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    خالصة وافية  - اًثاني  
  سابقاً مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية

  
 سابقاً مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية  - ١  

    يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 ١٨اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف  ســابقاً وغوســالفيةوقَّعـت مجهوريــة مقــدونيا الي 

 حيِّـز . ودخلـت االتفاقيـة   ٢٠٠٧نيسـان/أبريل   ١٣، وصدَّقت عليها يف ٢٠٠٥آب/أغسطس 
  .٢٠٠٧أيار/مايو  ١٣النفاذ على املستوى الداخلي يف 
 ١قـاً للمـادة   دولة وحدويـة ذات حكومـة برملانيـة. ووف    سابقاً ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية

ــة مقــدونيا اليوغوســالفية   ــة اشــتراكية    ســابقاً مــن دســتورها، فجمهوري ــة مســتقلة دميقراطي دول
أصحاهبا. ويقوم التنظـيم الدسـتوري للسـلطات    ومصدر سيادهتا  هم مواطنوها، ووذات سيادة

  على أساس تقسيمها إىل سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية.
ة للمواطنني أُسـندت إليهـا السـلطة التشـريعية. وهـو يتـألف يف       واجمللس التشريعي هو هيئة متثيلي

ممثالً انُتخبوا انتخاباً مباشراً لواليـة مـدهتا أربـع سـنوات. وُتنـهى واليـة        ١٢٣الوقت احلايل من 
  ممثل حيكم عليه يف جرمية جنائية ُيعاقب عليها بالسجن ملدة ال تقل عن مخس سنوات.أيِّ 

يتجـاوز عـدد فتـرات     علـى أالَّ راً لفترة والية مدهتا مخس سنوات وينتخب الرئيس انتخاباً مباش
احملكمة الدستورية يف إخضـاع الـرئيس للمسـاءلة بأغلبيـة الثلـثني. وميكـن        وتبتُّ. الوالية اثنتني
  فيما ُنسب إليه إهناء واليته. همسؤوليت تيف حالة ثبو

وزراء والــوزراء أعضــاء يف وتتــوىل احلكومــة الســلطة التنفيذيــة. وال جيــوز أن يكــون رئــيس الــ   
الربملان. ويتمتع رئيس الوزراء باحلصانة ويتخـذ الربملـان القـرارات املتعلقـة حبصـانته. وال جيـوز       

  اجلمع بني منصب رئيس وزراء أو وزير وغريه من املناصب العامة أو املهن.
لـى أسـاس   ومتارس السلطة القضائية حماكم مستقلة متمتعـة بـاإلدارة الذاتيـة تصـدر أحكامهـا ع     

  ق عليها وفقاً للدستور.دَّالدستور والقوانني واالتفاقات الدولية املص
ق عليهـا وفقـاً للدسـتور    دَّمـن الدسـتور، "تشـكل االتفاقـات الدوليـة املصـ       ١١٨ووفقاً للمـادة  

  جزءاً من النظام القانوين الداخلي وال جيوز تعديلها بقوانني."
القــانون اجلنــائي وقــانون مــوظفي اخلدمــة املدنيــة   وأوثــق القــوانني صــلةً مبكافحــة الفســاد هــي   

وقــانون إدارة املمتلكــات املصــاَدرة والعائــدات واألشــياء احملجــوزة يف ســياق إجــراءات جنائيــة  
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وقـانون محايـة الشـهود؛ وقـانون      ة؛ وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة؛ وقـانون منـع الفسـاد؛      يَّوُجنح
  املسائل اجلنائية. املوظفني العموميني وقانون التعاون الدويل يف

وأوثق املؤسسات صلة مبكافحـة الفسـاد هـي اللجنـة احلكوميـة ملنـع الفسـاد؛ ومكتـب املـدعي          
العام ملكافحة اجلرمية املنظمة والفساد؛ والدائرة املتخصصـة يف النظـر يف قضـايا اجلرميـة املنظمـة      

وزارة الداخليـة؛   ؛ ووحـدة مكافحـة الفسـاد يف   ١ والفساد التابعة للمحكمة االبتدائية سـكوبيه 
ــب الضــرائب؛ وإدارة        ــاد يف مكت ــة؛ وإدارة مكافحــة الفس ــوزارة املالي ــة ب وإدارة الشــرطة املالي

  زاهة يف قسم اجلمارك. الن
    

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

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥بالنفوذ (املواد الرشو واملتاجرة 
مــن القــانون اجلنــائي، علــى التــوايل رشــو املــوظفني العمــوميني         ٣٥٧و ٣٥٨م املادتــان رِّجتــ

وارتشاءهم. وتتناول املادتان جرائم رشو املوظفني العموميني الوطنيني واألجانـب، فضـالً عـن    
  موظفي املؤسسات الدولية العمومية.

-٣٥٨املتاجرة بـالنفوذ عرضـاً (املـادة    أ) و-٢٥٣القطاع اخلاص (املادة  وقد أدرِج الرشو يف 
، ٢٠١١أ) باعتبارمهــا فعلــني إجــراميني جديــدين مــن خــالل تعــديالت القــانون اجلنــائي لعــام    

ــديالت إالَّ     ــذه التع ــل ه ــاً قب ــث مل يكــن جمرَّم ــادة     حي ) ٢٥٣االرتشــاء يف القطــاع اخلــاص (امل
ــادة    ــوالً (امل ــالنفوذ قب ــاجرة ب ــد وجــد اخلــرباء املست ٣٥٩واملت ــع األحكــام   نَّعرضــون أ). وق مجي

أهنم مل يتمكنوا مـن احلكـم علـى فعاليـة تنفيـذ األحكـام        سقة مع االتفاقية، إالَّاملذكورة آنفاً متَّ
  املتعلقة بتجرمي الرشوة يف القطاع اخلاص بسبب عدم وجود القضايا ذات الصلة.

    
  )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 

ون اجلنائي غسل األمـوال، مبـا يف ذلـك غسـل األمـوال الـذايت، علـى        من القان ٢٧٣م املادة رِّجت
  الرغم من قلة عدد القضايا اليت بوشرت مبوجب هذا احلكم.

 عن اجلرائم األصلية املرتبطة بغسل األموال، فقد اعتمدت مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية   أمَّا 
راضـي البلـد أو خارجهـا. وتشـمل     ب علـى أ رتكَـ جرميـة جنائيـة تُ   هنجاً جامعاً يشمل أيَّ سابقاً
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أحكام القانون اجلنائي العامة أيضاً اجلرائم املتفرعـة عـن غسـل األمـوال، مبـا يف ذلـك الشـروع        
  ).٣٩٣) والتآمر (املادة ١٢) والتحريض (املادة ١٩(املادة 

دت السـلطات الوطنيـة أنـه يكفـي لإلدانـة جبرميـة غسـل األمـوال إثبـات الطـابع اإلجرامـي            كَّوأ
  دات دومنا حاجة إىل حتديد اجلرمية األصلية.للعائ

بإرســال نســخ مــن قوانينــها وفقــاً للفقــرة  ســابقاً وقــد وعــدت مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية
  من االتفاقية. ٢٣(د) من املادة  ٢الفرعية 

إخفاء عائدات اجلرمية أو اسـتمرار االحتفـاظ هبـا فمجـرَّم باعتبـاره جرميـة منفصـلة مبوجـب         أمَّا 
من القـانون اجلنـائي، الـيت ال تـنص علـى مـدة االحتفـاظ بتلـك العائـدات بوصـفها            ٢٦١ة املاد

  عنصراً من عناصر التجرمي.
    

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد 
ريبها اخــتالس املمتلكــات أو تبديــدها أو تســ  ســابقاً مــت مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية رَّج

 ١٩و ١٧بشكل آخر من قبل موظف عمومي وإساءة اسـتغالل الوظـائف متاشـياً مـع املـادتني      
  من القانون اجلنائي. ٣٥٦إىل  ٣٥٣من االتفاقية، وعمالً باملواد 

(االحتيال يف اخلدمة) اكتسـاب الشـخص املسـؤول عـن قصـد منفعـة متأتيـة         ٣٥٥م املادة رِّوجت
فسه أو للغري، وذلك عن طريـق تقـدمي فـواتري مـزورة أو     من ممتلكات على وجه غري مشروع لن

خداع الشخص املفوض بطريقـة أخـرى لـدفع مبلـغ غـري مشـروع. ومل حيـدد نـوع املمتلكـات          
الــيت ميكــن تســريبها أو العمــل اإلجرامــي الفعلــي، ومــن مث تكــون مجيــع أنــواع املمتلكــات           

  والتسريب مشمولة.
(استغالل املـوارد للمنفعـة الشخصـية     ٣٥٦واملادة  (االختالس يف اخلدمة) ٣٥٤وتتناول املادة 

أثناء اخلدمة) نوع املمتلكـات الـيت ميكـن التصـريح لشـخص حبيازهتا/اسـتخدامها يف اخلدمـة أو        
  أثناء أداء واجبات اخلدمة (وميكن إعادهتا على صورهتا املادية).

نـوع  أيِّ شـمل تسـريب   "إساءة استغالل املنصب والتفويض الرمسيني"، ممـا ي  ٣٥٣م املادة رِّوجت
هبذا التسريب باسـتعمال منصـبه أو تفويضـه الرمسـي،      من املمتلكات مؤمتن عليها إذا قام اجلاين

  وذلك بتجاوز حدود التفويض الرمسي املمنوح له أو بعدم وفائه بواجبه الرمسي.
لـق  ا يتعمن القـانون اجلنـائي االخـتالس يف القطـاع اخلـاص، فيمـ       ٣٥٥و ٣٥٤وتتناول املادتان 

مـن القـانون اجلنـائي     ٢٣٩للمـادة   نَّمسـؤول يف كيـان قـانوين". كمـا أ    باألفعال اليت يرتكبها "
  من االتفاقية. ٢٢املتعلقة باإلخفاء وجاهتها يف معرض تنفيذ املادة 
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أ، الـيت  - ٣٥٩اإلثراء غري املشروع مبوجب املـادة   سابقاً مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية جرَّمتوقد 
  قضايا بعُد استناداً إىل تلك املادة. يُّ، لكن مل ُترفع أ٢٠٠٩انون اجلنائي يف عام أدرجت يف الق

    
  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 

أ من القانون اجلنائي التأثري غري املشروع علـى الشـهود وتعتـربه جرميـة عامـة      -٣٦٨املادة  جترِّم
لقــانون علــى وجــه التحديــد  يعاقـب عليهــا بالســجن ملــدة ســنٍة إىل ثــالث ســنوات. وال يــذكر ا 

ن يف عبــارة "أو التــأثري أهنمــا مشــموال ، إالَّلوعــد مبزيــة غــري مســتحقة وتقــدميها""الترهيــب" و"ا
  طريقة أخرى".أيِّ على شخص ب

هــذه املــادة  نَّمــن القــانون اجلنــائي فعــل احليلولــة دون مجــع األدلــة. ومــع أ  ٣٦٨م املــادة رِّوجتــ
عبـارة "أو جيردهـا مـن الفائـدة"      نَّمـن االتفاقيـة، فـإ    ٢٥ادة د فحوى الفقـرة (أ) مـن املـ   سِّجت ال

  تشمل مجيع أنواع التدخل إلعاقة تقدمي األدلة.
لشـمولية مجيـع    من القانون اجلنائي بشأن "هتديد السالمة" مبـا يكفـي   ١٤٤نطاق املادة  ويتَّسع

  ه إىل موظفي إنفاذ القوانني.حاالت التهديد، مبا يف ذلك التهديد املوجَّ
من القـانون اجلنـائي اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب بعرقلـة          ٣٧٥م املادة رِّوجت

  ممارسة موظفي اجلهاز القضائي واجباهتم الرمسية.
ــ ــان رِّوجت ــد ضــد       ٣٨٣و ٣٨٢م املادت ــة أو التهدي ــوة البدني ــائي اســتخدام الق ــانون اجلن ــن الق م

  قانون.موظفني رمسيني، مبا يف ذلك موظفو إنفاذ ال
    

  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
د عليهـا  دِّجلنائية للشخصـيات االعتباريـة وتشـ   أ من القانون اجلنائي املسؤولية ا-٢٨د املادة دِّحت

) و"احلصـول علـى مكافـأة    ٣٥٨من املـادة   ٥األحكام القانونية املتعلقة جبناية "الرشو" (الفقرة 
). وال ُتسـقط هـذه املسـؤولية املسـؤوليةَ     ٣٥٩من املـادة   ٦لفقرة مقابل التأثري غري املشروع" (ا

  اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم.
مـن   ٧٠كما تثبت اإلجراءات املدنية واإلدارية مسؤولية الشخصيات االعتبارية، عمالً باملـادة  

  ة العامة.من قانون اإلجراءات اإلداري ٤٧قانون اإلجراءات املدنية واملادة 
القـانون علـى عقوبــات جنائيـة وغـري جنائيــة مناسـبة عنـد إثبــات املسـؤولية علـى كيــان          صُّويـن 

اعتبـاري. وتشـمل هـذه العقوبـات فـرض غرامـات أو غريهـا مـن العقوبـات املاليـة، وميكـن أن            
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تشــمل إهنــاء وضــع الكيــان االعتبــاري، وحظــر املشــاركة يف العقــود احلكوميــة و/أو مصــادرة    
  وأرباح املمتلكات، واحلجز على األشياء. املمتلكات

    
  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

بشـأن   ٢٢م املشاركة يف جرميـة، وهـي حتديـدا املـادة     رِّالقانون اجلنائي أحكاماً عامة جتيتضمن 
  بشأن "املساعدة". ٢٤بشأن "التحريض" واملادة  ٢٣"املشاركة يف ارتكاب جرمية" واملادة 

القانون اجلنائي، جيرَّم الشروع يف ارتكـاب جرميـة إذا كانـت اجلرميـة ممـا       من ١٩ووفقا للمادة 
ر القـانون صـراحةً عقوبـة للشـروع     رَّيعاقب عليه بالسجن ملدة مخس سنوات أو أكثر، أو إذا ق

  يف جرمية من هذا النوع.
 نَّالســجن ملــدة تقــل عــن مخــس ســنوات، فــإمعظــم جــرائم الفســاد يعاقــب عليهــا ب نَّوحيــث إ
ع يف ارتكاهبا متروك دون عقاب ما مل ينصَّ القانون صـراحةً علـى خـالف ذلـك، كمـا      الشرو

من القانون اجلنائي بشأن "منع موظف رمسـي مـن أداء عمـل رمسـي"      ٣٨٢هو الشأن يف املادة 
  بشأن "إكراه موظف قضائي". ٣٧٥واملادة 

ق بعدد قليل مـن اجلـرائم غـري    وليس اإلعداد الرتكاب جرميٍة ما جمرَّماً يف ذاته، باستثناء ما يتعل
  املتصلة بالفساد.

    
  )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 

عقوبات على جرائم الفساد تتراوح بني فـرض   سابقاً اعتمدت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
  ورة اجلرمية.غرامة إىل السجن ملدة عشر سنوات، مع مراعاة مدى خط

  وال يبدو أنَّ احلصانات تشكل عائقاً أمام املالحقة القضائية الفعالة ملرتكيب هذه اجلرائم.
  فاملالحقة خاضعة ملبدأ الشرعية.

التـدابري املبينـة يف    عن اإلجراءات املتعلقة باإلفراج يف انتظـار احملاكمـة أو االسـتئناف، فـإنَّ    أمَّا و
جراءات اجلنائية تسري على جرائم الفسـاد. ويشـمل ذلـك    الفصل السادس عشر من قانون اإل

حظــر مغــادرة مكــان اإلقامــة املؤقتــة أو الدائمــة، وإلــزام املتــهم مبراجعــة موظــف رمســي معــني،  
  ومصادرة جواز السفر مؤقتاً.

ومن الوارد االستفادة من اإلفراج املبكر بعـد قضـاء نصـف مـدة السـجن أو ثلـث مـدة السـجن إذا         
  خاصة متعلقة بشخصية املدان وتظهر جبالء حتقق اهلدف من العقوبة املقررة. كانت هناك ظروف
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وجيوز وقف موظـف عمـومي عـن العمـل يف مؤسسـة يف حالـة إقامـة إجـراءات جنائيـة ضـده.           
  وعالوةً على ذلك، هناك عدة أحكام قانونية تتعلق بإهناء عمل املوظف العمومي املُدان.

جرميـة ال ُيسـقط عنـه املسـؤولية التأديبيـة، مبوجـب        أيِّعمـومي عـن    موظـف وثبوت مسؤولية 
  قانون موظفي اخلدمة املدنية.  

وينص قانون تنفيـذ العقوبـات علـى عـدد مـن التـدابري الراميـة إىل تعزيـز إعـادة إدمـاج اجملـرمني            
  املدانني يف اجملتمع، مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد واملساعدة يف إجياد فرصة عمل.

طين إمكانية التفاوض على ختفيف العقوبة، عالوةً على تـدابري خمتلفـة حلمايـة    ويتيح التشريع الو
  املتعاونني مع العدالة.

    
  )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان 

إطـار قـانوين شـامل ووحـدة متخصصـة يف       سـابقاً  يوجد لدى مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية  
ري طائفـة واسـعة مـن أشـكال احلمايـة لألشـخاص       وزارة الداخلية حلمايـة الشـهود. وميكـن تـوف    

الذين يدلون بإفادة أو شهادة يف سياق إجراءات متعلقة جبرمية فساد، مما يتضمن نقـل الشـهود   
  وأسرهم وتغيري هوياهتم.

وللشخص احلـق يف التعـويض عـن األضـرار الـيت قـد تلحـق بـه أو بأحـد أعضـاء أسـرته بسـبب             
تصـرف تلـك التعويضـات مـن أمـوال امليزانيـة الوطنيـة.        يديل به من إفـادات أو شـهادات. و   ما

  وتنسحب هذه احلماية كذلك على الضحايا ما داموا شهوداً.
ويضم قانون اإلجراءات اجلنائية جمموعة من القواعد اإلثباتية ترمي إىل ضمان سـالمة الشـهود   

ــل      املعرَّ ــة لنق ــزة تقني ــة االســتجواب مبســاعدة أجه ــك إمكاني ــا يف ذل الصــورة  ضــني للخطــر، مب
  والصوت (مع متويه الوجه والصوت).

غني لِّوقد قدمت السلطات الوطنية إفادات بشأن خمتلف األحكام املتعلقة حبماية األشخاص املـب 
(قانون منع الفساد والقانون اجلنائي وقـانون عالقـات العمـل وقـانون احلمايـة مـن التحـرش يف        

هــذه األحكــام جمــزأة، فضــالً عــن نَّ أمكــان العمــل). ومــع ذلــك، الحــظ اخلــرباء املستعرضــون 
 غني عـن املخالفـات. وبيَّنـت مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية      غياب تشريع خمصص حلماية املبلِّ

إعداد تعـديالت علـى قـانون منـع الفسـاد مـن أجـل األخـذ بنظـام محايـة            اأنه جيري حالي سابقاً
  غني عن املخالفات.لِّبغني عن املخالفات وتوفري محاية منهجية ومؤسسية للملِّاملب
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  )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان 
علـى مصـادرة عائـدات اجلرميـة املباشـرة       ٩٨ينظم القانون اجلنائي املصادرة، حيث تنص املادة 

  منها وغري املباشرة، من اجملرم أو من أطراف ثالثة، مبا يف ذلك املصادرة على أساس القيمة.
ــنو ــادة  صُّت عة"، الــيت ميكــن تطبيقهــا إذا جتــاوزت املمتلكــات   أ علــى "املصــادرة املوسَّــ -٩٨امل

مداخيل اجلاين املشروعة وكانت ناشـئة عـن جرميـة مرتكبـة ضـمن عصـابة إجراميـة أو تعلقـت         
  بغسل أموال مما يعاقب عليه بالسجن ملدة ال تقل عن أربع سنوات.

ــع املمتلكــات   أو املعــدات أو غريهــا مــن األدوات املســتخدمة يف    وتشــمل املصــادرة أيضــاً مجي
  ارتكاب جرائم أو املخصصة لالستخدام يف جرائم.

قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى جمموعـة مـن تـدابري التحقيـق املتاحـة لكشـف عائـدات             وينصُّ
  اجلرمية وأدواهتا وتتبعها وجتميدها وحجزها.

قـــانون خـــاص وشـــامل بشـــأن إدارة  ســـابقاً ويوجـــد لـــدى مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية
ــة     ــراءات جنائيـ ــياق إجـ ــا يف سـ ــادرة والعائـــدات واملمتلكـــات احملجـــوز عليهـ املمتلكـــات املصـ

  دِّد له نطاق عمل واسع.سِّس جهاز ُحة. ومبوجب هذا القانون أُوُجنِحيَّ
وجيوز للمحكمة، بناًء على طلب من املدعي العام، أن تأمر بإعداد سجالت مصـرفية وجتاريـة   

صادرهتا. وينبغي أن يفصـل قاضـي اإلجـراءات األوليـة يف طلـب املـدعي العـام علـى الفـور،          وم
ساعة بعد تلقي الطلب. وللمدعي العام يف حاالت الطـوارئ أن يفـرض    ١٢ويف موعد أقصاه 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٢٠٠التدابري املذكورة دون أمر من احملكمة (املادة 
    

  )٤١و ٢٩ائي (املادتان التقادم؛ السجل اجلن
سـنة، تبعـا لشـدة العقوبـة املقـررة علـى        ٣٠تتراوح فترة التقادم يف القضايا اجلنائية بني سنتني و

  نة، وتبدأ اعتباراً من يوم ارتكاب اجلرمية أو ظهور عواقبها.جرمية معيَّ
بـّت يف شـدة   عنـد ال  سـابقاً  من القانون اجلنائي، ميكن مراعاة أحكـام اإلدانـة   ٣٩ووفقاً للمادة 

 سـابقاً  هذا احلكم ال يقتصر علـى حـاالت اإلدانـة    نَّبة. وقد أكدت السلطات احلكومية أالعقو
  الداخلية، بل ينسحب أيضاً على اإلدانات األجنبية.
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  )٤٢الوالية القضائية (املادة 
: ١١٦(املـادة   ١٢الفصـل   القضائية على جـرائم الفسـاد، يف   القانون اجلنائي على الوالية ينصُّ

: الواليـة القضـائية علـى الشخصـية اإلجيابيـة؛ واملـادة       ١١٨الوالية القضائية اإلقليميـة؛ والفقـرة   
: الواليـــة القضـــائية علــــى الشخصـــية الســــلبية). كمـــا اعتمــــدت مجهوريـــة مقــــدونيا      ١١٩

مـن   ٤٢إضـافية للواليـة القضـائية اجلنائيـة غـري تلـك املبينـة يف املـادة          أسساً سابقاً اليوغوسالفية
  : الوالية القضائية العاملية).١١٧االتفاقية (املادة 

    
  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 

من قانون منع الفساد، تكون مجيـع اإلجـراءات القانونيـة الناجتـة عـن       ٤٦أ و-٥وفقاً للمادتني 
املطالبـة بتعـويض عـن    ر مـن أحـد أفعـال الفسـاد     شخص تضرَّيِّ الفساد باطلة وملغاة، وحيق أل

  الضرر (الضرر الفعلي واألرباح الفائتة) من اجلاين.
) وحقــوق ٥٣كمـا يضــم قـانون اإلجــراءات اجلنائيــة أحكامـاً تتنــاول حقــوق الضـحايا (املــادة     

). ولضحية اجلرمية احلق يف املشاركة يف اإلجراءات اجلنائيـة بغـرض   ٥٧الطرف املتضرر (املادة 
  عويض املادي عن الضرر.التقدم بطلب قانوين بالت

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

صة يف مكافحـة الفسـاد   صِّات متخعدة سلط سابقاً توجد لدى مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
، أن ٢٠٠٢من خالل إنفاذ القانون. وتستطيع اللجنـة احلكوميـة ملنـع الفسـاد، املنشـأة يف عـام       

نني، ورصـد وتتبـع موجـودات    تبادر إىل القيام باملالحقـة اجلنائيـة للمسـؤولني املنتخـبني أو املعيَّـ     
  املوظفني العموميني والتغريات الطارئة عليها.

العام املعـين باجلرميـة املنظمـة والفسـاد باالختصـاص يف مالحقـة مـرتكيب         ويتمتع مكتب املدعي
ة بقضــايا اجلرميــة صــة املعنيَّــصِّض هــذه اجلــرائم علــى الــدائرة املتخ جمموعــة مــن اجلــرائم. وُتعــر 

  .١املنظمة والفساد التابعة للمحكمة االبتدائية سكوبيه 
ة الفسـاد التابعـة لـوزارة الداخليـة     ويضم اإلطار املؤسسي ملكافحة الفساد أيضاً وحـدة مكافحـ  

وإدارة الشـــرطة املاليـــة يف وزارة املاليـــة وإدارة مكافحـــة الفســـاد يف مكتـــب الضـــرائب وإدارة 
  زاهة يف قسم اجلمارك. الن

  ويكفل القانون استقاللية تلك اهليئات املتخصصة. ويتلقى موظفوها ما يكفي من التدريب واملوارد.
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نونية التزاماً بالتعـاون فيمـا بـني السـلطات العموميـة والسـلطات       ويفرض عدد من األحكام القا
املســؤولة عــن التحقيــق يف األفعــال اإلجراميــة ومالحقــة مرتكبيهــا. واملوظفــون العموميــون         

  ملزمون حبكم القانون باإلبالغ عن كل فعل ذي صلة بالفساد يعاقب عليه القانون.
ني القطــاع اخلــاص، وال ســيما املؤسســات بالتعــاون بــ وتفــرض أحكــام قانونيــة أخــرى التزامــاً 

  املالية، ودوائر االدعاء العام.
من قـانون منـع الفسـاد مجيـع مـوظفي املؤسسـات املاليـة باملبـادرة إىل اإلبـالغ           ٥٨وتلزم املادة 

مـن قـانون املصـارف     ١١٢معـامالت مشـبوهة ذات صـلة بالفسـاد. كمـا تـنص املـادة        أيِّ عن 
اليـة طلبـات املـدعني العـامني باحلصـول علـى وثـائق حبجـة         على عدم جواز رفض املؤسسات امل

ــادة      ــرية. وُتلــزم امل ــاظ علــى الس ــل اإلرهــاب        ٣٠احلف ــانون منــع غســل األمــوال ومتوي مــن ق
املؤسسات املالية والكيانات املعينة األخرى بإبالغ وحـدة االسـتخبارات املاليـة عـن املعـامالت      

  رة لإلبالغ عن الفساد.املشبوهة. كما أتيحت للجمهور خطوط هاتف مباش
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
تتمثــل أبــرز التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة يف تنفيــذ الفصــل الثالــث مــن االتفاقيــة،     

  إمجاال، فيما يلي:
خمتلــف املبــادرات الــيت اختــذهتا الســلطات الوطنيــة مــن أجــل تشــجيع التعــاون مــع       •  

  اجلمهور كذلك؛ القطاع اخلاص ومع
يف قضـايا غسـل األمـوال بإثبـات     املتـورطني  فريق االستعراض باالكتفـاء إلدانـة    نوَّه  •  

الطابع اجلنائي للعائدات دومنا حاجة إىل حتديد اجلـرم األصـلي، حيـث اعتـرب ذلـك      
  معيناً على مالحقة املتورطني يف قضايا غسل األموال؛

قـانوين متعلـق بالفسـاد احلـق يف التعـويض       منح من يديل بإفادة أو شهادة يف إجـراء   •  
  من قانون منع الفساد)؛ ١٩عن األضرار الذي ُيصرف من امليزانية الوطنية (املادة 

  إمكانية املصادرة املوسعة؛  •  
عـدم خضـوع إنفـاذ التـدابري اخلاصـة الـيت تنطـوي علـى مصـادرة ممتلكـات وحجـز              •  

  األشياء للتقادم؛
صــة للتعامــل مــع إدارة املمتلكــات اجملمــدة أو     وجــود قــانون خــاص ووكالــة خا     •  

  احملجوزة أو املصادرة.
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    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
الحــظ املستعرِضــون أنَّ النظــام القــانوين اخلــاص مبكافحــة الفســاد لــدى مجهوريــة مقــدونيا          

تنفيـذه   نظـام متقـدِّم، ولكنـهم وقفـوا علـى بعـض التحـدِّيات الـيت تعتـرض          سـابقاً  اليوغوسالفية
و/أو على أسباب تدعو إىل زيادة حتسينه، وقدَّموا املالحظات التاليـة لكـي تأخـذها السـلطات     
الوطنيــة املختصــة يف احلســبان عنــدما تتخــذ أو تنظــر يف اختــاذ إجــراءات يف هــذا الصــدد (تبعــاً   

  للطابع اإللزامي أو االختياري للمتطلبات ذات الصلة من االتفاقية):
 رشــوة يف القطــاع اخلــاص، ينبغــي جلمهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفيةفيمــا يتعلــق بال  •  

أ (الرشــو) مــن  -٢٥٣(االرتشــاء) و ٢٥٣أن تنظــر يف اســتخدام املــادتني    ســابقاً
  ؛أوسع نطاقاً من االتفاقية) استخداماً ٢١القانون اجلنائي (املادة 

ملتحـدة  م لألمـم ا أن توايف األمـني العـا   سابقاً ينبغي جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية  •  
(د) مـن  ٢م غسل العائـدات املتأتيـة مـن اجلرميـة (الفقـرة      رِّبنسخ من القوانني اليت جت

  من االتفاقية)؛ ٢٣املادة 
علـى   سـابقاً  ع مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية   يتعلق باإلثراء غري املشروع، تشـجَّ فيما   •  

  من االتفاقية)؛ ٢١ادة أ من القانون اجلنائي (امل- ٣٥٩زيادة فعالية تنفيذ املادة 
أن توسـع نطـاق تطبيـق األحكـام      دُّتـو  سـابقاً  مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية    لَّلع  •  

، ٢٧الداخلية املتعلقـة بتجـرمي الشـروع حبيـث تشـمل مجيـع جـرائم الفسـاد (املـادة          
  من االتفاقية)؛ ٢الفقرة 

ل اجلهـود مـن أجـل    على مواصـلة بـذ   سابقاً ع مجهورية مقدونيا اليوغوسالفيةتشجَّ  •  
  من االتفاقية). ٣٣غني (املادة لِّسنِّ تشريعات حمددة بشأن محاية املب

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

قـانون خـاص شـامل بشـأن التعـاون الـدويل        سـابقاً  يوجد لدى مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
تفصـيلي للممارسـة املتبعـة يف تقـدمي      يف املسائل اجلنائية. إالَّ أنَّه كان من الصـعب إجـراء تقيـيم   

  املساعدة القانونية يف قضايا الفساد، نظراً لعدم وجود البيانات الالزمة لذلك.
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    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية 

  )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
نظـام لتسـليم املطلـوبني يتكـون مـن ِشـقَّني:        سـابقاً  هورية مقدونيا اليوغوسالفيةيوجد لدى مج

إجراء معتاد يتخذ مبوجبه وزير العدل القرار النهائي، وإجراء مبسط يطبـق إذا وافـق الشـخص    
املعين على تسليمه، حيث يتخذ جملس القضاء القرار النهائي يف هـذه احلالـة. وكـال اإلجـراءين     

  تعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.ينظمه قانون ال
وينبغي توجيه طلبات تسليم املطلوبني الواردة من دولة أجنبية من خالل القنوات الدبلوماسـية  

  أو إرساهلا مباشرة إىل وزارة العدل، اليت حتيلها بعد ذلك إىل السلطة القضائية املختصة.
يومــاً.  ١٨٠ال تزيـد علــى   وجيـوز للقاضــي املخـتص احتجــاز الشـخص املطلــوب تسـليمه ملــدة    

فرض تدبري آخر لتـأمني حضـور ذلـك الشـخص. وجيـوز الطعـن يف قـراره أمـام          وجيوز له أيضاً
  ساعة من صدور القرار. ٢٤اجمللس اجلنائي للمحكمة يف غضون 

  بتسليم املطلوبني إذا مل تتحقق ازدواجية التجرمي. حالياوال يسمح 
وميكن االستناد فيه إىل مبدأ املعاملة باملثل، ومـع ذلـك   وال يتوقف التسليم على وجود معاهدة 

لتســليم املطلــوبني،  يــاتعتــرب االتفاقيــة أساســاً قانون ســابقاً مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية فــإنَّ
  شريطة استيفاء الشروط املنصوص عليها يف قانون التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.

ليم املطلوبني إذا استوفيت الشروط املتعلقـة بازدواجيـة التجـرمي    وميكن اختاذ اجلرائم أساساً لتس
واحلد األدىن لفترة السجن. وبذلك متثل معظم جرائم الفساد اليت يعاقب عليهـا بالسـجن ملـدة    

جــرائم الفســاد الــيت ال تســتويف شــرط أمَّــا ال تقــل عــن ســنة أساســاً مقبــوالً لتســليم املطلــوبني. 
ــيمكن أن تتخــ   ــدة ســنة ف ــاق املباشــر     الســجن مل ــا علــى أســاس االنطب ذ ســنداً لتســليم مرتكبيه

  من الدستور. ١١٨لالتفاقية عمالً باملادة 
ومتثل اجلرائم اليت تنطوي على اإلخالل بأحكام اللوائح التنظيمية املتعلقـة بالضـرائب والرسـوم    

  وعمليات صرف العمالت األجنبية سنداً لتسليم مرتكبيها.
اتفاقـات ثنائيـة أو دوليـة     صَّمواطنيها مـا مل تـن   سابقاً اليوغوسالفية م مجهورية مقدونيالِّوال تس

ــك. وقــد أُ    ــى خــالف ذل ــة القضــية دون إبطــاء      عل ــد إمكانيــة إحال ــريعات البل درجــت يف تش
احملاكمـة"   وإمَّـا التسـليم  إمَّا غ له على السلطات املختصة بقصد املالحقة، ولكن مبدأ "مسوِّ ال

  .طُّق قَيعي، ومل يطبَّغري منصوص عليه يف قانون تشر
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وميكن إنفاذ حكم أجنيب شـريطة اسـتيفاء شـرط ازدواجيـة التجـرمي واكتسـاب احلكـم اجلنـائي         
  .يااألجنيب صفة احلكم النهائي الواجب اإلنفاذ وشرط صدوره حضور

طـرف يف االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن تسـليم املطلـوبني        سـابقاً  ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية  
ثة من بروتوكوالهتا اإلضافية، كمـا أبرمـت عـدداً مـن املعاهـدات الثنائيـة بشـأن تسـليم         ويف ثال

املطلــوبني مــع عــدة بلــدان منــها بلــدان مــن نفــس املنطقــة (البوســنة واهلرســك واجلبــل األســود   
  وصربيا وكرواتيا).

ونيا من جرائم الفساد جرمية سياسية. وعالوة على ذلـك، ال جتيـز مجهوريـة مقـد     وال يعترب أيٌّ
يِّ تسـليم املطلـوبني ألسـباب سياسـية ويكفـل تشـريعها املعاملـة العادلـة أل         سـابقاً  اليوغوسالفية

  شخص يقدَّم بشأنه طلب تسليم قبل انتهاء اإلجراءات.
اجلزء الثاين من قانون التعاون الدويل يف املسـائل اجلنائيـة علـى نقـل األشـخاص احملكـوم        صُّوين

طرف أيضاً يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن نقـل   سابقاً وغوسالفيةعليهم. ومجهورية مقدونيا الي
عت اتفاقات ثنائية يف هذا اجملـال (مـع   قَّليهم وبروتوكوهلا اإلضايف، كما واألشخاص احملكوم ع

  ألبانيا والبوسنة واهلرسك واجلبل األسود وتركيا وسلوفينيا وصربيا).
م لُّيـــة (الفصـــل الثالـــث) علـــى إمكانيـــة تســـقـــانون التعـــاون الـــدويل يف املســـائل اجلنائ صُّويـــن

). كمـا يتـيح القـانون    ٤٣مـن املـادة    ١اإلجراءات اجلنائية يف حالة ازدواجيـة التجـرمي (الفقـرة    
ــة يف حالــة اجلــرائم الــيت يتوقــع احلكــم علــى      ــة أجنبي إمكانيــة نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة إىل دول

  من القانون). ٤٧من املادة  ٣ة مرتكبيها بعقوبة سجن ملدة تصل إىل عشر سنوات (الفقر
    

  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
قانون التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية على طائفة واسعة من تـدابري املسـاعدة القانونيـة     صُّين

املركزيـة الـيت أُســندت    طةاملتبادلـة. وإدارة املسـاعدة القانونيـة الدوليـة بـوزارة العـدل هـي السـل        
ــيهــا مســؤولية وصــالحية تل إل ــها إىل    قِّ ــها أو إحالت ــة وتلبيت ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ي طلب

  السلطات املختصة لتلبيتها.
وحســب إفــادة الســلطات الوطنيــة، ينبغــي صــياغة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة باللغــة     

لة اتصـاالت أخـرى علــى أن   أو بوسـي  يـا املقدونيـة وإرسـاهلا مكتوبـةً. وميكـن اسـتالمها إلكترون     
  ُيحتفظ بسجل لذلك، مع إرسال األصل بالربيد العادي.



 

14 V.15-02790 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.21 

املسـاعدة بغـض النظـر عـن وجـود       سابقاً ومن املمكن أن تقدِّم مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
معاهدة. وعالوةً على ذلك، فليست ازدواجية التجرمي شرطاً مسبقاً لتقدمي املسـاعدة. وُتعاَمـل   

  ة القانونية املتبادلة املتعلقة باألشخاص الطبيعيني واالعتباريني بنفس الكيفية.طلبات املساعد
ويتيح قانون التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية االستجواب عن طريق االتصاالت املرئيـة وعـن   

جتــارب يف هــذا اجملــال.  ســابقاً جلمهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية كانــت طريــق اهلــاتف، وقــد
  .يالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية أيضاً بوضوح على تقدمي املعلومات تلقائوينص قانون ا

إذا تعـذر   طلـب باحلفـاظ علـى السـرية إالَّ    يِّ أل سابقاً وستمتثل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
  ذلك، ويف هذه احلالة ختطر السلطات األجنبية الطالبة على الفور.

مور املاليـة سـبباً لـرفض طلـب باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. لكـن         السرية املصرفية واأل دُّوال تع
ميكن رفض طلب من هذا النـوع إذا كـان قائمـاً علـى اعتبـارات تتعلـق باالنتمـاء العنصـري أو         

اتفـاق   صَّقرار بـالرفض مـا مل يـن   أيِّ ي تفسري اإلثين أو االجتماعي أو باملعتقدات الدينية. وينبغ
  دويل على خالف ذلك.

ك علـى وجـه   التحـرُّ من قانون التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية على ضرورة  ١٧املادة  صُّوتن
  ي طلب التفويض القضائي من السلطة األجنبية املختصة.قِّاالستعجال لدى تل

    
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة 

  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
د مـن االتفاقـات   وأبرمـت العديـ   يـا إطـاراً تنظيم  سـابقاً  هورية مقدونيا اليوغوسـالفية وضعت مج

  على التبادل الدويل للمعلومات ألغراض إنفاذ القانون. صُّالثنائية اليت تن
وتوجد لدى سلطات إنفاذ القانون الوطنيـة قنـوات اتصـال مـن خـالل عـدة جهـات مـن بينـها          

(اإلنتربول) ومكتـب الشـرطة األورويب (اليوروبـول). وعـالوةً      املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
وحــدة االســتخبارات املاليــة الوطنيــة عضــو يف جمموعــة إيغمونــت لوحــدات    نَّى ذلــك، فــإعلــ

  االستخبارات املالية.
بصفة املراقب لدى شبكة كامـِدن املشـتركة بـني     سابقاً وتتمتع مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية

مجهوريـة مقـدونيا    نَّ.كمـا أ ٢٠١٤املوجـودات (كـارين) منـذ متوز/يوليـه      الوكاالت السترداد
منـذ   "شركاء أوروبيون مـن أجـل مكافحـة الفسـاد    "دولة عضو يف منظمة  سابقاً اليوغوسالفية

  .٢٠٠٩عام 
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من قانون التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة عمـل أفرقـة التحقيـق املشـتركة.       ٣٨وتنظم املادة 
الداخلية املختصـة يف جمـال الكشـف عـن اجلـرائم املنظمـة والفسـاد ومالحقـة         وجيوز للسلطات 

مرتكبيها أن تشارك يف أفرقة التحقيق املشتركة مـع السـلطات األجنبيـة املختصـة. ومـع ذلـك،       
تدابري بشأن تعزيز تبادل العاملني وغريهـم مـن    سابقاً فلم تتخذ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية

  تعيني ضباط اتصال.اخلرباء، مبا يف ذلك 
بـه ويـنظَّم    خَّصل اجلرميـة املنظمـة والفسـاد فُيـر    استخدام أساليب التحري اخلاصـة يف مسـائ   أمَّا

مبقتضــى قــانون التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة ومعهمــا عــدد 
مجهوريـة مقـدونيا    تعـدُّ ة اليت كبري من االتفاقات الثنائية بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائي

  طرفاً فيها. سابقاً اليوغوسالفية
وينص الفصل التاسـع عشـر مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى تـدابري التحقيـق اخلاصـة الـيت            
جيــوز اســتخدامها يف قضــايا الفســاد، وتشــمل رصــد وتســجيل املكاملــات اهلاتفيــة وغريهــا مــن   

احملادثــات باســتخدام أجهــزة تقنيــة والنفــاذ إىل  وســائل االتصــال اإللكتــروين ورصــد وتســجيل
والتظاهر بعرض الرشاوى وقبوهلا والتسليم املراقـب واسـتخدام    راالنظم احلاسوبية وتفتيشها س

  العمالء السريني.
إدارة للعمليـات السـرية يف    ٢٠٠٥يف عـام   سـابقاً  وقد أسست مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية

طرية. وتضم هذه اإلدارة وحـدة لضـباط الشـرطة السـريني ووحـدة      شعبة اجلرائم املنظمة أو اخل
  العتراض االتصاالت ووحدة للمراقبة والرصد والتوثيق ووحدة حلماية الشهود.

  وليس هناك فيما يبدو صعوبات يف قبول احملاكم لألدلة املستمدة من أساليب التحري اخلاصة.
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
تمثل أبرز التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية، إمجـاالً،  ت

  فيما يلي:
بشــأن  ســابقاً وجــود قــانون خــاص شــامل لــدى مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية     •  

التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة يتضــمن أحكامــا تتعلــق جبميــع طرائــق التعــاون  
  سائل اجلنائية؛الدويل يف امل

  عدم خضوع املساعدة القانونية املتبادلة لشرط ازدواجية التجرمي.  •  
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    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
الحــظ املستعرِضــون أنَّ النظــام القــانوين اخلــاص مبكافحــة الفســاد لــدى مجهوريــة مقــدونيا          

حـدِّيات الـيت تعتـرض تنفيـذه     نظـام متقـدِّم، ولكنـهم وقفـوا علـى بعـض الت       سـابقاً  اليوغوسالفية
ــة لكــي تأخــذها الســلطات       ــدَّموا املالحظــات التالي ــادة حتســينه، وق ــدعو إىل زي و/أو أســباب ت
الوطنيــة املختصــة يف احلســبان عنــدما تتخــذ أو تنظــر يف اختــاذ إجــراءات يف هــذا الصــدد (تبعــاً   

  للطابع اإللزامي أو االختياري للمتطلبات ذات الصلة من االتفاقية):
بوضـع   سابقاً أبرز اخلرباء املستعرضون ضرورة قيام مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  •  

نظام معلومات وضمان جاهزيته الكاملة للتشغيل من أجـل مجـع بيانـات إحصـائية     
ومعلومــات بطريقــة منهجيــة بشــأن حــاالت تســليم املطلــوبني واملســاعدة القانونيــة  

احلـاالت وتقيـيم فعاليـة التنفيـذ فيمـا      املتبادلة، وذلك بغية تيسـري رصـد وتتبـع هـذه     
يتعلــق جبملــة أمــور مــن بينــها مــدة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وإجــراءات تســليم     

  املطلوبني، وشجعوا السلطات الوطنية على مواصلة جهودها يف هذا الصدد؛
أن تتخـذ تـدابري فعالـة لتعزيـز تبـادل       سـابقاً  ينبغي جلمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية   •  

  لعاملني وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك تعيني ضباط اتصال؛ا
توخِّيا ملزيد من اليقني القانوين يف حالة عدم وجود معاهدات سـارية بشـأن تسـليم      •  

أن تتخـذ تـدابري ملعاجلـة     سـابقاً  املطلوبني، ينبغـي جلمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية    
  أكثر حتديداً يف تشريعاهتا احمللية؛احملاكمة" على حنو  وإمَّاالتسليم إمَّا مبدأ "

أن تنظـر يف إلغـاء القيـد الـوارد يف      دُّتـو  سـابقاً  مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية  لَّلع  •  
من قانون التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة، الـذي حيصـر     ٤٧من املادة  ٣الفقرة 

السـجن ملـدة تصـل    إمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية يف اجلـرائم الـيت يعاقـب عليهـا ب    
  إىل عشر سنوات.

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

ــة مقــدونيا اليوغوســالفية   ــة مــن املســاعدة     نَّأ ســابقاً أفــادت مجهوري مــن شــأن األشــكال التالي
  من االتفاقية: التقنية، إن أتيحت، أن ُتِعني على حتسني تنفيذ مواد الفصل الرابع

  بناء القدرات يف جمال تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة؛  •  
  تدريب القضاة واملدعني العامني على تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية؛  •  
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ــة       •   ــات جلمــع ومعاجلــة البيانــات اإلحصــائية حلــاالت املســاعدة القانوني ــوفري براجمي ت
  الدولية؛

  لممارسات اجليِّدة/الدروس املستفادة؛توفري ملخص ل  •  
  مساعدة ميدانية من خبري خمتص؛  •  
  مشورة قانونية.  •  

 


