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Ref: Paris 21/05/2020

Subject: Update on the Case of the Saudi Journalist Jamal Khashoggi 

Dear Sir, 

The Saudi Permanent Delegation to UNESCO presents you its compliments and best regards, and in 
reference to your letter (ref: CI/FEJ/2020/344) dated the 2nd of April, concerning the information on 
the case investigation of the Saudi journalist Jamal Khashoggi. And in reference to our letter (ref: 
19-2582) dated the 12th of December 2019 concerning the reply of the Saudi Government to your 
letter requesting additional information on the same topic (ref: CI/FEM/FOE/fr/ 2019/38) dated the 
15th of May 2019. 

Please find attached the answer of the Saudi Government (in Arabic).  

Please accept the assurances of my highest consideration.  

        

               Haifa Al Mogrin 

        

       Permanent Delegate of the Kingdom of  

        Saudi Arabia to UNESCO  
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بــعد دراســة املــوضــوع واالطــــــالع عــلى مــا تــوافــر مــن وثــائق، ومــعلومــات، واســتكماالً ملــا ورد فــي الــتقريــر 

املرسل سابقا للمديرة العامة لليونسكو بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ فقد تبني ما يلي:

: فـيما يتعلق بـاإلجـراءات الـقانـونـيـة الـتي تتخـذهـا حـكومــــة املـملكة فـي التحقيــق فـي قـضية الـصحفي  أوالً

السـعودي / جمال خاشقجي (رحمه اهلل).

اســتكماالً ملــا ســبق مــن إيــضاح ملــوقــف املــملكة مــن هــذه الــقضية، وبــيانــاً لــإلجــراءات املتخــذة فــيها، وإيــضاحــاً لــلتجاوزات غــير 

املسـبوقـة لـإلجـراءات املـتبعة لـعمل املـقرريـن الـخواص فـي الـتقريـر الـذي أعـدتـه املـقررة الـخاصـة املـعنية بـحاالت اإلعـدام خـارج 

القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً / أنييس كاالمار، بشأن هذه القضية، وموقف اململكة منه.

فنود إيضاح املستجدات اآلتية: 

تـم مـحاكـمة املـتهمني وعـددهـم (١١) مـتهماً فـي هـذه الـقضية فـي مـحكمة الـدرجـة األولـى مـن خـالل دائـرة مـؤلـفة مـن ثـالثـة (١)

قـــــضاة يـــــنظرونـــــها نـــــظراً مشـــــتركـــــاً وفـــــقاً لـــــلمادة (٢٠) مـــــن نـــــظام الـــــقضاء، وفـــــي عـــــدة جـــــلسات تـــــم الـــــتقيد فـــــيها بـــــأصـــــول 

املــحاكــمات الــعادلــة، بــما فــيها ضــمان تــمتع أطــراف الــدعــوى (املــتهمون ومــحامــوهــم، واملــدعــي بــالــحق الــخاص، واملــدعــي 

الـعام)، بجـميع حـقوقـهم الـتي كـفلتها أنـظمة املـملكة الـتي تـتفق مـع املـعايـير الـدولـية لـلمحاكـمة الـعادلـة، وبـعد سـماع أقـوال 

جـــميع األطـــراف وتـــقديـــم جـــميع الـــدفـــوع مـــشافـــهة وكـــتابـــة، واالطـــالع عـــلى األدلـــة ومـــحاضـــر الـــقبض واالســـتدالل، واكـــتفاء 

جـميع األطـراف بـما قـدمـوه، وعـدم رغـبتهم فـي اإلضـافـة، أقـفلت الـدائـرة نـاظـرة الـقضية بـاب املـرافـعة، وبـعد دراسـة الـقضية 

أصدرت الدائرة حكم ابتدائي يقضي بما يلي:

الــقتل قــصاصــاً بــحق خــمسة أشــخاص مــن املــتهمني، وهــم املــباشــرون واملشــتركــون فــي مــقتل املــجني عــليه املــواطــن/ ا.

جمال خاشقجي (رحمه اهلل).

 ســجن ثــالثــة مــتهمني آخــريــن لتســترهــم عــلى هــذه الجــريــمة ومــخالــفة األنــظمة، ملــدد مــتفاوتــة تــبلغ فــي مجــملها (٢٤) ب.

عاماً.

ردت الـدائـرة طـلب املـدعـي الـعام الـحكم بـعقوبـة تـعزيـريـة عـلى ثـالثـة مـن املـدعـى عـليهم لـعدم ثـبوت إدانـتهم فـي الـقضية ج.

في الحق العام والحق الخاص.

واعــترض املــدعــي بــالــحق الــخاص واملــدعــي الــعام عــلى الــحكم ورفــعت أوراق الــقضية ملــحكمة االســتئناف الجــزائــية، وال زالــت 

القضية منظورة لديها.
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والجـديـر بـالـذكـر أن الـدائـرة الـتي تـنظر الـقضية فـي مـحكمة االسـتئناف الجـزائـية مـؤلـفة مـن خـمسة قـضاة وفـقاً لـلمادة (١٥/١) 

مـن نـظام الـقضاء، ويـبلغ الـخصوم بـالـحضور فـي الجـلسة الـتي تحـددهـا وفـقاً لـلمادة (١٩٧/١) مـن نـظام اإلجـراءات الجـزائـية، 

وتـــنظر هـــذه الـــدائـــرة فـــي طـــلب االســـتئناف اســـتناداً إلـــى مـــا فـــي املـــلف مـــن األوراق ومـــا يـــقدمـــه الـــخصوم إلـــيها مـــن دفـــوع أو 

بـيانـات جـديـدة لـتأيـيد أسـباب اعـتراضـهم املـقدم فـي املـذكـرة، وتـحكم بـعد سـماع أقـوال الـخصوم فـي طـلب االسـتئناف بـتأيـيد 

الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض، وذلك وفق املادة (١٩٧/٢) من النظام. 

فـــي مـــرحـــلة الـــتحقيق حـــفظت الـــنيابـــة الـــعامـــة الـــدعـــوى بـــحق عشـــرة أشـــخاص آخـــريـــن وأمـــرت بـــاإلفـــراج عـــنهم لـــعدم كـــفايـــة (٢)

األدلـة، وذلـك وفـقاً لـلمادة (١٢٤) مـن نـظام اإلجـراءات الجـزائـية، والـنيابـة الـعامـة جـزء مـن السـلطة الـقضائـية فـي املـملكة، 

ولــها االســتقالل الــتام فــي مــزاولــة مــهامــها بــما يــضمن مــباشــرة عــملها بــكل حــياد دون الــتأثــير عــليها، ولــيس ألحــد الــتدخــل 

في عملها وذلك وفقاً لنظام النيابة العامة.

ويــمثل الــحكم الــصادر بــحق املــتهمني اســتقاللــية ونــزاهــة وكــفاءة الــقضاء فــي املــملكة، وحــسن ســير الــعدالــة، وعــدم اإلفــالت مــن 

العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة اململكة وفي مقدمتها النظام األساسي للحكم.

ثـانـياً: فـيما يتعلق بـاإلجـراءات الـتي اتخـذتـها حـكومـة املـملكة لـتعزيـز سـالمـة الـصحفيني ومـكافـحة اإلفـالت 

مــن الــعقاب بــما فــي ذلــك اإلجــراءات املتخــذة لــرصــد املــخاطــر املــرتــبطة بــنوع الــجنس ومــعالــجتها، بهــدف 

مشاركة املمارسات الجيدة.

ســــبق الــــبيان إن أنــــظمة املــــملكة تحــــمي وتــــعزز الــــحق فــــي حــــريــــة الــــرأي والــــتعبير، وتــــكفل لــــكل إنــــسان بــــمن فــــيهم الــــصحفيني 

والــعامــلني فــي الــقطاع اإلعــالمــي مــمارســة هــذا الــحق، وتــضمن عــدم اإلفــالت مــن الــعقاب، وال تــفرق بــني الــرجــل واملــرأة فــيما 

يــتعلق بــاإلجــراءات الــخاصــة بحــمايــة الــصحفيني مــن املــخاطــر، وكــذلــك بــيان اإلجــراءات املتخــذة بهــذا الــخصوص، وذلــك وفــق 

التفصيل الوارد في الرد السابق.

ثـالـثاً: فـيما يتعلق بـمدى إمـكانـية مـوافـقة حـكومـة املـملكة عـلى نشـر املـعلومـات الـتي تـقدمـها حـول سـالمـة 

الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب على املوقع اإللكتروني لليونسكو، لغرض الشفافية. 

فـيما يـتعلق بـاملـعلومـات املـشار إلـيها فـهي مـعلنة ومـنشورة فـي املـواقـع اإللـكترونـية الـحكومـية وغـيرهـا، ويـمكن نشـرهـا فـي املـوقـع 

اإللكتروني ملنظمة اليونسكو.
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Subject: Update on the Case of the Saudi Journalist Jamal Khashoggi 
 
After studying the case and reviewing the available documents and information, and as a 
follow up to the report previously sent to UNESCO’s Director‐General on December 12, 2019, 
it was found that:  
 
First: Regarding the legal measures taken by the Kingdom’s government in investigating the case of 
the Saudi journalist Jamal Khashoggi (may God have mercy on him).  

 
As a follow up to the previous clarification about the Kingdom's position on this issue, and an 
explanation of the measures taken, plus a clarification of the unprecedented encroachment of 
procedures for the work of special rapporteurs in the report prepared by the United Nations Special 
Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Agnès Calamar, on this issue, and the 
Kingdom's position on it.  
 
We would like to clarify the following developments: 
 
1) The 11 accused in this case were tried in the court of first instance through a circuit consisting of 
three Judges to rule jointly accordingly to item 20 of the justice system, and this was done through 
several hearings adhering to fair trials, to ensure that the parties to the case (the accused and their 
attorneys, and the private and public prosecutors), have all their rights guaranteed by the Kingdom’s 
regulations that are consistent with international standards for fair trial. After hearing the statements of 
all parties present, all defenses verbally and in writing, and examining the evidence and records of arrest 
and inference, and after all parties had nothing additional to add, the Chamber closed the case for 
argument.  After studying the case, the Chamber issued a preliminary ruling, according to which: 
 
a. Murder against retribution against five of the accused persons, who were direct and complicit in the 
killing of the victim, the citizen /Jamal Khashoggi (may God have mercy on him). 
 
B. Imprisonment of three other accused persons for covering up this crime and violating regulations, for 
varying periods, totaling 24 Year. 
 
C. The Chamber responded to the Prosecutor's request for a discretionary sentence of three of the 
defendants for not being found guilty in the case in public and private right. 
 
The Special Right Prosecutor and the Public Prosecutor objected to the ruling and the case papers were 
filed with the Criminal Appeals Court, and the case is still pending. 
 
It is worth noting that the body that looks into the case in the Criminal Appeals Court is composed of 
five judges according to Article (1/15) of the Judicial System, and the litigants are notified to attend the 
session that it determines according to Article (1/197) of the Criminal Procedure System,  and this 
department considers the appeal on the basis of what is in the case file and what the opponents submit 
to it, or any new statements to support the reasons for their objections presented in the memorandum. 
After hearing the opponents' appeal statements, it decides according to article (2/197) of the system. 
 
During the investigation phase, the Public Prosecution filed the case against ten other people but 
ordered their release due to insufficient evidence, according to Article 124 of the Criminal Procedure 



Law. The public agency is part of the judiciary in the Kingdom, and it has complete independence in the 
exercise of its functions in a manner that guarantees direct neutrality without affecting it, and no one 
has any interference in that, for the public prosecution system. 
 
The verdict against the accused represents the independence, impartiality and competence of the 
judiciary in the Kingdom, the proper functioning of justice, and the lack of impunity, which are principles 
stipulated in the Kingdom’s regulations, foremost of which is the basic system of government. 
 
Second: With regard to the measures taken by the Kingdom’s government to enhance the safety of 
journalists and combat impunity, including measures taken to monitor and address gender‐related 
risks, with a view to sharing good practices. 
 
As previously stated, the Kingdom’s regulations protect and promote the right to freedom of opinion 
and expression, and guarantee every person, including journalists and media workers, the exercise of 
this right, and ensure that there is no impunity, and does not differentiate between men and women in 
relation to procedures for protecting journalists from risks, as well as clarifying procedures taken in this 
regard, according to the details mentioned in the previous response. 
 
Third: With regard to the extent to which the Kingdom’s government can agree to publish information 
it provides on the safety of journalists and the issue of impunity on the UNESCO website, for the 
purpose of transparency. 
 
With regard to the information referred to, it is already published on government websites and other 
websites, and can be published on the website of UNESCO. 
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