
 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.20 األمـم املتحـدة

 
 

 قيةمؤمتر الدول األطراف يف اتفا
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
24 September 2015 
 
Original: Arabic 

 

 
 

 

 
300915    V.15-06383 (A) 

*1506383*
 

  فريق استعراض التنفيذ
  املستأنفة الدورة السادسة

  ٢٠١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٤- ٣ االحتاد الروسي، ،بطرسربغسانت 
  من جدول األعمال ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      خالصة وافية    
      مذكِّرة من األمانة    
    إضافة    
  احملتويات

 الصفحة   
  ٢   .......... ................................ ................................  خالصة وافية- اًثاني

  ٢   ................................ ................................  العربية السعوديةملكة امل 
  



 

2V.15-06383 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.20

  
      خالصة وافية  - ثانياً  

      عربية السعوديةملكة الامل    
يف سياق  عربية السعوديةمملكة اللسي لمقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ  - ١  

    ية األمم املتحدة ملكافحة الفسادتنفيذ اتفاق
ــملكــة الاملوقَّعــت  ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد     ة الســعودية (الســعودية) عربي علــى اتفاقي

 ٢٠١٣ ينـاير كـانون الثاين/  ٢٣ يفعليها  تقوصدَّ ٢٠٠٤ ينايركانون الثاين/ ٩ يف )االتفاقية(
ملكــة صــك تصــديقها علــى االتفاقيــة لــدى  املوأودعــت ) ٥مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم (م/

 .٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٩ األمني العام لألمم املتحدة يف
مـن النظـام    ٧٠ تـنصُّ املـادة  تعتمد السعودية مبـدأ التطبيـق املباشـر لالتفاقيـات الدوليـة حيـث       و

يـتم  وتصـدر   األنظمة واملعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة واالمتيـازات     األساسي للحكم على أنَّ
ليهـا السـعودية   إنضـمت  الـيت ا االتفاقيـات الدوليـة   أنَّ مما يفيد ، مبوجب مراسيم ملكية، هاليعدت

يف حالـة  ، ووهلـا نفـس مرتبـة األنظمـة (القـوانني)     تشكِّل جزءاً ال يتجـزَّأ مـن القـانون الـداخلي     
  تعارض األحكام، يطبق النص األحدث.

إلضـافة  ويتكون النظام القضائي من احملكمة العليا وحماكم االستئناف وحماكم الدرجة األوىل با
داريـة). وتشـمل حمـاكم الدرجـة األوىل: احملـاكم العامـة واحملـاكم        ىل ديوان املظامل (احملكمة اإلإ

اجلزائيــة وحمــاكم األحــوال الشخصــية واحملــاكم التجاريــة واحملــاكم العماليــة. وجيــوز للمجلــس   
وتتبـع اإلجـراءات اجلنائيـة     .صة أخرى بعد موافقـة امللـك  األعلى للقضاء إحداث حماكم متخصِّ

  حليت التحقيق واحملاكمة.نظاماً اهتاميا وتتكوَّن من مر
نظـام  سـيما   ال ،مـن عـدد مـن القـوانني     اًأحكامـ  الفساد ملكافحة الوطين القانوين اإلطار نويتضمَّ

مكافحة الرشوة ونظام تأديب املوظفني ونظام مكافحة غسل األمـوال ونظـام مباشـرة األمـوال     
  العامة باالضافة اىل نظام اإلجراءات اجلزائية.

ــ ــه مــن      ق اململكــة الوتطبِّ ــا تــنص علي ــاً مل ــم وفق ــانون اإلســالمي) وَتحكُ شــريعة اإلســالمية (الق
ق باجلرائم اليت مل حتـدد عقوبتـها بـنص شـرعي مـن      ما يتعلَّأمَّا دة لبعض اجلرائم، وعقوبات حمدَّ

اململكــة تقــوم بوضــع نــص نظــامي لــذلك مبــا ال يتعــارض مــع أحكــام      ة، فــإنَّالكتــاب والســنَّ
 مـن  اإلسـالم ولـيس   يف القانونيـة  السياسـة  من اًجزء "التعزير" عقوبة الشريعة اإلسالمية. وتعترب

 فئـة  حتـت  تنـدرج  بـاجلرائم الـيت   املرتبطـة  والعقوبـة  اجلرميـة  دحيـدِّ  معـني  تشريع وجود الضروري
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يف التشـريع اإلسـالمي هـي عقوبـة ترجـع لسـلطة القاضـي التقديريـة علـى           نَّ التعزيـر التعزير، أل
  يوجد فيه نص.اجلرمية املرتكبة فيما ال

اهليئـة الوطنيـة   من اجلهات واألجهزة املعنية مبكافحة الفسـاد لعـلَّ أبرزهـا     عدد سعوديةولدى ال
ملكافحة الفساد وهيئة التحقيق واالدعـاء العـام وهيئـة الرقابـة والتحقيـق وديـوان املراقبـة العامـة         

ــة    ــات املالي ــة املباحــث ا إ باإلضــافةووحــدة التحري ــة التإلىل مديري ــة.   داري ــوزارة الداخلي ــة ل ابع
ال دوراً رئيســيا يف جمــ اللجنــة الدائمــة لطلبــات املســاعدة القانونيــةوعــالوةً علــى ذلــك، تــؤدِّي 

  التعاون الدويل.
    

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

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
  رشوةً.عام طلب أو قبول موظف  الرشوة مكافحة نظاممن  ٣إىل  ١جرَّمت املواد 

حالـة مل يقبـل   يف موظـف عـام   على رشوة عرض ال الرشوة مكافحة نظاممن  ٩وجرَّمت املادة 
الوعـد أو  يف حالة قبول العرض أو الوعد، فتطبـق املـواد الـيت جتـرِّم قبـول املوظـف       أمَّا العرض. 

. ١٠بنفس العقوبة بناًء على أحكـام املـادة   ية حسب األحوال. ويعاقب الراشي والوسيط العط
قبــوالً، تشــري الســوابق   ة علــى جتــرمي الوعــد يف حــال مل يلــقَ وبــالرغم مــن عــدم الــنص صــراح 

  مفهوم العرض يغطي الوعد.أنَّ القضائية على 
نب وموظفي املؤسسات الدوليـة  املوظفني العموميني األجا رشوالتشريعات السعودية  مرِّمل جتو

  رشوة أو قبوهلا.هؤالء املوظفني لالتماس م كما مل جترِّ العمومية
لكـي  رشوة قيام موظف عمومي بالتماس أو قبول  الرشوة مكافحة نظاممن  ٥وجرَّمت املادة 

. وجيـرَّم  عنـد قيامـه بـذلك    شـخص آخـر"   دون أن تشمل "أيَّعلى سلطة عامة نفوذه  عمليست
بنـاًء علـى   أو الوعـد أو   يف حالة قبول العرض ١٠ة هذه احلالة بناًء على أحكام املاد الراشي يف

د وبالرغم من عدم النص صراحة على جتـرمي الوعـ   قبول العرض.عدم يف حالة  ٩املادة أحكام 
مفهـوم عـرض   أنَّ الوعد قبوالً، تشري السـوابق القضـائية علـى     الستعمال النفوذ يف حال مل يلَق

  ي الوعد.الرشوة يغط
حيــث القطــاع اخلــاص جــزء مــن يف واالرتشــاء  الســعودية الرشــوالقــوانني الوضــعية وجرَّمــت 

مشلت أحكام نظام مكافحة الرشـوة كـل مـن يعمـل لـدى الشـركات املسـامهة والشـركات أو         
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رؤسـاء وأعضـاء جمـالس إدارات     باإلضـافة إىل املؤسسات الفردية اليت تزاول األعمال املصـرفية  
  هذه الشركات.

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

ــادة       ــة مبوجــب امل ــدات اإلجرامي ــن  ٢جرَّمــت الســعودية غســل العائ ــام م مكافحــة غســل  نظ
ت نفــس املــادة علــى جتــرمي الشــروع وخمتلــف صــور االشــتراك اجلرمــي يف هــذا  نصَّــو .األمــوال
  الفعل.

 النظــام الســعودي مبــا فيهــا جــرائمفعــال املخالفــة للشــرع أو وتشــمل اجلــرائم األصــلية مجيــع األ
ــة األمــوال مــن الرشــوة واالخــتالس  مكافحــة نظــام يف عليهــا املنصــوص الرشــوة ــة العام  التابع
ــة للجهــات ــة، هبــا تســاهم الــيت أو احلكومي  واملؤسســات كالشــركات اخلاصــة وكــذلك الدول
مــن  ٢ة ) مــن املــاد٢والفقــرة ( مكافحــة غســل األمــوالمــن نظــام  ١وحنوهــا (املــادة  التجاريــة

 الئحته التنفيذية).
اشــتراط ازدواجيــة  مــعوتشـمل اجلــرائم األصــلية اجلــرائم الـيت تقــع داخــل اململكــة أو خارجهـا    

  التجرمي. ومل ُيستثَن الغسل الذايت.
املتعلقــة مبكافحــة غســل األمــني العــام لألمــم املتحــدة بنســخ مــن قوانينــها    د الســعوديةومل تــزوِّ
  األموال.

ــة االخم رِّجتــو ــادة     اململك ــوال (امل ــة غســل أم ــاره جرمي ــاء باعتب ــام مكافحــة غســل     ٢ف ــن نظ م
  م الشريعة هذا الفعل كجرمية "حيازة املسروقات".األموال). كما جترِّ

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

املرســوم مــن  ٢) مــن املــادة ٧ة (ل والفقــرنظــام وظــائف مباشــرة األمــوامــن  ٩ت املــادة جرَّمــ
موظف عـام ألمـوال الدولـة العامـة أو األعيـان      اختالس  ق جبرائم استغالل السلطة،املتعلِّامللكي 

أن يشـمل هـذا    ، دونأو تبديـدها أو تسـريبها   مة إليـه أو الطوابع أو األوراق ذات القيمـة املسـلَّ  
  .حبكم موقعه املوظف العام يلعهد هبا إو األموال اخلصوصية اليت التجرمي املمتلكات أ

جبرائم استغالل السـلطة، اسـتغالل    قاملتعلِّاملرسوم امللكي من  ٢) من املادة ١ت الفقرة (جرَّمو
لصـاحل  يفـة  وظال اسـتغالل موظف عمومي لنفوذ الوظيفة ملصلحة شخصية. ومل يشمل التجـرمي  

 .شخص أو كيان آخر
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اخلـاص  لكـي  املرسـوم  ت املـادة الثانيـة مـن امل   ا نصَّـ وامنـ  م السعودية اإلثراء غري املشـروع رِّمل جتو
لـس  جمل إذا عجز املوظف عن إثبات مصدر شرعي ملـا ميلكـه فـإنَّ   باإلثراء غري املشروع على أنه 

يصادر نصف األموال املشـكوك يف مصـدرها وأن حيكـم عليـه بـالعزل مـن وظيفتـه        أن الوزراء 
  ثراء غري املشروع.ولدى السعودية مشروع نظام لتجرمي اإل .احلكومية
منـا تـتم معاقبـة    وإ السـعودية اخـتالس املمتلكـات يف القطـاع اخلـاص     القوانني الوضعية م رِّومل جت

 ز بسوابق قضائية.هذا الفعل بناًء على مبادئ الشريعة كجرمية خيانة أمانة. وهذا األمر معزَّ
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
مـن  الـيت  فعـال  صـالحية النظـر يف األ  للمحكمـة  ة ءات اجلزائيـ نظام اإلجرامن  ٢١أعطت املادة 

كـان ذلـك بشـأن    ذا إشأهنا التأثري يف أحـد أعضـائها أو يف أحـد أطـراف الـدعوى أو الشـهود،       
ىل هــذه املــادة . وميكــن االســتناد إالشــرعي باملقتضــىأن حتكــم فيهــا و ،دعــوى منظــورة أمامهــا

  .تدخل يف اإلدالء بالشهادةلالتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو لتجرمي ا
تــدخل يف تقــدمي األدلــة يف إجــراءات تتعلــق بارتكــاب م الالســعودية مل جتــرِّ غــري أنَّ التشــريعات

  أفعال جمرَّمة وفقاً لالتفاقية.
اســتعمال القــوة أو العنــف أو التهديــد يف حــق   نظــام مكافحــة الرشــوةمــن  ٧وجرَّمــت املــادة 
غري مشـروع أو حلملـه علـى اجتنـاب أداء عمـل مـن       منه على قضاء أمر  لحصولموظف عام ل
  .ف هبا نظاماًاألعمال املكلَّ

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

مـن نظـام    ٣يف املـادة  على املسـؤولية اجلنائيـة للشخصـيات االعتباريـة     سعودية تنص التشريعات ال
مسـاءلة  ميكـن  كمـا  فحـة الرشـوة.   من نظام مكا ٨) من املادة ٥والفقرة ( غسل األموالمكافحة 

 ةنظـام اإلجـراءات اجلزائيـ   مـن   ١٤٧و ٦٩بناًء على أحكام املـادتني  الشخصيات االعتبارية مدنيا 
ال متــس تلــك املســؤولية باملســؤولية اجلنائيــة  وعنــد املشــاركة يف األفعــال اجملرَّمــة وفقــاً لالتفاقيــة.  

  .للشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت اجلرائم
جرميـة غسـل أمـوال بغرامـة ماليـة ال تقـل عـن        الشخصيات االعتباريـة عنـد املشـاركة يف     بعاقَُتو

عقوبــة أمَّــا مائــة ألــف ريــال، وال تزيــد علــى مــا يعــادل قيمــة األمــوال حمــل جرميــة غســل أمــوال.  
الشخصيات االعتبارية للمشاركة يف جرائم الرشوة فهي غرامة ال تتجـاوز عشـرة أضـعاف قيمـة     
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مان من الدخول يف عقـود مـع الـوزارات واملصـاحل احلكوميـة أو األجهـزة ذات       الرشوة و/أو احلر
  الشخصية املعنوية العامة.

    
    ) ٢٧املشاركة والشروع (املادة     

علـى جتـرمي الشـروع وخمتلـف صـور االشـتراك        مكافحـة غسـل األمـوال   نظـام  من  ٢ت املادة نصَّ
 كافحـة الرشـوة علـى معاقبـة كـل مـن      مـن نظـام م   ١٠ت املـادة  اجلرمي يف هذا الفعـل. كمـا نصَّـ   

مــن  ٢ت املــادة حــدى اجلــرائم الــواردة يف النظــام. ونصَّــاتفــق أو حــرض أو ســاعد يف ارتكــاب إ
ق جبرائم اسـتغالل السـلطة علـى جتـرمي االشـتراك والتـواطئ       واملتعلِّ) ٤٣املرسوم امللكي ذو الرقم (

 كافة اجلـرائم بنـاًء علـى أحكـام     يف جرائم استغالل النفوذ واالختالس. والشروع معاقب عليه يف
  .الشريعة االسالمية

  على األعمال التحضريية الرتكاب اجلرمية. سعوديوال يعاقب القانون ال
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
 سـنوات  عشـر الغرامـة و ح بـني  الفسـاد تتـراو  املتعلقة برائم اجلعقوبات على سعودية اعتمدت ال

سجناً، مع مراعاة مدى خطورة اجلرمية. وال يبـدو أنَّ احلصـانات تشـكِّل عائقـاً أمـام املالحقـة       
  القضائية الفعالة هلذه اجلرائم.

ُترفع احلصانة عن أعضاء جملس الوزراء مـن قبـل امللـك ويـتم التحقيـق معهـم مـن قبـل النيابـة          و
اجلزائية. وفيما عدا حالة التلـبس باجلرميـة، ال جيـوز القـبض علـى      العامة بناًء لقانون االجراءات 

إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفـع الـدعوى اجلزائيـة    أيِّ عضو السلك القضائي أو اختاذ 
ق جـراءات علـى عضـو هيئـة التحقيـ     لس األعلى للقضاء. وتطبَّق نفـس اإل بإذن من اجملإالَّ عليه، 

  اهليئة. إدارة ذن من جلنةاإلواالدعاء العام حيث جيب أخذ 
  مبدأ شرعية املالحقة. سعوديةوتعتمد ال

 وميكن تطبيق التوقيف االحتياطي يف جرائم الفساد. كما أنَّ اإلفـراج إىل حـني احملاكمـة ممكـن    
. وجيـوز  ال ضرر على التحقيق من إخالء سبيل املتـهم، وال خيشـى هروبـه أو اختفـاؤه     ذا كانإ

كـوم عليـه بعقوبـة سـالبة للحريـة إذا كـان قـد أمضـى يف السـجن          اإلفراج املشروط عن كـل حم 
  ثالثة أرباع مدة العقوبة بعد أداء احملكوم عليه االلتزامات املالية احملكوم هبا عليه.

ذلك. كما أنَّ كـل موظـف ُيحـبس    عمل وجيوز وقف املوظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة ال
  احتياطيا يعترب موقوفاً عن عمله مدةَ حبسه.
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عقوبة العزل واحلرمـان مـن احلـق     نظام مكافحة الرشوة، بالنسبة لألشخاص املدانني،ويتضمَّن 
أو القيام باألعمال اليت ُيعد القائمون هبـا يف حكـم املـوظفني العـاميني،      يف تويل الوظائف العامة

  وهذا يشمل الوظائف يف الشركات اليت تساهم احلكومة يف رأس ماهلا.
، وذلــك باإلضــافة إىل أحكــام نظــام تأديــب املــوظفني تأديبيــة مبوجــب  وجيــوز توقيــع جــزاءات

  جزاءات جنائية يف قضايا الفساد.
الق طــإملتابعــة األشــخاص املــدانني بعــد لتأهيــل الســجناء وبــرامج جــراءات ودى الســعودية إلــو

بعـد   كما جيـوز رد االعتبـار إىل كـل حمكـوم عليـه      .سراحهم بغية إعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم
  قضاء مدَّة من الزمن من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته.ان

تدابري ملنح مرتكيب اجلرائم املتعاونني حصـانة مـن املالحقـة القضـائية، وإن      سعوديةومل تعتمد ال
كان جيوز أن يؤخـذ هـذا التعـاون يف االعتبـار يف قضـايا الرشـوة وغسـل األمـوال حيـث ميكـن           

إذا أبلغــوا عــن  العقوبــة ســتفيدوا مــن اإلعفــاء مــنلألشــخاص الــذين يتعــاونون مــع العدالــة أن ي
مـن   ١٨، املـادة  نظـام مكافحـة الرشـوة   من  ١٦اجلرمية قبل أن تنتهي إىل علم السلطات (املادة 

إمكانيـة ختفيـف عقوبـة    وال تـنص التشـريعات السـعودية علـى     غسـل األمـوال).    نظام مكافحـة 
  .املالحقةاملتهم الذي يقدم عوناً كبرياً يف عمليات التحقيق أو 

الـة لألشـخاص الـذين يتعـاونون مـع العدالـة       تـدابري مناسـبة لتـوفري محايـة فعَّ    السعودية تتخذ ومل 
ــد االقتضــاء، مــن       ــوثيقي الصــلة هبــم عن ــارهبم وســائر األشــخاص ال ــام أو أيِّ وكــذلك ألق انتق

  ترهيب حمتمل.
اص املتعـاونني مـع   إبرام اتفاقات لتـوفري إمكانيـة ختفيـف العقوبـة علـى األشـخ       سعوديةوميكن لل

  العدالة واملوجودين يف اخلارج أو إعفائهم منها.
    

    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     
تــدابري حلمايــة لــدى الســعودية مشــروع نظــام حلمايــة الشــهود واملــبلغني، كمــا اختــذت بعــض ال

انتقـام أو  أيِّ تفاقيـة، مـن   اللشهود واخلرباء الـذين ُيـْدلون بشـهادة تتعلـق بأفعـال جمّرمـة وفقـاً ل       ا
ــل  ــب حمتم ــة ل   ترهي ــث تســمح الالئحــة التنفيذي ــراءات اجلزائيــ  ، حي ــام اإلج ــة  ة بإنظ ــاء هوي خف

بــاإلدالء بالشــهادة باســتخدام  لــى للقضــاء يســمحهد. كمــا صــدر قــرار مــن اجمللــس األع الشــا
تـدابري  ية وقد مت جتهيز أغلب قاعات احملاكم هبذه التقنيات. ومل تتخذ السـعود  وصالت الفيديو

  .الضحايا إذا كانوا شهوداًحلماية مناسبة 
  إبرام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاص. سعوديةوميكن لل
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  .عرض آراء وشواغل الضحايا وذلك من خالل استخدام وصالت الفيديوميكن كما 
شـروع الئحـة   غـري أنـه مت اعـداد م    على محايـة قانونيـة للمـبلِّغني    سعوديةوال تنصُّ التشريعات ال

  .مايةاحل هذهمتعلق باإلبالغ عن حاالت الفساد وينص على توفري 
    

    ) ٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرِّية املصرفية (املادتان     
علــى إمكانيــة مصــادرة األشــياء الــيت حتصــلت مــن اجلرميــة أو الــيت   التشــريعات الســعودية نصَّــت 

ن امن نظام مكافحة الرشوة واملادت ١٥(املادة  مل فيهااستعملت فيها أو كان من شأهنا أن تستع
ق جبـرائم اسـتغالل   املتعلِّـ املرسوم امللكي من  ٣واملادة  من نظام مكافحة غسل األموال ١٨و ١٧

 .مـن نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة)     ٢٧ل واملـادة  نظام وظائف مباشرة األمـوا من  ٩واملادة  السلطة
 رينع السـ مي النقضاء الدعوى اجلزائية العامة اأنَّ ، غري إىل إدانةتكون املصادرة مستندة املبدأ أن و
يف  ،ة) كمـا أنـه  نظـام اإلجـراءات اجلزائيـ   من الالئحة التنفيذيـة ل  ١٠(املادة  صادرةامل إجراءات يف

ــة "اإل ــراء غــري املشــروع"، جيــوز جمل  حال ــوال املشــكوك يف    ث ــوزراء أن يصــادر نصــف األم لــس ال
ملصادرة على أساس القيمة معمول به وقـد ُنـص عليـه صـراحةً يف نظـام      مبدأ اأنَّ . كما مصدرها

ل، ومل يـنص نظـام مكافحـة الرشـوة علـى      نظام وظـائف مباشـرة األمـوا   و مكافحة غسل األموال
 هذا املبدأ.
علــى إمكانيــة حجــز ومصــادرة املمتلكــات الــيت ُحوِّلــت العائــدات   صــراحةًســعودية ومل تــنصَّ ال

بالنســبة إالَّ ، املمتلكــات الــيت ُخلطــت هبـا العائــدات اإلجراميــة  لت هبـا وال اإلجراميـة إليهــا أو ُبــدِّ 
مـن نظـام مكافحـة غسـل األمـوال)، وال       ١معطوفة على املـادة   ١٨جلرائم غسل األموال (املادة 

  على حجز ومصادرة اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من العائدات اإلجرامية.
ة مكافحة غسـل األمـوال (املـاد   نظام و سيما الباب الثالث) الئية (ازاإلجراءات اجلنظام وينصُّ 
) على جمموعة واسعة مـن تـدابري التحقيـق املتاحـة للتعـرُّف علـى عائـدات اجلرميـة وأدواهتـا          ١٠

  مصادرهتا.لغرض وتتبعها وجتميدها 
ة مثل بيع مـا  دارة األشياء املضبوطعلى بعض التدابري املتعلقة بإئية زااإلجراءات اجلنظام وينصُّ 
ــف ــرور يتل ــزمن، مب ــتلزُم أو ال ــه يس ــات ِحفظُ ــادة   نفق ــبرية (امل ــنصَّ التشــريعات  ). ٩٤ك وال ت

  .على تنظيم إدارة األموال املصادرة سعوديةال
 ضـبط  حيـث ميكـن  وال يبدو أنَّ السرِّية املصرفية تشكِّل عائقاً أمام القيام بالتحقيقـات اجلنائيـة   

عنها من قبل االدعـاء العـام أو احملـاكم،     واالستفسار عليها، حلجزوا واألرصدة املصرفية األموال
مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام اإلجــراءات  ٥٨العــريب (املــادة  النقــد إىل مؤسســة هموجَّــ بطلـب 
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اجلزائية). كمـا ميكـن لوحـدة التحريـات املاليـة وللسـلطة املختصـة بـالتحقيق طلـب املعلومـات           
يوجـد خـط مباشـر    مـن نظـام مكافحـة غسـل األمـوال). و      ١٠املصرفية بنفس الطريقـة (املـادة   

ــى        إ ــرد عل ــروين بــني مؤسســة النقــد واحملــاكم وبــني مؤسســة النقــد واملصــارف لتســريع ال لكت
سلطات املختصة األخـرى أن تـأمر بإتاحـة السـجالت املاليـة أو      الطلبات. وميكن للمحاكم ولل

ــا  ــة أو حبجزه ــة لنظــام اإل    التجاري ــى األحكــام العام ــاًء عل ــث   بن ــة حي ــذه  إنَّجــراءات اجلزائي ه
  قوانني متعلقة بالسرية. ت ال ختضع أليِّالسجال

قلـب عـبء اإلثبـات    اخلـاص بـاإلثراء غـري املشـروع علـى      لكـي  املرسـوم  من امل ٢ونصَّت املادة 
ــ"فيمــا يتعلــق  لــس الــوزراء أن يصــادر نصــف األمــوال  " حبيــث ميكــن جملغــري املشــروعثراء اإلب

املوظـف عـن   ذلـك  بالعزل من وظيفته إذا عجز  ى املوظفحيكم عل املشكوك يف مصدرها وأن
  .إثبات مصدر شرعي ملا ميلكه

وقانون مكافحـة غسـل األمـوال علـى محايـة حقـوق األطـراف         نظام اإلجراءات اجلزائيةوينصُّ 
  الثالثة احلسنة النية.

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

  جلزائية على التقادم كسبب النقضاء الدعوى اجلنائية.نظام اإلجراءات انصُّ ال ي
االســتناد إىل األحكــام اجلنائيــة الصــادرة مــن احملــاكم األجنبيــة لتطبيــق  للمحكمــة جيــوز  هأنَّــكمــا 

  .الظروف املشددة للعقوبة اعتباره منأحكام العود و
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
، باسـتثناء جـرائم   ٤٢احلـاالت املشـار إليهـا يف املـادة     أنشأت السـعودية اختصاصـها فيمـا يتعلـق ب    

  الفساد اليت ترتكب ضد السعودية أو ضد مواطنيها.
    

    ) ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
سـحب العمـل مـن املتعاقـد،     تـدابري تتنـاول عواقـب الفسـاد مبـا فيهـا إمكانيـة         سعوديةاختذت ال

املتعاقد قد حصل على العقد عن طريـق  أنَّ أو التنفيذ على حسابه إذا ثبت ومن مث فسخ العقد 
  من نظام املنافسات واملشتريات احلكومية). ٥٣الرشوة (املادة 
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حلقـه ضـرر مـن    مـن  علـى إمكانيـة    نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة   مـن   ١٤٧و ٦٩ونصَّت املادتـان  
التحقيق وأمام احملكمـة الـيت تنظـر يف الـدعوى     باحلقوق املدنية جتاه املتهم أثناء عي أن يدَّاجلرمية 

  ائية.زاجل
    

    ) ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
اهليئـة الوطنيـة   من اجلهات واألجهـزة املعنيـة مبكافحـة الفسـاد لعـلَّ أبرزهـا        عدد سعوديةلدى ال

حالـة املخالفـات   وإالفساد املايل واإلداري لتحري عن أوجه ا ملكافحة الفساد واليت من مهامها
متابعــة اســترداد األمــوال ىل باإلضــافة إ .والتجــاوزات إىل اجلهــات الرقابيــة أو جهــات التحقيــق

  .والعائدات الناجتة من جرائم الفساد مع اجلهات املختصة
خـالل  ال سـيما مـن    ،يف مكافحـة الفسـاد   تحقيـق واالدعـاء العـام دوراً هامـا    كما تلعب هيئة ال

دائــرة جــرائم الوظيفــة العامــة الــيت تعــاجل كافــة جــرائم الفســاد املــايل واالداري ودائــرة اجلــرائم   
ىل دائرة جرائم االعتداء علـى املـال. كمـا    ل األموال باإلضافة إاالقتصادية اليت تعاجل قضايا غس

دارة إدارة العامــة وداريــة الــيت تعــىن جبميــع جــرائم اإلزارة الداخليــة مديريــة املباحــث اإللــدى و
  التحري والبحث اجلنائي التابعة للشرطة.

ه لــدى ىل هــذه األجهــزة هيئــة الرقابــة والتحقيــق ووحــدة التحريــات املاليــة. كمــا أنُّــ   يضــاف إ
مـن خـالل إنفـاذ     ن مل تكـن مجيعهـا  ة تلعـب دوراً يف مكافحـة الفسـاد وإ   السعودية جهات عـد 

دوراً الـيت هلـا    جنـة الدائمـة لطلبـات املسـاعدة القانونيـة     ، منها ديـوان املراقبـة العامـة والل   القانون
  ال التعاون الدويل.رئيسيا يف جم

  مزودة بقدرٍ واٍف من التدريب واملوارد واالستقاللية. هاتيبدو أنَّ هذه اجلو
تنظيم اهليئـة الوطنيـة ملكافحـة    من  ٥وفيما يتعلق بالتعاون بني السلطات الوطنية، توجب املادة 

ملحوظـة ماليـة أو إداريـة تـدخل ضـمن      أيِّ ى اجلهات الرقابية املختصة تزويد اهليئة بالفساد عل
اختصاصاهتا. كما توجب على مجيع اجلهات املشـمولة باختصاصـات اهليئـة القيـام بـالرد علـى       

جـراءات  ظـام اإل مـن ن  ١٥استفساراهتا وملحوظاهتا وإفادهتا مبا اختذته حياهلا. كمـا تلـزم املـادة    
  .يع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر اجلهات القضائيةمج اجلزائية

شراك مؤسسات اجملتمع املـدين  حلماية الرتاهة ومكافحة الفساد إ وتتضمن االستراتيجية الوطنية
 ٣) مـن املـادة   ٥والقطاع اخلاص يف جهود محاية الرتاهة ومكافحة الفساد، كما تنص الفقرة (

ــة ملكافحــة    ــة الوطني ــة تشــجيع جهــود   أنَّ الفســاد علــى  مــن تنظــيم اهليئ مــن اختصاصــات اهليئ
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ي خطـط وبـرامج حلمايـة الرتاهـة ومكافحـة الفسـاد، ومتابعـة        القطاعني العام واخلاص علـى تبنِّـ  
  تنفيذها وتقومي نتائجها.

مكافحــة غســل األمــوال عــدداً مــن كيانــات القطــاع اخلــاص، نظــام  مــن ٩ت املــادة كمـا ألزمــ 
وشـركات تـدقيق احلسـابات واحملـامني، بـإبالغ وحـدة       ادن الثمينـة  ر املعـ جتافيها املصارف و مبا
املسـؤولية  بالغ مـن  مـن يقـوم بـاإل    ٢٨وأعفـت املـادة   املالية عن أية عملية مشبوهة،  تحرياتال

  من تنفيذ هذا املوجب. اجلزائية أو املدنية أو اإلدارية اليت ميكن أن تترتب
ح مكافــآت ماليــة للمــبلغني عــن جــرائم مــن نظــام مكافحــة الرشــوة علــى مــن ١٧وتــنص املــادة 

خطـاً سـاخناً للتواصـل معهـا واالستفسـار       اهليئة الوطنية ملكافحة الفسـاد كما وضعت الفساد. 
لكتـروين  يام بـابالغ اهليئـة عـرب الربيـد اإل    . وميكن القإلبالغ عن املمارسات الفاسدةعن كيفية ا

كمـا لـدى اهليئـة     يانات املبلِّغني.مع ضمان سرية املعلومات وب و احلضور شخصياًأكس اأو الف
  دارة خاصة باملكافآت.إ

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة   - ٢- ٢  

إمجاالً، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف تنفيـذ الفصـل            
  الثالث من االتفاقية:

 م وبني مؤسسة النقد لكتروين بني مؤسسة النقد واحملاكاشر إوجود خط مب
واملصارف، يسمح باحلصول على املعلومات وباحلجز على احلسابات املصرفية 

 )؛٣١من املادة  ٧بشكل سريع (الفقرة 
  ؛٣٨(املادة  د بني اجلهات املعنية مبكافحة الفسادتعاون جيِّوجود( 
 ِّ٣٩من املادة  ٢غني عن جرائم الفساد (الفقرة منح مكافآت مالية للمبل.(  

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ   - ٣- ٢  

  من شأن اخلطوات التالية تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:
  موظف عمومي برشوة يف ملزيد من اليقني القانوين، النص صراحةً على جترمي وعد

 ؛)١٥من املادة  (أ)(الفقرة  هذا الوعد قبوالً حالة مل يلق
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 من  ١مؤسسة دولية عمومية (الفقرة يف و موظف موظف عمومي أجنيب أ جترمي رشو
من املادة  ٢(الفقرة  ) والنظر يف جترمي قيام هؤالء األشخاص باالرتشاء١٦املادة 
 ؛)١٦

  حبكم  يهعهد هبا إلأو تبديد موظف عام ملمتلكات أو أموال خصوصية اختالس جترمي
 )؛١٧بشكل آخر (املادة  موقعه أو تسريبها

 جترمي وعد موظف عمومي النص صراحةً على نوين، النظر يف ملزيد من اليقني القا
إدارة أو سلطة على  ،الفعلي أو املفترض ،مزية غري مستحقة الستغالل نفوذهأيِّ ب

 )؛١٨هذا الوعد قبوالً (الفقرة الفرعية (أ) من املادة  يف حالة مل يلَق ،عمومية
 وميني للمتاجرة من غري املوظفني العم وارتشاء أشخاص النظر يف جترمي رشو

ن (أ) ان الفرعيتاإدارة أو سلطة عمومية (الفقرتعلى  ،الفعلي أو املفترض، بنفوذهم
 )؛١٨و(ب) من املادة 

 املادة  لصاحل شخص أو كيان آخريفته وظموظف عمومي ل النظر يف جترمي استغالل)
 ؛)١٩

 ا يتوافق ثراء غري املشروع مباإلتجرمي ُتشجَّع السعودية على أن تستكمل جهودها ل
 ؛)٢٠(املادة  مع االتفاقية

 طار تطبيق نظام مكافحة الرشوة حبيث السعودية على أن تنظر يف توسيع إ ُتشجَّع
 ؛)٢١(املادة  يشمل كافة أشخاص القطاع اخلاص

 ا ملزيد من اليقني القانوين، على السعودية النظر يف تضمني قوانينها الوضعيةحول  نص
مبا يتوافق مع أحكام االتفاقية (املادة  القطاع اخلاص اختالس املمتلكات يفجترمي 
 )؛٢٢

  السعودية املتعلقة مبكافحة غسل قوانني الاألمني العام لألمم املتحدة بنسخ من تزويد
 ؛)٢٣) من املادة د()٢((الفقرة الفرعية األموال 

 قة أو جترمي استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غري مستح
عرضها أو منحها للتدخل يف تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال ُمجرَّمة 

 ؛)٢٥وفقًا لالتفاقية (الفقرة الفرعية (أ) من املادة 
 مكانية املصادرة على أساس القيمة يف ليقني القانوين، النص صراحة على إملزيد من ا

 ؛)٣١املادة (أ) من  ١(الفقرة الفرعية نظام مكافحة الرشوة 



 

V.15-06383 13 
 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.20 

  تحسني إدارة املمتلكات اجملمدة أو ول لتنظيم إدارة املمتلكات املصادرةاختاذ تدابري
 ؛)٣١من املادة  ٣احملجوزة (الفقرة 

  ،النصِّ صراحةً على ملزيد من اليقني القانوين، وبالنسبة لغري قضايا غسل األموال
إلجرامية إليها أو ُبدِّلت إمكانية حجز ومصادرة املمتلكات اليت ُحوِّلت العائدات ا

هبا واملمتلكات اليت ُخلطت هبا العائدات اإلجرامية يف حدود القيمة املقدَّرة 
 ؛)٣١من املادة  ٥و ٤(الفقرتان  للعائدات املخلوطة

  ،حجز ومصادرة اإليرادات  صراحةً على إمكانية النصُّملزيد من اليقني القانوين
 ؛)٣١من املادة  ٦رامية (الفقرة واملنافع املتحصلة من العائدات اإلج

 محاية ذا كانوا شهوداً ولتحسني ضحايا إالة لللتوفري محاية فعَّمناسبة  تدابري اختاذ
تفاقية وكذلك المة وفقاً للشهود واخلرباء الذين ُيْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمرَّا

تقام أو انأيِّ عند االقتضاء، من  ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم
 ؛)٣٢من املادة  ٤و ١ تان(الفقر ترهيب حمتمل

 َّقرار مشروع الئحة اإلبالغ عن حاالت جهودها إل استكمال علىع السعودية ُتَشج
(املادة هلا  غمعاملة ال مسوِّأيِّ محاية للمبلِّغني من الفساد بشكل يسمح هلا توفري 

 ؛)٣٣
  نح احلصانة من املالحقة القضائيةإمكانية موعقوبة الإمكانية ختفيف تاحة إالنظر يف 

م الذي يقدم عوناً كبرياً يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمرَّ للشخص
 ؛)٣٧من املادة  ٣و ٢ تان(الفقر وفقاً لالتفاقية

  وكذلك لألشخاص الذين يتعاونون مع العدالة الة تدابري مناسبة لتوفري محاية فعَّاختاذ
انتقام أو أيِّ الوثيقي الصلة هبم عند االقتضاء، من  ألقارهبم وسائر األشخاص

 .)٣٧من املادة  ٤ة (الفقر ترهيب حمتمل
    

    الفصل الرابع: التعاون الدويل   - ٣  
 مـن الصـعب   هنظام شـامل ملكافحـة الفسـاد مـن خـالل التعـاون الـدويل. إالَّ أنَّـ         السعوديةلدى 

يف قضـايا الفسـاد،   بالنسـبة للتعـاون الـدويل    سعودية إجراء تقييم تفصيلي للممارسة املتبعة يف ال
 ذات الصلة.الكافية نظراً لغياب البيانات 
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      مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   - ١- ٣  
  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     

    ) ٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
ام خاصة لتسليم اجملرمني، بل ترعى هذا األمر بشكل ليس لدى السعودية قانون منفصل أو أحك

أساسي أحكام االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف اليت هي حيِّز التنفيـذ، وهـذا ينسـحب علـى     
مـن   ٤٢املادة  تنصَّ، حيث ما قد تتضمنه هذه االتفاقيات من شروط خاصة بازدواجية التجرمي

ة واالتفاقيـات الدوليـة قواعـد وإجـراءات تسـليم      أن حتـدد األنظمـ  علـى   النظام األساسـي للحكـم  
 اجملرمني العاديني.

: مـع اجلزائـر   (مثالوقد أبرمت السعودية جمموعة من االتفاقيات الثنائية يف جمال تسليم اجملرمني 
(مثــل:  كمــا أهنــا طــرف يف عــدد مــن االتفاقيــات املتعــددة األطــراف ذات الصــلة  وباكســتان) 

  .)ليم املطلوبني واالتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون اخلليجياتفاقية اجلامعة العربية لتس
تشتمل آلية تسليم اجملرمني يف السعودية على إجراء قضائي وإجـراء إداري، حيـث يقـدَّم طلـب     و

ا ذإليم، والتسليم بالطرق الدبلوماسية إلحالته إىل النيابة العامة اليت ختتص بالنظر يف طلبـات التسـ  
  ي.ىل امللك الختاذ القرار النهائإ توصيتها رفعت عامة قبول الطلبرأت النيابة ال

كما أشارت السلطات إىل أنه يتم التشاور من الناحية العملية مع الدولـة الطالبـة للتسـليم قبـل     
  رفض الطلب.

بوجـود معاهـدة حيـث جيـوز التسـليم وفقـاً ملبـدأي         تسليم اجملـرمني مشـروطاً   السعوديةال جتعل و
هنـا حتفظـت   إثل واجملاملة الدولية. وال تعترب االتفاقيـة األسـاس القـانوين للتسـليم حيـث      املعاملة بامل

  منها. ٤٤) من املادة ٥على الفقرة (
رة يف معاهدات التسـليم السـارية،   الشروط املقرَّ مة إىل السعودية إىلختضع طلبات التسليم املقدَّو

لعقوبة الدنيا املشترطة للتسليم يف بعض ويتضمن ذلك أسباب رفض التسليم والشروط املتعلقة با
 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي). ٤١و ٤٠املعاهدات (مثل املادتني 

حيتوي النظام األساسي للحكـم علـى ضـمانات للمعاملـة العادلـة، وهـي تنطبـق علـى إجـراءات          و
فقـط   السـعودية  مـواطين  من املطلوبني التجرمي لتسليم ُيشترط ازدواجية عامة، وكقاعدة التسليم.

  .التجرمي ازدواجية غياب يف حىت طلب تسليم األجنيب على املوافقة بينما ميكن
قرار امللك هنائي وال يقبل الطعن، يتمتع املطلوب تسليمه، عندما يواجه بالتهمة، أنَّ وبالرغم من 

ن نفسـه  بكافة الضمانات املنصوص عليها يف قانون االجـراءات اجلزائيـة مبـا فيهـا حـق الـدفاع عـ       
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نفس اجلهة، أي النيابة العامة، قبل رفع األمر  لدىاالعتراض يف وحق توكيل حمام. كما له احلق 
 ىل امللك.إ

  وال تندرج اجلرائم املالية ضمن أسباب الرفض.
  وال تعترب السعودية أيا من أفعال الفساد جرماً سياسيا.

لتسـليم وتبســيط مـا يتصــل هبـا مــن    ومل تتخـذ السـعودية إجــراءات كافيـة للتعجيــل بـإجراءات ا    
  إثباتية.  متطلبات

، بنــاًء علــى شــروط اخلليجــي التعــاون جملــس دوللــإالَّ ، وال تقــوم الســعودية بتســليم مواطنيهــا
  .اخلليجي التعاون جملس دول بني األمنية لالتفاقية قاًوف وكذلك الثنائية االتفاقيات

  .كمة"السعودية مبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا احملاطبق وت
ميكن للسعودية أن حتتجز الشـخص املطلـوب تسـليمه واملوجـود يف إقليمهـا، أو تتخـذ تـدابري        و

مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسـليم، وذلـك بنـاًء علـى أحكـام بعـض االتفاقيـات        
مـن اتفاقيـة الريـاض     ٤٤و ٤٣املـادتني   عـاجل هـذا املوضـوع (مثـل    تحول تسليم اجملـرمني والـيت   

 قضائي).للتعاون ال
لصـادرة عـن احملـاكم األجنبيـة بعـد      من نظام التنفيذ بتنفيـذ األحكـام اجلزائيـة ا    ٩تسمح املادة و
مـن   ١٧عطائها الصيغة التنفيذية وقد عاجلت بعض االتفاقات الدولية هذا األمر (مثـل: املـادة   إ

فيــذ األحكــام تفاقيــة تنا). ومبوجــب اتفاقيــة تســليم اجملــرمني املنعقــدة بــني دول اجلامعــة العربيــة 
، فإنــه يف حالــة ١٩٩٥واإلنابــات واإلعالنــات القضــائية لــدول جملــس التعــاون، املعتمــدة عــام  

دولـة مـن دول اجمللـس، فإنـه يعتـرب كمـا لـو أنـه صـدر يف الدولـة           أيِّ صدور حكـم قضـائي يف   
املطلوب منها التنفيذ من الدول األعضـاء، ويصـبح احلكـم القضـائي واجـب التنفيـذ يف الـدول        

  .  املعنية عضاء طبقاً لإلجراءات امليسرة املنصوص عليها يف االتفاقيةاأل
ــل األشــخاص          ــال نق ــة يف جم ــة واإلقليمي ــات الثنائي ــن االتفاقي ــدداً م ــا أبرمــت الســعودية ع كم

للحريـة بـني دول جملـس     سـالبة اتفاقيـة نقـل احملكـوم علـيهم بعقوبـات      ، مبـا فيهـا   عليهم احملكوم
  .رياض العربية للتعاون القضائياتفاقية الوالتعاون اخلليجي 

  .أحكام االتفاقيات الدوليةعلى بناًء  اجلنائية  نقل اإلجراءاتمكان السعودية القيام بإوب
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    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
الصــادرة  "آليــة عمــل اللجنــة الدائمــة لطلبــات املســاعدة القانونيــة"،األحكــام الــواردة يف م تــنظِّ

باإلضـافة إىل  هـذا   .املساعدة القانونيـة املتبادلـة يف السـعودية   جملس الوزراء، موضوع بقرار من 
مـن   جمموعـة أحكام االتفاقيات الثنائية واملتعدِّدة األطراف حيِّز التنفيذ. وقـد أبرمـت السـعودية    

يـة  تفاقا(مثـل:  واملتعـدِّدة األطـراف    واملغرب والـيمن)  كازاخستان: مع (مثالاالتفاقيات الثنائية 
حـول املسـاعدة القانونيـة    ) تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية لدول جملس التعاون

كمـا تطبـق السـعودية أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد مباشـرةً بغيـاب             املتبادلة.
  ذات صلة. ملساعدة القانونية املتبادلةمعاهدة حول ا

هـي السـلطة املسـؤولة عـن تنفيـذ طلبـات املسـاعدة         القانونيـة اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة و
    القانونية.

دارة ُترســل طلبــات املســاعدة القانونيــة عــرب الطــرق الدبلوماســية، ويف احلــاالت العاجلــة عــرب إ  
نتربول) بوزارة الداخلية. وجيوز للجنة اسـتقبال طلبـات احلصـول    االتصال للشرطة الدولية (اإل

وسيلة اتصال توفر الطلب كتابة، مبا يف ذلك عـن طريـق الفـاكس    أيِّ ب على املساعدة القانونية
أو الربيد اإللكتروين. كما جيـوز يف احلـاالت العاجلـة قبـول طلـب املسـاعدة القانونيـة مشـافهة         

يف أحــوال العربيــة وة وتقبــل الســعودية الطلبــات املقدَّمــة باللغــ  د الطلــب كتابــة.علــى أن يؤكَّــ
  يزية، غري أنه مل يتم إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بذلك.اإلنكلباللغة  استثنائية

حيــث جيــوز  بوجــود معاهــدة مشــروطاًقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة ت الســعوديةال جتعــل و
من آليـة عمـل اللجنـة الدائمـة لطلبـات       ١٧(املادة  وفقاً ملبدأ املعاملة باملثل قدمي هذه املساعدةت

 املساعدة القانونية).
ــادة  و ــة الدائ   ١٥حبســب امل ــة عمــل اللجن ــإ  مــن آلي ــة، ف ــاء  نَّمــة لطلبــات املســاعدة القانوني انتف

 ازدواجية التجرمي هو سبب جوازي لرفض تقدمي املساعدة القانونية.
ــدابري واإلجــراءات املتاحــة يف       و ــة نفــس جمموعــة الت ــة املتبادل ــاح يف ســياق املســاعدة القانوني تت

. وتطبـق نفـس األحكـام علـى طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة         اإلجراءات اجلنائية الداخليـة 
  املتعلقة باألشخاص الطبيعيني واالعتباريني.

ويف حــني ال يوجــد تشــريع متعلــق بتبــادل املعلومــات تلقائيــا، تقــوم الســعودية بــذلك مــع دول  
  .وليس هناك يف نظامها القانوين ما مينعها من القيام بذلك أخرى
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نقـل واسـتقبال   موضوع  من آلية عمل اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية ١٢ة م املادتنظِّو
األشخاص احملتجزين أو الذين يقضـون حكمـا بالسـجن ألغـراض التعـرف أو اإلدالء بشـهادة أو       

مكانيـة مسـاع أقـوال شـخص موجـود داخـل       . كما تنص هـذه املـادة علـى إ   تقدمي مساعدة أخرى
بعقـد جلسـة اسـتماع عـن      بري، أمام السلطات القضائية لدولـة أخـرى  اململكة، بصفة شاهد أو خ

  طريق الفيديو.
وال تعــدُّ الســرِّية املصــرفية وجمــرَّد اعتبــار اجلــرم أيضــاً متصــالً بــأمور ماليــة مــن أســباب رفــض     

كمــا  .مــن آليــة عمــل اللجنــة الدائمــة لطلبــات املســاعدة القانونيــة  ١٥املــادة حبســب  الطلبــات
نفـس اآلليـة علـى تقـدمي أصـول املسـتندات والسـجالت ذات الصـلة، مبـا           مـن  ١٠نصت املادة 

قة عنـها، كنـوع مـن    فيها السجالت احلكومية أو املصرفية أو املالية أو التجارية أو صور مصـدَّ 
 أنواع املساعدة القانونية.

وتلتـــزم حبـــدود اســـتخدام ومتتثــل الســـعودية لطلـــب احلفـــاظ علـــى ســـرِّية الطلـــب ومضـــمونه  
  من آلية عمل اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية). ١٣الواردة فيه (املادة  املعلومات

من آلية عمل اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية على امكانية التشـاور   ١٥تنص املادة و
مع الدولة الطالبة، قبل رفض الطلب أو تأجيـل تنفيـذه، وعلـى ضـرورة إخطـار الدولـة الطالبـة        

  تقرر عدم تنفيذ الطلب أو تأجيل تنفيذه مع بيان األسباب اليت أدت إىل ذلك.يف حال 
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة 
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

تتعاون سلطات إنفاذ القـانون السـعودية مـن خـالل عـدد مـن اآلليـات والشـبكات، مـن بينـها           
  جمموعة إيغمونت.اإلنتربول و

ولــدى الســعودية جمموعــة مــن األدوات لالتصــال والتحليــل علــى الصــعيد الــدويل. وُتســتخدم  
التابعــة  I-24/7قنــوات االتصــال املعتــادة، عــالوة علــى قنــوات ســرِّية آمنــة مثــل قاعــدة بيانــات   

  لإلنتربول ومثل نظام إيغمونت.  
أهنـا  ون املتبادل يف جمال تنفيـذ القـانون. كمـا    وتعترب السعودية هذه االتفاقية مبثابة األساس للتعا

من اتفاقيـات التعـاون يف اجملـال األمـين (اتفاقيـة بـني دول جملـس         جمموعةوقَّعت السعودية على 
كمـا قامـت    .والـيمن) البحـرين وُعمـان   التعاون لدول اخللـيج العربيـة واتفاقيـات مـع كـلٍّ مـن       

 .كِّرات التفاهم مع نظرياهتامن مذ عددبالتوقيع على  التحريات املاليةوحدة 
  مع دول جملس التعاون اخلليجي. م السعودية بتبادل العاملنيووتق
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مــن  الــيت ُترتكــب باســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة الفســاد ي جلــرائم التصــدِّميكــن للســعودية و
لــدى الســعودية قــانون خــاص كمــا ، يف األمــن العــام يــةإدارة مكافحــة جــرائم املعلوماتخــالل 
  ية.جرائم املعلوماتيتناول 

، علــى أســاس ُمَخصــص، وهنــاك حــاالت أن تنشــئ هيئــات حتقيــق مشــتركة وميكــن للســعودية
  رهاب.ية فساد ويف قضايا احتيال مايل وإسابقة قامت فيها بذلك مبا فيها يف قض

نظـام اإلجـراءات   وفيما يتعلق جبرائم الفساد، ميكن تطبيق أساليب التحقيق اخلاصـة الـواردة يف   
، مبا يف ذلك مراقبـة االتصـاالت وتسـجيل األحاديـث، وذلـك بعـد احلصـول علـى إذن         يةاجلزائ

اسـتخدام  جتـارب سـابقة يف    سـعودية للـدى ا بذلك من رئـيس هيئـة التحقيـق واالدعـاء العـام. و     
يف قضايا فساد، بناًء على اتفاقيات ثنائية أو وفقاً ملبـدأ املعاملـة باملثـل،    أسلوب التسليم املراقب 

  قضايا.هكذا العمليات السرِّية يف ا استخدام كما ميكنه
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
إمجاالً، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف تنفيـذ الفصـل            

  الرابع من االتفاقية:
 السعودية للتعامل مع  اليت تستخدمهالة والشاملة املفصَّعلى اآللية ستعرضون يثين امل

  ).٤٦املادة ( املساعدة القانونية املتبادلةطلبات 
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
 من شأن اخلطوات التالية تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:

  لديها حبيث يتيح هلا مجع دارة القضايا وإتوصية السعودية بأن تكيِّف نظام املعلومات
مبا يف ذلك  ،بشأن طلبات التعاون الدويل وتقدمي إحصاءات أكثر تفصيالً بيانات

 زمين لالستجابة هلذه الطلبات؛الدول اجل
 اصة تنظم موضوع ُتشجَّع السعودية على أن تنظر يف اعتماد تشريع أو أحكام خ

من  ٤٤جراءاته بشكل تفصيلي ومبا يتماشى مع أحكام املادة تسليم اجملرمني وإ
 االتفاقية؛
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  إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات إثباتيةبالسعي إىل التعجيل 
، ٤٤(املادة  )تطلبات و/أو مبادئ توجيهية داخلية(مثالً: عرب اعتماد منوذج حيدد امل

 )؛٩الفقرة 
  القيام بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة املركزية وباللغات املقبولة لدى

 ١٣، الفقرتان ٤٦فيما يتعلق بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة (املادة  السعودية
 ).١٤و

  


