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  األرض والسكان-أوالً 

. ٢ كلم ٢٥ ٧١٣تقـع مجهورية مقدونيا يف اجلزء اجلنويب من شبه جزيرة البلقان وتغطي مساحة قدرها                -١
 نسمة يتوزعون على هذا     ٢ ٠٢٢ ٥٤٧، يبلغ عدد سكاهنا     ٢٠٠٢ يف عام    وبناء على تعداد السكان الذي أجري     

  يف املائة غجر،    ٢,٦٦ يف املائة أتراك، و    ٣,٨٥ يف املائة ألبان، و    ٢٥,١٧ يف املائة مقدونيون، و    ٦٤,١٨: الـنحو 
 . أخرى يف املائة إثنيات١,٠٤ يف املائة فالشيون، و٠,٤٨ يف املائة بوسنيون، و٠,٨٤ يف املائة صرب، و١,٧٨و

 ٢٠٠٢جمموع السكان حسب االنتماء العرقي املعلن عنه يف تعداد السكان لعام  -١اجلدول 

 املقدونيون األلبان األتراك الغجر الفالشيون الصرب البوسنيون إثنيات أخرى

١ ٢٩٧ ٩٨١ ٥٠٩ ٠٨٣ ٧٧ ٩٥٩ ٥٣ ٨٧٩ ٩ ٦٩٥ ٣٥ ٩٣٩ ١٧ ٠١٨ ٢٠ ٩٩٣ 

٦٤,١٨ ٪٢٥,١٧ ٪٣,٨٥ ٪٢,٦٦ ٪٠,٤٨ ٪١,٧٨ ٪٠,٨٤ ٪١,٠٤٪ 

 املؤشرات األساسية السنوية األوىل -٢اجلدول 

املقياس األساسي ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  
 األرض    

 األراضي الصاحلة للزراعة هكتار ٦٦٣ ٢٥٦ ٦٦٠ ٧٩٧ ٦٦٥ ٨٩١
 األراضي احلرجية هكتار ٣ ١٥٨ ٣ ٨٨١ ٢ ٨٢٤
  املياهمصادرعدد   ١٩٢ ١٨٦ -

 السكان    
 عدد السكان يف منتصف السنة، باآلالف  ٢ ٠٢٠ ٢ ٠٢٧ ٢ ٠٣٢
 الذكور  ١ ٠١٤ ١ ٠١٧ ١ ٠٢٠
 اإلناث  ١ ٠٠٦ ١ ٠١٠ ١ ٠١٣
 املواليد األحياء  ٢٤ ١٥٤ ٢٣ ٥٩٦ ٢٣ ٣٦١
 الوفيات  ١٧ ٨٦٦ ١٧ ٨١٣ ١٧ ٩٤٤
 الزيادة الطبيعية  ٦ ٢٨٨ ٥ ٧٨٣ ٥ ٤١٧

 *:معدالت    
 معدل املواليد  ١٢,٠ ١١,٦ ١١,٥
 الوفيات  ٩,٣ ٨,٨ ٨,٨
 الزيادة الطبيعية  ٣,١ ٢,٩ ٢,٧
 وفيات الرضع  ١١,٥ ١٢,٨ ١٣,٢
 **وفيات األمهات  ١٢,٤ ٤,٢ ١٢,٨

 .ُحسبت على أساس ألف ساكن * 
 . مولود حي١٠٠ ٠٠٠ُحسبت على أساس  ** 
). واسُتثنيت األحداث اخلارجية   (على أساس األحداث الرئيسية اليت شهدها البلد       اإلحصاءات احليوية ُحسـبت بيانات ومعدالت      :مالحظة

 .٢٠٠٢ بناء على بيانات تعداد السكان الذي أجري يف سنة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢وُحسبت تقديرات عدد السكان ألعوام 
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 ، البيانات النهائية٢٠٠٢تعداد السكان لعام  -٣اجلدول 

 جمموع السكان ٢ ٠٢٢ ٥٤٧

 األسر املعيشية ٥٦٤ ٢٩٦

 املساكن ٦٩٨ ١٤٣

 ارعاملز -

 )١(املؤشرات األساسية السنوية الثانية -٤اجلدول 

  املقياس األساسي ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
 جمموع العاملني العدد ٥٦١ ٣٤١ ٥٤٥ ١٠٨ ٥٢٢ ٩٩٥
 العاملون حلساهبم  ٥٧ ٥٩٤ ٤٤ ٨١٤ ٥٣ ٢٥٢

 عاملون حسب نشاط الكيان املعينال -) أ(٤اجلدول 

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  
 اجملموع ٥٦١ ٣٤١ ٥٤٥ ١٠٨ ٥٢٢ ٩٩٥
 الزراعة والصيد واحلراجة ١٣٣ ٥٨١ ١١٩ ٩٥١ ٨٧ ٦٠٨

 صيد األمساك ٧١٢ ١٨١ ٤٤٢
 التعدين واحملاجر ٦ ٩٣٧ ٢ ٤٩٨ ٢ ٨١٣
 الصناعة التحويلية ١٣٢ ٤٠٥ ١٣١ ٣٠٧ ١١٦ ٣٠٠
 الكهرباء والغاز وإمدادات املياه ١٤ ٧٦٩ ١٥ ١٧٦ ١٥ ٧٨٤
 البناء ٣٢ ٨٠٦ ٣٥ ٨٧٤ ٣٦ ٤٩٣
جتـارة اجلملة والتجزئة، وإصالح السيارات والدراجات النارية         ٦٤ ٢٦٥ ٦٢ ٥٠٧ ٧٤ ٢١٨

 وسلع االستخدام الشخصي واملرتيل
 الفنادق واملطاعم ١١ ٢٣٠ ١٢ ٧٦٦ ١٢ ٦٧٢
 النقل والتخزين واالتصاالت ٣٢ ٥٩٥ ٣٠ ٦٤٢ ٣٠ ٧٨٥
 الوساطة املالية ٨ ٤٢٢ ٧ ٠٩٣ ٧ ٧٠٣
 جيارات واألنشطة التجاريةالعقارات واإل ١١ ٩٥٣ ١٠ ٨١١ ١٣ ٥٢٩
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي ٣٢ ٩٥٦ ٣٤ ٧٤٤ ٣٩ ٧٠٠
 التعليم ٣٣ ٧٠٠ ٣٢ ٠٢٧ ٣٣ ٦٣٥
 الصحة والعمل االجتماعي ٢٦ ٢٢٦ ٣٠ ٢٣٣ ٢٩ ٩١٤
 أنشطة اجملتمع احمللي واألنشطة الثقافية والعامة والشخصية األخرى ١٧ ٥٢١ ١٧ ٧٦٠ ١٩ ٦٥٤

 املستخدمون لدى األسر املعيشية ٣١٩  ١٥٦
 املنظمات واهليئات اخلارجة عن االختصاص اإلقليمي ٩٤٥ ١ ٥٣٧ ١ ٥٨٩

 .بيانات الدراسة االستقصائية بشأن القوى العاملة )١( 
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 عدد الذكور واإلناث من جمموع السكان يف تعدادات السكان اخلمسة األخرية -٥اجلدول 

 السنة عاجملمو الذكور اإلناث

١٩٧١ ١ ٦٤٧ ٣٠٨ ٨٣٤ ٦٩٢ ٨١٢ ٦١٦ 

١٩٨١ )١(١ ٩٠٩ ١٣٦ ٩٦٨ ١٤٣ ٩٤٠ ٩٩٣ 

١(١ ٠٢٧ ٣٥٢ )١(١ ٠٠٦ ٦١٢(  ١٩٩١ ٢ ٠٣٣ ٩٦٤ 

٢(٩٧٤ ٢٥٥ )٢(٩٧١ ٦٧٧(  ١٩٩٤ )٢(١ ٩٤٥ ٩٣٢ 

٢٠٠٢ ٢ ٠٢٢ ٥٤٧ ١ ٠١٥ ٣٧٧ ١ ٠٠٧ ١٧٠ 

، ولذلك فإن البيانات    )طعة نسبية إذ شهد مقا  ( الكل   ١٩٩١مل يشـمل تعداد السكان لعام        )١(   :مالحظة
 .اخلاصة باملواضيع اليت استحال تقديرها عوجلت وأُصدرت بناء على عدد السكان الذين مشلهم التعداد

 هو نتاج جتميع البيانات اخلاصة      ١٩٩٤إن جمموع عدد السكان حسب تعداد السكان لعام          )٢(  
 .ات السكان غري احملصيني يف بلدية ديباربالسكان احملسوبني فعالً يف مجهورية مقدونيا وتقدير 

 )بالنسبة املئوية (بنية السكان األساسية -٦اجلدول 

١٩٨١ ١٩٩١ ١٩٩٤ ٢٠٠٢  
  عاما١٤ًنسبة السكان ما بني صفر و ٢٩,١ ٢٤,٠ ٢٦,٣٣ ٢١,٠
 نسبة السكان القادرين على العمل ٦٢,٧ ٦٤,٨ ٤٠,٥ ٤٧,١
 عاماً  ٦٥اوز أعمارهم   نسـبة السكان الذين تتج     ٨,٢ ١١,٢ ٨,٤ ١٠,٥

 ) عاماً بالنسبة لإلناث٦٠(
 نسبة السكان املزارعني ٢١,٧ ١٤,٧ ١١,٧ ٢,١
 نسبة سكان املناطق احلضرية ٥٥,٢ ٥٨,٠ - -

 ٢٠٠٢السكان حسب اجلنس وفئات العمر بناء على بيانات تعداد السكان لعام  -٧اجلدول 

 العمر اجملموع رالذكو اإلناث )٪(اجملموع  )٪(الذكور  )٪(اإلناث 

  سنوات٤صفر إىل  ١٢٢ ٧٥٧ ٦٣ ٢٧٩ ٥٩ ٤٧٨ ١٠٠,٠ ٦,٢٣ ٥,٩١

  سنوات٩ إىل ٥ ١٤٣ ١٨٤ ٧٣ ٨١٦ ٦٩ ٣٦٨ ١٠٠,٠ ٧,٢٧ ٦,٨٩

  سنة١٤ إىل ١٠ ١٦٠ ٣٣٩ ٨٢ ٥٣٣ ٧٧ ٨٠٦ ١٠٠,٠ ٨,١٣ ٧,٧٣

  سنة١٩ إىل ١٥ ١٦٥ ٤٢٢ ٨٤ ٩٠٢ ٨٠ ٥٢٠ ١٠٠,٠ ٨,٣٦ ٧,٩٩

  سنة٢٤ إىل ٢٠ ١٦١ ٩٤٥ ٨٣ ٥٤٦ ٧٨ ٣٩٩ ١٠٠,٠ ٨,٢٣ ٧,٧٨

  سنة٢٩ إىل ٢٥ ١٥٣ ٤٦١ ٧٨ ٣٥١ ٧٥ ١١٠ ١٠٠,٠ ٧,٧٢ ٧,٤٦
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 وفيات الرضع حسب العمر -٨اجلدول 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  

 اجملموع ٤٧٤ ٤٠٤ ٣٤٥ ٣٢٠ ٢٨٢ ٣٠٣ ٣٠٨

  يوما٣٠ًىل إ ٣٣٣ ٣٠٥ ٢٥٣ ٢٢٦ ٢١٥ ٢٣١ ٢٢٦

  أيام٦صفر إىل  ٢٥٨ ٢٣٢ ٢٠١ ١٦٣ ١٨٢ ١٨٠ ١٧٢

  ساعة٢٤إىل  ١٢٠ ٩٧ ١٠٢ ٨٣ ٨٩ ٩٠ ٦٥

 يوم واحد ٥٠ ٤٨ ٣٢ ٢٠ ٣١ ٢٤ ٣٥

 يومان ٢٣ ١٩ ٢٥ ٢٢ ٢٥ ٢٦ ١٥

  أيام٣ ٢٩ ٢٩ ٢٠ ١٩ ١٢ ١٣ ١٨

  أيام٤ ١٩ ١٢ ١٣ ٨ ١٤ ١٢ ١٧

  أيام٥ ٧ ٢١ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

  أيام٦ ١٠ ٦ ٣ ٤ ٣ ٦ ١٢

  يوما١٣ً إىل ٧ ٣٦ ٤٢ ٢٧ ٤٣ ١٥ ١٩ ٢٣

  يوما٢٠ً إىل ١٤ ١٦ ١٤ ١٧ ١٢ ١٢ ١٨ ٢٠

  يوما٢٧ً إىل ٢١ ١٣ ١٣ ٥ ٧ ٦ ٩ ٩

  يوما٢٩ً إىل ٢٨ ١٠ ٤ ٣ ١ - ٥ ٢

 شهر واحد ٣٣ ٢٢ ٢٦ ١٩ ١٤ ٢٦ ١٨

 شهران ٢٢ ١٧ ٢٢ ١٧ ١٧ ١٤ ١٢

  أشهر٣ ١٩ ١٠ ١٣ ٤ ٤ ٧ ١٠

  أشهر٤ ١٧ ١٩ ٦ ١٤ ٦ ٦ ١١

  أشهر٥ ١٣ ٢ ٥ ٦ ٦ ٧ ٦

 ر أشه٦ ٩ ٧ ٤ ١١ ٦ ٢ ٤

  أشهر٧ ٣ ٥ ٣ ٨ ٤ ١ ٥

  أشهر٨ ٦ ٥ ٤ ١ ٥ ٤ ٥

  أشهر٩ ٦ ٥ ٥ ٦ ١ ١ ٣

  أشهر١٠ ٩ ٢ ٣ ٤ ٣ ٢ ٤

  شهرا١١ً ٤ ٥ ١ ٤ ١ ٢ ٤

وتوجد .  ساكناً يف الكيلومتر املربع وخيتلف من منطقة إىل أخرى         ٧٨,٧ويبلغ متوسط الكثافة السكانية      -٢
 ).٢٠٠٢سنة ( ساكناً يف الكيلومتر املربع ١ ٣٩٠,٦ أعلى كثافة سكانية يف مدينة سكوبيي حيث تصل إىل

 : من قانون تعداد السكان٣٦بناء على املادة  -٣
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 جيري إحصاء السكان باللغة املقدونية الرمسية وهلجتها السرييلية؛ - 

 يف املائة على األقل من      ٢٠يف احلـاالت الـيت جيري فيها اإلحصاء باللغة الرمسية اليت يتكلمها              -
 .هورية مقدونيا، ُتمأل استمارة اإلحصاء بتلك اللغة واللغة املقدونية وهلجتها السرييليةسكان مج

 الربملانيون املنتخبون، حسب االنتماء اإلثين املعلن عنه، وحسب سنيت االنتخاب -٩اجلدول 

  اجملموع املقدونيون األلبان األتراك الغجر الفالشيون الصرب آخرون

١٩٩٨ ١٢٠ ٩٣ ٢٤ - ١ - - ٢ 

 النسبة املئوية ١٠٠ ٧٧,٥ ١٩,٢ - ٠,٨ - - ١,٦

٢٠٠٢ ١٢٠ ٨٥ ٢٦ ٢ ١ ١ ٢ ٣ 

 النسبة املئوية ١٠٠ ٧٠,٨ ٢١,٦ ١,٦ ٠,٨ ٠,٨ ١,٦ ٢,٥

  الناتج احمللي اإلمجايل ومتوسط األجور-ثانياً 
  ملـيون دينار مقدوين     ٢٤٣,٩٧٠،  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢بلـغ الـناتج احملـلي اإلمجـايل يف سـنوات             -٤
وبلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي      .  مليون دينار مقدوين على التوايل     ٢٦٥,٢٥٧ ملـيون دينار مقدوين و     ٢٥١,٤٨٦و

 .)١(٢٠٠٤ يف ٢ ٣٨٢؛ و٢٠٠٣ يف ٢ ٢٣٠؛ و٢٠٠٢ دوالراً أمريكياً يف ١ ٨٥٩اإلمجايل 

 احلاليةحسب أسلوب اإلنتاج، وباألسعار الناتج احمللي اإلمجايل جلمهورية مقدونيا  -١٠اجلدول 

٢(٢٠٠٤( 
 النسبة املئوية

٢٠٠٣ 
 النسبة املئوية

 
 التسمية

 الزراعة والصيد واحلراجة ١١,٤ ١١,٣
 صيد األمساك ٠,٠ ٠,٠
 التعدين واحملاجر ٠,٤ ٠,٤
 الصناعة التحويلية ١٥,٨ ١٥,٠
 الكهرباء والغاز وإمدادات املياه ٤,٧ ٤,٢
 البناء ٥,٤ ٥,٦
جزئة وإصالح السيارات والدراجات النارية وسلع االستخدام       جتـارة اجلملـة والت     ١١,٢ ١٣,٦

 الشخصي واملرتيل
 الفنادق واملطاعم ١,٩ ١,٦
 النقل والتخزين واالتصاالت ٨,٤ ٧,٨
 الوساطة املالية ٢,٤ ٢,٨

                                                      

 .بيانات أولية )١(
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 العقارات واإلجيارات واألنشطة التجارية ٣,٤ ٣,٣
 لزامياإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإل ٦,٨ ٦,٧
 التعليم ٣,٨ ٣,٧
 الصحة والعمل االجتماعي ٣,٩ ٣,٦
 أنشطة اجملتمع احمللي واألنشطة االجتماعية والشخصية األخرى ٢,٢ ٢,٣
 اإليرادات احملتسبة من اإلجيار ٥,٥ ٥,٩
  اخلدمات املصرفيةاإليرادات احملتسبة من: ناقصاً ١,٥ ١,٨
  القيمة املضافة-ألف  ٨٥,٥ ٨٦,٠
  ضريبة القيمة املضافة-باء  ١٢,٠ ١١,٨
 رسوم االسترياد -جيم  ٢,٥ ٢,٢
 اإلعانات املتعلقة باملنتجات:  ناقصاً-دال  ٠,٠ ٠,٠

 ) دال-جيم + باء + ألف (الناتج احمللي اإلمجايل  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

 .بيانات أولية )٢( 

  ٢٠٠٣ يف   ١١ ٨٢٤، و ٢٠٠٢  يف)٢( ديناراً مقدونياً  ١١ ٢٧٩بلغ متوسط األجر الصايف لكل مستخدم        -٥
 مكتب  ١ -الدراسة االستقصائية الشهرية عن العمل      واسـُتقيت هـذه البـيانات من        . ٢٠٠٤ يف   ١٢ ٢٩٣و

 .اإلحصاءات التابع للدولة

  النظام السياسي واإلداري-ثالثاً 

هبا العهد الدويل   الـتزاماً مببادئ ميثاق األمم املتحدة بشأن حق كافة األمم يف تقرير مصريها، واليت أقر                 -٦
سبتمرب / أيلول ٨اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية، أكد مواطنو مجهورية مقدونيا يف االستفتاء الذي أُجري يف               

واختذت مجعية مجهورية مقدونيا النتائج اإلجيابية اليت .  على إرادهتم يف العيش يف دولة مستقلة وذات سيادة١٩٩١
 اإلعالن اخلاص باالعتراف الدويل     ١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٩د يف   أفـرز عـنها االسـتفتاء أساساً لتعتم       

 .جبمهورية مقدونيا بصفتها دولة مستقلة وذات سيادة

ومجهوريـة مقدونـيا هي الدولة الوحيدة من بني الدول اليت كانت ُتكون مجهورية يوغوسالفيا االحتادية                 -٧
وصرح رئيس مجهورية مقدونيا، يف طلب االنضمام       . طريقة سلمية االشتراكية سابقاً، اليت نالت سيادهتا واستقالهلا ب      

 ويف إعالن القبول بااللتزامات اليت ينص عليها ميثاق األمم املتحدة،           ١٩٩٢يوليه  / متوز ٣٠إىل األمم املتحدة املؤرخ     
ا دولة مستقلة وذات    كما أهنا، بصفته  . بأن مجهورية مقدونيا تقبل بااللتزامات الواردة يف امليثاق وتتعهد بالوفاء هبا          

سيادة، ستعمل على تقدمي الدعم الكامل للمبادئ املتفق عليها عاملياً بشأن العالقات الدولية، واليت وردت يف وثائق                 
 .األمم املتحدة ووثيقة هلسنكي اخلتامية الصادرة عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وميثاق باريس

                                                      

 بناء على متوسط سعر الصرف املعمول به حالياً يف          - ديناراً مقدونياً    ٥٠,٨٣٠١=  دوالر أمريكي  ١ )٢(
 .املصرف الوطين جلمهورية مقدونيا
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 ٨، عقب استفتاء    ١٩٩١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ستور يف   واعـتمدت مجعـية مجهوريـة مقدونيا الد        -٨
وُعدل الدستور .  الذي انتهى بإنشاء مجهورية مقدونيا بوصفها دولة مستقلة وذات سيادة    ١٩٩١سبتمرب  /أيلـول 

 ١؛ والثالث يف ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٦فقد اعُتمد التعديالن األول والثاين وأُعلن عنهما يف   . مـرات عديدة  
؛ ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦؛ واعتمدت التعديالت من الرابع إىل الثامن عشر يف          ١٩٩٨يناير  / الثاين كانون

، واعتمدت التعديالت من العشرين إىل الثالثني ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣٠واعتمد التعديل التاسع عشر يف 
 .ة مقدونياوهي جزء ال يتجزأ من دستور مجهوري. ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٧يف 

ذلك أن السلطة معهودة إليهم وهم ميارسوهنا عرب        . واملواطـنون يف مقدونـيا هم مصدر السيادة وأصحاهبا         -٩
 من ٢املادة (انـتخاب أعضـاء الربملان دميقراطياً، من خالل االستفتاء أو أشكال أخرى من التعبري املباشر عن إرادهتم      

حقوق الفرد أو املواطن وحرياته األساسية      : دستوري على قيم أساسية هي    ويرتكز النظام ال  ). دستور مجهورية مقدونيا  
اليت ينص عليها القانون الدويل وحيددها الدستور؛ وحرية التعبري عن اهلوية اإلثنية؛ واملساواة يف متثيل املواطنني من كافة                  

يادة القانون؛ والفصل بني سلطات اجلماعات يف هيئات الدولة وغريها من املؤسسات العامة على خمتلف املستويات؛ وس
الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ والتعددية السياسية واالنتخابات احلرة واملباشرة والدميقراطية؛ واحلماية القانونية            

لي؛ للملكـية؛ وحـرية السوق وتنظيم املشاريع؛ واملعاملة اإلنسانية والعدالة االجتماعية والتضامن؛ واحلكم الذايت احمل              
وتنظـيم البيئة ومالءمتها للشروط اإلنسانية، وحتسني الظروف املعيشية ومحاية البيئة الطبيعية؛ واحترام قواعد القانون               

ويتساوى مواطنو مجهورية مقدونيا يف احلقوق واحلريات بصرف        ).  من الدستور  ٨املادة  (الـدويل املتفق عليها عاملياً      
 األصل الوطين أو االجتماعي أو القناعة السياسية أو االعتقاد الديين أو املمتلكات النظر عن اجلنس أو العرق أو اللون أو

 ). من الدستور٩املادة (وهم سواسية كذلك أمام الدستور والقانون . أو املركز االجتماعي

 تنظيم سلطات الدولة

برملان مجهورية   (تعمـل سـلطات الدولة يف مجهورية مقدونيا على أساس الفصل بني السلطة التشريعية              -١٠
 .، والسلطة القضائية)رئيس اجلمهورية واحلكومةُ(، والسلطة التنفيذية )مقدونيا

 السلطة التشريعية

ويتكون من غرفة واحدة يتراوح . إن برملان مجهورية مقدونيا هيئة متثل املواطنني وتتوىل السلطة التشريعية -١١
ان يف انتخابات عامة ومباشرة وحرة ُتجرى باالقتراع        وُيختار أعضاء الربمل  . ١٤٠ و ١٢٠عـدد أعضـائها بني      

وتعتمد اجلمعية الدستور وتعدله، كما تعتمد القوانني وتتوىل تقدمي التفسري          . السـري، لفترة تدوم أربع سنوات     
الـرمسي هلا؛ وحتدد الضرائب والرسوم العامة؛ وتعتمد امليزانية واحلساب النهائي مليزانية اجلمهورية وخطة احليز               
اإلقليمي؛ وتصدق على االتفاقات الدولية؛ وتتخذ القرارات بشأن احلرب والسلم وأي تغيري يف حدود اجلمهورية، 
وأي شكل من أشكال االنضمام إىل حتالف أو مجاعة أو االنسحاب منهما؛ وتصدر مذكرة االستفتاء؛ وتقرر بشأن 

كومة وقضاة احملكمة الدستورية للجمهورية؛   االحتـياطي الـذي حتوزه اجلمهورية؛ وتنشئ اجملالس؛ وتنتخب احل         
َعينهم وتقيلهم؛ وتتوىل املراقبة وتنتخب  املوظفني العموميني أو موظفي مكاتب أخرى حيددها الدستور والقانون وُت

السياسية أو اإلشراف على احلكومة واملوظفني العموميني املسؤولني أمام اجلمعية؛ وتصدر العفو؛ وتقوم بأنشطة               
 ). من دستور مجهورية مقدونيا٦٨املادة (ها الدستور أخرى حيدد
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 السلطة التنفيذية

وُيختار الرئيس يف انتخابات عامة . ميـثل الرئيس مجهوريةَ مقدونيا ويتوىل القيادة العليا للقوات املسلحة          -١٢
ن فترتني  وال ميكن انتخاب شخص رئيساً ألكثر م      . ومباشرة عرب االقتراع السري لفترة حكم تدوم مخس سنوات        

 .ويصبح املرشح رئيساً حبصوله على أغلبية األصوات. انتخابيتني متتاليتني

 ما يقوم به الرئيس أنه يعني مكلفاً بتشكيل حكومة مجهورية مقدونيا، ويعني السفراء وغريهم               ومن مجلة  -١٣
نني والتشريعات، ويتمتع حبق من املمثلني الديبلوماسيني لتمثيل اجلمهورية يف اخلارج ويعزهلم مبرسوم، ويصدر القوا

 .النقض املُوِقف، ويقترح قاضيني للمحكمة الدستورية ويؤدي مهام أخرى حيددها الدستور

. ووزراء) وهو رئيس الوزراء  (وُتعهد السلطة التنفيذية حلكومة مجهورية مقدونيا اليت تتكون من رئيس            -١٤
وتضطلع . نصب يف الوظيفة العمومية أو غريها     ويـتعارض منصب رئيس احلكومة ووزير يف احلكومة مع تقلد م          

وهي مسؤولة بشكل عام، وكل عضو من . احلكومة حبقوقها وواجباهتا على أساس الدستور والقانون ويف إطارمها
. وميكن هلذا األخري أن يصوت على سحب الثقة من احلكومة         . أعضـائها بشكل خاص، أمام الربملان على عملها       

ن يعهد بأمر تشكيل احلكومة إىل احلزب أو األحزاب اليت فازت بأغلبية املقاعد يف              ورئـيس اجلمهوريـة ملزم بأ     
 ينتخب الربملان احلكومة بأغلبية     املكلف بتشكيل احلكومة وعلى أساس برنامج وجيه،      وبناء على اقتراح    . الربملان

 .أصوات أعضائه

وُيمنع التنظيم والعمل . ددها القانونوتتكون إدارة الدولة من وزارات وهيئات إدارية ومنظمات أخرى حي -١٥
وتقوم إدارة الدولة بعملها باستقاللية وعلى أساس الدستور        . السياسـيان داخـل اهليئات اإلدارية التابعة للدولة       

أما تنظيم هيئات إدارة الدولة وعملها فيحددمها       . والقانون ويف إطارمها، وهي مسؤولة عن عملها أمام احلكومة        
 .لبية ثلثي أصوات أعضاء الربملانقانون ُيعتمد بأغ

 السلطة القضائية

وتصدر األحكام بناء على الدستور     . وهي قائمة بذاهتا ومستقلة   . ُتمـارس احملـاكم السـلطة القضائية       -١٦
وحيدد قانون معتمد   . ومينع إنشاء احملاكم االستثنائية   . والقوانـني واالتفاقات الدولية املصدق عليها وفقاً للدستور       

 ثلثي أصوات أعضاء الربملان أنواع احملاكم واختصاصاهتا وإنشاءها وإلغاءها وتنظيمها وتكوينها واإلجراءات بأغلبية
ويتعارض املنصب القضائي مع العضوية يف حزب سياسي  . ويقوم جملس القضاء بتعيني القضاة وعزهلم     . اليت تتبعها 

 .أو أداء وظيفة عمومية أو غريها، وفقاً للقانون

ويعمل اجمللس على محاية وضمان  . القضاء يف مجهورية مقدونيا هيئة قضائية قائمة بذاهتا ومستقلة        وجملس   -١٧
 .استقاللية السلطة القضائية

منهما عضوان حبكم منصبهما مها رئيس احملكمة العليا يف مجهورية مقدونيا           .  عضواً ١٥ويـتكون اجمللس من      
وينتخب . من بني األعضاء املُْنتخبني ثالثة ممثلني عن األقليات. ة أقرانوُينتخب مثانية أعضاء من قبل قضا. ووزير العدل

الـربملان ثالثـة بأغلبية أصوات أعضائه على أن حيصلوا على أغلبية أصوات أعضاء الربملان، الذين ميثلون األقليات يف                   
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 اجمللس الذين ينتخبهم الربملان     ويتعني أن يكون أعضاء   . مجهوريـة مقدونـيا، وُيعيِّن الرئيس اثنني أحدمها من األقليات         
 وتتعارض وظيفة العضو املنتخب    .ويعينهم الرئيس أساتذة جامعيني ُيدرسون القانون أو مدعني عامني أو حمامني بارزين           

 .أو املَعني يف اجمللس مع العضوية يف حزب سياسي أو أداء وظائف عمومية أو غريها، مبوجب القانون

 مكتب املدعي العام

املدعـي العام هيئة تابعة للدولة فريدة من نوعها وقائمة بذاهتا، تتخذ اإلجراءات القضائية ضد         مكتـب    -١٨
ويضطلع مكتب املدعي العام  . اجلـرائم واملخالفـات اليت حيددها القانون وتؤدي وظائف أخرى حيددها القانون           

وحيدد قانون تصوت عليه    .  للدستور بوظائفه بناء على الدستور والقوانني واملعاهدات الدولية املصدق عليها وفقاً         
وتقترح احلكومة . أغلبية ثلثي أعضاء الربملان اختصاصات مكتب املدعي العام وإنشاءه وإلغاءه وتنظيمه وسري عمله

ويتوىل الربملان تعيني املدعي العام     . املدعي العام جلمهورية مقدونيا بناء على رأي مسبق من جملس املدعني العامني           
وينتخب جملس املدعني العامني    .  سنوات مع إمكانية إعادة التعيني، كما يتوىل عزله        ٦لفترة تدوم   لـلجمهورية،   

ويراعى احترام مبدأ التمثيل العادل للمواطنني من كافة اجلماعات عند          . املدعـني العامني لفترة والية غري حمددة      
وتتعارض وظيفة املدعي العام للجمهورية     . ويقرر اجمللس بشأن عزل املدعني العامني     . انـتخاب املدعـني العامني    

 .واملدعي العام مع العضوية يف حزب سياسي أو أداء وظيفة عمومية أخرى أو غريها، مبوجب القانون

 احملكمة الدستورية

وتتكون من تسعة قضاة يعينهم الربملان من بني . تسهر احملكمة الدستورية على احترام مبادئ الدستور والقانون -١٩
ويعني الربملان ستة قضاة يف احملكمة الدستورية بأغلبية أصوات أعضائه، بينما يعني الثالثة اآلخرين              .  بارزين حقوقـيني 

ويتوىل القضاة  . بأغلبية أصوات أعضائه شريطة أن تضم أغلبية أصوات الربملانيني املنتمني لألقليات يف مجهورية مقدونيا             
واحملكمة الدستورية يف مجهورية    .  إعادة انتخاهبم بعد انقضائها    مناصـبهم لفـترة واليـة تدوم تسع سنوات ال ميكن          

تقـرر بشأن مطابقة القوانني للدستور؛ ومطابقة القواعد األخرى واالتفاقات اجلماعية للدستور والقوانني؛             : مقدونـيا 
األفكار واالنتماء  وحتمـي حريات وحقوق الفرد واملواطن مبا فيها حرية االعتقاد والضمري والفكر والتعبري العلين عن                

والعمل السياسيني، ومنع التمييز على أساس اجلنس والعرق والدين واالنتماء الوطين أو االجتماعي أو السياسي؛ وتبت                
يف أمـر تنازع االختصاص بني املكلفني بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبني هيئات اجلمهورية ووحدات               

بشأن مسؤولية رئيس اجلمهورية، ومطابقة برامج األحزاب السياسية وأنظمتها األساسية          احلكـم الذايت احمللي؛ وتقرر      
 .ومجعيات املواطنني للدستور؛ وتقرر بشأن مسائل أخرى على النحو الذي حيدده الدستور

  اإلطار الدستوري ملمارسة حقوق اإلنسان وحرياته-رابعاً 

 هبا القانون الدويل، واإلعالنَ احلر عن االنتماء اإلثين         إن حقـوق اإلنسـان وحرياته األساسية اليت يقر         -٢٠
واحـتراَم قواعـد القـانون الدويل املتفق عليها عاملياً هي القيم األساسية اليت يرتكز عليها النظام الدستوري يف                   

رق ومن مث، فإن مواطين اجلمهورية سواسية يف حرياهتم وحقوقهم بصرف النظر عن اجلنس والع. مجهورية مقدونيا
ويتمتع . واللـون واألصـل الوطين أو االجتماعي واالعتقاد السياسي أو الديين واملمتلكات واملركز االجتماعي             

 .املواطنون باملساواة أمام الدستور والقانون
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 .وحرمة احلياة البشرية مصونة ولذلك ال ُتفرض عقوبة اإلعدام على أي شخص ألي سبب من األسباب -٢١

ومينع كل شكل من أشكال التعذيب أو املعاملة        . كـرامة اإلنسان البدنية والنفسية    وال ميكـن انـتهاك       -٢٢
 .الالإنسانية أو املهينة

فال تقيَّد حرية أي شخص إال بقرار تصدره حمكمة خمتصة ويف احلاالت وبالطرق             . وحـرية الفرد مصونة    -٢٣
م إليها أو احُتجز، جيب إخباره فوراً بأسباب وكل شخص أُمر باملثول أمام احملكمة أو قُد. اليت ينص عليها القانون

أمر مثوله أمام احملكمة أو تقدميه إليها أو احتجازه، وحبقوقه اليت ينص عليها القانون؛ وال ُيطلب أي تصريح من                   
كما حيق لكل شخص احلصول على حمام سواء أثناء اإلجراءات اليت تقوم هبا الشرطة أو إجراءات                . هذا الشخص 

 ساعة بعد احتجازه على أكثر تقدير؛ وتقرر        ٢٤عني تقدمي الشخص احملتجز فوراً إىل احملكمة أو         ويـت . احملكمـة 
وميكن أن يدوم االحتجاز يف انتظار صدور بيان الئحة االهتام . احملكمة آنذاك ودون تأخري بشأن شرعية االحتجاز  

ن متديد االحتجاز أو حتديد مدته من قبل وبعد صدور الئحة االهتام ميك.  يوماً على األكثر بقرار من احملكمة      ١٨٠
 .حمكمة خمتصة وفقاً إلجراءات حيددها القانون

ويعترب كل متهم بارتكاب خمالفة جنائية بريئاً حىت تثبت التهمة ضده بقرار صحيح من الناحية القانونية                 -٢٤
ية أن يطلب اإلنصاف    وحيق لكل شخص ُحرم من حريته أو احُتجز أو أدين بصورة غري قانون            . تصـدره احملكمة  

 .القانوين أو غري ذلك من احلقوق اليت حيددها القانون

وُتمنع معاقبة أي شخص الرتكابه خمالفة مل تكن تعترب قبل أن يرتكبها خمالفة يعاقب عليها القانون أو مل                   -٢٥
حوكم عليها من قبل ومن مث ال ميكن حماكمة شخص مرة ثانية على خمالفة كان قد . حيدد هلا القانون غرامة معينة    

 ال عقوبة إال بقانون    و ال جرمية إال بقانون   مبادئ  (وأصـدرت حمكمة يف حقه قراراً صحيحاً من الناحية القانونية           
 ).عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاهتا مرتنيو

ويضـمن الدسـتور حـق استئناف القرارات املتخذة يف إجراءات احملكمة االبتدائية، وحيدد حق طلب                 -٢٦
الستئناف أو غريه من أشكال احلماية القانونية ضد قرارات قانونية معينة أسفرت عنها إجراءات احملكمة االبتدائية ا

 .لدى هيئة إدارية تابعة للدولة أو منظمة أو غريمها من السلطات العامة

م؛ والظهور العلين؛ ويضمن أيضاً حرية االعتقاد والضمري والفكر والتعبري العلين عن األفكار، وحرية الكال -٢٧
كما . واإلعالم وإنشاء وسائط اإلعالم؛ والوصول إىل املعلومات دون قيد؛ وحرية احلصول على املعلومات ونشرها

 .يضمن حقوق الرد والتصويب ومحاية مصدر املعلومات يف وسائط املعلومات وحيظر الرقابة

، وسالمة البيانات الشخصية وسريتها؛ ومحاية ويضمن كذلك حرية وسرية التراسل وأشكال التواصل األخرى -٢٨
 .املواطنني من األذى الذي قد يلحق الكرامة الشخصية جراء تسجيل معلومات ختصهم يف أثناء عملية جتهيز البيانات

 .ويضمن حرية الدين، ومن مث املمارسة الدينية احلرة والعلنية فردياً أو مجاعياً -٢٩



HRI/CORE/MKD/2006 
Page 13 

ن اجلمعيات بغية إعمال حقوقهم وممارسة قناعاهتم السياسية واالقتصادية         وُيضمن للمواطنني حرية تكوي    -٣٠
ولذلك ميكن للمواطنني تكوين مجعيات أو أحزاب سياسية أو االنضمام          . واالجتماعية والثقافية وغريها ومحايتها   
 .إليها أو االنسحاب منها بكل حرية

 .لعام دون إخطار مسبق ودون إذن خاصوحيق للمواطنني التجمع السلمي والتعبري عن االحتجاج ا -٣١

ولكـل مواطن حق يف التصويت يف انتخابات عامة ومباشرة تكفل املساواة للجميع وتتم حبرية يف شكل      -٣٢
 .كما حيق لـه الترشح لتقلد منصب عام. اقتراع سري

 تلقي إجابة   كمـا أن لكـل مواطن احلق يف تقدمي وثائق هليئات تابعة للدولة وإدارات عامة أخرى ويف                 -٣٣
 .وال يتحمل مسؤولية املواقف املعبَّر عنها أو األضرار النامجة عنها ما مل يرتكب خمالفة جنائية مبواقفه. وجيهة

ويضمن الدستور لكل مواطن احترام ومحاية خصوصية حياته الشخصية واألسرية وكرامته ومسعته، وصون  -٣٤
 .حرمة بيته

ولكل . هورية مقدونيا من جنسيته أو إبعاده أو تسليمه إىل بلد آخر          وال ميكن جتريد أحد من مواطين مج       -٣٥
 .مواطن احلق يف التنقل حبرية داخل إقليم اجلمهورية واختيار مكان إقامته الدائم حبرية ومغادرة البلد أو العودة إليه

كاته ومن  وال ميكن، يف هذا السياق، جتريد أي شخص من ممتل         . ويضـمن الدستور حق امللكية واإلرث      -٣٦
ويف حاالت نزع امللكية أو فرض قيود . احلقوق الناجتة عنها إال يف حاالت املصلحة العامة اليت ينص عليها القانون

وحيق لغري مواطين اجلمهورية احلصول على . عليها، يقدَّم تعويض عادل ال يكون أقل من السعر املتداول يف السوق
 .امللكية وفقاً لشروط حيددها القانون

ولكـل شخص احلق يف احلصول على عمل، ويف اختيار عمله بكل حرية، ويف احلماية أثناء العمل، ويف                   -٣٧
وحيق لكل مواطن، يف هذا اإلطار، احلصول على أي منصب كان يف ظل             . الـتأمني املادي يف فترة البطالة املؤقتة      

راحة يومية وأسبوعية وعطلة سنوية ولكل عامل احلق يف احلصول على دخل مناسب ويف فترة . شروط من املساواة
وميكن للنقابات نفسها أن    . وحيق للمواطنني تكوين نقابات إلعمال حقوقهم االقتصادية واالجتماعية       . مـأجورة 

 .كما أن حق اإلضراب مضمون. تلتئم يف إطار مجعيات وتنضم إىل منظمات نقابية دولية

ولكل شخص احلق يف محاية صحته وصحة غريه        . ةويضمن الدستور لكل مواطن احلق يف الرعاية الصحي        -٣٨
 .وحتسينهما، بل عليه واجب فعل ذلك

وتطبق اجلمهورية، يف هذا السياق، سياسة . وحيق لكل شخص أن يقرر حبرية أن يكون لـه أطفال أو ال -٣٩
 .سكانية إنسانية قصد حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متجانسة

 بالبيئة والطبيعة ومحايتهما بالنهوضويلتزم كل شخص .  بيئة سليمةولكـل شـخص احلق يف العيش يف     -٤٠
 الضرورية حىت يتسىن للمواطنني العيش      املسبقةوتلتزم اجلمهورية من جهتها بإتاحة الشروط       . لتحقيق هذا الغرض  

 .يف بيئة صحية
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بتدائي إجباري  والتعليم اال . ولكـل شـخص احلق يف التعليم الذي حيصل عليه اجلميع يف ظل املساواة              -٤١
وحيـق للمواطنني إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة تتضمن خمتلف املستويات التعليمية باستثناء املستوى             . وجمـاين 

كما أن حرية اإلبداع العلمي والفين وغريمها واحلقوق الناجتة عنها          . االبـتدائي، وفقـاً لشروط حيددها القانون      
 .ثقافة وتدعمه وحتميهوتشجع الدولة تطوير العلم والفن وال. مضمونة

وحيق ألفراد خمتلف اجلماعات اإلثنية التعبري حبرية عن هويتهم وخصوصيتهم اجلماعية وتعزيزمها وتنميتهما  -٤٢
وحيق . وتضمن الدولة محاية اهلوية اإلثنية والثقافية واللغوية والدينية لكافة اجلماعات. واستخدام رموزهم اجلماعية

 مؤسسات ثقافية وفنية وتعليمية وعلمية أيضاً ومجعيات أخرى للتعبري عن هويتهم            ألفـراد هـذه األخرية إنشاء     
ويتمتع أفراد اجلماعات باحلق يف التعلم بلغتهم األصلية يف املدارس االبتدائية والثانوية وفقاً ملا              . وتعزيزها وتنميتها 
ويضمن الدستور . س باللغة املقدونية أيضاًأما املدارس اليت تعتمد لغة أخرى، فينبغي هلا أن تدر. ينص عليه القانون

محاية وتعزيز التراث التارخيي والفين ملقدونيا وكافة اجلماعات والكنوز اليت يتكون منها بصرف النظر عن وضعها 
وعند اعتماد قوانني هتم بشكل مباشر الثقافة، واستعمال اللغة، والتعليم، والوثائق الشخصية، واستخدام . القانوين

، يتخذ الربملان قراراته بأغلبية أصوات أعضائه احلاضرين شريطة أن تتضمن أغلبية أصوات احلاضرين من               الـرموز 
وينطبق هذا القانون نفسه على اعتماد قوانني احلكم الذايت احمللي والقوانني املتعلقة            . األعضـاء املمثلني لألقليات   

وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على عدد    . ديات ومدينة سكوبيي  بالشؤون املالية احمللية واالنتخابات احمللية وحدود البل      
وتتوىل . من التعيينات اليت يقوم هبا الربملان، وتشمل أمني املظامل وقضاة احملكمة الدستورية وجملس القضاء وغريهم            

 .جلنة العالقات بني اجلماعات حل أي نزاع خيص تطبيق هذا احلكم يف الربملان

هورية مقدونيا حبريات وحقوق يضمنها هلم الدستور وفقاً لشروط حمددة مبوجب           ويتمتع األجانب يف مج    -٤٣
وتضمن اجلمهورية حق اللجوء لألجانب وعدميي اجلنسية املضطهدين        . القـانون واالتفاقات الدولية ذات الصلة     

ء على املعاملة   وال يسلَّم أجنيب إال على أساس اتفاق دويل مصدق عليه وبنا          . بسبب مواقفهم أو أعماهلم السياسية    
 .وال تعترب األعمال اإلرهابية خمالفات جنائية سياسية. وال يسلم أجنيب بسبب خمالفة جنائية سياسية. باملثل

 محاية حقوق اإلنسان وحرياته

لكـل مواطن احلق يف املطالبة حبماية احلريات واحلقوق اليت حيددها الدستور أمام احملاكم وأمام احملكمة                 -٤٤
وحتمي احملكمة الدستورية   . مهورية مقدونيا، يف إجراءات قائمة على مبدأي األولوية واالستعجال        الدسـتورية جل  

حرية االعتقاد والضمري والفكر والتعبري العلين عن األفكار وتكوين مجعيات سياسية والقيام بأنشطة سياسية وحظر 
كما . أو الوطين أو االجتماعي أو السياسي     التميـيز ضد املواطنني على أساس اجلنس أو العرق أو االنتماء الديين             

وللمواطن احلق يف   . تضـمن احملـاكم محاية قانونية اإلجراءات اخلاصة بإدارة الدولة واملؤسسات العامة األخرى            
احلصـول على معلومات بشأن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ويف املسامهة الفعلية يف تعزيزها ومحايتها إما                

 .عاون مع اآلخرينبشكل فردي أو بالت

وتؤسس نتائج اللجنة للشروع يف     . وقد أنشأ الربملان جلنة دائمة ملراقبة محاية حريات املواطنني وحقوقهم          -٤٥
 .إجراءات هتدف إىل حتديد مسؤولية املوظفني العموميني
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 أعضاء  وحتدد هذه املادة أيضاً   .  من الدستور  ٧٨وأنشـئت جلنة العالقات بني اجلماعات مبوجب املادة          -٤٦
 عضواً، منهم سبعة أعضاء مقدونيون ومن سبعة ألبانيني يف الربملان وعضو            ١٩وتتكون من   . اللجنة واختصاصاهتا 

وما مل يكن إلحدى    ). األتراك والفالشيون والغجر والصرب والبوسنيون    (بـرملاين عـن كل مجاعة إثنية أخرى         
ويعني . عضاء املتبقني بعد التشاور مع ممثلي اجلماعات      اجلماعـات مـن ميثلها يف الربملان، يقترح أمني املظامل األ          

الـربملان أعضـاء اللجنة اليت تنظر يف قضايا ختص العالقات بني اجلماعات يف اجلمهورية وتقوم بالتقييم وتقدمي                  
. ويلتزم الربملان مبراعاة ما يصدر عن اللجنة من تقييم ومقترحات ويتخذ قرارات يف هذا الشأن              . املقترحات حللها 

، تقرر  ٦٩ من املادة    ٢ويف حالة حدوث نزاع بني أعضاء الربملان بشأن تطبيق عملية التصويت احملددة يف الفقرة               
 .اللجنة باألغلبية ما إذا كانت العملية تنطبق أم ال

ا وينتخب برملان مجهورية مقدونيا أمني املظامل الذي يتوىل محاية حقوق املواطنني الدستورية والقانونية إذ              -٤٧
ويويل أمني املظامل اهتماماً خاصاً حبماية      . انتهكت إدارة الدولة وغريها من اهليئات واملنظمات العامة هذه احلقوق         

مـبدأ عدم التمييز والتمثيل العادل ألعضاء اجلماعات يف أجهزة الدولة وأجهزة احلكم الذايت احمللي واملؤسسات                
. املظامل شروط تعيينه وعزله، فضالً عن اختصاصاته وسْير عمله        ويعرض القانون اخلاص بأمني     . واإلدارات العامة 

ويتمتع أمني املظامل باالستقاللية واملهنية واملهارة العالية، ويؤدي مهامه بكفاءة وفقاً ملقتضيات الدستور والقانون              
 .اخلاص بأمني املظامل واالتفاقيات الدولية بشأن حقوق اإلنسان

 نسان وحرياته القيود املفروضة على حقوق اإل

وال ميكن خمالفة مبدأ حرمة املراسالت وأشكال       . ال تقـيَّد حقوق اإلنسان إال يف احلاالت اليت حيددها الدستور           -٤٨
التواصـل األخـرى إال بقرار من احملكمة وبناء على شروط وإجراءات حيددها القانون يف حاالت ضرورية ملنع حدوث                   

. غراض اإلجراءات اجلنائية أو عندما تقتضي ذلك مصاحل األمن أو الدفاع الوطين           خمالفات جنائية أو للكشف عنها، أو أل      
وال حيق لربامج مجعيات املواطنني واألحزاب السياسية وأنشطتها أن تسعى بالعنف إىل إفساد نظام الدولة الدستوري أو إىل 

وال ميكن تقييد حق التجمع     . تعصب الديين الـتحريض عـلى احلرب أو إثارة الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية أو ال              
وال يقيد حق صون حرمة البيت إال بقرار صادر عن حمكمة           . السـلمي واالحتجاج العام إال يف حالة احلرب أو الطوارئ         

وال يقيد القانون حرية التنقل إال يف . خمتصة يف حاالت الكشف عن خمالفات جنائية أو منع وقوعها أو محاية الصحة العامة
كما ميكن للقانون أن يقيد شروط      . االت الضرورية حلماية أمن الدولة أو يف إجراءات جنائية أو حلماية الصحة العامة            احل

 .ممارسة القوات املسلحة والشرطة وموظفي اإلدارات حق االنضمام إىل نقابات وحق اإلضراب

ارئ طبقاً ألحكام دستورية ذات     وميكن تقييد حقوق وحريات اإلنسان واملواطن يف حالة احلرب أو الطو           -٤٩
ومينع أن تكون القيود املفروضة على احلريات واحلقوق متييزية بناء على اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو . صلة

أما احلقوق اليت ال ختضع ألي قيد مهماً . الدين أو األصل الوطين أو االجتماعي أو املمتلكات أو املركز االجتماعي
 يف احلياة، وحظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية واملهينة، وحتديد املخالفات اجلنائية             كـان فهـي احلق    

 .والعقوبات بناء على التشريعات، فضالً عن حرية االعتقاد والضمري والتعبري العلين عن األفكار والدين

 ـ ـ ـ ـ ـ


