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 فريق استعراض التنفيذ
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ١٠-٨فيينا، 
  **من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند 
       تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادحالة 

      خالصة وافية
      مذكِّرة من األمانة

    إضافة
  املحتويات

 الصفحة     
 ٢ ................................................................................  خالصة وافية-ثانيًا

 ٢ ............................................................................  الشماليةمقدونيا 
     

__________ 
  .٢٠٢٠آذار/مارس  ٣١ُأعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف   *  
  **  CAC/COSP/IRG/2020/1. 
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      )١(خالصة وافية  -ثانيًا  
      )٢(مقدونيا الشمالية

مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي ملقدونيا الشمالية يف سياق تنفيذ اتفاقية   -١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

، ٢٠٠٥آب/أغسطس  ١٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف  الدول املستعرَضة على وقَّعت
  . ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٣وصدَّقت عليها يف 

برملانية. ويقوم التنظيم الدســتوري للســلطات  بنية حوكميةومقدونيا الشــمالية دولة وحدوية ذات 
  قضائية.سلطة تنفيذية ووسلطة تشريعية  سلطةعلى أساس تقسيمها إىل 

الفســـاد  منعكافحة الفســـاد واســـترداد املوجودات قانون املتعلقة مبالرئيســـية  التشـــريعاتوتشـــمل 
اخلاص مبســــتخدمي القطاع العام، قانون ال)، و٢٠٠٩رب املصــــاحل ()، وقانون منع تضــــا٢٠٠٢(
ية، وقانون  اخلاص باملوظفنيقانون الو قانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائ  منعاإلداريني، وال

غســل األموال ومتويل اإلرهاب، وقانون إدارة املمتلكات املصــاَدرة والعائدات واألشــياء املحجوزة 
نحيَّة، وقانون التعاون الدويل يف املســائل اجلنائية. وباإلضــافة إىل اُجلنائية واجلجراءات اإليف ســياق 
  االتفاقية بصورة مباشرة.  تطبيق أحكامذلك ميكن 

 نعاحلكومية مل املفوضــيةمن  كالًّالفســاد واســترداد املوجودات املعنية مبنع وتشــمل املؤســســات الرئيســية 
 التابعةاحلكومي، ووحدة مكافحة الفساد  اتاملحاسب ديوانكم، و، واملحاةالعام النيابةالفساد، ومكتب 

اإليرادات مكافحة الفساد يف مكتب  شعبةوزارة املالية، والتابعة لوزارة الداخلية، وإدارة الشرطة املالية ل
  اجلمارك، ومكتب االستخبارات املالية.  إدارةيف زاهة النب الشعبة املعنية، والعمومية

  
    التدابري الوقائية :الفصل الثاين  -٢  

  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  
 الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

  )٦و ٥(املادتان 
مد الفســـاد وقانون منع تضـــارب املصـــاحل، اعُت منعاملســـتند إىل قانون  لعاماإلطار القانوين ا ضـــمن

 ان، اللذد منهواحل والربنامج احلكومي ملنع تضـــارب املصـــاحلوقمعه الفســـاد  ملنعالربنامج احلكومي 
، باعتبارمها اســـتراتيجية وطنية ملكافحة معًا يف وقت الحقولكن ُجمعا  كانا يف األصـــل منفصـــلني

َب الفســـــــاد.  لة من أجلخطط عمل  على صــــــوغوُدِئ قاب تنفيذ هذين الربناجمني احلكوميني.  ُم
-٢٠١٦(األحدث عهدًا كومي احلربنامج أرســـــى ال، نياجمنالربهذين وللحفاظ على اســـــتمرارية 

__________ 
  .٢٠١٨سبتمرب أيلول/من  ًاالتنفيذ اعتبار حالةيشري هذا االستعراض إىل   )١(  
باسم "مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا".  كان ُيشار سابقًا إىل هذه الدولة ضمن نطاق األمم املتحدة  )٢(  

، وال سيما تلك املتعلقة بتغيري اسم ٢٠١٩يناير كانون الثاين/ ١١للتعديالت اليت أدخلت على الدستور يف  وليس
  رجعي. مفعولالبلد، أي 
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قانون لتعديالت جديدة  ترَحمكافحة الفســاد. واقُت يف جمالاســتراتيجية أســاســية  ًا) أهداف٢٠١٩
  )٣(ُتعتمد يف القريب العاجل. سوفالفساد  نعم

هيئة وطنية مســتقلة وقائمة بذاهتا، جمموعة  صــفتهاالفســاد، ب نعاحلكومية مل وأســندت إىل املفوضــية
ملكافحة الفســــــاد، مبا يف ذلك رصــــــد وتعزيز تنفيذ الربامج  القمعيةالوقائية و الوظائفمتنوعة من 

من قانون منع تضارب املصاحل). واختذت  ٢١الفساد، واملادة  منعمن قانون  ٤٩احلكومية (املادة 
الفساد. وتنشر  املسائل املتعلقة مبنعالفساد تدابري بشأن جمموعة واسعة من  ملنعاحلكومية  املفوضية

لربنامج احلكومي. ا مبقتضــــــىتنفيذ هذه التدابري واألنشــــــطة  عندورية  يةتقارير تقييماملفوضــــــية 
 جرىاملتعلقة مبخاطر الفســـاد، وهي عملية  لتشـــريعاتاملفوضـــية مبراجعة اذلك، تقوم جانب  وإىل

شاريع القوانني إىل  سريها من خالل إلزام اهليئات احلكومية األخرى بأن تقدم م املفوضية إلجراء تي
ضـــــمان إىل جاهدة إىل التعاون مع اهليئات الوطنية األخرى و املفوضـــــية. وتســـــعى تلك املراجعة

  مشاركة عامة الناس يف مكافحة الفساد.
ُتحدَّد الفســـاد، و ملنعاحلكومية  املفوضـــيةوتتوىل اجلمعية الوطنية تعيني وعزل األعضـــاء الســـبعة يف 

أن امليزانية املخصـــــصـــــة  عمأخرى. و ملدةأربع ســـــنوات مع إمكانية إعادة تعيينهم بواليتهم مدة 
 ،مواردها املالية والبشرية غري كافية ال تزالتتزايد بصورة مطَّردة، الفساد  نعاحلكومية ملمفوضية لل

ملســتخدمي وجود نقص يف التدريب املتخصــص  َتبيَّنكما  مرار.تألن والية املفوضــية تتوســع باســ
االستقالة بسبب  املفوضية تعاين من خلل وظيفيطرية، كانت الزيارة الُقجراء إ. ويف وقت املفوضية

  )٤(اجلماعية ألعضائها.
زاهة شـــبكة األخالقيات والنيف يف املبادرة اإلقليمية ملكافحة الفســـاد و وتشـــارك مقدونيا الشـــمالية

مع  ًاالفســــاد تعاون ملنعاحلكومية  املفوضــــيةأقامت كما اإلقليمي لإلدارة العمومية.  عهدالتابعة للم
منظمات دولية أو إقليمية، مثل  ةمع عد وحتتفظ بعالقات شــراكةهيئات مكافحة الفســاد األجنبية 

ألورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، االحتاد ا
  بشأن قضايا مكافحة الفساد.

  .االتفاقية من ٦من املادة  ٣الفقرة املعيَّنة مبقتضى  يئة الوقائيةهي اهل املفوضية احلكومية ملنع الفسادو
  

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

ــــَتخدمي القطاع العام والقانون اخلاص باملوظفنيينظم  ــــريعات  القانون اخلاص مبس اإلداريني والتش
ــــــَتخدميالثانوية ذات الصــــــلة اإلجراءات املتعلقة بتوظيف  لقطاع العام واملوظفني اإلداريني ا مس

ـــــتبقا ـــــَتخدمي القطاع العام قانون الم وإحالتهم على التقاعد. وينص ئهواس على نزاهة اخلاص مبس
  .الفساد بشأندورات تدريبية بانتظام  م للموظفني العموميني) وُتقد٩َّالقطاع العام (املادة 

__________ 
 ٢٠١٩الثاين/يناير كانون  ١٧خ أفادت سلطات مقدونيا الشمالية بأن قانون منع الفساد تضارب املصاحل املؤرَّ  )٣(  

يف سياق الفصل  قد حل حمل قانون منع الفساد وقانون منع تضارب املصاحل، وأن القانون اجلديد سيكون ساريًا
  الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

  .٢٠١٩شباط/فرباير  ٨أفادت سلطات مقدونيا الشمالية بأنه مت تعيني أعضاء املفوضية احلكومية ملنع الفساد يف   )٤(  
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 منصـــــفةمن خالل إجراءات انتقائية شـــــفافة و مســـــَتخدمي القطاع العام توظيف جيريوجيب أن 
املفتوح  واســــتخدام طريقة التنافس على املألاإلعالن عن الوظائف الشــــاغرة  تشــــملوتنافســــية، 

 بشـــأنقانون أيضـــا قواعد هذا ال). ويتضـــمن مســـتخدمي القطاع العاممن قانون  ٦و ٥(املادتان 
عن مسَتخدمي القطاع العام حسب أجور التنقل بني املناصب والتناوب عليها (الفصل السابع). وُت

ــــاهبة تطبَّقالنقاط. قائم على طريق نظام  اإلداريني، مبن فيهم  وظفنيعلى امل ومثة قواعد توظيف مش
هيئة توظيف رئيسية. وجيوز للمرشحني كاإلدارية وكالة الشؤون  نتُعيِّاملدنيون، حيث املوظفون 

إىل  ،ذلك وبعدلوكالة، أن يقدموا اعتراضـــًا إىل ا اإلداريني املوظفنيلشـــغل مناصـــب  الفائزينغري 
آلية اعتراض  وجودعن  يبلَّغاإلداريني). غري أنه مل  املوظفنيمن قانون  ١٩ملحاكم املختصة (املادة ا

  .املوظفني العمومينيمن فئات أخرى  بشأن توظيف
الشــرطة والشــرطة املالية واســتبقاء فئات معينة من املوظفني، مثل  متاحة الختيارتدابري إضــافية  مثةو
اليت قد تكون عرضة للفساد واضح للمناصب العمومية ، ال يوجد تعريف بيد أنهاجلمارك.  إدارةو

  .إىل تلك املناصبأو إشارة واضحة 
خلاصـــــــة عايري املوختضــــــع  بات باملنتخبني والعموميني  باملوظفنيا خا قانون ألحكام تمويل االنت

). ٨٥قواعد بشــــأن اإلبالغ املايل ومراجعة احلســــابات (املادة  ًايتضــــمن أيضــــ الذياالنتخابات، 
يورو فيما خيص التربعات املقدمة من  ٣ ٠٠٠وختضــــع احلمالت االنتخابية لســــقف متويلي قدره 

 اعتبارييورو فيما خيص التربعات املقدمة من كل كيان  ٣٠ ٠٠٠سقف متويلي قدره لو ،كل فرد
نتخابات). وميكن تطبيق اإلجراءات اجلنائية واُجلنِحيَّة (الفصل الرابع عشر من قانون اال ٨٣(املادة 

األموال  تقدميإجراءات  أيضـــــًا ينظم قانون متويل األحزاب الســـــياســـــيةومن قانون االنتخابات). 
  نشطة األحزاب السياسية والتصرف فيها، مبا يف ذلك متطلبات اإلبالغ ذات الصلة.أل
كل  الذي يقضـــي بإلزاممنع تضـــارب املصـــاحل، وص عليه يف قانون منصـــمنع تضـــارب املصـــاحل و

وعند حدوث أي تغيريات،  بداية خدمتهتضــارب املصــاحل عند بشــأن تقدمي بيان بموظف عمومي 
(الفقرات أ  ملنع الفســاد احلكومية خيضــع هذا البيان إلجراءات حتقُّق إضــافية من جانب املفوضــيةو

وجود تضــارب يف بالبت يف اإلجراء اخلاص  املفوضــية اســتهالل ). وتتوىل هذه٢٠من املادة  هإىل 
من  ٢٣يف حال حدوث أي انتهاكات (املادة تدابري أخرى اختاذ تدابري تأديبية و هااملصـــــاحل، وميكن

  قانون منع تضارب املصاحل).
 العاممستخدمي القطاع ميع فئات جلسلوك  األخالقيات ومدونات قواعدبشأن مدت مدونات واعُت

 مدونات عامة تتعلق باملوظفنيزاهة واألمانة واملســــــؤولية. وال تشــــــمل هذه املدونات بغية تعزيز الن
بكل قطاع على  خاصــةمدونات  ًااإلداريني فحســب، بل تشــمل أيضــالرفيعي املســتوى واملوظفني 

  نافذة. ليستبعض املدونات  غري أنخماطر الفساد.  يف احلسبان اختالفتأخذ ، إذ حدة
غني عن املخالفات إىل توفري جمموعة واسعة من أشكال احلماية لألشخاص يهدف قانون محاية املبلِّو

غرض متوافرة لخطوط ساخنة متخصصة مبن فيهم املوظفون املبلغون. ومثة الذين يقومون باإلبالغ، 
ت ُعني أشــــــخاص مفوضــــــون يف كيانات القطاع العام لتلقي البالغات عن املخالفا وقداإلبالغ، 

من  ٥و ٤املادتان وة؛ يممومن قانون الرقابة املالية الداخلية الع ٥٠والســــلوكيات الفاســــدة (املادة 
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بوجود فســاد مباشــرة إىل بهات قانون محاية املبلغني عن املخالفات). كما ميكن اإلبالغ عن أي شــ
  كشف املبلغ عن هويته. دون، مبا يف ذلك املفوضية احلكومية ملنع الفساد

ــــــمالية نظام  لإلعالن عن املوجودات (إلقرارات الذمة املالية) خيص املوظفني ولدى مقدونيا الش
ــــــخاص املنتخبني واملعينني، و بأموال الدولة،  تتعاملة اليت يممواملســــــؤولني يف الكيانات العاألش

املدعون العامون. ويتعني على القضــــــاة و مبن فيهماهليئات احلكومية واإلدارات البلدية،  موظفيو
نة إىل املكاتب املعيَّ امللزمني بذلك أن يقدموا إعالنات عن موجوداهتم (إقرارات ذمة مالية)املوظفني 
 ٣٣ املواد( امرتَّبًا وسطيًّ ٢٠املنصب ومغادرته وعند حدوث تغري يف املوجودات يتجاوز  عند تقلدُّ

بفحص  املفوضـــية احلكومية ملنع الفســـادوتقوم ). من قانون منع تضـــارب املصـــاحل ٣٤و أ-٣٣و
زاعم حدوث فســـاد. وُتتاح مب حاالت حمددة تتعلقاإلقرارات على أســـاس عشـــوائي وعند معاجلة 

وقع امل يفلعامة الناس املفوضــية إقرارات الذمة املالية اليت يقدمها األشــخاص املنتخبون واملعينون إىل 
 تمن قانون منع تضــارب املصــاحل). كما اختذ ٣٥) (املادة www.dksk.mk(الشــبكي للمفوضــية 

 يةجمابريف املســـتقبل تاح وف ُت. وســـاخلاص بالتشـــغيل التباديل الوطينلربط املفوضـــية بالنظام تدابري 
اخلاصــــــة اإلجراءات تطبيق حاالت عدم االمتثال يف  ميكنا. وإقرارات الذمة املالية إلكترونيًّ لتقدمي

على  حظرمن قانون منع تضـــارب املصـــاحل). وُي ٣٦إقرارات الذمة املالية (املادة يف ســـياق باجلنح 
ــــــتثناء اهلدايا الربوت قبوُلاملوظفني العموميني عادة  القيمة واهلدايا املنخفضــــــة كولية واهلدايا، باس

  ).املوظفني اإلدارينيمن قانون  ٧٣تضارب املصاحل؛ املادة من قانون منع  ٣٠العرضية (املادة 
). وخيضع تنظيم املحاكم واختيار القضاة وعزهلم ٩٨دستور على استقاللية القضاء (املادة الوينص 

قضــاة غري حمترفني بوقضــاة حمترفني باملحاكم  عنيلقانون املحاكم وقانون املجلس القضــائي. وتســت
. وجيوز ٢٠١٤(اجلزء الثالث من قانون املحاكم). واعتمدت مدونة األخالقيات القضـــائية يف عام 

من  ٧٨القضــاة (املادة  أخرى حبقتدابري وتأديبية  تدابريللمجلس القضــائي الوطين املســتقل تطبيق 
 قانون املحاكم ذلك، ينصجانب أ من قانون املجلس القضــائي). وإىل -٦٠قانون املحاكم؛ املادة 

  ).٧القضايا وتوزيعها (املادة بشأن إسناد )، و٥٨اهلدايا (املادة حظر بشأن على قواعد 
النيابة مكتب قانون  كممن الدســــــتور). وحي ١٠٦هيئة مســــــتقلة (املادة ومكتب النيابة العامة هو 

ني العامني. وخيضــــع اختصــــاص ، مبا يف ذلك اختيار وفصــــل املدعتنظيم عمل النيابة العامةالعامة 
جملس املدعني العامني املسؤول عن ضمان استقاللية املدعني العامني يف أداء وظائفهم لقانون جملس 

 ،خالقيات املدعني العامنيألجديدة مدونة  ٢٠١٤يف عام  حيز النفاذاملدعني العامني. ودخلت 
  من املدونة). ٢٤(املادة  لرصد االمتثال للمدونة اتخالقيمعين باألجملس  تقضي بإنشاء

  
  )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة 

القانون وينص هذا  )٥(قانون املشتريات العمومية. يف االشتراء العمومي وينظمهُيتبع هنج ال مركزي 
العقود، مبا يف ذلك اإلجراء املفتوح  إرســـــاء إجراءاتأنواع خمتلف على قواعد واضـــــحة بشـــــأن 

نشر دعوة إىل التعاقد من باهليئات املتعاقدة  ُتلزم(الفصل اخلامس من قانون املشتريات العمومية). و
__________ 

كانون الثاين/يناير  ٢٨ح بشـــأن املشـــتريات العمومية يف ذكرت ســـلطات مقدونيا الشـــمالية أنه اعُتمد قانون منقَّ  )٥(  
  من االتفاقية. ٩، وأن األحكام املعدلة سوف تطبق يف سياق املادة ٢٠١٩
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العمومي واجلريدة الرمسية، إال يف حاالت اإلجراء التفاوضـــــي لالشـــــتراء خالل النظام اإللكتروين 
املشــتريات العمومية). وُيحدد وقت معقول إلعداد  من قانون ٥٣دون نشــر إشــعار مســبق (املادة 

ـــــتراءإجراءات قتضـــــى خمتلف وتقدمي العطاءات مب (الفصـــــل اخلامس من قانون املشـــــتريات  االش
األقل  نفعًا من الناحية االقتصادية أو على العطاءلعطاء األكثر ادة على االعقد ع رسىالعمومية). وُي

مجيع مقدمي العطاءات بقرار  بالغالعمومية). وجيب إ من قانون املشـــــتريات ١٦٠(املادة  ًاســـــعر
ـــــاء العقد ـــــباب رفض إرس  ١٦٨و ١٦٧ألطراف غري املختارة (املادتان عطاءات ا، مبا يف ذلك أس

  قانون املشتريات العمومية). من
عقود رساء االعتراضات هي هيئة متخصصة ومستقلة مكلفة مبراجعة إاملعنية باحلكومية املفوضية و

من قانون املشتريات العمومية). وجيوز للطرف املتضرر  ٢٠١و ٢٠٠العمومية (املادتان  املشتريات
(املادة  املفوضــيةأن يعترض على قرار  ملحامي الدولة،أو  ،ذات صــلة مشــروعةه مصــلحة ديالذي ل
عو االشــتراء،تعليق عملية  مفوضــيةمن قانون املشــتريات العمومية). وجيوز لل ٢٠٧ ها قراراُت َتخضــَ

  من قانون املشتريات العمومية). ٢٣٠و ٢١٧للمراجعة من قبل املحاكم اإلدارية (املادتان 
العمومي، الشتراء إلشراف على عملية ايف املقام األول من أجل ان مكتب املشتريات العمومية وُيعيَّ

شتريات. وي سينياملوظف قع على كاهلمبا يف ذلك إجراء دورات تدريبية ملوظفي امل يف كل  ني الرئي
بشأن تضارب املصاحل، مما قد يؤدي  إعالنتقدمي ب التزامعمومي تابعة للهيئات املتعاقدة اشتراء جلنة 

ذلك، جانب من قانون املشـــتريات العمومية). وإىل  ٦٢إىل احتمال حدوث حاالت رفض (املادة 
 ٦٣(املادة  ُيحظر على األطراف املتعاقدة توظيف أشــخاص ســبق هلم املشــاركة يف تقييم العطاءات

  من قانون املشتريات العمومية).
وينص قانون امليزانية األساسي على إجراءات إعداد واعتماد امليزانية. وتتوىل وزارة املالية مسؤولية 

ة، مبا يف ذلك تنظيم دورات تدريبية واجتماعات وميتنسيق السياسات املتعلقة بالرقابة الداخلية العم
إلدارة املخاطر يف  ًانظامأن هناك . كما ســـتبانةلى مواجهة املخاطر اململســـاعدة اهليئات احلكومية ع

ية.  ئات احلكوم مات  وترد يفمعظم اهلي قانون اإلبالغ عن االلتزا ــــــي و ية األســـــــاس قانون امليزان
  يف الوقت املناسب.عن اإليرادات والنفقات وتسجيلها قواعد بشأن اإلبالغ 

ســـــابات التقارير املالية حلإجراء مراجعة  بصـــــالحية ويتمتع املكتب احلكومي ملراجعة احلســـــابات
ـــــــابــات  ١٩و ١٨و ٣واملعــامالت املتعلقــة بــالنفقــات احلكوميــة (املواد  من قــانون مراجعــة احلس

ــــــخص مســــــؤول عن اإلبالغ عن لَزاحلكومية). وُي م رئيس كل كيان يف القطاع العام بتعيني ش
 التغرامات يف حا فرضفات واالحتيال، مع املخالفات واختاذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة املخال

  ة).وميمن قانون الرقابة املالية الداخلية العم ٥٤و ٥٠(املادتان  التقصري
وُتحدد الفترات املختلفة حلفظ الدفاتر والســـجالت املحاســـبية يف قانون حماســـبة امليزانية واملنتفعني 

من  ٢٨٠املــادة ا فعًال إجراميًّ والوثــائق ). وُيعترب تزوير البيــانــات ١٣و ١٠من امليزانيــة (املــادتــان 
  القانون اجلنائي.
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  )١٣و ١٠مشاركة اجملتمع (املادتان  ؛إبالغ الناس
) وينظمها قانون حرية الوصـــول إىل ١٦دســـتور على حرية الوصـــول إىل املعلومات (املادة الينص 

استنادًا إىل األسباب املنصوص عليها يف الوصول إليها تيسري ُيرفض ميكن أن . وةاملعلومات العمومي
، مفرطة االتساعهذه األسباب  رئي أنو. يةمن قانون حرية الوصول إىل املعلومات العموم ٦املادة 

من  يةكاف بدرجةالضــــرر اإللزامي املنصــــوص عليه يف هذه املادة قد ال يؤدي إىل احلد  إذ إن معيار
فض طلب للحصــــول على معلومات، جيوز تقدمي إذا ُرفرفض الوصــــول إىل املعلومات. صــــالحية 

إىل  وبعد ذلكماية احلق يف حرية الوصــول إىل املعلومات العمومية، املفوضــية املعنية حباعتراض إىل 
  ).ةمن قانون حرية الوصول إىل املعلومات العمومي ٣٥و ٢٨املحكمة اإلدارية (املادتان 

-٢٠١٨مفتوحة للفترة  حكومةشـــراكات  قامةواعتمدت مقدونيا الشـــمالية خطة عمل وطنية إل
تعني موظفني بأن خمتلف املعلومات وعن عامة الناس بأن تبلغ املؤسـسـات العمومية  ُتلَزم. و٢٠٢٠
صلة، وإال فقد  ملعاجلة من  ٣٩األشخاص املسؤولون لدفع غرامات (املادة  يتعرضالطلبات ذات ال

عترب منع الوصــــول إىل نظام املعلومات العمومية ). وُيةقانون حرية الوصــــول إىل املعلومات العمومي
  أ من القانون اجلنائي).-١٤٩(املادة ا فعًال إجراميًّ

ة قاعدة بيانات أولية للخدمات اإلدارية، هبدف تعزيز ياإلدارالشؤون وأنشأت وزارة جمتمع املعلومات و
تقدمي تبســــــيط ملعلومات وإىل ا من الوصــــــول الناس عامة املقبلة لتمكني ةاإلدارياإلجراءات تبســــــيط 

  تعلق مبخاطر الفساد بشكل منتظم.تاخلدمات احلكومية. وتقوم مؤسسات عدة بنشر معلومات 
ا، حيث جيب نشــــر مشــــروع إلزاميًّ وُيعد إجراء مشــــاورات عمومية حول مشــــاريع القوانني أمرًا

قامت قد . ونظيميةالت التقرير ونص القانون يف الســـــجل اإللكتروين الوطين الوحيد اخلاص باللوائح
ــــــات وتدابري مكافحة الفســــــاد.  ــــــياس منظمات املجتمع املدين بدور نشــــــط يف إعداد وتنفيذ س

 كثريمذكرات تعاون ملنع الفساد وتضارب املصاحل مع  املفوضية احلكومية ملنع الفساد أبرمت  كما
ختص املدارس االبتدائية والثانوية ومشاريع  النطاق الوطينمن هذه املنظمات. وهناك مشاريع على 

  التثقيف يف جمال مكافحة الفساد. بشأنالتعليم العايل منفردة ختص معاهد 
ـــادوجيوز ألي شـــخص إبالغ  ـــرة  املفوضـــية احلكومية ملنع الفس ـــاد حبمباش ـــطةالة فس الربيد  بواس

  .بشكل شخصيالربيد اإللكتروين أو  أو
  

  )١٢القطاع اخلاص (املادة 
الفســاد أحكاما تتعلق بالفســاد يف القطاع  منعبصــرف النظر عن العقوبات اجلنائية، يتضــمن قانون 

ماية األحكام املتعلقة حب ). وتنطبق٥٩و ٤٦و ٣٢و ٢٢(املواد  قمعي وأاخلاص ذات طابع وقائي 
 االبالغ على ًاأيض ،قانون محاية املبلغني عن املخالفات الواردة ضمن نطاق ،املبلغني عن املخالفات

على املوظفني العموميني ر حتمال حدوث تضارب املصاحل، ُيحَظال ًاالقطاع اخلاص. ومنعسياق يف 
لقطاع اخلاص أو تكون لديهم مصلحة جتارية فيها ملدة ل تابعةيف كيانات معينة السابقني أن يعملوا 

  .تضارب املصاحل)من قانون منع  ١٧ثالث سنوات بعد إهناء وظائفهم العمومية (املادة 
). ٩٩اخلاص يف الســــجل التجاري (املادة القطاع تســــجيل كيانات بقانون الشــــركات  قضــــيوي
، وهو متاح العتياديةللمالكني املنتفعني من الكيانات ا ســجًال ًامقدونيا الشــمالية أيضــ اســتحدثتو
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تان  ملاد ناس (ا مة ال عا  أبرمتو )٦(األموال ومتويل اإلرهاب). غســـــــلمنع قانون من  ٢٩و ٢٦ل
من القطاع اخلاص،  رابطاتالفســاد مع تســع  نعمذكرات تفاهم مل املفوضــية احلكومية ملنع الفســاد

  .٢٠١٢يف عام التجارية ألعمال ل ةأخالقيقواعد مدونة  ُأعدتونتيجة هلذا التعاون، 
)، ٤٧٩و ٤٦٩(املادتان يف قانون الشركات معايري ومتطلبات مراجعة احلسابات واملحاسبة  مُتنظَّو

ـــبية الذي يقضـــي بوجوب احتفاظ  ـــليمةالكيانات التجارية بدفاتر وســـجالت حماس وينص هذا . س
التزامات املحاسبة واإلبالغ من جانب خمتلف أنواع الشركات يف حال انتهاك القانون على جزاءات 

تطبيق  ميكنذلك،  إىل جانبمن قانون الشـــركات). و ٦٠٥و ٦٠٢و ٦٠١و ٥٩٩و ٥٩٨(املواد 
من القانون اجلنائي). وينص  ٢٨٠بشـــــأن تزوير أو إتالف دفاتر الشـــــركات (املادة  زائيةأحكام ج

وال تنص  م).إىل  أ-٩٦ج وأ إىل -٢٨القانون اجلنائي على املســـؤولية اجلنائية للشـــركات (املادتان 
  .من الضرائب رشاوى ثللنفقات اليت متا قتطاعيبية على حظر االالئحة الضر

  
  )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة 

دخال (مع إ ٢٠٠٢غســـــــل األموال ومتويل اإلرهاب حيز النفاذ يف آذار/مارس  قانون منعدخل 
) وأنشـــأ قائمة باملؤســـســـات املالية ٢٠١٨و ٢٠١٤و ٢٠٠٨و ٢٠٠٤عوام يف األ عليهتنقيحات 
ـــــعة  ، وكذلك املهن،وغري املالية هذا يدرج كما قانون). الذلك من  ٥(املادة  لذلك القانوناخلاض

وكذلك معلومات )، ١٤٦تلك املهن (املادة  املشــــــرفة علىاهليئات  قائمة تصــــــنف فئاتقانون ال
  ).١١و ١٠مة (املادتان الكيانات امللَز جانبإدارة املخاطر من  مفصَّلة عن
ــــَتعرضــــةأجن، ٢٠١٦ويف عام  ــــاعدة  اوطنيًّ ًاتقييم زت الدولة الطرف املس البنك من للمخاطر مبس
داخل واليتها وتقييم وفهم خماطر غســل األموال ومتويل اإلرهاب  وكان مصــممًا الســتبانةالدويل، 

 يتوافق مععلى املخاطر  ًاقائم ًاهنج الدولة الطرف املســــــتَعرضــــــة، اعتمدت ومن مث. القضــــــائية
 . وأنشــأ٢٠١٧غســل األموال ومتويل اإلرهاب يف تشــرين الثاين/نوفمرب  ملنعطنية الســتراتيجية الوا

ــــتخبارات املالية يف آذار/مارس  ًاالبلد مكتب غســــل األموال  قانون منعمن  ٦٤(املادة  ٢٠٠٢لالس
وقد  ،لوحدات االســــتخبارات املالية املكتب عضــــو يف جمموعة إيغمونت هذاومتويل اإلرهاب). و

املتلقاة على الصــــعيدين املعلومات  لتبادلاتفاقات تعاون مع مؤســــســــات وطنية ودولية  عدةأبرم 
  غسل األموال ومتويل اإلرهاب). قانون منعمن  ١٢٧(املادة  املحلي والدويل

اســترياد أو عالن عن باإل ًاغســل األموال ومتويل اإلرهاب التزام قانون منعمن  ١٢٦املادة  رســيوت
اجلمارك  دارةإتحمل تيورو. و ١٠ ٠٠٠عادل ت بقيمةتصـــدير النقود أو الصـــكوك القابلة للتداول 

 اإلعالنات ومجعها وتدوينها ومعاجلتهالمعلومات الواردة يف ل وضـــــع ســـــجل مركزيمســـــؤولية 
إىل  فصــــاحن واإلاإلعالعملية  جتمع أثناءقانون). وترســــل املعلومات اليت ال ذلك من ١٢٦  (املادة

عمليات صـــــرف املتعلق بقانون ال). وينص ١٢٦من املادة  ٤مكتب االســـــتخبارات املالية (الفقرة 
ــة (املواد  ــدم اإلعالن عن ب) على -٥٧أ و-٥٦و ٢٩العمالت األجنبي جزاءات تفرض على ع

  اجلمركية. ةأو ناقصة للسلطعلى تقدمي معلومات كاذبة  أوعلومات امل

__________ 
  .٢٠١٩حبلول هناية عام أفادت سلطات مقدونيا الشمالية بأن العمل هبذا السجل سيبدأ   )٦(  
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ــــــمالية  ــــــروطًاوتفرض مقدونيا الش األموال. على حموِّيل خمتلفة على التحويالت اإللكترونية و ش
شروطوتشمل هذه  شأن ًاأحكام ال يف حالتها احلصول على املعلومات املتعلقة بالدافع واملتلقي وإ ب

ف غسل األموال ومتويل اإلرهاب) وعمليات صر قانون منعمن  ٤٣حاالت حتويل األموال (املادة 
ــــــل األموال ومتويل اإلرهاب)، وكذلك التزامات  قانون منعمن  ٤٤العمالت األجنبية (املادة  غس

ــــــل  قانون منعمن  ٥٧واملادة  ٥٣من املادة  ٤احلرص الواجب (الفقرة حموِّيل األموال بتوخي  غس
مل غســل األموال ومتويل اإلرهاب توصــيات فرقة الع قانون منعاألموال ومتويل اإلرهاب). وينفذ 

مكافحة متويل و غسل األموال مكافحةبشأن املعنية باإلجراءات املالية وتوجيهات االحتاد األورويب 
 ضــــمنغســــل األموال ومتويل اإلرهاب  مكافحةاإلرهاب. وتقوم جلنة اخلرباء املعنية بتقييم تدابري 

إلرهاب مكافحة متويل او غســـــــل األموال مكافحةإطار جملس أوروبا بتقييم مدى امتثال نظام 
  .جناعتهلتوصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ومدى 

  
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  

خاص  •   قانون  ماد  فات،  هو ،اعت ية املبلغني عن املخال محا ية املبلغني عن حلقانون  ما
  من االتفاقية) ٨من املادة  ٤املخالفات (الفقرة 

مع القطاع اخلاص ومنظمات  ًاواســــع ًاتعاون املفوضــــية احلكومية ملنع الفســــادإقامة   •  
الفســـاد ومنع تضـــارب  من أجل منعمذكرات تعاون  إبراماملجتمع املدين من خالل 

  )١٣من املادة  ١والفقرة  ١٢املادة املصاحل (املرجع نفسه، 
  

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  مبا يلي: مقدونيا الشمالية ُتوصى

ختصص هلا أن و على العمل، املفوضية احلكومية ملنع الفساد لضمان قدرةتدابري  أن تتخذ  •  
 عمليات التدريب، مبا يف ذلك توفري النطاقالواســــعة  بوالياهتاموارد كافية لالضــــطالع 

  )٦من املادة  ٢موظفيها مبهامهم (املرجع نفسه، الفقرة لقيام  الالزمة
الذين  الفائزينيلجأ إليها املرشــــــحون غري  اســــــتئنافآلية  اســــــتحداثيف  أن تنظر  •  

(املرجع نفسه،  املوظفني اإلداريني مناصبالعمومية خبالف  لشغل املناصبيتقدمون 
  )٧املادة  من ١الفقرة 

، بشكل خاصللفساد العمومية املعرضة  للمناصبيف اعتماد تعريف واضح  أن تنظر  •  
 ١عند االقتضاء (املرجع نفسه، الفقرة  املوظفنيبشأن تناوب هؤالء  توفري قواعد ويف
  )٧املادة  من

، مبا يف ذلك من خالل اســــــتخدام اإلعالن عن املوجوداتتعزيز نظام  أن تواصــــــل  •  
  )٨من املادة  ٥اإللكترونية (املرجع نفسه، الفقرة  والطرائقالوسائل 

ــــــلوك ذات  ةاألخالقي اعدالقو آليات إنفاذ مدونات تدعيميف  أن تنظر  •   أو معايري الس
  )٨من املادة  ٦الصلة للموظفني العموميني (املرجع نفسه، الفقرة 
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يف إنشاء نظم فعالة إلدارة املخاطر يف مجيع اهليئات احلكومية (املرجع نفسه،  أن تنظر  •  
  )٩من املادة  ٢الفقرة 

 إســهامتيســري  بغيةالوصــول إىل املعلومات، حلجب  املســوِّغةاألســباب  أن ُتضــيِّق نطاق  •  
  )١٣  ةمن املاد ١الفقرة و ١٠املادة  القرار (املرجع نفسه، اختاذعامة الناس يف عمليات 

بذل اجلهود لتيسري وصول عامة الناس إىل املعلومات واخلدمات احلكومية  أن تواصل  •  
  )١٠(املرجع نفسه، الفقرة ب من املادة 

ـــــر ًاحكم أن تعتمد  •   ـــــاوى متثللنفقات اليت ا اقتطاعحيظر  ًاحيص  من الضـــــرائب رش
  )١٢من املادة  ٤(املرجع نفسه، الفقرة 

ية  أن تنظر  •   التعليم النطاق للتوعية العامة يف مرحلة يف وضــــــع برامج منهجية ووطن
  )١٣من املادة  ١يف عدم التسامح مع الفساد (املرجع نفسه، الفقرة  اجلامعي ُتسهم

    
  الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  

      مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  
 ٥١حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املواد 

  )٥٩و ٥٦و
ــــترداد املوجودات يف مقدونيا الشــــمالية ــــتردا ويتألف. يف طوره األويل ما يزال نظام اس د إطار اس

كات املصـــــــاَدرة  قانون إدارة املمتل ية و قانون اإلجراءات اجلنائ قانون اجلنائي و املوجودات من ال
نحيَّة وقانون التعاون الدويل يف اُجلنائية واجلجراءات اإلوالعائدات واألشـــــياء املحجوزة يف ســـــياق 

قية بصورة مباشرة. االتفا تطبيقغسل األموال ومتويل اإلرهاب. وميكن  منعاملسائل اجلنائية وقانون 
ــة العمليةتطبيقها صــعب  بيد أن ــة وإجراءات حملية واضــحة.  نظرًا لعدم وجود، يف املمارس ــياس س

  .احلاضرمعلقة يف الوقت  املستبانةتزال التعديالت التشريعية اليت ترمي إىل سد الثغرات  الو
يف عملية اســــترداد  ًاعدد من مؤســــســــات إنفاذ القانون واملؤســــســــات املالية والقضــــائية دور ويؤدي

اإليرادات واملحاكم ووزارة الداخلية ووزارة املالية ومكتب  مكتب النيابة العامةاملوجودات، مبا يف ذلك 
ومكتب  نع الفساداملفوضية احلكومية مل، ووكالة إدارة املوجودات املصادرة ووإدارة اجلمارك، العمومية

 والتحفظ عليهااملوجودات  تتبُّعاالســـتخبارات املالية. وليســـت هناك مؤســـســـة وطنية متخصـــصـــة يف 
املؤســســات املذكورة يتمثل يف تداخل واليات اســترداد املوجودات املنوطة بغموض مثة ومصــادرهتا. و

  ام هبذه العملية.لقيتعاوهنا على اوسائل ويف عملية استرداد املوجودات  واملشاركةأعاله 
القضائية املحلية  السلطةمن قانون التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية على أن تقوم  ٢٥وتنص املادة 
لة امل حا قائيًّا علوماتبإ باجلرائم تل قة  نب،  املتعل ها حتقيقإىل النظراء األجا  من أجل مجلة أمور من

مكتب االســـتخبارات املالية  كما أنا. أو دوليًّ ااهلدف النهائي املتمثل يف اســـترداد املوجودات حمليًّ
مقدونيا الشمالية بصفة مراقب يف شبكة كامدن املشتركة بني  وتتمتععضو يف جمموعة إيغمونت. 

ــترداد املوجودات منذ متوز/يولي ــُ ٢٠١٤ هالوكاالت الس من  على الصــعيد الدويلها رطُت، وتعمل ش
  خالل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية.
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وأبرمت مقدونيا الشمالية عددًا من االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف اليت تعزز فعالية التعاون الدويل 
  .وكرواتيا عمًال بالفصل اخلامس، مع بلدان مثل البوسنة واهلرسك واجلبل األسود وصربيا املضطلع به

  
العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية منع وكشف إحالة 

  )٥٨و ٥٢  (املادتان
، بتوخِّي احلرص الواجب بشأن الزبائن غسل األموال ومتويل اإلرهاب منعمن قانون  ١٢املادة  تقضي

من القانون  ٢٦من ذلك القانون. وترسي املادة ) ٢٠( ٢يف حني يرد تعريف املالكني املنتفعني يف املادة 
للشــخصــيات  ًاغســل األموال ومتويل اإلرهاب تعريف ســجل امللكية االنتفاعية. ويوفر قانون منعلإطارًا 

على الصــعيدين املحلي واألجنيب  اســياســيًّ املعرَّضــنيالشــديدة التعرض للمخاطر، وخاصــًة األشــخاص 
بشـــــكل خاص على  أن تركزذلك، جيب على الكيانات املعنية جانب إىل و). ٢من املادة  ٢٢(الفقرة 

درجة عالية من املخاطر املتعلقة بغســـــل  ميثلشـــــخص من بلد املتعلقة بالعالقات التجارية أو العمليات 
  غسل األموال ومتويل اإلرهاب). منعمن قانون  ٣٧األموال (املادة 

ة. وتتخذ هذه املؤســـســـات تدابري ملنع لمؤســـســـات االئتمانيلوتنشـــر وزارة املالية مبادئ توجيهية 
غســــل  منعمن قانون  ١٠من املادة  ٦املخاطر املتعلقة باســــتخدام التكنولوجيات اجلديدة (الفقرة 

 منعاألموال ومتويل اإلرهاب). وعالوة على ذلك، تســـتخدم املؤســـســـات املالية اخلاضـــعة لتدابري 
األشـــخاص  ُيدَرج. والزبائنات ســـملالرصـــد املســـتمر  أســـلوب غســـل األموال ومتويل اإلرهاب

من قانون  ه-١٤(املادة  الفرزا وقرارات جملس األمن يف جمموعة أدوات سياسيًّ األجانب املعرَّضون
ثاًالغســـــــل األموال ومتويل اإلرهاب).  منع قانون  وامت غســـــــل األموال ومتويل اإلرهاب  منعل

يف احلرص الواجب  معزَّزة لتوخِّي وضــع آليات يلزموالتعميمات الصــادرة عن اهليئات اإلشــرافية، 
غســل األموال ومتويل  منعمن قانون  ٣٣ذوو املخاطر العالية (املادة  الزبائناملعامالت اليت يقوم هبا 

اشــــتباه يف غســــل األموال أو متويل اإلرهاب، جيوز للمكتب أن يقدم إىل  وجودعند واإلرهاب). 
 ١١٩من املادة  ١(الفقرة  للزبونالتجارية  اتلعالقلرصد ا كتابيةالكيان (املؤسسة املالية) مذكرة 

  غسل األموال ومتويل اإلرهاب). منعمن قانون 
ســـنوات على األقل اعتبارًا من يوم اســـتالمها  ١٠امللفات والســـجالت ملدة حبفظ الكيانات  وُتلَزم

داخل كل  الســجالت حاليًا وُتحفظغســل األموال ومتويل اإلرهاب).  منعمن قانون  ١٤٥(املادة 
  .ويف شكل ورقي إلكتروين يف شكلمؤسسة 
 ويتعنيغســل األموال ومتويل اإلرهاب).  منعمن قانون  ٤٩ر إنشــاء "مصــارف صــورية" (املادة وُيحَظ

أو مؤسسة مالية ومهية  على املؤسسات املالية أيضًا االمتناع عن إقامة عالقات مصرفية تراسلية مع أي
  غسل األموال ومتويل اإلرهاب). نعمن قانون م ٤٩(املادة االحتفاظ بعالقات من هذا القبيل 

يورو يف  ١ ٠٠٠و ٥٠٠على دفع غرامة تتراوح بني  لإلعالن عن املوجوداتوينص النظام الوطين 
غري  يراداتاإلب على الضـرائ حسـبُتالفسـاد). كما  منعمن قانون  ٦٣حال عدم االمتثال (املادة 

 نعأ من قانون م-٣٦من املادة  ١يف املائة من قيمتها (الفقرة  ٧٠بنسبة  عالناتاإليف  َصح عنهافامل
على تلك  اهليئات املختصــة يف بلدان أخرى ميكن إطالعالفســاد). وليس من الواضــح ما إذا كان 

شروط  قتضىمقدونيا الشمالية فتح حسابات مصرفية يف اخلارج مب للمقيمني يف. وجيوز عالناتاإل
صة ُتحدد بقرار من املصرف الوطين (املادة  صرف العمالت األجنبية).  ٢٣خا من قانون عمليات 
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لة عن تلك اســـــتثناءات  وُيلزم األشـــــخاص الذين ُمِنحوا  احلســـــاباتبأن يقدموا معلومات مفصـــــَّ
كيان  يأيرتكبها جنحة  أي يورو على ١٠ ٠٠٠دارها . وُتفرض غرامة مقوســجالت خاصــة هبم

ــــــابالفرد الكيان أو ذلك مقيم إذا فتح  فردأو  اعتباري تلك يف اخلارج خيالف  ًااملقيم املذكور حس
  أ من قانون عمليات صرف العمالت األجنبية).-٥٦الشروط (املادة 

البالغات عن  ىتلقين مث فهو وموال يتمتع مكتب االســــتخبارات املالية بصــــالحيات إجراء حتقيقات. 
من املادة  ٣إنفاذ القانون (الفقرة  أجهزةحييلها، حســب االقتضــاء، إىل  حيلِّلها ُثماملعامالت املشــبوهة و

مكتب االســــتخبارات  يتمتعذلك، جانب غســــل األموال ومتويل اإلرهاب). وإىل  منعمن قانون  ٦٤
غســـل  نعمن قانون م ١٢٠ســـاعة (املادة  ٧٢ملدة بشـــكل مؤقت جتميد املعامالت صـــالحيات باملالية 

 تعميمألن مكتب االســـتخبارات املالية يقوم ب ًانظرو، ويف املمارســـة العمليةاألموال ومتويل اإلرهاب). 
 ويســــتضــــيف بانتظام مناقشــــات مع النُُّظميةيتوىل تقييم املخاطر  فهواملعلومات على الكيانات املالية، 

وزارة ضـــمن إطار الكيانات املالية واهليئات احلكومية. ومكتب االســـتخبارات املالية هو هيئة مســـتقلة 
مكافحة غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب واملســـــائل  التجماخرباء يف هم تألف من أعضـــــاء تاملالية و

ذكرة التفاهم م مبقتضــىمكاتب االســتخبارات املالية األخرى  وجيوز للمكتب أن يتعاون معالضــريبية. 
غسل األموال  منعمن قانون  ١٢٧املادة  وعضويته فيها، وكذلك مبقتضى جمموعة إيغمونت، املربمة مع

  على الصعيد الدويل. ملعلوماتله بتبادل ا سمحومتويل اإلرهاب، اليت ت
  

ال تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جم
  )٥٥و ٥٤و ٥٣املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد 

ية وا نات الطبيع يةحيق للكيا بار عتقيم أن  العت ية، واد مدن ترفع دعاوى للحصــــــول على أن وى 
أفعال جمرَّمة ارتكاب املكتســـــبة من خالل مالكة شـــــرعية للممتلكات كتعويض، وأن ُيعترف هبا 

من قانون اإلجراءات اجلنائية). وليس هناك نص صريح  ١١٤و ١١١و ١١٠(املواد التفاقية وفقًا ل
ملقدونيا الشــمالية أن أبدًا وى مدنية، كما مل يســبق ابشــأن ما إذا كان حيق للدول األجنبية رفع دع

  قضية تضم دولة أجنبية كطرف مدين. شهدت
 ٩٨و ٩٧توفر املادتان  إذالدويل،  مقدونيا الشمالية وجود معاهدة لالخنراط يف التعاون شترطوال ت

النية احلسنة (املادة  ذويلمصادرة. وحتمي األحكام املالكني والضحايا ل أساسًامن القانون اجلنائي 
ملادة  ٩٨ قانون اإلجراءات اجلنـائيـة للمـدعي العـام  ٢٠٢من القـانون اجلنـائي). وتســــــمح ا من 

  صدور أمر من املحكمة.  حنيإىل ًامؤقت املوجوداتوجتميد  جزوالشرطة اجلنائية حب
ـــر نفاذاإلاملختصـــة يف دولة طرف أجنبية أن تطلب  ســـلطةوجيوز لل لتدابري مؤقتة يف مقدونيا  املباش

عدم القضـــــائية املحلية بتنفيذ الطلب، على الرغم من  لســـــلطةالشـــــمالية. ويف هذه احلالة، تقوم ا
من قانون التعاون  ٢٩و ٢٨ل املدنية (املادتان املباشــر للتدابري املؤقتة املتعلقة باملســائ وضــوح اإلنفاذ

أن له ، الذي ينبغي العاماملدعي الطلب إىل املحكمة من جانب م قدَّالدويل يف املســـائل اجلنائية). وُي
أو  أمرًا شـــديد الصـــعوبةمجلة أمور، أســـباب احتمال أن تكون مصـــادرة املمتلكات  ضـــمنيقدم، 
من قانون اإلجراءات اجلنائية). وتسمح تشريعات  ٢٠٢اإلجراءات اجلنائية (املادة  اتباعب ًالمستحي

حلية املحكمة اعتراف املمقدونيا الشــمالية باإلنفاذ املباشــر لألحكام األجنبية وأوامر املصــادرة بعد 
  من قانون التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية). ٨٣و ٨٢هبا (املادتان 
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ــــــمالية آليات أخرى ، ليس لدى  بيَد أنه ــــــتباقي علىمقدونيا الش  املراداملمتلكات  للتحفظ االس
ألن  ًاحمكمة أجنبية. ونظر مصـــــادرهتا بناء على أمر توقيف أجنيب أو اهتامات جنائية صـــــادرة عن

مقدونيا الشـــمالية مل تضـــطر بعد إىل التعامل مع حالة إنفاذ ألوامر مؤقتة أو أوامر مصـــادرة متعلقة 
  .بعد من االتفاقية ال ميكن تقييمه بالكامل ٥٥من املادة  ٢و ١تنفيذ الفقرتني بالفساد، فإن 

لدولة الطرف الطالبة فرصة لعرض لالتشريعات واإلجراءات يف مقدونيا الشمالية صراحة  تتيحوال 
غ املوجودات، ولكن ُتبلَّ سبق اختاذها بشأنأسباهبا لصاحل مواصلة التدابري قبل رفع أي تدابري مؤقتة 

يف املمارســـة العملية.  االســـلطات األجنبية بشـــكل دائم جبميع الظروف اليت قد تنعكس على طلباهت
  من قوانينها ذات الصلة وقت إجراء االستعراض. ًاوقدمت مقدونيا الشمالية نسخ

غســل األموال (املواد  رممصــادرة املمتلكات عن طريق الفصــل يف ُج إمكانيةالقانون اجلنائي  تيحوي
  املمتلكات. بني منشأ)، دون متييز ٢٧٣و ١٠٠و ٩٨و أ-٩٧و ٩٧
اإلدانة، فيما يتعلق باألشــخاص  املســتندة إىلاملصــادرة غري  إمكانيةمقدونيا الشــمالية  تيح قواننيوت

اليت ارتكبت جرائم، مبا يف ذلك يف حال وفاة أحد املشـــتبه فيهم أو  العتباريةالطبيعيني والكيانات ا
  .من قانون اإلجراءات اجلنائية) ٥٤٠(املادة  سباب أخرىتواُجده ألفراره أو عدم 

  
  )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة 

لتصــــرف يف املوجودات وإرجاعها إىل دول أخرى لالتحديد على إجراءات بال يوجد قانون ينص 
النفقات املعقولة. وتصـــبح  يف ذلك مع اقتطاعاالتفاقية، مبا  مشـــمولة هبذهيف حال ارتكاب جرائم 
يف ُيحوَّل، ملقدونيا الشــمالية، بينما  ًايورو ملك ١٠ ٠٠٠عن  قيمتهاقل تاملمتلكات املصــادرة اليت 
عليها من أمر املصادرة إىل الدولة األجنبية  املتحصَّليف املائة من املبالغ  ٥٠مجيع احلاالت األخرى، 

ســــــائل اجلنائية). وهناك مشــــــروع قيد اإلعداد حاليًا من قانون التعاون الدويل يف امل ٢٧(املادة 
مع االتفاقية يف هذا الصدد.  متوافقًاعله جيقانون التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  دخال تغيري يفإل
ــــــمالية بعد بإمن مثو إبرام أي اتفاقات للتصــــــرف بموجودات أو رجاع أي ، مل تقم مقدونيا الش

  ة.النهائي يف املمتلكات املصادر
  

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
 ٥٢ ةمن املاد ١الفقرة و ١٢املادة أنشـــأت مقدونيا الشـــمالية ســـجًال ملعلومات امللكية االنتفاعية (

  من االتفاقية).
  

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  مقدونيا الشمالية مبا يلي:  ُتوصى

خطوات لتوضـــيح األدوار املؤســـســـية ملختلف املكاتب يف عملية اســـترداد  أن تتخذ  •  
ــــأنواصــــل جهودأن ت، ولتداُخل الواليات ًااملوجودات، نظر (املرجع  ها يف هذا الش

  )٥١نفسه، املادة 
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ـــماح  تنظرأن   •   ـــلطاتيف الس على املختصـــة يف الدول األطراف األخرى  بإطالع الس
إجراءات واضـــحة بشـــأن اإلبالغ عن  ، ويف وضـــعباملوجوداتاإلعالنات اخلاصـــة 

  )٥٢من املادة  ٦و ٥احلسابات املفتوحة يف بلدان أجنبية (املرجع نفسه، الفقرتان 
ية، وللدول األطراف األخرى بأن ُتقيم دعاوى الســــــماح  أن تكفل  •   رفع بأن تمدن

مالكة شــــرعية للممتلكات اليت كأن ُيعترف هبا بدعاوى للحصــــول على تعويض، و
  )٥٣االتفاقية (املرجع نفسه، املادة اطار يف أفعال جمرَّمة ارتكاب من خالل سبت كُتا

مدنية (املرجع نفســه، إجراءات ن م املنبثقةيف إنفاذ أوامر املصــادرة األجنبية  أن تنظر  •  
  )٥٥(ب) من املادة  ١والفقرة  ٥٤(أ)  من املادة  ١الفقرة 

إمكانية التحفظ على املوجودات املراد مصادرهتا بناء يف اختاذ تدابري لضمان  أن تنظر  •  
(املرجع صادرة عن حمكمة أجنبية أجنبية  اهتامات جنائيةأجنبية أو على أوامر توقيف 

  )٥٤(ج) من املادة  ٢نفسه، الفقرة 
من  ٥٥من املادة  ٢و ١الوفاء بااللتزامات املنصــــــوص عليها يف الفقرتني  أن تكفل  •  

  أجنيب مصادرة االتفاقية عند تلقي أمر
تدابري لضـــــمان أن ُتتاح للدولة الطرف الطالبة، كلما أمكن ذلك، فرصـــــة  أن تتخذ  •  

التدبري قبل رفع التدابري املؤقتة (املرجع نفســه،  ذلك واصــلةمل املســوِّغةلعرض أســباهبا 
  )٥٥من املادة  ٨الفقرة 

املمتلكات املصادرة إىل الدول الطالبة أو إىل أصحاهبا  رجاعتدابري لضمان إ أن تتخذ  •  
نظر يف إبرام أن تو ،من االتفاقية ٥٧املادة  قتضــــــياتمل ًاالشــــــرعيني الســــــابقني وفق

  يف املمتلكات املصادرةاتفاقات بشأن التصرف النهائي 
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤-٣  
  )٥٧إىل  ٥٢بناء القدرات والتدريب (املرجع نفسه، املواد   •  

  


