتم قسرا إىل بلداهنم، 

 
 اجلمعيات اخلريية -زاي  

 :يتكون اإلطار التشريعي مما يلي 
ــم   -  ــانون رق ــؤر ٠٦-٨٤الق ــارس / آذار١ خامل ــنظ١٩٨٤ّم ــدَّ  امل ــات، واملع ل م للجمعي

ــانون  ــؤرخ ٥٠-٨٤بالق ــاين ٥ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــانون ب مث ١٩٨٤ن  ٠٠٦-٩١الق
 .١٩٩١مايو / أيار٢٠ ؤرخامل

ــPM/MF/P/252-92املرســوم  -  ــذ طرائــق بــشأن ١٩٩٢ســبتمرب / أيلــول٢٥ ؤرخ امل  تنفي
 .١٩٨٤مارس /آذار ١ املؤرخ ٠٦-٨٤القانون 

 املتعلقة بروتوكـول االتفـاق      ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ذكرة الدورية املؤرخة    امل - 
 .كومية وحكومة مجهورية النيجراحل غري املنظماتالنموذجي بني 

ــصادرة  إال أن   ــذكورة أعــاله  هــذه النــصوص ال ــسنوات امل ــاول جانــب  خــالل ال  مل تتن
 .اإلرهاب متويل
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 .اجلمعيات واملنظمات غري احلكوميةعمل  مقانون ينظّمشروع وقد مت مؤخرا إعداد  
 .١٣٧٣ جزئيا لاللتزامات اليت فرضها القرار مطابقومشروع القانون هذا  
أغـراض أخـرى، وخاصـة يف     يف ات اخلرييـة  اهليئـ  األموال الـيت تتلقاهـا       ومنعا الستخدام  

 القـانون   مـشروع ت يفرجـ خرى، أُداألجرامية اإلنشطة األرتبطة بتمويل اإلرهاب واملعمال  األ
 :ت، وهيالتدابري التالية املرتبطة أساسا بااللتزامات املفروضة على تلك اهليئا

 الـيت تـستمد منـها       خلارجيـة  باملـصادر ا   اإلداريـة املقـر    بـإبالغ سـلطة      هـذه اهليئـات   إلزام   - 
ــل  خــالل مــدة ال تتجــاوز  العمليــات الــيت يغطيهــا هــذا التمويــل،     ب، وكــذلك التموي

 ؛)١٤املادة (يوما  ٣٠
  عن طلبات التمويل؛غالباإل - 
 اإلدارية؛املقر  إيداع نسخ من اتفاقية التمويل لدى سلطة وجوب - 
 ؛)١٤املادة (ذلك إىل مراقبة الدولة الستخدام هذه األموال كلما دعت احلاجة  - 
ريات الـيت  يس اهليئة اخلريية على مجيـع التغـي       تأسبيان  إطالع السلطة اإلدارية اليت تلقت       - 

 ومجيــــع التعــــديالت الــــيت أُدخلــــت علــــى نظامهــــا هتــــاعلــــى مــــستوى إدارطــــرأت 
 ؛)٨املادة ( األساسي

حفظ التعديالت والتغيريات يف سجل خاص حيـتفظ بـه يف مقـر اجلمعيـة، وُيقـدم هـذا                    - 
 .ائية كلما طلبت هذه السلطات ذلكالسجل إىل السلطات اإلدارية أو القض

 
 .شروع ينطوي على بعض مواطن النقصهذا املنبغي اإلشارة إىل أن يإال أنه  
 اإللزاميـة  بيانـات تـصلة بـإجراءات التـسجيل وال     اجلوانـب امل  يف الواقع، ال يتـضمن      ،  فهو 

 .ات واحملاسبة واحلسابات املصرفيةاهلبو
 مــشروع القــانون اإلطــاري للجماعــة االقتــصادية الحقــا بعــد إدراج ســُتدرج غــري أهنــا 

 . يف القانون احملليل اإلرهاب يف الدول األعضاءلدول غرب أفريقيا بشأن مكافحة متوي
 

 مكافحة اهلجرة السرية -حاء  
وله حدود يفـوق    يف قلب القارة     بلد من بلدان منطقة الساحل والصحراء، يقع         النيجر 
 لـــه حمـــيط ميتـــد علـــى مـــسافة  و٢ كلـــم١ ٢٦٧ ٠٠٠تبلـــغ  آالف كلـــم ومـــساحة ٥طوهلـــا 
 .لتدفق أعداد كبرية من املهاجرينمعرض فهو  كلم، وحبكم موقعه اجلغرايف، ٥ ٥٠٠
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  مهـريب ملتقـى  النيجـر  فقد صـارت  والنقص يف وسائل التدخل،    ونظرا لتقارب احلدود   
مـن البلـدان    الـذين كـثريا مـا يفـدون      نين الـسري  ي واملهـاجر  نياملخدرات وقطاع الطـرق املـسلح     

 .آسيا والشرق األوسطبلدان األفريقية، بل وحىت من 
عـرب  ”يف مـشروع  تـشارك النيجـر   دود بشكل أفـضل،  احلفة ومراقبة ملكافحة هذه اآل  و 
ــه االحتـــاد األورويب ويهـــدف  “الـــصحراء ــدا الـــذي ميولـ ــة  حتديـ  إىل اإلســـهام يف وضـــع سياسـ

 . ومكافحتهماوممارسات مالئمة ملنع اهلجرة غري القانونية واالجتار باألشخاص والتهريب
 إدارة تراد الـشرطة تـدريبا يف جمـاال     ويف إطار املشروع املذكور، تلقـى العديـد مـن أفـ            

 .احلدود، واهلجرة، ومراكز االتصال، والدوريات
 .وهناك اتفاق مماثل ملكافحة اإلجرام واهلجرة السرية بني النيجر ونيجرييا 
جـرى  وهلـذا الغـرض،     .  ملكافحـة اإلرهـاب    خليـة  الشرطة الوطنية إنشاء     مديريةوتعتزم   

  القـــوات الوطنيـــة للتـــدخل واألمـــن يف الواليـــات  أفـــراد مـــن الـــشرطة ومـــن بالفعـــل تـــدريب
 .ومصر املتحدة

 
 مة يف النيجراملسلّاملختلفة أنواع وثائق السفر  -طاء  

ــاك  ــائق ســفر  هن ــسية وث ــسلم يف النيجــر، وهــي  رئي ــسفر، و :  ت ــسفر  جــواز ال ــة ال وثيق
 . وبطاقة اهلوية الوطنية،الصادرة عن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

طار اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، مت إصـدار جـواز سـفر حيمـل اسـم                   ويف إ  
، وهو عبارة عن وثيقـة مؤّمنـة ومقـروءة          “جواز سفر اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا      ”

 .آليا وموحدة
 ، وجــواز اخلدمــة،اجلــواز العــادي: وهنــاك ثالثــة أنــواع مــن جــوازات الــسفر، وهــي    

 .اجلواز الدبلوماسيو
 مكـان إقامـة مقـدم الطلـب،         قـرب وثيقة السفر اليت تسلمها خمافر الـشرطة الواقعـة          ا  أم 

 يـؤذن باسـتخدام  وال . فإن مدة صالحيتها ال تتعدى سنتني، وال ميكن متديدها إال مـرة واحـدة       
إال يف الـــدول األعـــضاء يف اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا، وهـــي  هـــذه الوثيقـــة 

 .مؤّمنة ليست
، ألي مــواطن ١٩٦٤  عــامبطاقــة اهلويــة الوطنيــة، الــيت أصــبحت إلزاميــة منــذ ُتــسلّم و 

 .نيجريي يطلبها؛ وهي ليست مؤّمنة
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وإســاءة اســتخدامها الــسفر املــذكورة  أحكــام جنائيــة تعاقــب علــى تزويــر وثــائق  مثــةو 
 .القانون اجلنائيمواد  وما يليها من ١٥٢املادة : تزييفهاو
 

 اإلطار املؤسسي -ثالثا  
ــة تطبيــق االتفاقيــات واألحكــام التــشريعية   قــا حتقي  النيجريــة وضــماهنا علــى حنــو  لفعالي
 : كالتايلاالتفاقيات، وهيتنفيذ فة مبتابعة ، هناك مؤسسات مكلّأفضل
املـؤرخ  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣لقـرار  ل تطبيقـا  أُنشئتاللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب اليت       - 

 مبوجـب أحكـام     ألمم املتحـدة  بـا ن  جملـس األمـ    الـذي اختـذه      ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ٢٨
يف هذا الـشأن    ضمن تقريرنا السابق معلومات مفصلة      تالفصل السابع من امليثاق، وقد      

 ).٢٠٠٤عام الصادر تقرير الانظر (
 PRN/ME/F/262-2004ة مبوجب املرسـوم  أ الوطنية لتجهيز املعلومات املالية املنش  اخللية - 

 ٤١-٢٠٠٤ مـن القـانون رقـم        ١٦للمـادة   ، تطبيقا   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٤املؤرخ  
 ).انظر أعاله( بشأن مكافحة غسل األموال ٢٠٠٤يونيه / حزيران٨املؤرخ 

ة مبوجـب املرسـوم     نـشأ وضـع اسـتراتيجيات مكافحـة الفـساد، امل        املعنية ب اللجنة الوطنية    - 
2005-106/PRN/PM املعــدِّل واملكمِّــل للمرســوم   ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢٢ املــؤرخ 

2003-256/PRN   فريقـا   هـذه اللجنـة      ضموت. ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ املؤرخ
وختـتص بدراسـة ظـاهرة    ، )مؤسسات الدولة واجملتمـع املـدين   ميثل  (متعدد التخصصات   

 مجيـع الفساد يف النيجر وحتديد استراتيجيات ملكافحتها وإعـداد برنـامج عمـل وتقـدمي             
 . فساداالقتراحات والتوصيات للحكومة يف جمال مكافحة ال

 
 :ستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقراال  

 أشـكال اجلرميــة املنظمــة،  ســائروعي بــأن مكافحــة الفـساد واإلرهــاب و الـ انطالقـا مــن   
تفـشي   بـالنظر إىل  مبـستوى التنميـة و     أمـر وثيـق الـصلة        الوطنية منـها والعـابرة للحـدود الوطنيـة،        

 برناجمـا    حكومـة مجهوريـة النيجـر      الفقر يف أوساط الغالبيـة العظمـى مـن الـسكان، فقـد أعـّدت              
 .إطاريا ملكافحة الفقر يشرف عليه رئيس احلكومة

، إىل أكثــر الفئـات حرمانــا  املوضــوع لفائـدة  اخلـاص  برنــامج رئـيس اجلمهوريــة يـسعى   - 
تشييد سدود صغرية وفصول دراسية ووحدات صحية، وذلك لزيـادة نـسبة االلتحـاق       

إضــافة إىل تــشجيع ة التغطيــة الــصحية،  ونــسب، الفتيــاتيف أوســاطباملــدارس، خاصــة 
 .قروض للنساءوتقدمي تربية األبقار احللوب 
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 الصعوبات - رابعا 
بلـدان، إذ   ) ٧(النيجر بلد ميتد على مـساحة شاسـعة، ولـه حـدود مـشتركة مـع سـبعة                    

ا، ولــه مــع نيجرييــا لوحــدهكلــم  ١ ٥٠٠ كلــم، منــها ٥ ٥٠٠ أكثــر مــن  طــول حــدودهبلــغي
 .موارد حمدودة

وممـا ال شـك فيـه أن مـوارده          . رض البلد، بشكل دوري، ألزمات غذائيـة شـديدة        ويتع 
 مـا يعـوق جهـود     ذاإال للمـسائل املتـصلة بالبقـاء، وهـ        يف املقام األول    اهلزيلة ال ميكن ختصيصها     

 .مكافحة اإلرهاب
ــذه ال        ــة هـ ــإن مكافحـ ــب، فـ ــار مناسـ ــود إطـ ــدم وجـ ــافة إىل عـ ــاهرةوإضـ ــا  تعظـ وقهـ
 :التالية العوامل

ــن -  ــداتال ــا  ف: قص يف املع ــا م ــن      اليغالب ــزا م ــل جتهي ــن أق ــدفاع واألم ــوات ال حــظ أن ق
 ؛األسلحة ووسائل االتصالفيما يتعلق باجلماعات اإلرهابية، خاصة 

 النقص يف القوات، سواء من حيث العدد أو الكفاءة؛ - 
 انعدام الوسائل املتاحة للجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب؛ - 
ــضا    -  ــات ق ــدم وجــود هيئ ــنئيةع ــضاة   ( م ــامني وق ــدعني ع متخصــصة يف مكافحــة  ) م

 ملوظفي األجهزة املكلفة بإنفـاذ القـانون        كايفالتخصص  املتدريب  ال وانعدام ،اإلرهاب
 ؛)الشرطة والدرك واجلمارك والقوات الوطنية للتدخل واألمن(

 بعض اخلدمات األساسية، مثل خـدمات إزالـة األلغـام، وعـدم إشـراك الـسكان                 انعدام - 
 جهود مكافحة اإلرهاب؛يف 

 ؛)حبكم ضآلة دخلهم(ضعف حوافز أفراد قوات الدفاع واألمن  - 
 . مكافحة اإلرهابعلى استخدام وسائلعدم االستقرار اإلداري للموظفني املدربني  - 

 
 مكافحــة اإلرهــاب بــشكل فعــال،  تــساعد كــثريا علــى والعوامــل املــذكورة أعــاله ال   

 .مهمةوفعالية املكافحة تستلزم وسائل 
لقـائمني علـى    تـوفري تـدريب خـاص ل      جلـرم يتطلـب     ذا ا ويف الواقع، فإن الطابع املعقد هل      

 ،القـضاة مبـا يف ذلـك      ( مجيع اجلهات الفاعلـة      اتوبالتايل، فمن الالزم تعزيز قدر    . إنفاذ القانون 
 ).خلإ واجلمارك، ، واللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب والقوات العسكرية،وقوات األمن
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 :تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة )أ(  
 حقيـق تعيني أفراد جدد سنويا يف األجهزة املكلفة مبراقبة احلـدود والـدفاع واألمـن والت               - ١

 .يف األنشطة اإلرهابية وقمعها
ــدريب اجل -  ــاتتـــ ــار هـــ ــر ويف اخلـــ ــة يف النيجـــ ــشاملة  (ج  الفاعلـــ ــادرة الـــ ــر املبـــ انظـــ

 ).الساحل لبلدان
 :عملياتالبتعزيز القدرات على القيام  )ب(  

 واجلمـارك، مبعـدات لوجـستية كـبرية وبوسـائل      واجلـيش تزويد قـوات الـدفاع واألمـن        
 .خلإاتصال مالئمة، 

  
 ٢٠٠٨فرباير / شباط٤يف نيامي يف رر ُح
 


