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      خالصة وافية  -ثانيًا  
     إندونيسيا    

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

، ٢٠٠٣ديسمرب كانون األول/ ١٨كافحة الفساد يف وقَّعت إندونيسيا على اتفاقية األمم املتحدة مل
 .٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٩وصدَّقت عليها يف 

لية اســـتعراض تنفيذ االتفاقية آلاســـُتعرضـــت إندونيســـيا خالل العام األول من الدورة األوىل قد و
  ).CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.4الوثيقة (
بشــأن إلغاء  ١٩٩٩لســنة  ٣١: القانون رقم االتفاقية تنفيذاخلاصــة ب ةالرئيســي اتشــمل التشــريعتو

اء غســـل ملنع وإهن ٢٠١٠لســـنة  ٨القانون اجلنائي للفســـاد، بصـــيغته املعدَّلة؛ والقانون اجلنائي رقم 
لسنة  ٨للدولة؛ والقانون رقم املدين بشأن اجلهاز اإلداري  ٢٠١٤لسنة  ٥األموال؛ والقانون رقم 

شأن مبادئ  ١٩٧٤ صيغته املعدلة؛ والقانون رقم سلك اخلدمة املدنيةب سنة  ١٤، ب شأن  ٢٠٠٨ل ب
دولة إدارة الأســـلوب بشـــأن  ١٩٩٩لســـنة  ٢٨؛ والقانون رقم العموميةاإلفصـــاح عن املعلومات 

بشأن  ٢٠١٠لسنة  ٥٤رقم التنظيمية النظيف واخلايل من الفساد والتواطؤ واملحسوبية؛ والالئحة 
املعين  ٢٠٠٦لســـــنة  ١الســـــلع واخلدمات، بصـــــيغتها املعدلة؛ والقانون رقم  العمومي شـــــتراءاال

  باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية.
مكتب ؛ والفساد ومكافحته ما يلي: جلنة القضاء على الفسادوتشمل املؤسسات املنخرطة يف منع 

وزارة ؛ ووزارة اخلارجية؛ ووزارة القانون وحقوق اإلنســــان؛ والســــلطة القضــــائية؛ والنائب العام
 هيئة اإلشراف على املالية؛ وملحاسباتراجعة ااهليئة العليا مل؛ والشرطة الوطنية اإلندونيسية؛ واملالية

وزارة ؛ وهيئة اخلدمات املالية؛ ووحدة االســــتخبارات املالية؛ والوطنية للتظلماتاللجنة ؛ ووالتنمية
ــــــلك اخلدمة املدنيةجلنة ؛ و(بابيناس) الوطيناإلمنائي التخطيط  ؛ ةالعموميهيئة املشــــــتريات ؛ وس

  اللجنة القضائية. و
    

    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  
    الستعراضمالحظات على تنفيذ املواد قيد ا  -١-٢  

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     
    )٦و  ٥  (املادتان
الالئحة  اعُتمدت مبوجباليت  القضــــاء عليهمنع الفســــاد و بشــــأنســــتراتيجية الوطنية الا تتضــــمن
، غايات، ومؤشــــرات تقييم، وخريطة طريق من أجل ٢٠١٢لســــنة  ٥٥الرئاســــية رقم التنظيمية 

  التنفيذ، وآلية تنسيق. 
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الصادرة  ٢٠١٣لسنة  ١رقم بتفصيل يف الالئحة التنظيمية آلية التنسيق من أجل التنفيذ ويرد تبيان 
ــتراتيجية الا رصــد جيري شــهريًّاعن وزير التخطيط اإلمنائي الوطين. و   إطار التنســيقوتقييمها يفس

  .وإدارات التفتيش يف املقاطعاتمن جانب وزارة التخطيط اإلمنائي الوطين، ووزارة الداخلية، 
قدَّم نتائج التقييم فصــــــليًّا ــــــبكة  "بابيناس" التخطيط وزارةإىل  وُت من خالل نظام مراقبة على ش

الوزارات وزارة التخطيط و ع يف تقرير ســنوي. واســتنادًا إىل هذه النتائج، قد تدعاإلنترنت، وُتجمَّ
ــــــتهدفة. ويقدم املكتب التنفيذي للرئيس، وجلنة إهناء  لتوضــــــيحاملعنية  أي خروج عن النتائج املس

التقرير على موقعها وزارة التخطيط  وتنشرالتقريَر كل عام إىل رئيس اجلمهورية.  الوزارةالفساد، و
الهتا على شبكة اإلنترنت أو من خالل ويكون بوسع اجلمعيات األهلية أن تقدم مداخ ،اإللكتروين

  قنوات أخرى.
وُتمنح األولوية لألنشطة القائمة حتت مظلة خطط العمل بالتماشي مع األولويات الرئاسية يف خطة 

لتعليمات الرئاســـية، ل وفقًاض خماطر الفســـاد املحتمل يف جماالت األولوية عمل احلكومة. وُتســـتعَر
  .ةستراتيجياءات عمل إجرا اهليئاتحىت تتخذ الوزارات و

ســتراتيجية، مبا يف ذلك اإلجنازات القابلة للقياس والتقدم املحرز يف المت إندونيســيا فعالية اقيَّقد و
  بني يدي رئيس اجلمهورية. حاليًّا والصيغة املنقَّحة هيإجناز أهدافها. 

، على الفســادجلنة القضــاء مؤســســات تقييمات لفعالية برامج مكافحة الفســاد، منها عدة وجتري 
  ، واجلهاز املركزي لإلحصاء.اإلدارة واإلصالح البريوقراطي، ووزارة زارة التخطيطوو

ســـــتراتيجية الالصـــــكوك القانونية وتقيِّمها بغية حتقيق انســـــجامها وفقًا ل وزارة التخطيطوتراِجع 
). ٢٠١٥-٢٠١٩، وخطة التنمية الوطنية املتوسطة املدى (٢٠١٥الوطنية لإلصالح التنظيمي لعام 

سنة  ١٢القانون رقم  كما ينصُّ على حق األفراد التنظيمية لوائح القوانني وال اخلاص بسنِّ ٢٠١١ل
  ). ٩٦(املادة التنظيمية يف التعليق على القوانني واللوائح 

ضة واإلشراف عليها يف أنشطتها ويقع على عاتق جلنة مكافحة الفساد التنسيق بني املؤسسات املفوَّ
 ٦اد، فضــًال عن اختاذ تدابري الوقاية من الفســاد، مبا يف ذلك النهوض بالوعي (املادة ملكافحة الفســ

بلجنة مكافحة الفســـــاد). وعالوًة على ذلك، ُتنشـــــأ  اخلاص ٢٠٠٢لســـــنة  ٣٠القانون رقم  من
ساد يف كل  سيق على اإلشرافية  اهليئةن اللجنة مع وحكومية. وتتعا هيئةوحدات منع الف كفالة التن

  واملناطقية واملحلية.  املقاطعيةواإلشراف على برامج منع الفساد يف احلكومات 
نية وتقدِّم تقاريَر عل ،وباعتبار اللجنة مؤسسة مستقلة، فإهنا مسؤولة أمام اجلمهور عن أداء مهامها

مكافحة الفســاد).  قانون جلنة من ٢٠)، والوكالة اإلشــرافية (املادة DPRللرئيس والربملان ( دوريةو
وتنشــر اللجنة تقارير ســنوية وتقارير مالية مراَجعة. وخيضــع كل العاملني باللجنة إلجراءات احلظر 

  اليت هتدف إىل جتنب تعارض املصاحل.
بالفســاد. ويتلقى قاضــي التظلمات شــكاوى تتعلق بالفســاد  عمومية تتعلقوتتلقى اللجنة شــكاوى 

خلدمات  يةاإلداري وا ما تالعموم كاوى عدة تلقى . ك ــــــ ية ش مات حمل يةحكو من خالل  عموم
  احلكومة املحلية. رئيسبوحدات معاجلة الشكاوى التابعة هلا أو من خالل اتصال مباشر 
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على  ســـلك اخلدمة املدنيةبشـــأن تنظيم  ٢٠١٠لســـنة  ٥٣احلكومية رقم التنظيمية وتنص الالئحة 
مسألة قد  يِّغوا رؤساءهم فورًا بشأن أبلِّإلزام املوظفني احلكوميني، ضمن مجلة أمور أخرى، بأن ي

لحق ضـــررًا أو أذى بالدولة أو احلكومة. وميكن تقدمي التقارير الداخلية املتعلقة بالفســـاد املحتمل ُت
ــــــســــــات املعنية (الالئحة  التنظيمية داخل احلكومة إىل املفتش العام أو وحدات االمتثال يف املؤس

ىن املؤسسية الُبم احلكومة للمراقبة الداخلية). كما تتلقى نظابشأن  ٢٠٠٨لسنة  ٦٠احلكومية رقم 
اإلبالغ الداخلي والوحدات اإلشــــرافية يف كل مؤســــســــة شــــكاوى  املتخصــــصــــة املســــؤولة عن

  بالفساد. تتعلق
    

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

)، واملبادئ ١(املادة  نظام اجلدارةبشــأن اجلهاز اإلداري للدولة  ٢٠١٤لســنة  ٥ينظِّم القانون رقم 
)، ٤)، والقيم األســــاســــية (املادة ٣األســــاســــية اخلاصــــة باجلانب املهين يف اجلهاز اإلداري (املادة 

دأ التحرر من التدخل من جانب أي )، ومب٥والقصـــــــد والغرض من مدونة األخالقيات (املادة 
  ).٩مجاعة أو حزب سياسي (املادة 

يعمل بشــــفافية ووفقًا نظام التوظيف يقوم على أســـاس اجلدارة وأنه  د جلنة اخلدمة املدنية أنَّوتؤكِّ
نة. وال يوجد إجراء حمدد الختيار للكفاءات واملؤهالت من خالل إعالنات علنية ومقابالت ُمقنَّ

التناوب الدوري على بشـــأن بهم للمناصـــب العمومية اليت تعترب عرضـــًة للفســـاد، أو األفراد وتدري
  املناصب. تلك

بشــأن االنتخابات العامة، املعايَري اخلاصــة بالترشــح للمناصــب  ٢٠١٧لســنة  ٧ويضــع القانون رقم 
ملنصــب ًا للتســمية كمرشــح اشــتراطاملمتلكات عن ل إعالن التصــريح وانتخاباهتا. ويشــكِّ العمومية

الرئيس، ونائب الرئيس، ورئيس ونائب رئيس احلكومة املحلية. وتنشــر جلنة االنتخابات معلومات 
  على موقعها اإللكتروين. ،عن املرشحني، والعملية االنتخابية، ونتائج االنتخابات

 وترد تدابري تعزيز الشــفافية يف متويل املرشــحني للمناصــب العمومية املنتخبة واألحزاب الســياســية
واملحاســـبة، . وتتطلب القواعد حتديد مصـــادر التمويل، ٢٠١٧لســـنة  ٧أســـاســـًا يف القانون رقم 

ــبية. وتشــرف هبا ، والقيود املفروضــة على املبالغ املســاهمواحلفظ ، ورفع التقارير واملراجعة املحاس
  اهليئة اإلشرافية لالنتخابات على متويل احلمالت.

ـــيَّما زنلاتنظيمية قوانني ولوائح  ةز عدعزِّتو اهَة، واألمانة واملســـؤولية بني املوظفني العموميني، والس
ــــــنة  ٢٨من القانون رقم  ٥املادة  ــــــنة  ٥من القانون رقم  ٣، واملادة ١٩٩٩لس ، اليت ٢٠١٤لس

طبق ُت). و٥ومدونة قواعد الســلوك للموظفني احلكوميني (املادة مدونة األخالقيات أيضــًا  تتضــمن
ــــــللمدونات عدَّة  يف الوزارات، واحلكومات أكثر حتديدًا ألخالقيات لوك ومدونات قواعد الس

  املحلية والوكاالت احلكومية األخرى.
وللجنة اخلدمة املدنية الســـلطة يف أن تشـــرف على تنفيذ ســـياســـات اجلهاز اإلداري للدولة وإدارته 

 ).٢٠١٤ لسنة ٥القانون رقم  من ٢٥ومراقبته وتقييمه، مبا يف ذلك مدونات األخالقيات (املادة 
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ومع هذا، تظهر حتديات يف اســـتقبال الشـــكاوى املتعلقة باخلدمات العمومية، وإدارهتا وتنســـيقها، 
دارة الشــــــكاوى إليف ذلك خروقات تتعلق مبدونات األخالقيات. ويشــــــمل ذلك غياب نظام   مبا

  ، وكذلك النهوض بالوعي.اهليئاتالعمومية واإلشراف يف كل 
املبادئ ، على اإلدارة واإلصــالح البريوقراطيلوزارة  ٢٠١٢لســنة  ٣٧رقم التنظيمية وتنص الالئحة 

عارض املصـــــــاحل جلة ت عا مة مل عا ية ال كل الوزارات، والتوجيه قة على  ئات، املنطب ، واحلكومات اهلي
ئاتاألقاليمية. وتتبع  با اهلي دئ التوجيهية احلكومية املبادئ التوجيهية من خالل اعتماد مزيد من امل

لة، بالرغم من أنَّ . وحتدِّد املبادئ التوجيهية التزامًا اهليئاتد يف كل حَّ ذلك ال ُينفَّذ بشـــكل مواملفصـــَّ
ــرفيهم بشــأن تعارض املصــاحل املحتمل، مع حتقٍق جتريه كل  على موظفي الدولة برفع التقارير إىل مش

التنظيمية ، الالئحة ٣القسم الثامن، املعنية (مؤسسة. وجتري الوزارة املراقبة بالتنسيق مع املؤسسات 
بشأن إدارة احلكومة،  ٣٠/٢٠١٤). وإضافًة إىل ذلك، ُيلزم الفصل الثالث من القانون رقم ٣٧رقم 

)). وتتحقَّق ٢( ٤٣مشـــرفيهم (املادة إىل املوظفني احلكوميني باإلبالغ عن تعارض املصـــاحل املحتمل 
ة القضــاء على الفســاد. وختضــع اخلروقات اخلاصــة باملبادئ كل مؤســســة من األمر بالتنســيق مع جلن

تعارض املصاحل للجزاءات اإلدارية ذاهتا مثل خروقات مدونة قواعد السلوك، بالرغم بشأن التوجيهية 
  فرض اجلزاءات من قبل املؤسسات. ىعلمن أنه ليس هناك إشراف فعال 

ن على الفســــــاد باهلدايا واملنافع (القانو القضــــــاءإبالغ جلنة  اخلدمة املدنيةعلى موظفي  وُيفرض
ـــنة  ٣٠  رقم ـــتالم)١٦املادة  ،٢٠٠٢لس ـــياق االس معفاة (تعميم جلنة  ، ما مل تكن الشـــروط أو س

). ويف حني ُيْمنع املسؤولون احلكوميون، مبوجب B1341/01-13/03/2017القضاء على الفساد رقم 
ق مبنصــبهم وتكون على خالف مهامهم، تتعلَّ ترضــية، من قبول أية ٢٠٠١لســنة  ٢٠القانون رقم 

. وأصدرت جلنة القضاء على الفساد لتنفيذلتنظيمية للوائح االَتِرُد عتبات خمتلفة منصوص عليها يف 
ومبادئ توجيهية بشـــأن  ،٢٠١٥ هيف حزيران/يوني ترضـــياتمبادئ توجيهية بشـــأن الرقابة على ال
عام  عارض املصـــــــاحل يف  جلة ت عا ية ال ٢٠٠٩م يل عمل جلة لتســــــه عا يات وم بة على اإلكرام قا ر

  املصاحل. تعارض
نادًا إىل  ــــــت يا رقم لتنظيمية لا الئحةالواس نة  ٦لمحكمة العل ــــــ يار  ،٢٠١٦لس ية اخت ُتْجرى عمل

املرشحني ملنصب القضاة بشفافية أمام اجلمهور. وجيب على كل مرشح ملنصب القاضي أن حيضر 
) KY. وميكن للجنة القضــائية (القضــائيتدريبًا بشــأن مدونة األخالقيات ومدونة قواعد الســلوك 

بشأن  ٢٠١١لسنة  ١٨مراقبة سلوك القضاة، مبن فيهم مرشحو قضاة املحكمة العليا (القانون رقم 
  اللجنة القضائية).

القانون اهة القضـــاة ويتطلب زن ،بشـــأن الســـلطة القضـــائية ٢٠٠٩لســـنة  ٤٨وينظِّم القانوُن رقم 
حالة حدوث أي خرق ملدونة  ويفااللتزاَم مبدونة األخالقيات ومدونة قواعد الســــلوك القضــــائي. 

ــــلوك، ميكن فرض عقوبات إدارية تتراوح بني ال ــــفوي قواعد الس ــــرِّفة. وتوبيخ الش اإلقالة غري اُملش
عدة تعارَض املصــاحل للقضــاة. وتتوىل وحدة تنظيمية ولوائح  ٤٨من القانون رقم  ١٧وتنظِّم املادة 

خلارجي على  لداخلي وا ــــــراَف ا مراقبـة املحكمـة العليـا واللجنـة القضـــــــائيـة، على التوايل، اإلش
  القضاة. سلوك
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بشأن هيئة النيابة العامة تعارَض املصاحل للمدعني العموميني.  ٢٠٠٤لسنة  ١٦وينظِّم القانون رقم 
لنائب العام لتنظيمية لالئحة االيف  ينيم مدونة قواعد ســـلوك املدعني العمومُتنظَّ وإضـــافًة إىل ذلك،
014/A/JA/11/2012 ــام ــدَّعي الع ــــــلوك اُمل ــةويف  .بشــــــــأن س ــاكــات، ُتْفرض  حــال حــدوث انته

  إدارية. عقوبات
بشــأن توظيف  PER-064/A/JA/07/2007رقم  ةالعام ةابيلنالتنظيمية اخلاصــة باالئحة ال واســتنادًا إىل
يف مكتب النائب العام، تكون عملية اختيار املرشحني  العامة واملرشحني للنيابة حلكومينياملوظفني ا

 عموميونعون العموميون هم موظفون للنيابة العامة مفتوحة للجمهور من خالل اإلعالنات. واُملدَّ
  ).١٩٩٩لسنة  ٢٨للجنة القضاء على الفساد (القانون رقم  موجوداهتموجيب عليهم اإلفصاح عن 

وُتْفتح مجيع جلســات املحاكم أمام اجلمهور، باســتثناء املســائل املتعلقة باجلرائم اجلنســية أو املتعلقة 
ر (املادة  الوصــــــول إىل قرارات )، قانون اإلجراءات اجلنائية). وميكن للجمهور ٣( ١٥٣بالُقصــــــَّ

   ).SIPPوميكن متابعة إجراءات املحاكم من خالل نظام تتبع القضايا ( ،املحكمة عرب اإلنترنت
    

    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
 لســنة ٥٤ رقم الرئاســية التنظيمية الالئحة ماســيَّ وال ،صــكوك ةعد يفالعمومية  املشــترياتُتنظَّم 
  .لةاملعدَّ بصيغتها واخلدمات، للسلعالعمومية  املشتريات بشأن ٢٠١٠

 القائمة األخرى القواعد على واضــح قانوين تفوق مع القانونية بوضــعالتنظيمية  الالئحة تتمتع الو
 البناء خدمات شــراءعملية  املنفصــلة املشــتريات قواعدوحتكم . جنائية عقوبات بفرض تســمح وال

  .للدولة اململوكةشاريع امل بعضجانب  من واملشتريات
التنظيمية  الالئحة أساَس القرار صنععملية  يف املوضوعية واملعايري واملنافسة الشفافية مبادئ لتشكِّو

 املشـــترياتُ  مســـتخِدَت أن جيب املبدأ، حيث منو). ٥ املادة الثاين، الفصـــل( ٥٤/٢٠١٠ ةالرئاســـي
تخَد ذلك، ومع. العمومية املناقصــة طريقة واخلدمات لســلعمن ا احلكومية  املشــترياتطريقة م ُتســْ
  متكرر. بشكل عمليًّا املباشر والتعيني املباشرة

 لوحة وعلى ،اتاملشــــــتري ملؤســــــســــــات اإللكتروين املوقع على املناقصــــــات عن اإلعالن جيبو
الالئحة  ،)٣( ٢٥ املادة() LPSE( اإللكترونية املشتريات نظام وعرب للجمهور، الرمسيةاإلشعارات 

 مجيع تنشـــر أن املشـــترية اجلهات على جيب ذلك، إىل وإضـــافًة). ٥٤/٢٠١٠ الرئاســـيةالتنظيمية 
شعار يف التقييم معايري شترياتات إ سيةالالئحة  ،٤٨ املادة( امل  االطالع ميكنو). ٥٤/٢٠١٠ الرئا
 إىل املشترية اجلهات وتضطر اإلنترنت عربالعمومية  باملشتريات املتعلقةالتنظيمية  اللوائح مجيع على
  .و العطاءات الفائزونمقدمفيها  مبن ،العطاءات نتائج نشر

 ةالرئاســـيالتنظيمية الالئحة  ،١١٦ املادة( اداخليًّ واملراجعة اإلشـــرافب املشـــترية اجلهاتوتضـــطلع 
املجلس األعلى  أنَّ حني يفو. دورية أو إلزامية خارجية تدقيق عمليات توجد الو). ٥٤/٢٠١٠

 مايل تركيزه أنَّ إال للدولة، املالية إلدارةل تدقيق عمليات بإجراء لخوَُّم) BPKملراجعة احلســابات (
  النتائج. أو نفسها الشراء عملية يشمل وال حبت
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 إجراءات عن احنراف أي حالة يف املشتريات هيئة رئيسإىل  اعتراض تقدمي العطاءات ملقدمي جيوزو
 مراجعة يف اتباعه الواجب اإلجراءالتنظيمية  الالئحة حتوضــــــِّ  ال ذلك، ومع). ٨٢ املادة( التوريد

 هيئة املشــــتريات العمومية إىل االســــتماع ميكن وبينما. االنتهاكات على العقوبات أو الشــــكاوى
)LKPP (ــــــتئناف عملية أثناء  عاتق على النهائي القراريقع  ،اهليئة رئيس من طلب على بناًء االس

هيئة  إىل أو (APIP) الداخلي احلكومي قدقِّاُمل إىل شكوى تقدمي شخص ألي جيوزو. املشترية اجلهة
حمسوبية  أو تواطؤ أو فساد أو إجرائية خمالفاتة أيعلى  مؤشراتبشأن وجود  املشتريات العمومية

ـــــة انتهاك أو ـــــوداء بقائمة اهليئة حتتفظو. العادلة املنافس مبن فيهم َمْن هلم  العطاءات، مقدمي من س
  .بالفسادعالقة 

  .املشتريات موظفيختص  تعارض املصاحلفيما يتعلق ب دةحمدَّ اشتراطاتتوجد  الو
 الدولة مالية بشـــأن ٢٠٠٣ لســـنة ١٧ رقم والقانون)) ٢( ٢٣ املادة( ١٩٤٥ عام دســـتور موينظِّ

 ١٦ املواد يف املحلية احلكومة ميزانية إعدادوُتنظَّم عملية . امليزانية إعداد عملية )١٥-١١ املواد(
  .١٧/٢٠٠٣ رقم القانونمن  ،٢٠ إىل
 عمل خطة عن معلومات تقدميالعمومية  اهليئات على جيب ،٢٠٠٨ لســنة ١٤ رقم للقانون وفقًاو

 تردو). ٩ املادة( املالية والبيانات) ١١ املادة( الســــنوية اإلنفاق وتقديرات ،هبا ةاخلاصــــ املشــــروع
 ١ رقم القانون من ٥٦و ٥٥ املادتني يف واملحلية املركزية احلكومية املالية بالتقارير اخلاصــة القواعد
  .الدولة خزينة بشأن ٢٠٠٤ لسنة

ــــــراف  هيئةوتعمل  نظام الرقابة  إطار يف للحكومة داخلي قمدقِّبصــــــفة والتنمية  على املاليةاإلش
جانب إدارات التفتيش  من خليةالدا الضــــــوابط عن العامة املســــــؤولية سمتاَرالداخلية احلكومية. و

تشــــرف  اليت املدن/املناطق مســــتوى علىوإدارات التفتيش  املقاطعاتوإدارات التفتيش يف  ،العامَّة
  .املدينة أواملنطقة  أو املقاطعة أو الدولة ميزانية هلامتوِّ اليت احلكومية األنشطة مجيع على اداخليًّ
ُيجري املجلس األعلى ملراجعة احلســــــابات  أن على ،هاء ٢٣ املادة ،١٩٤٥ عام دســــــتور وينصُّ
اليت  املالية البيانات النواب جملس إىل الرئيُس ميقدِّ. وللدولة املالية واإلدارة لحســـــــاباتل مراجعة

). ١٧/٢٠٠٣ القانون ،)١( ٣٠ املادة( املالية الســنة انتهاء بعد أشــهر ٦ أقصــاه موعد يفُروجعْت 
 اجلريدة يف رنشَ وُي الدولة ميزانية تنفيذ عن املساءلة قانون يصدر والربملان، احلكومة مداوالت بعدو

  .اإلنترنت وعلى الرمسية
 نظام يضــــمن. واحلكومةجانب  من املســــتخدمة املحاســــبية املعايَري ١/٢٠٠٤ رقم القانونوُينظِّم 
  .احلكومية املالية البيانات يف واملساءلة الشفافية املركزي احلكومي املحاسبة

املجلس  مقدِّي واملساءلة، للدولة املالية اإلدارة مراجعة بشأن ٢٠٠٤لسنة  ١٥ رقم بالقانون عمًالو
 ١٧ املادتان( للجمهور مفتوحة وهي النواب جملس إىل ملراجعةَر اتقارياألعلى ملراجعة احلســـــابات 

 تقــدمييف اجلهــات التــابعــة للــدولــة  املــاليــة اإلدارة موظفي على جيــب ،٢٠ بــاملــادة وعمًال). ١٩و
. يومًا ٦٠ غضون يف املراجعة توصياتمتابعة  بشأنللمجلس األعلى ملراجعة احلسابات  تفسريات

جمالس النواب  إىل املراقبة نتائج مويقدِّ ،املراجعة توصــــــيات متابعةعملية  ادوريًّاملجلُس  يراقبو
 ومع. منهجي بشـــكل التدقيق مراقبة نتائج ملتابعةا م يقوم الربملان بإجراٍء الو. املســـؤولة واألطراف
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 اإلبالغ انتهاكات ملواجهة جنائية أو إدارية عقوبات شـــكل يف تصـــحيحية تدابري اختاذ جيوز ذلك،
  .املراجعة تقارير متابعة يف أو واملراجعة، املحاسبة وإجراءات املايل،
 التحديات فإنَّ ذلك، ومع. والداخليني اخلارجيني للمراجعني واالعتماد التدريب متطلبات وُتطبَّق
 عمليات وجودة املراجعني قدرة على تؤثر الشــهادات وإصــدار املهين التعليم جمال يف عنهاُأْبِلغ  اليت

 على قليل بشــــــكل التركيز مع املحلية، احلكوميةوإدارات التفتيش  التنفيذية الوزارات يف التدقيق
  .املخاطر على القائم التدقيق

    
    )١٣و ١٠الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان  إبالغ    

نة ١٤ينصُّ القانون رقم  ــــــ لى املعلومات وتعزيز على حقِّ اجلمهور يف احلصــــــول ع ،٢٠٠٨ لس
صنع القرار مشاركته الن  اهليئات. ويقتضي القانوُن من العموميةشطة يف إدارة الدولة ويف عمليات 

). ومع ذلــك، مل ُينفَّــذ هــذا كــامًال. وتلتزم اهليئــات ١٣تعيَني موظفني لشــــــؤون اإلعالم (املــادة 
الواقعة حتت تصـــرفها يف مجيع األوقات. وإضـــافًة  العموميةبتقدمي قائمة جبميع املعلومات  العمومية

ليم حول اإلفصاح عن إىل ذلك، تنظِّم اللجنة املركزيَّة لإلعالم بانتظام دوراٍت للنشر والدعوة والتع
  . وُتقرَّر آلية للطعن يف رفض طلبات احلصول على املعلومات.العموميةاملعلومات 

  افة وخاضعة للمساءلة يف إطار خطة العمل احلكومية املفتوحة.ا بتقدمي إدارة شفوتعهَّدت إندونيسي
ــــــية رقم التنظيمية وُتلزم الالئحة  ــــــنة ٩٧الرئاس ة بتنفيذ املحلياحلكومات املركزية و ،٢٠١٤ لس

  خدمات متكاملة من موقع واحد خلدمات الترخيص وغري الترخيص.
ــــــية رقم التنظيمية وتنصُّ الالئحة  ــــــنة ٨٧الرئاس على قيام الربملان واحلكومة بنشــــــر  ،٢٠١٤ لس

القوانني، ومشـــــروعات القوانني وأولويات التشـــــريعات هبدف توفري املعلومات واحلصـــــول على 
  ).١٧٠إسهامات اجلمهور أو أصحاب املصلحة (املادة 

    
    )١٢القطاع اخلاص (املادة     

اخلاص. وأصـــــدرت اعتمدت إندونيســـــيا مبادرات غري ُملزمة هتدف إىل منع الفســـــاد يف القطاع 
بشـــــأن املبدأ التوجيهي  POJK.04/2015/21يئة اخلدمات املالية رقم الالئحة التنظيمية هلإندونيســـــيا 

  كإجراء لتطبيق املبادئ التوجيهية. العموميةحلوكمة الشركات فيما يتعلق بالشركات 
ــــــبني املعايُري الدولية للتدقيق باعتبارها املعايري املهن ٢٠١٢واْعُتِمَدت يف عام   العمومينيية للمحاس

  إندونيسيا. يف
البورصـــة تطبيق مبدأ اإلفصـــاح الكامل يف بياناهتا قائمة اُملدَرجة يف العمومية ويتعيَّن على الشـــركات 

يوجد نص ). ومع ذلك، ال POJK.04/2015/21املالية (الالئحة التنظيمية هليئة اخلدمات املالية رقم 
اإلفصاح الكامل أو العرض العادل للبيانات املالية من جانب كيانات طلب تقانون أو الئحة تنظيمية ي

البورصة، على النحو املنصوص عليه يف قائمة اُملدَرجة يف  العمومية القطاع اخلاص خبالف الشركات
بشــــأن وثائق الشــــركات  ١٩٩٧ لســــنة ٨من االتفاقية. وينصُّ القانون رقم  ١٢من املادة  ٣الفقرة 
  عليه القانون. املتعمَّد لوثائق حفظ الدفاتر يف وقت أبكر مما ينصُّ ُجرم اإلتالفعلى 
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  وال تفرض إندونيسيا قيودًا على توظيف القطاع اخلاص للموظفني العموميني السابقني.
  جيرِّم الرشوة يف القطاع اخلاص. اقانون حاليًّيوجد وال 

اخلاص إذا كان له صــلة بالقطاع يف الفســاد يف القطاع  التحقيقوميكن للجنة القضــاء على الفســاد 
بتســــــجيل نظام إدارة الكيانات القانونية  ). ويضــــــطلع٢٠/٢٠٠١، القانون رقم ١١العام (املادة 

األشــخاص االعتباريني وإدارهتم، وهو متاح للجمهور. وتضــمن وســائل خمتلفة، مبا فيها اخلدمات 
  الدعم.إعانات خدام ع واحد والترخيص اإللكتروين، منَع إساءة استضاملتكاملة من مو

وال ينصُّ القانون اإلندونيســـــي صـــــراحًة على حترمي إدراج الرشـــــى باعتبارها مصـــــروفات معفاة 
  الضرائب. من
    

    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     
من قانون مكافحة غســـل األموال،  بصـــفة رئيســـيةيتكوَّن النظام القانوين ملكافحة غســـل األموال 

ــــــنة ٢١اخلدمات املالية رقم وقانون هيئة  يف  والتعاميم املعمول هباالتنظيمية ، واللوائح ٢٠١١ لس
  وبنك إندونيسيا. ،هيئة اخلدمات املاليةو ،ةوحدة االستخبارات املالية اإلندونيسي

دي الســــلع واخلدمات معرفة مزوِّمن ومطلوب من مجيع املؤســــســــات املالية وغري املالية وكذلك 
، الالئحة ٣املادة و ؛قانون مكافحة غســــــل األموال ،١٨و ١٧ تانعميلك" (املادمعايري "اعرف 

نة ٤٣احلكومية رقم التنظيمية  ــــــ ، بنك ٤٦-٤١مبن فيهم املحوِّلون املاليون (املواد  ،)٢٠١٥ لس
  ).PBI/2017/19/10 التنظيمية الئحةالإندونيسيا 

ــــــرافية وتنظيمية هيئةوتشــــــرف كل  غة مببادئ معايري "اعرف ف املبلِّلى امتثال األطراعرقابية  إش
)، بشــــأن قانون مكافحة غســــل األموال) وااللتزام بتقدمي التقارير بشــــأن ٤( ١٨عميلك" (املادة 

)، قانون مكافحة غســل األموال). وتقوم وحدة االســتخبارات ١( ٣١املعامالت املشــبوهة (املادة 
ـــرافية يف حالة عدم تو ـــرافية وتنظيمية (املادة  هيئةديد فر أو حتااملالية هبذه الوظيفة اإلش ) ٦( ١٨إش

اإلشــــراف  هيئة )، قانون مكافحة غســــل األموال). وتضــــطلع هيئة اخلدمات املالية بدور٢( ٣١و
  للمؤسسات املالية وغري املالية.الرقايب والتنظيم 

كما يتم اإلشــراف من خالل خطة مراجعة خاصــة تضــطلع هبا وحدة االســتخبارات املالية (املادة 
ــــــل األموال). وعالوًة على ذلك، وبغية جتنُّب التداخل يف تنفيذها،  ٤٣ (ج)، قانون مكافحة غس

وحدة االستخبارات املالية اجتماعات تنسيق للرصد على أساس منتظم وتعقد هيئة اخلدمات املالية 
  لتبادل املعلومات بشأن امتثال األطراف اُملبلِّغة.

اإلبالغ عن  ،األموال، جيب على كل طرف ُمبلِّغ من قانون مكافحة غســـــــل ٢٣ووفقًا للمادة 
املعامالت املالية املشـــــبوهة إىل وحدة االســـــتخبارات املالية. ويشـــــمل هذا املؤســـــســـــات املالية، 

، ٣نة (املادة وساط املهنية غري املالية املعيَّواملؤسسات املالية غري املصرفية، واملؤسسات التجارية واأل
  ).٢٠١٥ لسنة ٤٣ة رقم احلكوميالتنظيمية الالئحة 
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ناط ــــــلطة فرض العقوبات  وُت ــــــراف وتنظيم  هيئةكل بس لة أورقايب إش وحدة على  ذات صــــــ
س  )، قانون ٢( ٣٠و )١١( ١إشــــرافية وتنظيمية (املادتان  هيئةاالســــتخبارات املالية، إذا مل ُتؤســــَّ

  مكافحة غسل األموال).
 اطر يف إطار مكافحة غســــــل األموالاملختدارك وجيري اختاذ خطوات حنو إدماج هنج قائم على 

  متويل اإلرهاب واعتماد سياسات لتخفيف املخاطر.و/أو مكافحة 
سيق الوطنية ملنع غسل األموال سيا جلنة التن شأت إندوني ضاء عليه وأن صعيد الدويل، والق . وعلى ال

رقة العمل وحدة االســـــتخبارات املالية من خالل خمتلف املنتديات املتعددة األطراف، مثل ف تتعاون
منتدى التعاون االقتصــــــادي آلســــــيا واملحيط اهلادي، واملنظمة الدولية وة باإلجراءات املالية، املعنيَّ

 ٥٢ على للشــــرطة اجلنائية (اإلنتربول)، واملنظمة الدولية هليئات األوراق املالية، كما وقَّعت اللجنة
سلطات أجنبية  ٢٢ على هيئة اخلدمات املالية مذكرة تفاهم مع نظرائها. ووقَّعت اتفاقية تعاون مع 

  يشمل نطاق تعاوهنا اإلشراف وتبادل املعلومات عرب احلدود.
ا لإلعالن عرب احلدود عن قانونيًّ طارًاإ ويضــــع الفصــــل اخلامس من قانون مكافحة غســــل األموال

ادتني النقد والصــــــكوك القابلة للتداول. وُيعاَقب على عدم اإلخطار أو اإلبالغ اخلاطئ مبوجب امل
لة عدم اكتمال املعلومات املتعلقة  ٣٥و ٣٤ تدقيق املعزَّز يف حا نه ال ُيتطلَّب ال قانون. بيد أ من ال

  ُمبْنِشئ املعاملة.
أكملت  فقد يف جمموعة آســيا واملحيط اهلادي املعنية بغســل األموال، إندونيســيا عضــو وحيث إنَّ
  . وجيري استعراض التقييم املتبادل الثاين.٢٠١٥للمخاطر يف عام  اتقييمًا وطنيًّ

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  

  على ذلك،  أعمال مكافحة الفساد احلكومية. عالوًةرصد يف  العموميةإطار املشاركة
 لفساد وجهودلتوضِّح اتستخدم إندونيسيا جمموعة متنوعة من القياسات لرسم خريطة 

  ).٥مكافحة الفساد (املادة 
 ٤( ٥املادة ( جهود التعاون الدويل واإلقليمي للمؤسسات اإلندونيسية.(( 

 اهة يف املشتريات احلكومية ونظام املشتريات اإللكترونية يف إندونيسيا زنميثاق ال
  )).١(  ٩ (املادة

  
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  مبا يلي: إندونيسيابأن تقوم  يوَصى
  على  والقضاء عليهمواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز قدرة السلطات على منع الفساد

على مستوى املقاطعات واملناطق واملقاطعات  خصوصًاومجيع املستويات املحلية، 
من أجل والقضاء عليه اإلسراع يف تعديل االستراتيجية الوطنية ملنع الفساد واملحلية؛ 

تعزيز التنسيق بني مجيع وكثر تكامًال؛ األ املنعبرامج مزيد من تنظيمًا وتنسيق أكثر 
تعزيز والفساد وتنفيذها واإلشراف عليها؛ منع السلطات املعنية من أجل تطوير برامج 
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ج أكثر تنظيمًا يف أعمال هْ مواصلة اجلهود العتماد َنو؛ النهوض بالوعي مبكافحة الفساد
  )).١( ٦و )٢( ٥ املادتانقضاء على الفساد (املنع اليت تضطلع هبا جلنة ال

  الذي ضمان استقالل هيئات مكافحة الفساد يف أداء وظائفها بفعالية وخلوها من التأثري
مكافحة  هيئات، وذلك من خالل النظر يف اعتماد بيان جاكارتا بشأن مبادئ ال داعي له
املوظفني املتخصصني الدعم الكامل للموارد املادية الضرورية وويشمل ذلك الفساد، 

 ))٢( ٦(املادة 

  عترب اليت ُت العموميةالنظر يف اعتماد تدابري إضافية الختيار وتدريب األفراد للمناصب
  ))١( ٧، حسب االقتضاء (املادة وتبديل هؤالء األشخاصعرضة للفساد 

 ئحةالال( تعارض املصاحلمواصلة اجلهود الرامية إىل التنفيذ الكامل للقواعد املتعلقة ب 
) ومراقبة ٢٠١٢ لسنة ٣٧رقم  لوزارة اإلدارة واإلصالح البريوقراطي التنظيمية

وكشفه وإنفاذه  تعارض املصاحل لزيادة منع ،)٢٠/٢٠٠١رقم  (القانون ترضياتال
من  تعارض املصاحلوالنظر يف تعزيز الرقابة على إنفاذ قواعد  ،واإلشراف اإلداري عليه

  ))٥( ٨و )٤( ٧ املادتان( جانب املؤسسات
 ِّالعموميةي لتحديات تلقي الشكاوى املتعلقة باخلدمات مواصلة اجلهود الرامية إىل التصد 

خرق قواعد السلوك األخالقي، والنظر يف اعتماد نظام فيها وإدارهتا وتنسيقها، مبا 
إذكاء ، وكذلك اهليئاتواإلشراف عليه يف مجيع  العموميةمتكامل إلدارة الشكاوى 

  ))٦( ٨اإلبالغ ذات الصلة. (املادة آليات بالوعي 
 ِّيتضمن أحكامًا واضحةً  العموميةقانون شامل بشأن املشتريات  اختاذ خطوات حنو سن 

إىل هيئة مستقلة) تقدمي الطعن آلية فيها ى (مبا الشكاوم إجراءات التعامل مع تنظِّ
لإلبالغ جلهات االشتراء نظام وضع النظر يف وعلى االنتهاكات. اليت ُتوقَّع والعقوبات 

الداخلية  رقابتهانتائج ، بشأن هيئة املشتريات العموميةمثل  إىل سلطة ذات صلة،
لحسابات، والنظر يف إنشاء عمليات تدقيق خارجية إلزامية أو دورية ل تهاومراجع

االستمرار يف ضمان التطبيق املتناسق للمناقصات املفتوحة و. العموميةللمشتريات 
ملوظفي املشتريات اهة زنالالنظر يف تعزيز تدابري والعادية.  العموميةكقاعدة للمشتريات 

  )).١( ٩(املادة 
 َّتعزيز التعليم املهين وة العامَّة. النظر يف تعزيز نظام إدارة املخاطر يف جمال إدارة املالي

ابات الداخليني واخلارجيني، مع التركيز على عمليات التدقيق القائمة على ملراجعي احلس
ي للتصدِّضمان اختاذ إجراءات تصحيحية وخماطر االحتيال). فيها املخاطر (مبا 

نتهاكات اإلبالغ املايل، وإجراءات املحاسبة واملراجعة، أو يف متابعة تقارير املراجعة ال
  ))٢( ٩(املادة 

 واملالحقة اهة يف املؤسسات القضائية مثل املحاكم زنيق تدابري المواصلة تعزيز تطب
 وخصوصًاستعراض األوىل إلندونيسيا، اال، ومعاجلة التوصيات املتبقية من دورة القضائية
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جلنة القضاء على الفساد  فيما يتعلق بوظائف التحقيق واملالحقة القضائية لكل من
  )١١املادة ومكتب النائب العام والشرطة (

  النظر يف جترمي الرشوة يف القطاع فيها: (أ) تعزيز تدابري منع الفساد يف القطاع اخلاص، مبا
جزاءات يف وفرض اخلاص، وتعزيز التعاون بني القطاع اخلاص ووكاالت إنفاذ القانون، 

حالة عدم االمتثال عند االقتضاء؛ (ب) مواصلة اجلهود لتعزيز شفافية األشخاص 
املوظفني الرمسيني السابقني تعيني ؛ (ج) النظر يف تقييد القانونية باتوالترتياالعتباريني 

مبادئ توجيهية وضع القطاع اخلاص لفترة زمنية معقولة؛ (د) النظر يف جانب من 
  ))١( ١٢ملكافحة الفساد يف القطاع اخلاص يف ضوء أفضل املمارسات الدولية (املادة 

 وتعزيز ٣( ١٢ مبا يتماشى مع املادة اتية للشركحتسني التشريعات املتعلقة بالتقارير املال (
متطلبات اإلفصاح وآليات فيها شفافية القطاع اخلاص مبا يتماشى مع املعايري الدولية، مبا 

  ))٣( ١٢، ومعايري املحاسبة (املادة اإلبالغ والرصد
  ،لتعزيز ُتَتكبَّد أو اليت رشى اليت تشكل وضع تشريع يوضِّح النفقات غري القابلة للخصم

  ))٤( ١٢السلوك الفاسد (املادة 
  فيه كفالة ، مبا ٢٠٠٨ لسنة ١٤مواصلة اجلهود الرامية إىل التنفيذ الكامل للقانون رقم

 ))(ب )١( ١٣إعالم (املادة مبوظفي  اهليئات العموميةتزويد مجيع 

  ي للتهديدات التصدِّفيه النهج القائم على املخاطر، مبا الرامية إىل تنفيذ مواصلة اجلهود
النظر يف حتسني اإلطار التنظيمي ودة يف تقييم املخاطر الوطنية. الضعف املحدَّوأوجه 

 )٥٢و ١٤واإلسراع بتنفيذها (املادتان االنتفاعية بشأن شفافية امللكية 

  (ج). )٣( ١٤للمادة النظر يف اختاذ تدابري لالمتثال  
    

    االتفاقية تنفيذ حتسني من أجل ُحدِّدت اليت التقنية، املساعدة من االحتياجات  -٤-٢  
    القدرات بشأن النهوج املبتكرة والتكنولوجيات اجلديدة ملنع الفساد ومكافحته، بناء

  )٥(املادة  وجوداتعن امل والتصريح الترضياتإلبالغ عن لم ُظُنوضع ذلك ويشمل 
 ٧(املادة  تعارض املصاحلناء القدرات واملؤسسات يف إدارة ب(  
  تدريب الوتنسيق االستجابات، فضًال عن  العموميةبناء القدرات يف إدارة الشكاوى

  )٨قواعد السلوك (املادة على 
 ،واعتماد مفتشي عمليات االحتيال، ومراجعي  تدريَباليت تشمل  بناء القدرات

والدراسة  وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية،ألغراض التحقيقات اجلنائية، احلسابات 
  )٩حتديد املعايري املتعلقة باستراتيجيات منع االحتيال (املادة املقارنة/

 ١١اهة القضائية والشفافية (املادة زنبناء القدرات بشأن ال( 

  ١٢بناء القدرات على أمناط الفساد يف القطاع اخلاص (املادة(  
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    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  
    تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات على   -١-٣  

  حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف     
    )٥٩و ٥٦و  ٥١  (املواد

طلبات املصـــادرة واســـترداد املوجودات على أســـاس املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف، ُتنفَّذ [
فاقية. فيها   مبا ــــــرًةياالتفاقيف غياب مثل هذه وهذه االت إىل وزير  ات، ميكن نقل الطلبات مباش

  وحقوق اإلنسان.القانون 
ىل نظرياهتا األجنبية ا إاملعلومات املتعلقة جبرائم غسل األموال تلقائيًّ وحدة االستخبارات املالية قلْنَت

من خالل وإما  )، إما مباشــرًةاملســاعدة القانونية املتبادلة يف املســائل اجلنائيةقانون )، ٢( ٩٠(املادة 
  الشبكات ذات الصلة، مثل اإلنتربول وشبكة إيغمونت اآلمنة.

سيا طرف يف مخس اتفاقيات متعددة األطراف و سترداد املوجودات ًاأحكامحتوي إندوني  ،متعلقة با
  .املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائيةقانون خاصة بوقد صادقت على ست اتفاقيات ثنائية 

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

    )٥٨و ٥٢  (املادتان
للمؤسسات املالية وغري املالية يف املادتني العمالء  اخلاصة باحلرص الواجب بشأنتطلبات ُأْدِرَجت امل

قانون ١٨و ١٧ ملادتني و، مكافحة غســـــــل األموال من  احلكومية التنظيمية من الالئحة  ٣و ٢ا
بشــــــأن تنفيذ  POJK.01/2017/12رقم التنظيمية من الالئحة  ١٥، واملادة ٢٠١٥ لســــــنة ٤٣  رقم

  .ملكافحة غسل األموال ومنع متويل اإلرهاب برامج قطاع اخلدمات املالية
إىل  ٢٧ح يف املواد من وضـــَّ ُم ممنه قوالتحقُّ املنتفعنيالتزام املؤســـســـات املالية بتحديد املالكني  إنَّ
ية من ٢٩ ملال خلدمات ا طاع ا يل اإلرهاب برامج ق حة غســـــــل األموال ومنع متو كاف واللوائح  مل

ملكافحة  ، برامج قطاع اخلدمات املالية٢٣و ٢٢(مثل املادتني باجلهات اُملبلِّغة ذات الصلة التنظيمية 
ملادة  ؛غســـــــل األموال ومنع متويل اإلرهاب املتعلق  PMK.01/2017/55رقم  وزاريالقرار ال، ٥وا

سبني العامِّ سبني اآلخرين). باملحا سية رقم التنظيمية ُتلزم الالئحة وني واملحا سنة ١٣الرئا  ٢٠١٨ ل
االنتفاعية االعتباريني بتضــمني معلومات حول امللكية  قني واألشــخاَصاملوثِّاالنتفاعية لكية املبشــأن 

  يف عملية التسجيل.
لتدابري بذل األسرة واألطراف ذات الصلة  ا، وأفراُدسياسيًّ للمخاطر املكشوفونخاص خيضع األشو

ملكافحة غســــــل األموال  برامج قطاع اخلدمات املالية(و)،  ٣٠) و٢٦( ١العناية الواجبة (املادتان 
  ومنع متويل اإلرهاب).

ا فيه تدابري بذل العناية الواجبة وتنفيذه، مب وُيطَلب من املؤسسات املالية اعتماُد هنج قائم على املخاطر
لألشخاص ذوي املخاطر العالية، واحلسابات واملعامالت، إضافًة إىل إجراءات فتح احلساب وصيانته 

، برامج قطاع اخلدمات املالية ملكافحة غســــــل األموال ومنع متويل ٣٠املادة و ٥إىل  ٢ املواد من(
ـــــجالت يف املادة  تدابري بذل العناية الواجبة يف  كما َتِرُد متطلبات. ٥٦اإلرهاب)؛ وُيعاَلج حفظ الس
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وُتجري هيئة اخلدمات  اليت يرسلها بنك إندونيسيا إىل املصارف التجارية والشرعية. رسائل التعميم
  على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. املالية تدريبًا ملؤسسات املراقبة

آلية ) ٣٦(املادة  ل األموال ومنع متويل اإلرهابملكافحة غســــ تتوقع برامج قطاع اخلدمات املاليةو
على أساس قوائم لتدابري بذل العناية الواجبة لتحديث قاعدة البيانات اخلاصة باألشخاص اخلاضعني 

  فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية.
ــــــيا من  ٧تلزم املادة و ــــــأن البنوك الت PBI/2009/11/1رقم التنظيمية الئحة بنك إندونيس  جاريةبش

ملكافحة غسل األموال ومنع  برامج قطاع اخلدمات املالية ل. كما حتظرسجَّبإنشاء مسكن ُم البنوَك
يةمزوِّ على متويل اإلرهاب ملال قامة عالقات جتارية مع " دي اخلدمات ا  اماديًّ البنوك اليت ال مقرَّإ

ــلة عرب احلدود العمليات البنكية "، مبا يف ذلك من خالل هلا ، برامج قطاع ٥٠و ٤٢(املادتان املراس
 ملكافحة غسل األموال ومنع متويل اإلرهاب). اخلدمات املالية

 ٢٨رقم  م ومصــادر دخلهم (القانونموجوداهتباإلبالغ عن يف مؤســســات الدولة  املديرونوُيلَزم 
لجنة القضـــاء على الفســـاد التنظيمية ل الئحةال، و٢٠٠٢لســـنة  ٣٠، والقانون رقم ١٩٩٩ لســـنة
بشــأن إجراءات التســجيل واملراجعة ونشــر تقارير ملكية مســؤويل الدولة).  ٢٠١٦لســنة  ٧  رقم
اجلهاز م موظفو ، بينما يقدِّجلنة القضاء على الفساد م املسؤولون رفيعو املستوى تقاريرهم إىلويقدِّ

ــــــاء وكاالهتم. اإلداري   وجوداتامل تشــــــملاإلفصــــــاحات املالية، اليت وُتتاح تقاريرهم إىل رؤس
 ٢٨، القانون رقم ٥و ٢ تانخلارجية، للجمهور بشــــــكل موجز كمالحق للجريدة الرمسية (املادا

  من القانون ذاته. ٢٠ب على انتهاك هذه األحكام عمًال باملادة عاَق). وُي١٩٩٩لسنة 
، إيغمونت وجمموعة ،املعنية بغســـل األموال اهلاديجمموعة آســـيا واملحيط  إندونيســـيا عضـــو يفو
مراقب يف هلا صـفة و، املشـتركة بني الوكاالت السـترداد املوجودات اهلاديشـبكة آسـيا واملحيط و

  شبكة كامِدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات.
    

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

سبة للدول إلثبات ال حيدِّ سترداد بالن سي آليات اال شريع اإلندوني لكية أو ملكية املمتلكات، املد الت
ُيلزم املبدأ العام للمســــؤولية املدنية و، من خالل اإلجراءات املحلية. األضــــرارأو منح تعويض عن 

، وترد إجراءات تقدمي بدفع تعويضى عليهم بإحداث ضــــــرر َعدَّ، القانون املدين) اُمل١٣٦٥(املادة 
ملادة  بات يف ا ملدونة املعدَّ ١١٨املطال ملادة تســــــمح على ذلك،  لة. وعالوًةمن ا قانون  ٩٨ا من 
  الدعاوى املدنية إىل اإلجراءات اجلنائية.بضم اإلجراءات اجلنائية 

شرة، جيب وبغية إنفاذ أمر املصادرة األجنيب ومصادرهتا  وجوداتء حملي لالستيالء على املإجرا مبا
متطلبات تقدمي املســاعدة القانونية املتبادلة يف املســائل اجلنائية). وُتتناول ، قانون ٥٢و ٥١(املادتان 

  .املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية من قانون ٥٢و ٥١و ٢٨الطلبات يف املواد 
  غري املستندة إىل اإلدانة.تشريع بشأن املصادرة يوجد ال و
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جيب تقدميها بل بشكل مباشر، لإلنفاذ األوامر األجنبية اخلاصة بالبحث والضبط غري قابلة  كما أنَّ
  املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية).من قانون  ٤١أوًال إىل املحاكم للتنفيذ (املادة 

تدير الدولة وختزين ســـــندات خزانة الدولة، ص باخلاحتجاز االبســـــبب القدرة املحدودة ملكتب و
املوجودات الشــرطة وتدير املضــبوطة حســب مرحلة اإلجراءات اجلنائية. املوجودات وكاالت عدة 

ختضـــع املضـــبوطة يف القضـــايا اليت املوجودات ون عون العامُّدَّاُملُيحقَّق فيها، ويدير املضـــبوطة اليت 
  .للمالحقة القضائية

    
    )٥٧املوجودات والتصرف فيها (املادة إرجاع     

على النحو املنصـــوص عليه املوجودات إرجاع على  ليس لدى إندونيســـيا أحكام حملية حمددة تنصُّ
  اجلرائم املرتكبة مبوجب االتفاقية.فيها ، مبا ٥٧يف املادة 

يف  ةداملتكبَّ لنفقاِتا الطالبُة الدولُة ُتحمَّل من قانون مكافحة غســــــل األموال، ٥٥ووفقًا للمادة 
  .تنفيذ طلبات املساعدة

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  

  استرداد املوجودات استخدام العديد من الشبكات واألدوات لتسهيل التعاون الدويل يف
 )٥٩(املادة 

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٣  

  مبا يلي:بالقيام إندونيسيا وَصى ت
 لكية أو ملكية املالدول إلثبات اليت تطبقها سترداد االالقانون آليات  التحديد يف

ل اإلجراءات املحلية ، من خالاألضرار املتكبَّدةعن  اتتعويض هااملمتلكات، أو منح
  ))(أ) إىل (ج ٥٣(املادة 

  وضع التدابري ذات الصلة، حسب االقتضاء، للسماح للسلطات املختصة بإنفاذ أمر
  ))) (أ١( ٥٤عن حمكمة أجنبية (املادة ادر املصادرة الص

  ج١( ٥٤املستندة إىل اإلدانة (املادة النظر يف اختاذ تدابري تسمح باملصادرة غري) (((  
  للسلطات املختصة بتجميد املمتلكات أو االستيالء عليها بناء على تسمح اختاذ تدابري

سلطة خمتصة  أو أجنبيةمصادرة وبناًء على طلب صادر عن حمكمة أمر أمر جتميد أو 
  ))(أ) و(ب )٢( ٥٤(املادة 

  من خالل إنشاء مكتب فيها تم املصادرة، مبا تلحفاظ على املمتلكات ريثما لتعزيز آليات
شاملة إلدارة  ، والنظر يف اعتماد مبادئ توجيهيةةمبوارد كافي وجوداتمركزي إلدارة امل

دة مأذون هلا بإدارة دَّالنظر يف إنشاء هيئة حمو(ج)).  )٢( ٥٤املوجودات (املادة 
  )٥٤دور اإلشراف (املادة فيها االضطالع برة، مبا أو املصاَدوجودات املضبوطة و/امل
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  على إعادة العائدات  ينصَّكي ل املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائيةتعديل قانون
أو غسل  العموميةيف حاالت اختالس األموال  خصوصًا، و٥٧جلميع أحكام املادة  وفقًا

 )٥٧سة، واستعراض املعاهدات ذات الصلة يف هذا الصدد (املادة املختَل العموميةاألموال 

  وفقًا للمادتني  املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائيةتنظيم تكاليف قانون
تقاسم بشأن تفاقات القائمة االاستعراض و) من االتفاقية. ٤( ٥٧) و٢٨( ٤٦
  ).٥٧يف ضوء الفصل اخلامس من االتفاقية (املادة  وجوداتامل

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

 ٥٤رة (املادة املصاَدريثما تتم  وجوداتأفضل املمارسات يف إدارة امل(  
  ٥٤عرب احلدود واستعادهتا (املادة  وجوداتامل اقتفاء أثربناء القدرات على(  
  ٥٢بناء القدرات يف جمال التحقيق يف غسل األموال واملالحقة القضائية (املادة( 

  تيسري تقدمي طلبات ُيطَلب إليها بناء القدرات يف فتح وتوجيه التواصل مع الدول اليت
 )٥٧ة (املاد املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائيةقانون بشأن 

  
  


