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    وافية خالصة  -ثانيًا  
  آيسلندا    

 
  تنفيذ سياق يف آليسلندا: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي مقدِّمة  - ١  

  الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية
الفســاد  تحــدة ملكافحــةعلــى اتفاقيــة األمــم امل –" األلتنغــياملعروف باسم " – آيسلندابرملان  صدَّق

  .٢٠١١مارس /ذارآ ١ يف النفاذ االتفاقية حيِّز؛ ودخلت ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٦(االتفاقية) يف 
ان والــرئيس ىل الربملــمجهورية ذات حكومة برملانية. ويعهد الدســتور بالســلطة التشــريعية إ وآيسلندا

يُس مشــاريع نح الــرئميــعلى حنو مشترك. ويف الواقع، ميسك الربملان بزمــام الســلطة التشــريعية بينمــا 
ــرئيُس،  ــة. وميــارس ال ــة املوافقــَة الرمسي  لطاُتوالســ لية فحســب،مــن الناحيــة الشــكالقــوانني الربملاني

  .التنفيذية السلطة مهام األخرى احلكومية
ملحكمــة وا يكيافيــك،ر مقاطعةأكربها حمكمة  ،حمليةمثاين حماكم  آيسلنداالنظام القضائي يف  ويضم

ــارس  ــا. ومت ــة القضــائية  آيســلندايف  املقاطعــات حمــاكمالعلي ــىالوالي ــة واجلنااملســائل  عل ــة. ملدني ائي
 إضــافًةولــوطين. ااف الوحيــدة، وميتــد اختصاصــها علــى النطــاق واملحكمة العليا هي حمكمة االستئن

 لــوزراءا قضايا توجد حمكمة متخصصة يف قضايا كبار املسؤولني، وهي خمتصة بالنظر يف إىل ذلك،
عًا جديــدًا يقضــي بإرســاء ، أقــرَّ الربملــان تشــري٢٠١٦أيار/مــايو  ٢٦. ويف املتعلقة بواجباهتم الرمسية

 ،Landsrétturحيــث تضــطلع حمكمــة جديــدة، ُتســمى  آيســلندا،ت يف نظــام قضــائي ثالثــي الــدرجا
 ةالقانوني اإلجراءاتب العمل ضمان حنو إضافية خطوة اجلديد النظام وميثل. االستئناف حمكمة مبهام

املســائل  ضــائية يفمتثــل ســوابق ق أحكــام إصــدار يف العليــا املحكمــة دور تعزيــز شــأنه ومن الواجبة،
قــانون  حمــل ليحــل ٢٠١٨كانون الثاين/ينــاير  ١التشريع اجلديد حيز النفاذ يف  وسيدخلالقانونية. 

  .١٥/١٩٩٨ راهن رقمال السلطة القضائية
 لكــياج إىل تفعيــل حتتــلدوليــة ا االتفاقــاتأنَّ ثنائية، مما يعين بني القانونني الوطين والدويل  والعالقة
  .الوطين القانون قوة هلا تكون

ة يف امليــدان والتنميــ عضو يف منظمات دولية خمتلفة، منها األمم املتحــدة ومنظمــة التعــاون وآيسلندا
  االقتصادي وجملس أوروبا وجملس بلدان الشمال األورويب.

ها مل ُيتــرجم انني، بعضــالتزاماهتا مبوجب االتفاقية من خالل جمموعة متنوعة من القو آيسلندا وتنفذ
  بالكامل بعد.

  .١٩/١٩٤٠ رقم العام العقوبات قانون  •
  ).منه مقتطفات(ُترمجت  ٨٨/٢٠٠٨ رقم اجلنائية اإلجراءات قانون  •
  .٩٠/١٩٩٦ رقم الشرطة قانون  •



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.57 

 

V.17-03667 3/15 
 

 املعدلــة بصــيغته ،اإلرهاب ومتويل األموال غسل مكافحة تدابريبشأن  ٦٤/٢٠٠٦ القانون رقم  •

 ،٤١/٢٠١٢ رقــم والقــانون ،١١٦/٢٠٠٩ رقــم والقــانون ،٧٧/٢٠٠٨ رقم القانون مبوجب
 .٦/٢٠١٦ رقم والقانون

  القــــانون حمــــل(الــــذي حيــــل  العموميــــةاملشــــتريات بشــــأن  ١٢٠/٢٠١٦رقــــم  قــــانونال  •
  ).٨٤/٢٠٠٧رقم 

  واملساعدات األخرى يف اإلجراءات اجلنائية. املطلوبنيتسليم بشأن  ١٣/١٩٨٤رقم  قانونال  •
فيمــا بــني آيســلندا والــدول بشأن ضبط اجلناة وتسليمهم وتســلمهم  ٥١/٢٠١٦رقم  القانون  •

  .التوقيفوامر استنادًا إىل أ األخرى
    

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

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥(املواد  بالنفوذ واملتاجرة الرشو    
يســتويف علــى حنــو  )١٢٨و ١٠٩العقوبات العام (املادتــان  جمرَّم يف قانوناملوظفني العموميني  رشو

زيــادة احلــد و ١٠٩قــانون لتعــديل املــادة  مشــروعمــن االتفاقيــة. وقــد صــيغ  ١٥متطلبــات املــادة 
نطــاق ال واســعالعمــومي  وتعريــف املوظــفســنوات.  ســتأربــع إىل  الســجن مــن لعقوبــةاألقصــى 
زيــادة ى تلــك املــادة ليقتــرح أيضــًا تعــديالت علــ مشروع القانون اجلديدأنَّ (أ))، بيد  ١٤١ (املادة

جرائم الرشوة أيضًا  ١٢٨و ١٠٩توضيح املفهوم الوارد يف قانون العقوبات العام. وتتناول املادتان 
  .فاقيةاالت من ١٦ املادة ملتطلبات ومتتثل األجانب، العموميني املتعلقة باملوظفني

 علــى حنــو )١٢٨و ١٠٩(املادتــان شــراء وبيعــا بــالنفوذ  املتــاجرةُيجرِّم قــانون العقوبــات العــام  كما
  .االتفاقية من ١٨ املادة متطلبات يستويف
 العــام العقوبــات قــانون مــن(أ)  ٢٦٤ املــادة جمرَّمــان مبوجــبواالرتشاء يف القطاع اخلــاص  والرشو
 زيــادة آنفــًا ذكوراملــ القــانون مشــروع ويقتــرح. االتفاقيــة من ٢١ املادة متطلبات يستويف على حنو
  .اخلاص القطاع يف الرشوة على القصوى العقوبة

  
  )٢٤و ٢٣(املادتان  اإلخفاءاألموال؛  غسل    

ن مت العام وغريه العقوبا آيسلندا قبول املكاسب املتأتية من اجلرائم املنصوص عليها يف قانون جترِّم
ن هــذا للمنفعــة واء أكــاســ القوانني (هنج اعتبار مجيع اجلــرائم أصــلية) أو االنتفــاع هبــا أو احتيازهــا،

املســاعدة يف  زينهــا وكــذلكونقلها وإرســاهلا وختتبديلها ه أيضا جترِّمالشخصية أو ملنفعة الغري، ومما 
صــرف فيهــا يفيــة التكتسليمها أو إخفائها أو إخفاء معلومات عن منشئها أو طبيعتها أو مكاهنا أو 

حتــدث  الــيت إلغفاالتاضًا على األفعال أو من قانون العقوبات العام). وينطبق هذا أي ٢٦٤(املادة 
رميــة غســل األمــوال من قانون العقوبات العام). والعقوبة القصوى على ج ٦(املادة  آيسلنداخارج 

ــانو يف املحــددة الظــروف بعــض تشــديدها يفهــي الســجن ملــدة ســت ســنوات، ولكــن ميكــن   نق
  .العام العقوبات
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ألمــوال ومتويــل مكافحــة غســل اشــأن تشــريعاهتا ب آيســلندا، عــدَّلت ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ويف
ابري معقولــة أن تتخــذ تــدبــة املؤسســات املبلِّغــتلــزم باتت بامللكية االنتفاعية، حبيث املتعلقة اإلرهاب 

املتعلقــة  هأدنــاردة للتحقق مــن هويــة املالــك املنتفــع للشخصــيات االعتباريــة. وتنطبــق األحكــام الــوا
موال ة غسل األالشخص جبرمي ُيدانروع على غسل األموال. وجيوز أن باملساعدة والتحريض والش

  وباجلرمية األصلية اليت أفضت إليها.
  تطلبات االتفاقية.ميليب اإلخفاء على حنو  العام العقوبات قانون من ٢٦٤و ٢٥٤ املادتان وتتناول

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

ناولــه مــواد أخــرى من قانون العقوبات العام االختالس، كمــا تت ٢٦من الفصل  ٢٤٧املادة  تتناول
س يف االخــتال يف نفس الفصل تتعلق بالســرقة العامــة واخــتالس املمتلكــات. وتغطــي هــذه األحكــام

  .واخلاصالقطاعني العام 
 لوظيفته، العمومي املوظفمن قانون العقوبات العام إساءة استغالل  ١٣٩إىل  ١٢٩املواد  وتتناول
 مثلــةاأل بعــض وكــذلك الرمسية، للوظائف استعمال سوء أو استخدام إساءة ُيمثِّل سلوك أيَّ وجترِّم
  .الوظائف الرمسية استعمال إساءة على

تشــريعات ن خــالل الاملوظفني العموميني م عناصر اإلثراء غري املشروع من جانب آيسلندا وتتناول
ول التشــريعات لــك، تتنــاإىل ذ وإضــافًةالقائمة يف قانون العقوبات العام والقــوانني الضــريبية لــديها. 

  أيضًا. هذه املسائل من االتفاقية، ٣١املتعلقة مبصادرة عائدات اجلرمية، املفصَّلة ضمن املادة 
  

  )٢٥العدالة (املادة  سري إعاقة    
الشــهود د لتهديــد" ضــا"العنف البدين أو اإلكراه على حنو غري مشــروع أو  القانون استخدام مُيجرِّ

مــام الشــرطة أن أقــوال أو أقارهبم أو األشخاص املرتبطني هبم بشكل آخر فيما يتعلق مبا يدلون به م
 املذكورة يف فعالألا مجيعمن قانون العقوبات العام). ويشمل هذا احلكم  ١٠٨(املادة  املحاكمأو 
  .االتفاقية من(أ)  ٢٥ املادة

لعنــف أو اســتخدام با االعتــداء علــى أيِّ موظــف عمــومي أثنــاء أدائــه ملهــام عملــه الرمسيــة وُيجــرَّم
القانونيــة  حلمايــةامــن قــانون العقوبــات العــام). ومتتــد  ١٠٧و ١٠٦(املادتــان  بالتهديــد باســتخدامه

. لرمسيــةا واجباتــه أداء يف ملســاعدته عمــومي موظــف أو قــاض يــدعوهم الــذين األشــخاصلتشــمل 
  .االعتداءات اجلماعية قادة على مشدَّدة عقوبات وُتطبَّق

  
  )٢٦(املادة  االعتبارية الشخصيات مسؤولية    

 والشــركات العموميــة اجلهــات ذلــك يف مبا االعتبارية، الشخصيات لتشمل اجلنائية املسؤولية متتد
 عنهــا بالنيابــة ُترتكــب الــيت اجلــرائم عــن وذلــك واخلاص، العام القطاعان ملكيتها يف يتشارك اليت
). العــام العقوبــات قــانون مــن ١٩(املــادة  ممثليهــا أو موظفيهــا أو فيهــا املســؤولني كبــار يــد علــى
تلك املســؤولية باملســؤولية اجلنائيــة لألشــخاص الطبيعيــني الــذين يرتكبــون اجلرميــة ذاهتــا.  متس وال

وقد يؤخذ أيضــًا مببــدأ املســؤولية اجلنائيــة للشــركات يف احلــاالت الــيت يتعــذر فيهــا التعــرف علــى 
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ــا أو حتديــدها علــى حنــو قــاطع. ويــتم تنــاول املســؤولية  هويــة الشــخص الطبيعــي املســؤول جنائيًّ
للشخصــيات االعتباريــة عــن اإلرهــاب والرشــوة وغســل األمــوال يف تشــريعات تكميليــة.  اخلاصة

  نظام شامل للرقابة التنظيمية واإلدارية على القطاع اخلاص. آيسلنداوإضافًة إىل ذلك، لدى 
 ُتصــِدر قــد غرامة، ضفر إىل وإضافًة. اليةامل اجلزاءاتالعقوبة فرض الغرامات أو غريها من  وتشمل
 التــراخيص إلغــاء لكذ يف مبا احلقوق، بعض من االعتبارية الشخصية حبرمان حكمًا املعنية املحكمة

 املزايــا مــن اناحلرمــ أشــكال مــن ذلــك غــري أو التجــاري، النشــاط مزاولــة مــن املنــع أو والتصــاريح،
  ).العام العقوبات قانون من ٦٨(املادة  واالستحقاقات

  
  )٢٧(املادة  والشروع املشاركة    

أو  ل اإلقنــاعالفعــل، أو مــن خــالاملسؤولية كل من يسهم، عــن طريــق املســاعدة بــالقول أو  تشمل
لعقوبــات العــام). مــن قــانون ا ٢٢طريقة أخرى، يف ارتكــاب فعــل جنــائي (املــادة أيِّ التشجيع أو ب

 مجيــرِّائم اجلنائيــة. ومن قــانون العقوبــات العــام الشــروع يف ارتكــاب اجلــر ٢٠وُتجرِّم أحكام املادة 
ة ل اجلرميـــالقـــانون املســـاعدة علـــى ارتكـــاب فعـــل جنـــائي أو التحـــريض عليـــه، حـــىت إذا مل تكتمـــ

الَّ إذا شــكل س جمرَّمــًا إمن قانون العقوبات العام). أمَّا التحضــري الرتكــاب اجلــرائم فلــي ٢٠ (املادة
  من قانون العقوبات العام). ٢٠فعال من أفعال الشروع (املادة 

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

ية اجلــاين. جــة مســؤوللقانون العقوبات العام، ُتوقع العقوبة بالتناســب مــع خطــورة اجلــرم ودر طبقًا
تراعــى  ءاتجلــزاختضــع  آيســلنداأفعال الفساد املجرَّمة وفقًا للتشــريعات يف أنَّ ووجد املستعِرضون 

جلــاين أو ا رهنًا بظروف انطباق بعض العوامل املشدِّدة واملخفِّفة، وجيوزخطورة هذه اجلرائم. فيها 
  اين.وضعه، مبا يف ذلك ما إذا كان اجلاين موظفًا عموميًّا، أو مستوى مشاركة اجل

ا يتعلــق ئيًّا فيمــتوجد حصانات وظيفية للموظفني العموميني يف آيسلندا تعــوق مالحقــتهم قضــا وال
ا ائيمالحقــتهم قضــ لربملــان،ام الفساد، باستثناء النــوب الربملــانيني الــذين ال جيــوز، أثنــاء انعقــاد جبرائ

ــبُّأيِّ بشــأن  ــة تل ــا مل ُيضــبطوا يف حال ــان أو م ــة الربمل ــدون موافق ــائي ب ــادةفعــل جن مــن  ٤٩ س (امل
  الدستور).
ــقديصــالحيات ت آيســلنداوموظفــو إنفــاذ القــانون يف  العــامُّون املــدَّعون وميــارس ــة واســعة ل دى ري

  الرأي. االضطالع بواجباهتم يف محاية املصلحة العامة، وهم ملزمون باالستقاللية يف
 يتعلــق فيمــا ختاذهــاا الواجــب التــدابري اجلنائيــة اإلجــراءات قــانون مــن ٩٧و ٩٥ املادتــان وُتحــدِّد

 ضــمان إىل حلاجــةا مراعــاة مــع قضــائيًّا، املالَحقــني األشــخاص عن املشروط واإلفراج باالحتجاز
ذ العقوبــات م قــانون تنفيــيف اإلجراءات الالحقــة. ويــنظِّ املتهم أمام القضاء ومثول العامة السالمة

جلرميــة انهــا خطــورة ميف مجلــة عوامــل  النظــراليت تشــمل  ،االعتبارات ذات الصلة باإلفراج املبكر
  ).٨٢ إىل ٨٠  (املواد

أنه إذا ارتكب موظف مدين فعًال جنائيا، فيجوز أن ) على ٦٨وينص قانون العقوبات العام (املادة 
كمــا هــو احلــال يف األنشــطة الــيت حتتــاج  –، من احلق يف مباشرة مهام وظيفته أثناء حماكمتهُيحَرم، 
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إىل ترخيص رمسي أو إذن قانوين أو تعيني أو اجتياز اختبار. وجيوز حرمانه مــن هــذه احلقــوق ملــدة 
  احلياة.حمددة تصل إىل مخس سنوات أو مدى 

ظيفتــه وارســة مهــام قانون املوظفني احلكوميني، ميكن وقف املوظف املدين مؤقتًا عــن مم ومبوجب
فســه إذا نبــق الشــيء إذا اشُتبه يف وجود خمالفات تتعلق بأموال حكومية أو إذا تأكــد ذلــك. وينط

ــادة  ــدان حقــوق عمــًال بامل ــام موظــف مــدين بأعمــال مــن شــأهنا فق ــانون ٦٨اشــُتبه يف قي  مــن ق
 نتــائج التحقيــق، رهنــًا بالعقوبات العــام. وجيــوز عــزل املوظــف املــدين هنائيًّــا أو إعادتــه إىل منصــبه

ائيًّــا هنف املــدين الذي تقوم به جلنة متخصصة، كما ميكن إبالغ الشرطة عنه. وميكن فصــل املوظــ
  إذا أدين حبكم قضائي هنائي.

ملجتمــع هــدفان جلنــاة يف اجتمــع وإعــادة إدمــاج امحايــة املأنَّ وَيعترب قانون تنفيذ األحكــام القضــائية 
  .رئيسيان للنظام اإلصالحي وإدارة السجون ونظام مراقبة السجناء املفرج عنهم
عقوبــة، لعند حتديــد ا وفيما يتعلق بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، توجد تدابري تتيح للمحاكم،

ين جلــاإذا قــدَّم ا للعقوبــة، احلد األدىن املقررختفيف العقوبات عن اجلناة املتعاونني، مبا يف ذلك دون 
  مساعدة أو أدلة أو شهادة، مبا يف ذلك حتديد عائدات اجلرمية.

  
  )٣٣و ٣٢الشهود واملبلِّغني (املادتان  محاية    

 قــانون يفعــدة أحكــام هنــاك أنَّ برنــامج رمســي حلمايــة الشــهود، بيــد  آيســلندايوجــد لــدى  ال
عــي اهد. وتراهويــة الشــمنهــا حجــب اليب وتــدابري حلمايــة الشــهود، اإلجــراءات اجلنائيــة تــوفر أســ

حلمايــة  بري عامــةإجراءات الشرطة احلاجة إىل محايــة ضــحايا اجلــرائم والشــهود عليهــا، وتوجــد تــدا
 قررهــالــيت قــد تااخلاصــة  الشــهود، إضــافًة إىل تــدابري احلمايــة اإلجرائيــة العامــة والتــدابري اإلجرائيــة

الء ثنــاء اإلدأ، مبــا يف ذلــك القضــية تشمل هذه احلماية حجــب هويــة الشــاهد طــوال وقداملحكمة. 
ســائل، ن هــذه املمــع بلــدان الشــمال األورويب بشــأ آيســلندابالشــهادة. وإضــافًة إىل ذلــك، تتعــاون 

 أو علــى مــة مؤقتــًااإلقاتيســري تغيــري حمــل حسب االقتضاء، مبا يف ذلــك يف جمــال تبــادل املعلومــات و
ذات  لقانونيــةســائل اوامل املعمــول هبــا ل. وُتراِجــع وزارة الداخليــة بانتظــام اإلجــراءاتاملــدى الطويــ

  للنظر يف تعزيز تدابري محاية الشهود. الصلة
م أثنــاء بشــهاداهت قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى تــدابري وإجــراءات لتيســري إدالء الضــحايا ويــنص

ص كــم غــري منصــوســتمع إلــيهم وقــت صــدور احليف أن ُي الضحاياحق أنَّ  بيداإلجراءات اجلنائية. 
ع خاصة لسات استماجوال تعقد املحاكم أيضا يف آيسلندا . العرف املعمول بهعليه يف القانون أو 

  .من أجل اإلفراج املشروط وغري املشروط عن السجناء
فري مــن قــانون املــوظفني احلكــوميني تــو ١٣املــادة وجــب ت جرائم الفساد، اإلبالغ عنيتعلق ب وفيما

احلمايــة مــن االنتقــام للمــوظفني العمــوميني الــذين يبلِّغــون عــن انتهاكــات للقــوانني أو القواعــد 
الــذين يقــدِّمون معلومــات إىل وســائط  لألشــخاص يــوفر قــانون اإلعــالم احلمايــة كمــااألخالقيــة. 

 اإلعالم ويريدون عدم الكشف عن هويتهم، مبا حيصِّن وسائط اإلعالم من اإلفصاح عن معلومــات
أيُّ تشريع يتناول محاية املبلِّغني عــن املخالفــات  آيسلندابشأن املصادر السرية. بيد أنه ال يوجد يف 

الزيارة الُقطرية، كان هناك تشريع بشأن محاية املبلِّغــني عــن املخالفــات  وخالليف القطاع اخلاص. 
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إىل الربملــان، وهــو قيــد ُقــدِّم مشــروع قــانون بشــأن هــذه املســألة  وقــديف القطــاع املــايل قيــد النظــر. 
فريــق تــوجيهي مشــترك بــني الــوزارات معــين بتــدابري مكافحــة الفســاد  ونــاقشاملناقشــة يف الربملــان. 

  مواصلة توسيع نطاق أشكال احلماية تلك حبيث تشمل جوانب أخرى من القطاع اخلاص.
  

  )٤٠و ٣١واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان  واحلجز التجميد    
ن قــانون مــ ٦٩املــادة (يكافئهــا  مبلغ مايلأو  مصادرة مجيع املكاسب املتأتية من اجلرائماملمكن  من

ــام) ــات الع ــة، جــاز االعتمــاد، والعقوب ــا الفعلي ــذر اجلــزم بقيمته ــ إذا تع ــى التق  تســمحوديرات. عل
تتــيح و. م اســتخدامهااعتــز(أ) مبصادرة أدوات اجلرمية، سواء املســتخدمة بالفعــل أو الــيت  ٦٩ املادة

ــه للمصــادرة أن يثبــت يِّ (ب) أل ٦٩املــادة   القيمــة اتاملوجــودات ذأنَّ شــخص ختضــع موجودات
 وجــودات بســببحال تعذر نزع ملكيــة امل ويف. تعفى من املصادرة وبذا شرعية، بطريقة اكُتسبت
تلكــات أخــرى تــداخلها مــع ممأو  مكاهنــامــن  النيــة أو تعــذر التثبــت حســن ثالــث طــرف إىل نقلهــا

  .معاِدلة بقيمة نقدي مبلغ مبصادرة تأمر أن للمحكمة جيوز عنها،فصلها يصعب 
 جتميــدها ةالدول تتوىل ليتا املمتلكات إدارة اجلنائية اإلجراءات وقانون العام العقوبات قانون وينظِّم

 أو املــتحفظ عليهــا وأ املجمدة املمتلكات بإدارة للشرطة يأذن وهو. مصادرهتا التحفظ عليها أو أو
  .فيها وبالتصرف املصادرة

 منهــا، ادرةمببــ املاليــة، لرقابــةا هيئــَة أو قضــائي، أمر على بناء العام، املدعَي املصرفية السريُة متنع وال
  .عليها واحلصول اإلجرامية بالعائدات املتعلقة املالية السجالت على االطالع طلب من
  

  )٤١و ٢٩اجلنائي (املادتان  السجل التقادم؛    
دم حكــام التقــاأفتــرة تقــادم اجلرميــة مــع العقوبــة القصــوى عليهــا، ومتتثــل  آيســلندا، تتســق يف

بة لتقــادم بالنســامــن االتفاقيــة. وفيمــا يتعلــق بالشخصــيات االعتباريــة، حــددت فتــرة  ٢٩ للمــادة
  سنوات. جلميع اجلرائم خبمس

ابقة عليــه ســإدانــة  وجيوز عند إدانة متهم بارتكاب جرمية يف آيسلندا تقدمي ما يثبت صدور أحكــام
مــن  ٧١ادة شــأنه (املــيف اخلارج إلثبات أنه من معتادي اإلجرام من أجــل حتديــد العقوبــة املناســبة ب

  قانون العقوبات العام).
  

  )٤٢القضائية (املادة  الوالية    
و أجلرميــة كليًّــا اُترتكــب  الوالية القضائية على اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيــة عنــدما آليسلندا
 اجلــرائم الــيت لــك، فــإنَّمــن قــانون العقوبــات العــام). وإضــافًة إىل ذ ٤(املــادة  داخــل إقليمهــاا جزئيًّ

 املشــمولة ماجلــرائ ذلــك يف مبــا آيسلندا،يف اخلارج يعاَقب عليها يف  اآليسلنديونيرتكبها املواطنون 
جــرائم  ليشــمل تصــاصالخا نطــاق ٦ املــادة وُتوسِّع). العام العقوبات قانون من ٥(املادة  باالتفاقية

عــن  وبصرف النظــر اآيسلند خارج ارُتكبت إذا حىت األجانب العموميني الرشوة املتعلقة باملوظفني
  هوية اجلاين.
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  )٣٥و ٣٤أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان  عواقب    
أو  مرشــحيِّ أاســتبعاد  ١٢٠/٢٠١٦مــن قــانون املشــتريات العموميــة رقــم  ٦٨جتيز أحكــام املــادة 

عــة إجراميــة أو ك يف مجامقدِّم عطاء من املشاركة يف التعاقدات العمومية إذا كان قد اهتــم باالشــترا
ينطبــق وموطنــه،  مبمارسة الفساد أو االحتيال أو غسل األموال، وذلك بغض النظر عن جنســيته أو

مؤسســة  أيِّع وز منــاألشخاص الطبيعيني واالعتباريني. وإضافًة إىل ذلك، جيــ هذا على السواء على
قــد أديــن  كني فيهــااقتصــادية مــن املشــاركة يف تعاقــد أو إهنــاء التعاقــد معهــا إذا كــان أحــد املشــار

ام ذات يــز األحكــبارتكاب فعل من أفعال سوء السلوك املهين أو غري ذلك من جرائم الفســاد. وجت
ن االســتظهار لــه إذا كــايعقــد كليًّــا أو جزئيًّــا، أو تعدأيِّ الصلة من قانون العقود للمحاكم إبطــال 

  أو خمالفًا للممارسات التجارية اجليدة. بالعقد سُيعترب جائرًا
ضــررين خاص املتوتوجد يف آيسلندا قواعد عامة بشأن احلق يف التعويض لتمكني اجلهــات أو األشــ

تســببني يف يض مــن املمن أفعال الفساد أو اجلرائم األخرى مــن اللجــوء إىل القضــاء للمطالبــة بــالتعو
ســباب لــك مــن األضــرر. وتشــري هــذه القواعــد العامــة، علــى ســبيل املثــال، إىل اإلمهــال أو غــري ذال

يف  م متعــددةوالسلوكيات اليت تســببت يف الضــرر. وإىل جانــب هــذه القواعــد العامــة، تــنص أحكــا
  التعويض. نية لطلبالتشريعات اآليسلندية على كيفية إثبات احلق يف التعويض واإلجراءات القانو

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

قــة ات العــام ومالحن العقوبــالتحقيق يف اجلرائم املتصلة بالفســاد املشــمولة بقــانو تتوىل النيابة العامة
ضــريبية، مبــادئ ســلطات المرتكبيها. وقد َأعدَّت وزارة املالية والشؤون االقتصادية، بالتعاون مع ال

مــن بهون فيــه مبا يشت ونبشأن واجباهتم املتعلقة بإبالغ أجهزة إنفاذ القانفتشي الضرائب ملتوجيهية 
تقــدمي الــبالغ  يت ينبغــي، وهي تبني هلم مىت جيب اإلبالغ واجلهــة الــلرشوة املحلية واألجنبيةجرائم ل

، بادئ التوجيهيــةة هذه املأقرت مديرية اإليرادات الداخلي وقد. هلا واألمور اليت ينبغي اإلبالغ عنها
  .اهب رائبالض مفتشي تعريف سيتم كما ،يهاوبذلك ستصبح جزءًا من دليل العاملني لد

ع ص بالتعــاون مــالقطــاع اخلــاشــأن ب يف جمال التوعيــةبدرجة كبرية أنشطتها  آيسلنداعززت  وقد
حيفة صــرة اخلارجيــة اخلارجيــة. وعمَّمــت وزا ووزارة املهنيــة والرابطات التجاريةقطاع األعمال 

هتا يف رارج، ونشــيف اخل اآليسلنديةمعلومات شاملة بشأن رشو األجانب يف السفارات والبعثات 
نكليزيــة، واإل ســلنديةاآلي املذكورة منشورة بــاللغتنيالشبكي لوزارة اخلارجية. والصحيفة  موقعها

شــري جانــب، وتوتتضمن معلومات عن العقوبات القانونية بشــأن تقــدمي الرشــاوى للمســؤولني األ
  .اخلارج يف ةمرتكب الرشوة جرمية كانت وإن حىت آيسلندا،يف  الحقة اجلناةإىل إمكانية م

 حليــنيامل العموميني نياملوظف رشوأنَّ ب األموال غسل مكافحة يف باملشاركة املعنية وُأبلغت اجلهات
  .األموال غسل يف إطار جرائم أصلية جرمية هو واألجانب

إىل جانــب شــرطة مدينــة  آيســلندا،التحقيــق يف قضــايا غســل األمــوال يف  وتتــوىل النيابــة العامــة
تتبــع مســتقلة وحدة  اآليسلنديةة اآلخرين. ووحدة االستخبارات املالية ريكيافيك ومفوضي الشرط

رئيس إدارة التحقيقــات نائب ل تهاويتوىل رئاسجبهاز النيابة العامة، إدارة التحقيقات اجلنائية األوىل 



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.57 

 

V.17-03667 9/15 
 

اجلنائية األوىل. وقد زادت وحدة االستخبارات املالية بالفعل من تركيزها على حتليل البالغات عن 
  األموال وغري ذلك من البيانات ذات الصلة لتيسري قيام أجهزة إنفاذ القانون بالتحقيقات.غسل 
ع البالغــات لتنظــيم التعامــل مــالئحــة جديــدة  ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٩وزيــر الداخليــة يف  وأصــدر

انون تدابري مكافحــة قمن  ١٩املشبوهة وتبادل املعلومات، على أساس املادة  املقدمة عن املعامالت
لومــات مــع ادل املعل األموال ومتويل اإلرهاب. وتتيح الالئحــة لوحــدة االســتخبارات املاليــة تبــغس

تعلقــة ديــدة املاجلمــارك ومديريــة التحقيقــات الضــريبية والشــرطة. وتزيــد هــذه األنظمــة اجلسلطات 
جهــزة هــا مــن األأجهــزة إنفــاذ القــانون وغريمن كفاءة عمل  مبعاجلة البالغات بشأن غسل األموال

ات املاليــة يف الســتخبار. وُتحدِّد القواعــد اجلديــدة بوضــوح دور وحــدة اوتعزز التعاون بينها ملعنيةا
ن أســاليب علومــات عــحتليل وتبادل املعلومات ذات الصلة، مــع الشــرطة مــثًال، إضــافة إىل تقــدمي امل

  .املشبوهة املالية األنشطة عن اجلهات املسؤولة عن اإلبالغ إىل األموال غسل
سلطات الوطنية الإبالغ  ضرورةبلتوعية العامة بأهنا تستعرض حاليًّا تدابري إضافية ل آيسلندا وأفادت
  ) من االتفاقية.٢( ٣٩عن جرائم الفساد، تنفيذًا للمادة املعنية 

    
  اجليِّدة تالناجحة واملمارسا التجارب  - ٢- ٢  

صُّ تنفيــذ ة فيمــا خيــالتاليــ اجليِّــدةإمجاًال تســليط الضــوء علــى التجــارب الناجحــة واملمارســات  ميكن
  الفصل الثالث من االتفاقية:

مــن قــانون العقوبــات العــام ألشــكال املتــاجرة غــري  ١٠٩وصــف تفصــيلي يف املــادة  وجــود  • 
  )؛١٨بالنفوذ (املادة  شروعةامل

الــذي  التشــريعات اجلنائيــة اخلاصــة بغســل األمــوال،املعمــول بــه يف اجلــرائم األصــلية  نطــاق  • 
كبــة يف املرتفعــال ألااجلنائية املدرجة يف قانون العقوبات العام، وكذلك األفعال مجيع يشمل 

  ).٢٣دة (املا نداآيسلاخلارج يف احلاالت اليت يشكل فيها السلوك األساسي فعال جنائيا يف 
    

  ، حيثما انطبق ذلكالتنفيذ تواجه اليت التحدِّيات  - ٣- ٢  
  اد:شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز التدابري القائمة حاليًّا ملكافحة الفس من

ــود مواصــلة  •  ــة اجله ــديل اجلاري ــادة لتع ــن ١٠٩ امل ــانون م ــات ق ــام العقوب ــادة الع ــة لزي  العقوب
  )؛١٨و ١٥(املادتان  بالنفوذ واملتاجرة الرشوة جلرائم القصوى

قــانون العقوبــات يف مجيــع أحكــام االستعراض اجلاري لتعريف "املوظف العمــومي"  مواصلة  • 
  )؛٢ قية (املادةاألقصى مع االتفااتساق نطاقه العام، وإجراء التعديالت الالزمة لضمان 

(أ) مــن قــانون العقوبــات العــام ملواءمــة  ٢٦٤يف إدخال التعديالت املناسبة على املادة  النظر  • 
  )؛٢١ ة (املادةقوبة على الرشوة يف القطاع اخلاص مع سائر أشكال الرشواحلد األقصى للع
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يف مراجعة فترة التقــادم املنطبقــة علــى املســؤولية اجلنائيــة للشخصــيات االعتباريــة مبــا  النظر  • 
 لطبيعيـــنيا األشـــخاص علـــى املطبَّقـــة التقـــادم فتـــرة مراعـــاة مـــع اجلرميـــة، خطـــورةجيســـد 
  )؛٢٩  (املادة

املزيد من التدابري التشريعية وغريها مــن التــدابري وإقرارهــا، حســب االقتضــاء، اختاذ يف  النظر  • 
 أو مــدةاملج متلكــاتامل بــإدارة األخــرى املعنيــة الســلطات جهاز النيابة العامــة أو لتنظيم قيام

  ))؛٣( ٣١(املادة  املصادرة املتحفظ عليها أو
 واخلــرباء للشــهود احلمايــة مــن املزيــد تــوفريل فيها والنظر والتدابري القواعد استعراض مواصلة  • 

 أو ســادالف جــرائم يف بــالتحقيق صــلة ذات بشــهادات يــدلون أو معلومــات يقــدمون الــذين
  )؛٣٢(املادة  ملرتكبيها القضائية املالحقة

 الــذين غــري ســليمة لألشــخاص معاملــةأيِّ  مــن احلماية لتوفري تدابري اعتماد يف النظر مواصلة  • 
شهود واخلرباء  سيما للعن الوقائع املتعلقة جبرائم الفساد إىل السلطات املختصة، وال غونيبلِّ

ئم يف جــراية الحقــة القضــائالذين يقدمون معلومات أو شــهادات ذات صــلة بــالتحقيق أو امل
  )؛٣٣الفساد يف القطاعني العام واخلاص (املادة 

 إنفــاذ وأجهــزة ملكتــب مــدير االدعــاء العــامالعملــي املزيد من التدابري لتعزيز التخصص  اختاذ  • 
ــانون ــا الفســاد، مكافحــة يف األخــرى املختصــة والســلطات الق ــوفري ذلــك يف مب ــدريبا ت  لت
  )؛٣٦(املادة  مبهامها اجلهات تلك الضطالع الالزمة واملوارد املناسب

 العموميــة الســلطات بــني التعــاون وتيســري لتشــجيع إضــافية تــدابري من يلزم ما اختاذ يف النظر  • 
  )؛٣٨املادة ( مرتكبيها ومالحقة اإلجرامية األفعال يف التحقيق عن املسؤولة والسلطات

فيهــا علــى إبــالغ الســلطات املقيمــني و آيســلندايف اختاذ تدابري إضافية لتشــجيع رعايــا  النظر  • 
  ).٢( ٣٩جرائم الفساد تنفيذًا للمادة عن املعنية 

    
  الرابع: التعاون الدويل الفصل  - ٣  

  على تنفيذ املواد قيد االستعراض مالحظات  - ١- ٣  
  )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد  اجلنائية اإلجراءات نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل اجملرمني؛ تسليم    

ــوبني تســليم خيضــع ــانون املطل ــوبني تســليم لق ــة اإلجــراءات يف األخــرى واملســاعدات املطل  اجلنائي
 بلدان يف التوقيف أمر وقانون، )املطلوبني(قانون تسليم  ١٩٨٤أبريل /نيسان ١٧ املؤرخ ١٣ رقم

بني االحتــاد بينها واملربم على االتفاق  آيسلندا. ويف حني وقَّعت ١٢/٢٠١٢ رقم األورويب الشمال
ــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب   وآيســلندااألورويب والنــرويج بشــأن إجــراءات التســليم بــني ال

ع نطــاق أمــر التوقيــف األورويب حبيــث يشــمل ٢٠٠٦ حزيران/يونيــه ٢٧ والنرويج يف ، الــذي يوســِّ
 وحيــث )١(.٢٠١٦مــايو /أيار ٢٥ يف ســوى ويعتمــده االتفاق على يصدِّق مل الربملان فإنَّ آيسلندا،

                                                                    

 أمر التوقيف األورويب. ٥١/٢٠١٦ينفِّذ القانون رقم   )١(  
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هــذا التطــور اجلديــد  االعتماد جرى بالتزامن مع الزيارة الُقطرية يف إطار استعراض التنفيذ، فــإنَّ إنَّ
  )٢(مل ُيمنح حيزًا يف هذه اخلالصة الوافية.

باملثــل  املعاملــة وجود معاهدة لتسليم املطلوبني، وقد تقــوم بــذلك علــى أســاس آيسلنداتشترط  وال
ات تفاقيــات واتفاقــطــرف يف عــدة ا آيســلنداأنَّ مــن قــانون تســليم املطلــوبني). ويف حــني  ٣(املادة 

ــة لســ ــة يف املســائل اجلنائي ــة للمســاعدة املتبادل ــة األوروبي ــة (االتفاقي ــا و ١٩٥٧نة أوروبي بروتوكوهل
نائيــة بشــأن عاهــدات ثم واتفــاق أمــر التوقيــف األورويب)، فإهنــا مل توقِّــع أيَّ شــنغن،األول، واتفاق 

ربمة مــع الواليــات املتحــدة عود املعاهدة الثنائية امل. وت١٩٤٤تسليم املطلوبني منذ استقالهلا يف عام 
 م املطلــوبني مــا دامإىل االتفاقيــة بشــأن تســلي آيســلندا تســتند. وميكن أن ١٩٠٢عام  إىلاألمريكية 

  ذلك عمليًّا حىت اآلن.طبق ، لكنها مل تالوطنيةالطلب يتفق مع أحكامها 
قــانون  مــن ٣ادة ساسي كشرط أدىن (املازدواجية التجرمي على أساس السلوك األ ويتوخى القانون

سجن أقصر  ًا بفتراتاملادة نفسها تسمح أيض شرطًا مطلقًا حيث إنَّ لكنه ليستسليم املطلوبني)، 
ليم إىل أجــل التســ مــع دول أخــرى. وال ُتشــترط ازدواجيــة التجــرمي مــن مربمــةاستنادًا إىل اتفاقات 

مــن قــانون أمــر  ٤و ١يم املطلــوبني، واملادتــان مــن قــانون تســل ٢٦بلــدان الشــمال األورويب (املــادة 
َقــب عليهــا الــيت يعا اليت تستوجب التسليم هي تلك واجلرائمالتوقيف يف بلدان الشمال األورويب). 

مــن  ٣(املــادة  األساسي بالسجن ملدة عام واحد كحد أدىن، أو اجلرائم املماثلة استنادًا إىل السلوك
حلكــم اتنفيــذ يــة تســليم األشــخاص املحكــوم علــيهم بالفعــل بغل وُيشــترطقانون تسليم املطلــوبني). 

ســليم املطلــوبني باختــاذ مــن قــانون ت ١٩ملدة أربعة أشهر. وتأذن املــادة  السجن تقل العقوبة عن أالَّ
  تدابري قسرية وفقًا لقانون اإلجراءات اجلنائية فيما يتعلق بطلب التسليم.

مــن قــانون تســليم املطلــوبني) إال إىل بلــدان الشــمال األورويب  ٢رعاياها (املــادة  آيسلنداتسلِّم  وال
مــن قــانون أمــر التوقيــف يف بلــدان الشــمال األورويب)، وهــو مــا ميكــن أن  ٧و ١األخرى (املادتان 

  )٣(.املحتملةعقوبة اللقضاء  آيسلنداُيجَعل مشروطًا بعودة الشخص إىل 
 فإنــه القــانون، مبــادئ مــن عــام كمبــدأ بــه يؤخــذ مل" وإما املحاكمة التسليمإما " مبدأأنَّ  حني ويف
 األورويب الشــمال بلــدان واتفــاق العــام، العقوبــات قــانون من ٦و ٥ املادتني خالل من عمليًّا ُيطبَّق
 تســليم بشــأن األوروبيــة االتفاقيــة وكذلك اجلنائية، املسائل يف املتبادلة املساعدة بشأن ١٩٧٥ لعام

  )٤().الثاين الباب من ٦(املادة  ١٩٥٧ لعام املطلوبني
ف يف طــر يســلنداآأنَّ اإلشــارة إىل  جتــدريتعلــق بإنفــاذ األحكــام الصــادرة يف دولــة أخــرى،  وفيمــا

قـــانون االتفاقيـــة األوروبيـــة بشـــأن نقـــل األشـــخاص املحكـــوم علـــيهم، وأهنـــا قـــد اعتمـــدت ال
 رويب األخــرى،بلدان الشــمال األوبشأن تنفيذ األحكام الصادرة عن املحاكم يف  ٦٩/١٩٦٣ رقم

  .آيسلندابشأن التعاون الدويل املقدَّم من  ٥٦/١٩٩٣ رقم وكذلك القانون

                                                                    

 .الرابعالفصل حواشي َتِرُد اإلحاالت املرجعية إىل األحكام ذات الصلة بأمر التوقيف األورويب يف   )٢(  

 أيضًا.عندما يبدأ نفاذ قانون أمر التوقيف األورويب، سوف ينطبق ذلك على أيسلندا   )٣(  

 من قانون أمر التوقيف األورويب. ١٢و ٣املادتان   )٤(  
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ـــوبني بشـــأنتســـليم  وُيحظـــر ـــواد  املطل ـــانون تســـليم  ١١و ٦و ٥اجلـــرائم السياســـية (امل ـــن ق م
التســليم احليلولــة دون إمكانيــة تعــرُّض الشــخص لعقوبــة  رفــضاملطلــوبني). وتشــمل أســباب 

اجلرميــة تنطــوي علــى مســائل أنَّ أن تــرفض طلــب التســليم ملجــرد  آليســلندا ميكــناإلعــدام. وال 
  ).املطلوبني  من قانون تسليم ٣(املادة  ضريبية
طة لتســليم املطلــوبني بــني  وتوجد مــن  ١ة دويب (املــاوبلــدان الشــمال األور آيســلنداإجــراءات مبســَّ

ق الشخص إذا واف أسرعقانون أمر التوقيف يف بلدان الشمال األورويب). ويكون تنفيذ اإلجراءات 
مــن  ١٥و ١٩دتــان (أ) مــن قــانون تســليم املطلــوبني). وتــنص املا ١٤املطلوب على تسليمه (املادة 

تبلِّــغ  نأى عــرف علــولقــد جــرى القانون تسليم املطلوبني على التوقيف املؤقت والتــدابري القســرية. 
 يســلنداآقــد قامــت الدولة الطرف الطالبة مبسوغات قرارها لبيان أسباب رفــض التســليم. و آيسلندا

  على أساس املعاملة باملثل. حيمل جنسيتهبتسليم شخص إىل البلد الذي 
 يف أيضًا عليه ُينص ما وهو املطلوبني، تسليم قانون من ٢٥ للمادة اجلنائية اإلجراءات نقل وخيضع
  .املطلوبني تسليم بشأن األوروبية االتفاقية من ٢ الباب من ٦ املادة

  
  )٤٦القانونية املتبادلة (املادة  املساعدة    

 لقــانونا مــن الرابــع لفصــلاألحكــام  وفقــًا الــواردة املتبادلــة القانونية املساعدة طلبات مجيع ُتعاَمل
ئيــة (قــانون اجلنا اإلجــراءات يف األخــرى واملســاعدات املطلــوبني تســليم بشــأن ١٣/١٩٨٤ رقــم
اءات اجلنائيــة، وتــنص إىل األحكــام الــواردة يف قــانون اإلجــر ٢٢ املــادة وتشــري. املطلوبني) تسليم

كــون يمي عنــدما أيضــًا علــى انطبــاق ازدواجيــة التجــرمي. ومــع ذلــك، ال ُتشــترط ازدواجيــة التجــر
شــمال بلــدان ال التوقيــف يفالطلب واردًا مــن إحــدى دول الشــمال األورويب، وفقــًا لقــانون أمــر 

 التجــرمي.ســتوفت شــروط اأهنــا الدولة الطالبــة تثبت )، ويف هذه احلالة يلزم أن ٤األورويب (املادة 
ة يف املســائل ة املتبادلــأيضــًا علــى االتفاقيــة األوروبيــة بشــأن املســاعدة القانونيــ آيســلنداوصــدَّقت 

  ملعاملة باملثل.اجلنائية، وهي كثريًا ما تستند يف تعاوهنا إىل مبدأ ا
 قــانوندلــة يف يــة املتبااملتعلقة باملســاعدة القانون الداخلية بعض األحكام آيسلنداذلك، أدرجت  ومع

 ريــقط عــن ذلــك يف(مبــا  الشهود. وتشمل هذه األحكام مجع األدلة وأخذ إفادات تسليم املطلوبني
 ســليمت قــانون مــن ٢٢ة (املــاد القســرية غــري التــدابري وكذلك القسرية، والتدابري)، بالفيديو التداول

ــوبني ــه، املحكــوم للشــخص املؤقــت والنقــل)؛ املطل ــه علــى احلصــول بعــد علي ــ موافقت  النقــل، ىعل
  ).املطلوبني تسليم قانون من ٢٣(املادة  أخرى دولة يف لالستجواب

 قــانون من ٧٢ إىل ٦٨ املواد تتيح بينما املصادرة، إمكانية على(د)  ٦٩ املادة من ٤ الفقرة وتنص
  .ومصادرهتا وجتميدها املوجودات تعقُّب اجلنائية اإلجراءات
جــراءات امــت تلــك اإلداملســاعدة القانونيــة اســتنادًا إىل االتفاقيــة مــا  تتبــادلأن  آليســلندا وميكــن

 ضــروب تــوفري نهــا مــنهذا مــن شــأنه أن ميكِّأنَّ ب آيسلندا. وأفادت اآليسلنديتتماشى مع القانون 
ــة املســاعدة ال مــن ــة التجــ القانوني ــاب ازدواجي ــدابري قســرية، يف غي ــى ت ــا ، رمي أيضــًاتنطــوي عل م
  على حنو مباشر. اآليسلنديالقانون  حيظرها مل
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لــيهم الــذين علألشــخاص املحكــوم  ضمــن قــانون تســليم املطلــوبني عــدم التعــرُّ ٢٣املــادة  وتكفــل
 يســلنداآلء. وميكــن ال ينطبق على الشهود واخلــربا هذا ولكنُينقلون مؤقتًا إىل دولة طرف أخرى، 

مــن  ١٩املادة ( عنهارية الشخصيات االعتبامساءلة أن متنح املساعدة فيما يتعلق باجلرائم اليت جيوز 
  قانون العقوبات العام)، وهي حتيل املعلومات تلقائيًّا.

، ونية املتبادلةة القاناملساعداملركزية هي وزارة العدل فيما خيص طلبات تسليم املطلوبني و والسلطة
 ربعــ يهــاتلقِّأيضــًا إرســال الطلبــات و آليســلنداوهــي تتلقــى تلــك الطلبــات بشــكل مباشــر. وميكــن 

 الوطنيــة، طةالشــر مفوض ويتواصل. ذلك األطراف الدول إحدى طلبت إذا الدبلوماسية، القنوات
 )،اليوروبــول( يباألورو شــرطةال ومكتــب(اإلنتربــول)  اجلنائيــة للشــرطة الدوليــة املنظمــة طريق عن

ثــال، ســبيل امل ، مــع قــوات الشــرطة األجنبيــة بشــأن أمــور منهــا، علــىجهــاز النيابــة العامــة وكــذلك
 ة العدل، وفقــًان طريق وزارهذه الطلبات عادة ما ترد عأنَّ  بيدطلبات املساعدة القانونية املتبادلة. 

انون تســليم املطلــوبني قــمــن  ٢٢لقانون تسليم املطلوبني، وُتعاَلج بسرعة عند احلاجة. وتتيح املــادة 
ســألة جهــة تــوىل املتمــن أجــل أن أيضًا اختاذ ترتيبات أخرى، من قبيل إبرام اتفاق مع دولــة أجنبيــة 

  .أخرى خبالف الوزارة
اإلجــراءات  والســرية علــى النحــو املنصــوص عليــه يف قــانوني التخصــيص مبــدأ آيســلندا رموحتتــ

  .اآليسلندياجلنائية 
ن مــ ٢٢(املــادة  دياآليســلن طلب املساعدة القانونية املتبادلة إذا اعُترب متعارضًا مع القانون وُيرفض

قــدمي املســاعدة تُيــرفض  ، والقانون تسليم املطلوبني). وُتبلَّغ الدولة الطرف الطالبة بأسباب الرفض
ات للمســاعدة الفعل طلبــبأهنا عاجلت  آيسلنداالقانونية املتبادلة حبجة السرية املصرفية، وقد أكدت 

  .ضريبية القانونية املتبادلة تنطوي على مسائل
ــة  وتتحمــل ــة املتبادل ــة التكــاليف املرتبطــة باملســاعدة القانوني ــة الطالب ارج نطــاق خــلــيت تقــع االدول

 يف دلــةاملتبا ملســاعدةا بشــأن األوروبيــة(االتفاقيــة  الشــهود أقــوال ترمجة مثل اآليسلندية، راءاتاإلج
  .خمصَّصة لترتيبات ختضع أن وميكن)، اجلنائية املسائل

مثلهــا طالبــة الدولة الم تفتح أما طالع العامالسجالت احلكومية املتاحة لالأنَّ إىل  آيسلندا وأشارت
 ســجالت أخــرىى ميكن االطالع عل. وآيسلندامن داخل جهة تقدم طلبا لالطالع عليها أيِّ مثل 

  ).املعلومات حرية قانون من ٥(املادة  بالقضية ارتباطها جمانًا بشرط
  

  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد  يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة التعاون    
لوكالة وا وبول،واليورطرف يف عدد من منظمات وشبكات إنفاذ القانون مثل اإلنتربول،  آيسلندا

ــة إلدارة التعــاون  ــايتاألوروبي ــدول األعضــاء يف العملي ــة لل األورويب   االحتــادعلــى احلــدود اخلارجي
 الشــبكة وتطبيــق)، SIRENE( الوطنيــة املعــابر عنــد التكميليــة املعلومــات طلــب وآلية)، فرونتيكس(
من خالل أمثلــة  هذا التعاون آيسلندا. وجسَّدت شنغن)، واتفاق SIENA( املعلومات لتبادل منةاآل

ن يف جمال ن التعاومتعددة على التحقيقات املشتركة، وعمليات التسليم املراَقب، وأشكال أخرى م
  .جهاز النيابة العامةأو  اآليسلنديةإنفاذ القانون سواء عن طريق الشرطة 
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ة، الــة علــى حــدحكــل يف التعاون يف جمال إنفاذ القــانون والتحقيقــات املشــتركة ت وتتحدد إجراءا
ون القــان اذإنفــوهو مــا اتضــح أنــه عمليــة مطولــة ومعقــدة يف بعــض األحيــان. وقــد عيَّنــت ســلطات 

ظيفــة موظــف وأنَّ يف الهــاي، يف حــني  اليوروبــولضــابط اتصــال يف مقــر  اآليســلنديةواجلمــارك 
ع مــناجحــة  نتعــاويف ليــون، فرنســا، شــاغرة حاليًّــا. وأقيمــت عالقــات  االتصــال لــدى اإلنتربــول

  .ألغراض حمددةالوكالة األوروبية للتعاون القضائي 
تشــريعات بشــأن اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة مثــل املراقبــة اإللكترونيــة يف  آيسلندا ولدى

ومل تــربم  )٥(مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة). ٨٩و ٨٥إىل  ٨٠قضــايا الفســاد والتنصــت (املــواد 
أيَّ اتفاقــات بشــأن اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة علــى الصــعيد الــدويل. وتتوقــع  آيســلندا
اللــوائح احلاليــة الــيت تقيــد  عنــد تعــديل تمــاالت التعــرض للجــرائم الســيربانيةيف احزيــادة  آيســلندا

  العمالت األجنبية.أسعار صرف 
    

  الناجحة واملمارسات اجليِّدة التجارب  - ٢- ٣  
نفيــذ الفصــل  إطار تيفجيدة  وممارساتعام، ُينظر إىل النقاط التالية باعتبارها جتارب ناجحة  بوجه

  الرابع من االتفاقية:
قــادرة علــى االســتجابة للطلبــات يف الوقــت املناســب وعلــى حنــو فعــال بتطبيــق  آيســلندا  • 

  )؛٤٦التشريعات الوطنية عن طريق القياس (املادة 
طلبات تسليم املطلوبني، وكــذلك طلبــات مع يف التعامل  والتجاوببالكفاءة  آيسلندا تتسم  • 

  ).٤٨و ٤٤إنفاذ القانون (املادتان على التعاون 
    

  ، حيثما انطبق ذلكالتنفيذ تواجه اليت التحدِّيات  - ٣- ٣  
  :سلنداآياد يف شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز التدابري القائمة حاليًّا ملكافحة الفس من

لكفالــة  أخــرى بلغــات املنطبقــة الوطنيــة لتشــريعاهتا نشــر األحكــام الرئيســيةاحلــرص علــى   • 
  )؛٤٦ ةاملاد من ١رة (الفق باإلجراءات التنبؤمن  للطلبات املقدِّمة ومتكني الدول الشفافية

ذات الصـــلة حـــىت يتســـىن ضـــمان احلفـــاظ علـــى ســـرية  اآليســـلنديةالتشـــريعات  اســـتعراض  • 
األطــراف  طلــب الــدوللاملعلومــات املتبادلــة عــن طريــق املســاعدة القانونيــة املتبادلــة امتثــاًال 

  )؛٤٦من املادة  ٥الطالبة (الفقرة 
 املعنيــة الســلطة املركزيــةهــي وزارة العدل أنَّ مبا يوضح تقدميها  سبقاملعلومات اليت  حتديث  • 

  )؛٤٦من املادة  ١٣(الفقرة 
نطاق األحكام املتعلقة بعدم التعــرُّض لضــمان انطباقهــا أيضــًا علــى الشــهود واخلــرباء  توسيع  • 

  ؛٤٦من املادة  ٢٧وغريهم من األشخاص على النحو املحدد يف الفقرة 
                                                                    

كافحة توصيات الفريق العامل املعين مببناء على  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٩يسلندا ذلك التشريع يف آعدَّلت   )٥(  
 والتنمية يف امليدان االقتصادي. الرشوة التابع ملنظمة التعاون
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يف إرســاء إطــار إجرائــي للتعــاون ميكــن أن يســاعد علــى تســريع وتبســيط  أن تنظــر آيســلندا  • 
  ؛)٤٨من املادة  ١مسائل التعاون يف جمال إنفاذ القانون (الفقرة 

 مــن يكفــي مــا جهــاز النيابــة العامــةإنفــاذ القــانون وجهــزة ألأن تكفل على  آيسلنداتشجيع   • 
  )؛٤٨ املادة من ٣ة (الفقر احلديثة التكنولوجيا باستخدام املرتكبة للجرائم للتصدي املوارد

وتوســيع  بــه، التنبــؤ ميكــن قــانوين أســاس إرساء لضمان واملعاهدات االتفاقات إبرام مواصلة  • 
ــات ــاون إمكاني ــاذ جمــال يف التع ــانون إنف ــًا الق ــات ويف عموم ــى ةاملشــترك التحقيق  وجــه عل
 ).٤٩(املادة  اخلصوص

 


