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 ملخص الرسالة
ة يف  تطبيقيّ ة احلماية اإلجرائّية اجلنائّية اخلاصة ابألجنيب دراسة أتصيليّ تناولت يف هذا البحث موضوع ) 

إبراز دور الدولة يف محاية حقوق األجنيب يف كافة مراحل الدعوى اجلنائية،  فيه ( وقد حاولت ظام السعودي النّ 
وقد قسمته إىل مبحث مستنًدا يف ذلك على ما جاء به التشريع اإلسالمي الذي اختذته اململكة دستورًا هلا، 

  .ا ونظامً  افقهً و  التعريف مبصطلحات البحث لغةً  ، تناولت يف املبحث التمهيديمتهيدي وأربعة فصول 
تناولت حقوق املتهم األجنيب يف مرحلة االستدالل، وقد تضمن حقه يف حفظ كرامته   الفصل األول ويف

اإلنسانية وعدم أخذه ابلشك والظن، كما استعرضت فيه تفصيالً وعلى ثالثة مباحث احلقوق اليت تعد خاصة به  
عن حقوق املتهمني بصورة عامة، وذلك ليس متييزًا له، وإمنا حماولًة للوصول إىل أعلى قدر  دون سواه، واليت ختتلف 

   .امن احملافظة على ضماانته املصانة شرًعا ونظامً 
احلماية اإلجرائية لألجنيب يف مرحلة التحقيق، كون التحقيق اجلنائي يهدف إىل   الفصل الثاينتناولت يف مث 

كشف حقيقة اجلرمية؛ ملعقابة من يثبت عليه فعلها، ومحاية مصاحل اجملتمع بوجه عام، وقد اشتمل هذا الفصل 
ثاين تناولت فيه تفتيش  على ثالثة مباحث، أوهلا تناولت فيه احلماية اإلجرائية لألجنيب أثناء جلسات التحقيق، وال 

األجنيب يف مرحلة التحقيق، وأن األصل يف التفتيش أنه اعتداء على حرمة حياة الفرد اخلاصة وأسراره، ومن أشد  
اإلجراءات اجلنائية مساًسا هبما، أما آخر مبحث فتناولت فيه اآلاثر النظامية املرتتبة على األجنيب يف مرحلة  

   .اء إببعاده التحقيق كمنعه من السفر واإليص
تناولت احلماية اإلجرائية لألجنيب يف مرحليت احملاكمة وتنفيذ العقوبة، وقسمته على   الفصل الثالثويف 

ثالثة مباحث، أوهلا تناولت فيه حقوق األجنيب يف مرحلة احملاكمة، ومنها أن تُتلى عليه الئحة الدعوى بلغٍة 
انة مبحاٍم ليدافع عنه، وأّن على احملكمة أن تعنّي له حمامًيا على  يفهمها بواسطة مرتجم، كما أّن له احلق يف االستع

ا املبحث الثاين فتناولت فيه احلماية اإلجرائية لألجنيب يف مرحلة تنفيذ ة، أمّ ماديّ  نفقة الدولة إن مل يكن ذا قدرةٍ 
   .العقوبة، مث تناولت يف املبحث الثالث إبعاد األجنيب املدان عن اململكة 

جهود اململكة يف محاية احلقوق اخلاصة ابألجانب، وقسمته على ثالثة  الفصل الرابعيف تناولت  كما
مباحث، أوهلا تناولت فيه جهود اململكة الدولية واحمللية املعنية حبماية احلقوق اخلاصة ابألجنيب، وقد أوضحت فيه  

نيب، كما تناولت يف املبحثني اآلخرين محاية  األنظمة احمللية اليت عنت ابحلقوق واحلرايت اليت أقرها العامل لصاحل األج
  .األجهزة احلكومية وغري احلكومية حلقوق األجانب يف اململكة 

عديدة كان من أمهها: أّن االختالف يف إتيان بعض اإلجراءات اجلنائية بني بنتائَج  ت هذا البحثمثّ ختم
  عدًدا من  تُ كما اقرتَح  ، حيكمه الصاحل العام املواطن واألجنيب ال يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان، بل 

منها: أن  يُ َنصَّ يف نظام اإلجراءات اجلزائية على وجوب تواجد مرتجم يف احملاكمات اجلنائية كان التوصيات 
 اخلاصة ابألجانب من غري العرب. 
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Abstract 
This research discusses subject of (the criminal procedural protection for a foreigner as an 
applied study in the Saudi system). Also I tried to highlight the role of the state in protecting 
the rights of the foreigner in all stages of the criminal lawsuit, based on what was stated in the 
Islamic legislation that the Kingdom has adopted a constitution for, and has divided it into an 
introductory topic and four chapters. In the introductory topic, I dealt with the definition of 
search terms in language, juristic and systematic convention . 
In the first chapter I highlighted the rights of the foreign defendant in the stage of reasoning, 
which included his right to preserve his human dignity and not take it with suspicion, as I 
reviewed in detail and on three investigations that are his own and not other, and which differ 
from the rights of the defendants in general, and this is not a distinction to him, but a try to reach 
to the highest degree of maintenance of its guarantees, legally and systematically . 
Also in the second chapter I highlighted the procedural protection for the foreigner at the 
investigation stage, since the criminal investigation aims to discover the truth of the crime, to 
punish those who are proven to have committed it, and to protect the interests of society in 
general. The foreigner is in the investigation stage, and the basic principle in the inspection is that 
it is an assault on the privacy of the individual's life and secrets, and one of the most severe 
criminal actions affecting them, but according to the other section dealt with the arise systemic 
effects upon the foreigner in the investigation stage such as prevention him from travel and 
recommendation for deportation. 
In the third chapter it dealt with the procedural protection of the foreigner in the two stages of 
trial and execution stages of the punishment, and divided it into three sections, the first of which 
dealt with the rights of the foreigner at the trial stage, and that the list of the case should be read to 
him in a language that he understands by an interpreter, and he has the right to have a lawyer to 
defend him, and that he should The court appointed a lawyer for him at the expense of the state if 
he did not have financial ability, while the second topic dealt with procedural protection for the 
foreigner at the stage of carrying out the punishment, and then dealt with in the third topic 
removing the convicted foreigner from the Kingdom . 
Also in the fourth chapter I highlighted the efforts to protect the rights of foreigners, and divided 
it into three sections, the first of which dealt with the Kingdom's international and domestic 
efforts to protect the rights of foreigners, and it clarified in it the local regulations that concerned 
the rights and freedoms approved by the world for the benefit of the foreigner, and also in other 
subjects discussed the protection of agencies governmental and non-governmental rights of 
foreigners in the Kingdom . 
Then I concluded this research with many results, the most important of which were: The 
difference in the introduction of some criminal procedures between the citizen and the foreigner 
is not inconsistent with the principles of human rights, but is governed by the public good, as I 
suggested a number of recommendations, including: the system of criminal procedures should 
include the legislation for the availability of a translator in criminal trials for non-Arab foreigners. 
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 شكر وتقدير
اس، وفي الكتاب العزيز أن اشكر لي ولوالديك،         ر  هللا من لم يشكر الن 

 
ال يشك

ا لهما، و    هذا شكر 
مت اإلهداء لوالدي  والذي أرجو أن يكون  بعد وبعد أن قد 

،شكر املولى عز وجل، املتفضل بجليل النعم، وعظيم الجزاء  ، وشكري لوالدي 

نهي من وج   إلى كل   ،العرفانالشكر و تقدم ببالغ االمتنان، وجزيل أي أن ل يطيب

 
 
   .مني، وأخذ بيدي في سبيل إنجاز هذا البحثوعل

عبد /الدكتور على هذا البحث شرف سعادة امل كثيٍر من ذلك خص بأو             

بن عبد القادر بن علي الوهاب بن عبد الكريم املبارك، وفضيلة الدكتور/ 

 ال فهما عثمان رمضان،
 
  جميعلي في  ما، بحسن إرشادهابوصو   اوتابع امقو   انذل

 الهما مراحل البحث، و 
 
، وصبره  رص املعلمح   ماوجدت في توجيهاته انذل

  الصادق.

م  كما              عظيم  أتقد  ني بالعلم واملعرفة، من أمد   إلى كل   ،الشكر والعرفانب 

اته مني  تساندني بدعواته الصادقة، و كل من ، و النصح والتوجيه وأسدى إلي  

 الخالصة.

 ..  الباحث  
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 ةـــــمدّ  ــقــــــــم  

عليه  نا حممدٍ نبيّ  ،عنيخلق هللا أمجالم على أشرف والصالة والسَّ  ،احلمد هلل رب العاملني
  .وبعد. ،متسلي ال أتم وعلى آله أفضل الصالة و 

أطهر  وجوِد بفت يت وتشرّ حظ حيثُ  ،على هذه البالد املباركة -جلعز و - هللا لقد منَّ 
وفيها   ومولد سيد البشرية ،مهبط الوحي وأرض الرسالةَفهي  ،أرِضها ىعل بقاع املعمورة

مث زاد   ،كة املكرمة ومشاعرها املقدسةوذلك مبِ  ،الذي هو أوَُّل بيٍت وضع للنَّاس ةالربيّ  بيت ربّ 
 نبيائه ورسلهأا أبن جعل هبا مسجد خات ا وتكرميً ا وتعظيمً هللا تبارك وتعاىل هذه البالد تشريفً 

  وتنري  ،مجيع األمصار لتصل إىل اإلسالِم؛مدينته اليت انتشرت منها رسالة جعَل فيها و
ة ا لكافّ جعلها موردً مثَّ  ،تعاىل هلا اهلداية والصالح والنجاة األفئدة والصدور اليت أراد هللا

هذِه البالد أتوي األفئدُة وتقصُد؛ لتشهد املنافع وتذكر  ؛ فإىلبقاع األرض املسلمني من شّت 
 .تعاىل اسم هللا

عليها  ن منَّ أب ، عصران هذاعلى هذه البالد حّت  -وجلّ  عزّ -نِعُمُه وآالُؤُه مث توالت 
، ساهتايف إعمار مقدّ  أو مااًل  امل تّدخر جهدً  رشيدةٍ  حكيمةٍ  ة بقيادةٍ وعلى سائر املسلمني كافّ 

أنظار  خبأ ببطنها من الكنوز ما جعلها حمطّ  أبن  كما أغناها   ،وازدهارها ويف تنميِة تلَك الِبالدِ 
ِّيَشۡ ﴿  مسلمنَي؛ فاملسلمونمن مسلمني وغريِ  ،قاطبةً  دول العامل  ﴾لَُهمۡ ۡفِّعََۡمَن َۡۡهُدوا ۡل 

نيا،(28)احلج: "منافع الدنيا  -مارضي هللا عنه-قال ابن عباس ، وغريهم ليتزوَّد من الدم
دن والربح وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البُ  ،خرة فرضوان هللاا منافع اآلأمّ  ،واآلخرة

عت دت املصاحل وتنوّ حت تعدّ  ،ليستفيد والفقري ،ليستزيد فيقصدها الغنم  ،(1) والتجارات"
وهذا  ،اأو زائرً  امعتمرً أيتيها ك ا وذلحاج  إليها قدم يَ  فهذا ،سعت البشريةاألهواء واملبادئ واتّ 

حت  ،سواها ابل ومل يعرفوا أرضً  ،ترعرعوا فيهاوَ  ها،ؤهم فيابآد قد ولِ  وكثري   ،لغرض العمل مقيم  
 كافة  ث األنظمة اليت تقّنن وتبنّي ابستحدا ،مين هلا مواكبة عجلة التقدّ على املسريّ  اصار لزامً 
 ،وإدارة ذلك الشَّأن استقباهلم ومغادرهتمفمنها ما كان لتنظيم  ،فيها قيمنياملو  هاار أحوال زوَّ 

  .أرضها ىعل قامتهمشؤون إب ومنها ما هو مرتبط  

هذه  أرض ىعلت أعداد األجانب غلبفقد  ِمن ها، سقُت طَرفًا من أسبابٍ ا سبق مَ ولِ 
 شهدَ تَ  ويلزم من وجوِد هذه النِّسبة أن ،(2) قاِطن أر ِضهاإمجايل عدد من  %37نسبة ل البالد
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يف عصران  يُط َلُق عليِه  مبا ترتبطُ  كبريةً   معدالتٍ اليت يُعدم الغريُب أحد أطراِف النِّزاِع فيها رمية اجلَ 
 . األجنيباحلديث: 

 اخلَاصَّةِ ظامية النّ  اتجراءاإلل الدولة يف تنفيذ تدخّ  يستدعياألمر الذي  َوهذا
إىل تضييق نطاق  يؤّديا مّ  ،املعمول هبا يف اململكة األنظمة وأ اإلسالميَّة للشريعة ملخالفابِ 

نظمة اليت األ سنّ ا على الدولة مً حتصار ف ،معينةٍ  لفرتاتٍ  إحَدامها أو احلرمان من ،ة واحلركةاحلريّ 
 ،أحدمها ام حنواالهتّ حلظة توجيه  ذمن ،وحتفظها -كان أم أجنبيا  امواطنً -هم حتمي حقوق املتّ 

 . ته منهسب إليه أو تربئدانته مبا نُ إىل حني إ

موضوع  دراسةَ  -من املوىل املعني بعد عونٍ  -ُت يف هذه الرسالة تناولومن هذا املنطلق      
يف  الدولةبراز دور إ تُ حاول  ، وقد  السعودينظام جنيب يف الة ابألاخلاصَّ اجلنائية جرائية اإلاحلماية 

ما جاء  يف ذلك على ادً ستنِ مُ  ،ائيةنيف كافة مراحل الدعوى اجل انب خاصَّةً ألجَ محاية حقوق ا
، وعلى ذا اجلانبهبة املعنيّ  وعلى األنظمة ،ا هلااململكة دستورً  ذتهُ ي اختّ لذا سالميم اإل بِه التَّشريعُ 

 ال سيما وأنّ  ،ذات العالقة هبذا الشأنالصادرة من اجلهات والتعليمات والقرارات األوامر 
يف   همات التعامل معإجراءيف تنظيم  مباشرٍ  همت بشكلٍ أس  اليت  النظاميةُ  األخرية هي األدواتُ 

وغريه من األنظمة ذات  (1) اجلزائية اتجراءاإلنظام  وأنّ  خاصةً  ،ائيةنمراحل الدعوى اجل فةكا
 بشكلٍ  تفّرق بني املواطن واألجنيبّ  وململ تَ ف ِصل  -وضوع كنظام السجن والتوقيفالصلة ابمل

ومدى  ،بينهمافرقة اخلالف والتّ  ع عن حملّ البحث والتتبّ اختيار هذا ا دفعن إىل مّ  ،ملحوظٍ 
ٍر تها وصان حقوقهِ  ىعل هاأنظمتُ  ت  ظافَ حَ كيَف و  ،هم األجنيبتّ ماانت املمحاية اململكة لضَّ  بقد 

 .  التوفيق ومنه املعونة والّسداداهللبف ،حيفُظ كيانَُه اإلن ساينّ 
 ة البحث: أمهيّ 

عن قوة  يّ احل تعبريال اكوهن  "ةاجلنائيَّ جرائية اإلاحلماية "البحث هذا موضوع ة أمهيّ  جاءت   .1
 لعدالة، وهبا تتحّققعن طريق ا يةواجلهات القضائ األمنيةالنظام يف مقاومة احن راف األجه زة 

ك احلقوق ، تلاإلنسانذات الصلة الوثيقة حبقوق ه من املوضوعات كما أنّ   ،سيادة النظام
 ،ت األنظم ةسنّ ا من االهتمام، و ا وافرً وأولتها قدرً  ،ة على صيانتهاالت ي دأب ت البشريّ 

 .وصيانتهاها تمأّكدت على حر ات اليت االتفاقَ و  املعاهدات وعق دت
اململكة على حتقيقها يف طلعات والرؤى اليت دأبت القيادة العليا التّ واكب موضوع البحث  .2

حت  اكبريً ا  اهتمامً حيث أولتها  ،القضائيةاألمنية واجلهات األجهزة  وإجنازها فيما خيصّ 
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سبيل املثال  ىعلومنها  ،م2030ا للرؤية الطموحة للمملكة ة وفقً األهداف املرجوّ تصل إىل 
خمالفي ب اخلطة الوطنية الشاملة لتعقّ "ابملوافقة على القاضي  (1) الكرمي يسامال مرٍ األ

من رغبة خادم احلرمني نه " وما تضمّ  احلدودنيمأتَ و وضبطهم،  والعمل اإلقامةأنظمة 
وزارة الداخلية مبا  قطاعاتبتزويد  (2) اإلنسانهيئة حقوق  تقومأبن  -أيّده هللا -الشريفني 

 ،ب مراعاهتا إلكمال إجناح احلملة الوطنية الشاملةات يتطلّ من قوانني وأنظمة واتفاق اهيلد
 وإن  حّت  ،على أرضها على اهتمام قيادة اململكة ابألجانب صرحية   واضحة   ويف ذلك داللة  

 ألنظمة.      ل ةٍ الفَ يف حمّل خمُ كانوا 
من  -دون تثّبتٍ  االيت ُتطلق جزافً  -ةداعيات السلبيَّ التَّ بعض على  اعملي   ردَّ و  ،البحث عالَ  .3

وذلك  حقوق األجانببعدم مراعاة  هلا امهمواهتّ  ،الد احلرمنيبعض احلاقدين على بِ قبل 
 ،امكانة اململكة عاملي  اليت تقتات على احملاوالت البائسة لزعزعة  عالمية اهلّدامةعرب املنابر اإل

 .  الداخليواستقرارها ها أمنالنيِل من و 
أعداد األجانب يف  كثرةُ  ؛ي على موضوع البحث أمهيًة ابلغةفِ ض  يُ  مّاليس يغيُب أن  .4

ليه من إشارة اإل تسبق ىل ثلث عدد ساكنيها حبسب ماإ امؤخرً  ي وصلَ ذوال ،اململكة
ائية للجرائم ناملعدالت العالية اليت تسجلها األجهزة املعنية بتطبيق األنظمة اجلو  ،تحصاءاإ

مدى   وتبيانَ  ،ةً دراساألمر يستوجب  وهذا ،اململكة على أرضاملرتكبة من قبل األجانب 
، ومناقشته به ذلك منهاومراجعة ما قد يتطلّ  ،منهمهمني ولة لضماانت املتّ أنظمة الدَّ  محايةِ 

 . الوجه الذي خيدم هذا اجلانب املؤثر ىعل

 أسباب اختيار املوضوع: 
 : يتما أيفي يسوُق بعًضا منها ،هذا املوضوعالبحث يف الختيار  الباحَث أسباب  متعدِّدة   دفع

عدٍد  جهل من  -اإلنسانكأخصائيٍّ بقضااي حقوق - ملسه خالل قيامِه أبعمال وظيفتهِ ما  .1
 ضماانتٍ  مهل كفلُ تَ ا أهنّ  مدراكهإوعدم  ،واألوامر والتعليمات ابألنظمةنب ااألجمن  كبريٍ 
ميت أحسَن تطبيُقها،  ائيةنواحلفاظ على حقوقهم يف كافة مراحل الدعوى اجل حلمايتهم ؛عّدةٍ 

  . وسأل هؤالء عن ذلك

 

 وطٍن بال خمالٍف(. ه  القاضي ابملوافقة على مشروع خطة )محلة9/12/1437( واتريخ 59278) :األمر السامي الكرمي رقم - 1
 :هيئة  حكومية  مستقلة إداراي  ومالي ا، معنية  حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف اململكة، أنشئت مبوجب قرار جملس الوزراء رقم - 2
ه  لتصبح مرتبطًة 5/٦/1437( واتريخ 237) :ه  وعّدل تنظيمها مبوجب قرار جملس الوزراء رقم8/8/142٦( واتريخ 207)

  وأمد يف عمرِه.حفظهُ هللاُ –مباشرًة ابمللك 
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هم بعض وتواطؤُ  ،احلكومية جتاه األجانب األجهزةمن قبل بعِض العاملني يف  ةُ السلبيَّ  ظرةُ النّ  .2
  متكينهم من التمّتع هبا.عدم ، و يف محاية حقوقهم وإبرازها هلم

ة واجلهات ألجهزة األمنيَّ ا ةُ تلتزم هبا كافّ  -نةمعيَّ  وفق آلياتٍ - عادلةٍ  حلولٍ  إجيادعلى  العملُ  .3
من  اومتكينهم فعلي   ،مة حقوقهبكافّ  -خاصَّةً -انباألجهمني أو املدانني املتّ  تزويدل ؛ةالعدليَّ 
 . ع هباالتمتّ 

هم ة بني املتّ ائية املعمول هبا يف اململكناجل اتجراءاإلفرقة يف إبراز مكامن التّ يف  الرغبةُ  .4
ت إىل هذه باب اليت أدّ ومعرفة األس   ،، وإظهارهاأو املدان منهما جنيبّ هم األاملتّ بني املواطن و 

 ها. ورائ من ةف احلقيقياهدوإظهار األ ،التفرقة
 ،-دانتهأو حت بعد إ-هم األجنيبجه املتّ اليت توا اتجراءاإلالعديد من مناقشة يف  غبةُ الرّ  .5

 ،معاجلة ما قد يطرأ من خللٍ  يف مهِ س  احللول اليت تُ  على إجياد والعملُ  وإعادة دراستها،
على  مزاولَِتِه ِفعلي او  ،أم يف طريقة تطبيقه ،من أدواتهأداٍة  ةأيَّ يف  مأ ،أكان يف النظام سواءً 

 أرض الواقع. 
 أهداف البحث: 

من األهداف يسوُق بعضها  مجعٍ  إىل هذا املوضوعمن دراسة  لَ وصّ تيَ  هدف الباحُث أن
الِ  ىالنَّحو اآليت عل ىعل ِه اإلمج    :  َوج 
 م، َوِِباصَّةٍ ضماانهت مجيع ىعل فتعرم لاو  ،همنية املتّ يف محاية حقوق كافّ  جهود اململكة برازُ إ .1

 ،وقراراهتا وتعليماهتا، وَتعريفهم هبا كفلتها أنظمة الدولة  وهي أن ظمة  قد منهم، هم األجنيباملتّ 
ا لتطلعات وفقً  عملي اعلى تطبيقها وتنفيذها ني األشخاص املعنيّ  حثّ و  ،هاها وإبرازُ وحتديدُ 

 هللا.  قيادة رعاهاال
هبذه  تليقُ  -امرم واالهتّ اجلُ   وهو يف موقعةِ حّت - خاصَّة األجنيبم ده جيَ ا عمّ  حسنةٍ  صورةٍ  لُ نقَ  .2

يف تعاملها  هاٍة عنجيابيَّ إصورٍة  ونشرِ  ،ومكانتها يف قلوب مجيع املسلمني ،املباركةالبالد 
 .ةمع الكافّ  اإلنساينّ 

عليها  والردّ  ،جانب اململكة بعدم صيانة حقوق األوالّتداعيات اليت تّتهمُ  ابطيلِ األ دح ضُ  .3
  . الواقعة من ميادين الرباهني العمليَّ و  ،ة النظريةابألدلّ 

بعض العاملني  من قبل قصورٍ ما قد يطرأ من  معاجلةُ احللول واألفكار اليت من شأهنا  وضعُ  .4
عليمات اليت من شأهنا بعض القرارات والتّ  دراسةُ و  ،انبجتاه األج احلكومية األجهزةيف 
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 ماعلى  تعدٍّ  ، أو حدثَ تطبيقها  يفإمهال  مثة كان   خاصَّة إذا ،ومراجعتها همحبقوق املساسُ 
 .املُسَتمّدة منهُ األنظمة نصَّت عليِه  وأ ،تَّشريعُ هلم اله صان
 البحث:  مشكلة

 :ةتيالتساؤالت اآل جابة علىاإل يفالرَّئيسة تكمن البحث هذا مشكلة الباحُث أنَّ  ىرأ

ِبالف   هم األجنيبِّ اجلزائية للمتّ  اتجراءاإلنظام  اليت صانتها وحفظتها نصوص امليزاتُ ما  .1
هنالك أدوات نظامية  أم أنّ  ،يسهُل الوقوُف عليهِ  جليٍّ  بشكلٍ  بينتوهل أاملواطن؟ 
 إظهارها؟  يف ساعدت

ائية نة ضماانته وحقوقه اليت تنشأ منذ بدء الدعوى اجلبكافّ يف اململكة  ع األجنيبّ ما مدى متتّ  .2
 ا له؟ اهنصَ و  م السعوديّ املنظّ  راعاها هلها؟ و وحت انتهائِ 

 ؟ أم أنّ وجِه اخُلصوص على يف تشريع هذه الضماانت واحلقوق لألجنيب هنالك نقص  هل  .3
 ؟املعنيةواجلهات تفسريها وتطبيقها من قبل األجهزة  يف يكمنُ  -إن وجد- القصور

 إجراء وهل يعدّ ؟ تهمأو إدان همامِ عالقته ابهتّ  ومااألجانب؟  بعاداملقصود الصَّحيح إبِ ما  .4
 ؟عليهملنظِر يف إيقاعه يف ا ِة سلطةً اإلداريأم أّن للجهِة  ة؟ائيّ نللعقوبة اجل اوجوبي   اتبعي  

 ؟ على أرضها نبامتها اململكة لصيانة حقوق األجاجلهود اليت قدّ  ما .5
 حدود البحث: 

ومحاية  ،يف النظام السعوديوحقوقه  جنيبّ ضماانت األهو للبحث  النطاق املوضوعيّ إنَّ  .1
 ،اجلزائية اتجراءاإلمن خالل نظام  ،ائيةنمراحل الدعوى اجل يف كافةائية له ناجل اتجراءاإل

  واألوامر والقرارات  ،واللوائح التنفيذية اخلاصة هبم ،اإلقامةونظام  ،ونظام السجن والتوقيف
  . لة مبوضوع البحثوالتعليمات ذات الصّ 

  اململكة العربية السعودية.   ما "النطاق املكاين" للبحث فهو:أ .2
املوعد املصاحب إلصدار  ابعتبارهِ ه  1398منذ عام  هو:فَ للبحث "النطاق الزماين" َوأمَّا  .3

وهو التَّاريخ الذي انتهي فيِه الباحُث من  ه 1441وحت عام  ،نظام السجن والتوقيف
 . دراسِتهِ 

 ابقة:  راسات الس  الدّ  
 مع هذا ةً تَّفق مُ د حبواثً جِي مل  ،راسات السابقةدّ ع يف الالبحث والتتبّ من خالل إنَّ الباحَث و      

من  جزئيةٍ يف وجد تشاهبًا ا منّ إو  ،يتطابُق َتطابُ ًقا اتم ا بشكلٍ الذي اختار الكتابَة فيه البحث 
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هم يف حقوق وضماانت املت  ": التَّشابه اجلُزئّي ما أييت ومن األمثلة على ذلك ،ملوضوعاجزئيات 
مقدَّم  من الدَّارس لنيل درجة  تكميلي   حبث   وهو" ة السعودياجلزائي   اتجراءاإلنظام 

ة اجلامعة األردنيَّ  إىل، وقد قدَّمُه ريبمحود احلَ بن مطلع بن : شاكر هُ امساملاجستري يف القانون، و 
   .م2004السنة:  يف )كلية الدراسات العليا(

ومحاية  ،وضماانتهِ  هماملتَّ  حقوق عنفيه ث تحدّ لي الباحُث حبثُه هذاأعدَّ : شابهالت  وجه أ
 ايضً أث يتحدّ الذي بني أيديكم فإنَُّه حبثي أمَّا  ،يف كافة مراحل الدعوى ة لهُ ائيَّ ناجل اتجراءاإل

قد  عمد إيل تفصيل   هُ يف أنّ  (شاكر) مع رسالة الباحث بوجٍه عامٍّ غري أنَُّه خيتلفُ عن ذلك 
امه أو الدَّعو  ا فقطأجنبي   ابصفته شخصً  أو املدان املتهمالكالم يف حال   ضدَُّه يف ىميت وقع اهتِّ

الضماانت واحلقوق اليت   ماهّية هذا أن يكوَن تفصيل  يف ىاقتض و ،اململكة العربية السعودية
     .دِّم عنه، ومل ُيشر إليِه إالَّ اندرًا، وهذا ما غفل املتقكفلها له النظام السعودي وهو هبذه الصفة

هم املتَّ اليت حتمي ضماانت العن ثت حتدّ  سابقةٍ  على دراساتٍ  وقفَ  مثَّ إنَّ الباحث قد
كامل يف   تفصيل القول، أو استيفائهِ دون  ،الدَّعوي اجلنائيَّةفقط من مراحل  يف مرحلة واحدةٍ 

 ومن ،- اا كان أم أجنبي  مواطنً  -فيها املتهم ةجنسيحتديد اخلوِض يف دون كذلك و  ،هامراحلِ 
ضماانت املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي يف ": هذه الدِّراساِت اليت وقف عليها الباحثُ 

رسالة مقدمة كجزء من " وكان هذا البحُث اجلزائية السعودي دراسة مقارنة اتجراءاإلنظام 
هللا  طه بن حممد بن عبد: من الباحث نظمةاملاجستري يف األبات احلصول على درجة متطلّ 

َم هبا إيلبراهيم عراقي إ    .ه1427السنة: يف  العزيز جبدة جامعة امللك عبد ، وقد تقدَّ

ث عن يف كوهنا تتحدّ  هذا حبثيمع  قد اتَّفقت هذه الرسالة إنَّ : أوجه التشابه
مرحلة التحقيق يف ضماانت الوهي  ،همائية للمتَّ نحدى مراحل الدعوى اجلإ ضماانتِ 
هذه املرحلة ابعتبارها إحدى مراحل  هذا ليستويف الكالم عنحبثي بينما جاء  ،االبتدائي

 . مرحلة احملاكمة وتنفيذ احلكم الصادر فيها حت، وعن غريها ائيةنالدعوى اجل
على  مقتصرةً دراسُتُه أن تكون  الدراسةتلك م مقدّ  قد رأىفَ : أوجه االختالفوأم ا عن 
اليت تليها و املرحلة أ اليت تسبقهادون املرحلة  ،التحقيق االبتدائي يف مرحلةضماانت املتهم 

ِبالف  ،ةتهمال حملّ  الشخصإىل جنسية أو صفة  مل يتطرق يف دراستهالباحث  أنّ  كما  ،عادةً 
  .  ما جاء يف هذا الَبحث
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، وقد مه لكم؛ لتقوميه -البحث هذا ز أبرز ما مييّ وأم ا عن  الذي قام به الباحث 
الن حو  ىفعل ،ليهاإعن الدراسات السابقة املشار  -وتعليم صاحبه  من علمكم املبارك

 : اآليت
ه  1422الصادر يف عام  ةاجلزائيَّ  اتجراءاإلنظام  لّ كانت يف ظ  الدراسات السابقةمجيع  .1

نظام  يف ظلّ  ما اسُتجدَّ  على مرتكزًا موضوعهُ  قد جاءفَ هذا ا حبثي أمّ  ،والئحته التنفيذية
 . نفيذيةوالئحته التَّ ه  1435عام يف اجلزائية اجلديد الصادر  اتجراءاإل
 دون تقييدها بعنصرٍ  ،عامٍّ  هم بشكلٍ عن ضماانت املتّ كان حديثُها   السابقة الدراساتمجيُع  .2

ألجنيب يف ة اباخلاصّ ضماانت الط الضوء فقط على سلّ هي احلال يف حبثي الذي كما   ،حمدد
 اململكة. 

أو  ،اجلزائية اتجراءاإلعلى نصوص نظام  كبريٍ   بشكلٍ اعتمدت السابقة  الدراساتمجيع  .3
لة ظامية املكمّ بطبيعته على األدوات النّ تكز ار  هذا فقد ا حبثيأمّ  ،األنظمة األخرى ذات العالقة

 ،وغريه اإلقامة املوضوعي كنظامِ  هابإلضافة إىل بعض األنظمة اليت ترتبط بنطاقِ  ،ةلألنظمة املعنيّ 
 على اعتباراتٍ  زةٍ مرتكِ  التعامل معها بطريقةٍ  يتمّ  معينةً  انقش ضماانتٍ قد  حبثي وأنّ  خاصةً 

 خمتلفة.  
مل  اأهنّ  سبيِل القطع واجلزم علىلوحظ  ،أشرت إليها راسات السابقة اليتالدّ  وابلعودة إىل    

 ثاًل فم ،ائيةنجمرايت الدعوى اجل قد تؤثر يف بعض احلاالت علىق إىل جنسية املتهم اليت تطرّ ت
مهما ارتكب من  األمّ املواطن من دولته  إبعادلن يتم فإنَّه  ،دانةبعد مرحلة احملاكمة وثبوت اإل

 -قضاءً فساده  تَ بُ الذي ث َ  -الفاسد األجنيبِّ  ىأن يبق الصاحلُ  اجملتمعُ ا أيضً  ولن يقبل ،جرم
كلها أو   برازها وإظهارهاإ يف -مستعينًا ابهلِل عزَّ وجلَّ  -حاولتُ  ،كثريةعلى ذلك  واألمثلة  ،بينهم

 هذا.حبثي يف  غالبها
 منهج البحث: 

 :ذفقد اختّ  ،منهًجا جتميعي ا هذا البحث الباحُث وهو يُعدم  هجانت

كان أم   امً هَ مت ّ  – ألجنيبواحلقوق املتعلقة ابت الضماان بتحليلمبقتضاه  قام :احتليلي   امنهج   .1
عن طريق األدوات النظامية  ّرتاليت أُقِ  مأ ،تها األنظمة املعنيةتلك اليت سنّ  سواء   -داانً مُ 

 عاميم واللوائح.كالقرارات والتّ   ،لة لألنظمة ذات العالقةاملكمّ 
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يف  هِ التجارب العملية وامليدانّية حبسب طبيعة عملمن خالله بعرض  قامَ : اتطبيقي   امنهج   .2
، واألدوات النظامية ذات العالقة النصوصِ  تحليلِ كما قام الباحُث بِ   ،اإلنسانجمال حقوق 

ظر يف بعض وجهة النّ  بداءِ ومل يكتِف الباحُث هبذا بل أردَف ذلَك إبِ ، وتطبيقها، ودراستها
ن تسهم يف عداد املقرتحات اليت من املمكن أوالعمل على إ ،بعة ومناقشتهااملتّ  اتجراءاإل

 تطويرها.
 يت: لآل اوفق   قد جاءت طريقة البحث نّ على أ

 ة.النظامية من مصادرها األصليو ة املعلومات الفقهيّ  توثيقُ  .1
 فيها. واألدوات النظامية مع بيان النصوص  ،والنظرية العملية املوضوع جوانبعرض  .2
 رقم اآلية.اسم السورة و مع ذكر  ،ا من املصحفعزو اآلايت القرآنية إىل سوره .3
 .املعتمدة مصادرها من ختريج األحاديث النبوية .4
 .وجزئياته البحثأفكار وموضوعية يف طرح باع منهجية علمية اتّ  .5
جيح ابعتماد .٦ يف تطبيق ما ليس له   ى، أو اهلو هلاب تعصّ ال عن ابعيدً الشخصية  راءاآل الرتَّ

 .وجه  صحيح  منها
 . خالل الدِّراسة ليهاإ لُ التوصّ  اليت تّ  النتائج والتوصياتِ  أهمِّ  إيراد .7

 
 خطة البحث: 

الذي اختاره،  البحثَجاءت اخلطَّة اليت رمسها الباحث؛ ليتناوَل عن طريقها مسائل 
ضمَّنها ، وأربعة فصول، وخامتة متهيديٍّ  على مقدمة، ومبحثٍ  وقد أقرها قسم األنظمة ُمشتملةً 

ل الباحُث حبثُه هذا جبمٍع من الفهارس لِتيسري ، كما ذيّ التوصيات أبرز النتائج وأهمّ الباحُث 
   النَّحو اآليت: علىاجلُزئيَّات اليت تناوهلا، وقد جاءت  صول إىلالو 

 : التعريف مبصطلحات البحث املبحث التمهيدي
 ا:ا ونظامً فقهً لغًة و : التعريف ابحلماية املطلب األول

 .غةً لُ : تعريف احلماية الفرع األول
 ا.فقهً : تعريف احلماية الفرع الثاين

 ا.نظامً : تعريف احلماية الفرع الثالث
 ا: ا ونظامً فقهً لغًة و التعريف ابألجنيب املطلب الثاين: 
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 لُغًة.: تعريف األجنيب الفرع األول
 فقًها.: تعريف األجنيب الفرع الثاين

 نظاًما.: تعريف األجنيب الفرع الثالث
 ا:ا ونظامً فقهً لغًة و التعريف ابإلجراءات اجلنائية املطلب الثالث: 

 لُغًة.تعريف اإلجراءات اجلنائية  الفرع األول:
 فقًها.: تعريف اإلجراءات اجلنائية الفرع الثاين

 نظاًما.: تعريف اإلجراءات اجلنائية الفرع الثالث
 الفصل األول

 لألجنيب يف مرحلة االستدالل ومجع املعلوماتاجلنائية جرائية إلاحلماية ا
 املتهم األجنيب على رجل الضبط اجلنائي:  ضماانتاملبحث األول: 

 : مساع أقول املتهم األجنيب وتوثيقها: املطلب األول
 مبرتجم.   ستعانةاال الفرع األول:
 توثيق األقوال يف احملضر والتصديق عليها.  الفرع الثاين:

 .    االستدالل حمضراملرتتب على عدم فهم األجنيب النظامي األثر  الفرع الثالث:
 ذويه أو جهة عمله: األجنيب املشتبه به : إشعار املطلب الثاين

 ألجنيب ابلتواصل مع عائلته.المشتبه به السماح ل الفرع األول:
 جلهة املسؤولة عنه.  اإشعار املوقوف األجنيب الفرع الثاين:
ائي يف تقييد حق األجنيب يف اإلبالغ : سلطة رجل الضبط اجلنالفرع الثالث

 عن توقيفه.     
 :  أو قنصليَّتهُ  : إشعار سفارة بلد املوقوف األجنيباملطلب الثالث

  .تهاأو قنصليبلده : إشعار املوقوف األجنيب سفارة الفرع األول
 .إشعار املوقوف األجنيب سفارة بلده أو قنصليتها: اهلدف من الفرع الثاين

 بلده.   بعثة : آاثر منع املوقوف األجنيب من إشعار مثلي الثالثالفرع 
جلرمية على إجراءات االستدالل ومجع ل إقامة األجنيب ومكان ارتكابه ا: أثر حماملبحث الثاين

 املعلومات:
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 : حمل إقامة األجنيب: املطلب األول
 .    لاألجنيب املؤقت على عمليات االستدالإقامة حمل : أتثري الفرع األول
 االستدالل.    عمليات على  دائمالاألجنيب أتثري حمل إقامة : الفرع الثاين

لسفارات انظامية دخول رجال الضبط اجلنائي مدى : الفرع الثالث
 ة.    ات األجنبيَّ والقنصليَّ 

 جلرمية: : مكان ارتكاب األجنيب ااملطلب الثاين
 اململكة. منافذ دخولجلرمية عند ارتكاب األجنيب ا الفرع األول:
 جلرمية يف مقر عمله. اارتكاب األجنيب  الفرع الثاين:
 جلرمية يف السفارة أو القنصلية السعودية خارجا: ارتكاب األجنيب الفرع الثالث

 اململكة.  
 تفتيش األجنيب يف مرحلة االستدالل ومجع املعلومات:املبحث الثالث: 

 بس ابجلرمية: : تفتيش األجنيب حال التلاملطلب األول
 : تفتيش وسيلة النقل اخلاصة ابألجنيب.              الفرع األول
 : األثر النظامي املرتتب على األدلة املضبوطة ابملمتلكات العائدةالفرع الثاين

  .جلهة عمل األجنيب
 القنصلي.     وأ: تفتيش األجانب العاملني ابلسلك الدبلوماسي الفرع الثالث

 : التفتيش اإلداري:  الثايناملطلب 
 : مدى ارتباط التفتيش اإلداري ابألجنيب يف بعض احلاالت. الفرع األول
تفتيشه  حالبوتية املطلوب إبرازها من قبل األجنيب : األوراق الثم الفرع الثاين

 .  إداراي  
 : األثر النظامي املرتّتب على وجود شبهة جنائية حال تفتيشالفرع الثالث

 .   اراي  إداألجنيب 
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 الفصل الثاين 
 حقيقألجنيب يف مرحلة الت  لمتهم ااحلماية اإلجرائية ل

 حقيق:ألجنيب أثناء جلسات التَّ لمتهم ااحلماية اإلجرائية لاملبحث األول: 
 عنه:  دافعلل أو حمامشرعي : متكني املتهم األجنيب من االستعانة بوكيل املطلب األول

يف  اأجنبي   حماميًاوكياًل أو األجنيب املتهم دى نظامية توكيل : مالفرع األول
 . اململكة

يف  : أثر انعدام اهلوية أو انتهاء صالحيتها على نظامية التوكيلالفرع الثاين
 .    اململكة

 جلسات التحقيقالبعثات األجنبية : مدى نظامية حضور مثلي الفرع الثالث
 . املتعلقة برعااي دوهلم

 أثناء جلسات التحقيق:  لمتهم األجنيبل: الرتمجة لثايناملطلب ا
 حقيق. : االستعانة مبرتجم من قبل سلطة التَّ الفرع األول
 حقيق يف األخذ أبقوال املرتجم. : سلطة جهة التَّ الفرع الثاين

عند التحقيق مع  : األثر النظامي املرتتب على عدم وجود مرتجمالفرع الثالث
 .املتهم األجنيب

 تفتيش األجنيب يف مرحلة التحقيق: املبحث الثاين:
 هم األجنيب: : تفتيش مقر إقامة املتَّ املطلب األول

 هم األجنيب. : تفتيش املسكن اخلاص ابملتَّ الفرع األول
 : تفتيش املسكن املشرتك بني املتهم األجنيب وغريه من املقيمني فيه.               الفرع الثاين

: اآلاثر النظامية املرتتبة على املقيمني مع املتهم عند تفتيش الفرع الثالث
 املسكن املشرتك.    

 : تفتيش مقر عمل املتهم األجنيب: املطلب الثاين
 تهم األجنيب.  عمل امل : إجراءات تفتيش مقرّ الفرع األول
نظامية تفتيش مقر إقامة املتهم األجنيب مبنزل صاحب مدى : الفرع الثاين

 العمل. 
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عند تفتيش مقر  : األثر النظامي املرتتب على صاحب العملالفرع الثالث
 .  إقامة عامله األجنيب

   اآلاثر النظامية املرتتبة على األجنيب يف مرحلة التحقيق:املبحث الثالث: 
 : املنع من السفر: ب األولاملطل

 ابملنع من السفر.ابألمر : السلطة املختصة يف اململكة الفرع األول
 حاالت اإلدراج على قائمة املنع من السفر.  الفرع الثاين:
 . وأهدافُهُ  : أسباب منع املتهم األجنيب من السفرالفرع الثالث

 : توقيف املتهم األجنيب يف اجلرائم اليت ال تستوجب التوقيف: املطلب الثاين
 : اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف يف اململكة.الفرع األول
ة توقيف املتهم األجنيب يف اجلرائم غري املوجبة : مدى نظاميَّ الفرع الثاين

 للتوقيف. 
 . اجلرائم غري املوجبة للتوقيفأسباب توقيف األجنيب يف : الفرع الثالث

 : انقضاء مرحلة التحقيق مع املتهم األجنيب: املطلب الثالث
الدعوى املقامة ضد فظ األمر حباآلاثر النظامية املرتتبة على  الفرع األول:

 املتهم األجنيب لدى النيابة العامة. 
 لى صدور قرار اهتام األجنيب.  : اآلاثر النظامية املرتتبة عالفرع الثاين

 الفصل الثالث 
 احلماية اإلجرائية لألجنيب يف مرحليت احملاكمة وتنفيذ العقوبة

 اجلنائية: تهاكمحمألجنيب أثناء لمتهم ا: احلماية اإلجرائية لاملبحث األول
 : استعانة املتهم األجنيب مبن يدافع عنه أثناء حماكمته: املطلب األول

: تعيني حماٍم أو وكيٍل شرعي للمتهم األجنيب عن طريق بعثة بلده الفرع األول
 اململكة. يف

 . الدولة: تعيني حماٍم للمتهم األجنيب على نفقة الفرع الثاين
حماكمة  جلساتي البعثات األجنبية نظامية حضور مثل ى: مدالفرع الثالث

 .رعااي دوهلم اجلنائية
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 لمتهم األجنيب أثناء حماكمته:لرتمجة ال: املطلب الثاين
 : حماكمة األجانب غري الناطقني ابللغة العربية. الفرع األول
 : سلطة احملكمة يف األخذ أبقوال املرتجم.           الفرع الثاين

 . اجلنائية مداوالت حماكمته: آاثر عدم فهم املتهم األجنيب الفرع الثالث
 : اإلفراج املؤقت عن املتهم األجنيب أثناء احملاكمة: املطلب الثالث

 اإلفراج املؤقت يف مرحلة احملاكمة.ماهّية : الفرع األول
 : سلطة احملكمة يف اإلفراج املؤقت عن املتهم األجنيب.الفرع الثاين

   عنه.ؤقت املاإلفراج  يفإقامة املتهم األجنيب مكان : أثر حتديد الفرع الثالث
 : احلماية اإلجرائية لألجنيب يف مرحلة تنفيذ العقوبة:املبحث الثاين

  :األجانب يف اململكة حبق: تنفيذ عقوابت احلدود والقصاص املطلب األول
األجانب يف  ق: شرعية تنفيذ عقوابت احلدود والقصاص حبالفرع األول

 اململكة. 
: إجراءات تنفيذ عقوابت احلدود والقصاص حبق األجانب يف الفرع الثاين

 اململكة.
 يف اململكة. عقاِبهِ : مدى أتثري دولة األجنيب على الفرع الثالث

 : تنفيذ العقوابت التعزيرية حبق األجانب يف اململكة: املطلب الثاين
 األجنيّب ومعنوايته. سَ ف  : العقوابت اليت متّس ن َ الفرع األول
 : العقوابت اليت متّس األموال اخلاصة ابألجنيب.الفرع الثاين

: مدى نظامية تنفيذ العقوبة التعزيرية حبّق األجنيب املدان يف الفرع الثالث
 دولته. 

 : تنفيذ عقوبة الّسجن حبّق األجانب يف اململكة: املطلب الثالث
 األجنبية بدخول السجون يف اململكة. ات بعثالّسماح ملمثّلي ال الفرع األول:

 .وأتهيلهم جناء األجانب: إصالح السم الفرع الثاين
 األجانب.و سجون املواطنني بني فصل على ال: اآلاثر املرتتّبة الفرع الثالث

 ابألجانب:  : اإلبعاد كجزاٍء جنائيٍّ خاصٍّ املبحث الثالث
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  :بعاداإلاحلماية اإلجرائية لألجنيب قبل تنفيذ قرار  :املطلب األول
 : اجلهات املختصة إبصدار قرار اإلبعاد. الفرع األول
 : سلطة احلاكم اإلداري يف األمر ابإلبعاد أو العفو عنه. الفرع الثاين

 : احلقوق املالية لألجنيب قبل إبعاده. الفرع الثالث
 احلماية اإلجرائية لألجنيب أثناء تنفيذ قرار إبعاده عن اململكة:  :املطلب الثاين

 : اجلهة املختصة يف اململكة بتنفيذ قرارات اإلبعاد.    الفرع األول
 : كيفية تنفيذ قرارات اإلبعاد.  الفرع الثاين

 : حقوق األجنيب أثناء عملية إبعاده. الفرع الثالث
 بة على إبعاد األجنيب عن اململكة: اآلاثر النظامية املرتت :املطلب الثالث

 : اآلاثر النظامية املرتتبة على األجنيب املبعد نفسه. الفرع األول
 : اآلاثر النظامية املرتتبة على عائلة األجنيب املبعد. الفرع الثاين

 : العودة للمملكة بعد انقضاء مّدة املنع من دخوهلا. الفرع الثالث
 الفصل الرابع

 ة ابألجانبجهود اململكة يف محاية احلقوق اخلاص  
 : جهود اململكة الدولية واحمللية املعنية ابحلقوق اخلاصة ابألجانب:املبحث األول

 ة:ات الدوليَّ : املعاهدات واالتفاقَ املطلب األول
 ة حبقوق اإلنسان.  ة املعنيَّ الدوليَّ : الواثئق الفرع األول
 : عناية اجملتمع الدويل حبقوق األجانب.الفرع الثاين

 ة: : التشريعات واألنظمة الوطنيَّ املطلب الثاين      
 للحكم.  ظام األساس: النِّ الفرع األول
 : النمُظم القضائّية يف اململكة. الفرع الثاين

 : األنظمة اجلنائّية وإجراءاهتا يف اململكة. الفرع الثالث
 ألجانب:اب اخلاّصة حلقوقَ اة يف اململكة ية األجهزة احلكوميّ محا :املبحث الثاين

 : وزارة الداخلية ودورها يف محاية حقوق األجانب:املطلب األول
 : مديريّة األمن العام. الفرع األول
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 : املديريّة العامة للّسجون. الفرع الثاين
 املديريّة العامة للجوازات.          لفرع الثالث:ا

 : اجلهات القضائّية وحقوق األجانب: املطلب الثاين
 : النيابة العامة. الفرع األول
 : وزارة العدل. الفرع الثاين

 : ديوان املظامل.  الفرع الثالث
 :انبألجَة اباخلاصّ  حلقوقَ ا: محاية اجلهات احلقوقية يف اململكة املبحث الثالث

 : هيئة حقوق اإلنسان: املطلب األول
 : نشأة اهليئة وأهدافها واختصاصاهتا. الفرع األول
 ابألجانب. املتعّلقةدور اهليئة يف محاية اإلجراءات اجلنائية  الفرع الثاين:

 جمهودات اهليئة يف الّدفاع عن حقوق األجانب.  الفرع الثالث:
 : اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان:املطلب الثاين

 : نشأة اجلمعية وأهدافها.  الفرع األول
 : دور اجلمعية يف محاية احلقوق اخلاصة ابألجانب.        الفرع الثاين

 : منجزات اجلمعية يف الدفاع عن حقوق األجانب.   الفرع الثالث
 :  )تَ رَاُحم( وأسرهمواملفرج عنهم : اللجنة الوطنية لرعاية الّسجناء املطلب الثالث

 : نشأة اللجنة وأهدافها واختصاصاهتا. الفرع األول
 : دور اللجنة يف رعاية الّسجناء األجانب.الفرع الثاين

 .  وأسرهم تقدمي الرعاية للّسجناء األجانب إسهامات اللجنة يف الفرع الثالث:
 
 اخلامتة

نةً و  ، مثَّ كانت جمموعة من الفهارس ذيَّل أهّم النتائِج وأبرَز التوصيات قد جاءت متضمِّ
   تيسريًا لتحصيل الفوائد منُه. ؛هبا الباحُث هذا العمل
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 املبحث التمهيدي
 التعريف مبصطلحات البحث

 املطلب األول
 اونظام   افقه  لغة  و التعريف ابحلماية 

  :غة  ل  تعريف احلماية : الفرع األول
منَ َعه إاّيه،  ُه: أي  يقال: مَحَى الشيَء حَيِميه مِحَايًَة: أي َمنَ َعُه، ومَحى املريَض ما َيُضرّ 

  .(1) ، واحلَِميم: املريض املمنوع من الطعام والشرابعَ نَ ت َ ى: ام  مَّ ى وحتََ مَ تَ واح  
 .(2): َنَصرهُتم أي   ،ةً ايَ مِحَ  مَ و  ويقال: مَحَيُت القَ 

 .(3) اتّ َقاهُ : ذا: أي  ل من كَ جُ ه أن يُقَرب، واحَتَمى الرُ ويقال: مَحيَت املَكاَن: َمَنعتَ 
ََۡلَاۡمِّنَۡش فِّعِّيَۡ﴿وقال تعاىل  يٍقََۡحِّيمۡ ١٠٠َۡفَما كما قال   (101-100:)الشعراء ﴾١٠١َوََلَۡصدِّ

ۡ﴿تعاىل  بذلك ألنَّه حيتدم  ومّسيَ  ؛شفقالقريُب املُ  :( واحلَِميم10ارج )املع ﴾١٠ُلََۡحِّيٌمََۡحِّيٗماۡ ََۡوََلۡيَس 
  .(4) نهمعَ  افعُ دَ فهو يُ  ،لذويهِ  ةً ايَ مِحَ 

 ع.ا: املَن  وما سبق يتبني أّن احلماية أتيت على عدة معاٍن أوهلُ 
كما ور،  ن اإلضرار ابملنصُ مِ  ريِ الغَ  نعُ مَ ا ألهنَّ  ؛داخلة حتت معىن املنعواثنيها النمصرَُة: وهي 

واتقاُؤه: امتناُعه  ،اتّقاه ى من شيءٍ تمَ ألّن من اح   ؛ أتيت مبعىن االتِّقاء: وهو قريب من )املنع(
 منه. 

   :ااحلماية اصطالح  
ا يف املقصود هببني حلماية لغًة و ابِ  املقصودأو فرق بني  اختالفٍ كبرُي  يوجد ال

ألن  هو نفسُه الذي كان معرفًا عند النَّاطقني ابللغِة؛ وذلك االصطالح، فاملعىن االصطالحي
 إليها.  ضافُ حبسب ما قد يُ  هاأصل معىن احلماية ال خيتلف يف ذاته، وإمنا خيتلف نوعُ 

 

 .198، ص14ه ، مادة )محي( اجمللد 1414، 3لسان العرب البن منظور، دار صادر ببريوت، ط - 1
 .1/2٦0كتاب األفعال البن القطَّاع الصقلي،   - 2
 .1/21٦ه ، مادة )محي( 1419، 1أساس البالغة للزخمشري، دار الكتب العلمية ببريوت، ط - 3
 .255ه ، مادة )حّم( ص1430، 4لألصفهاين، دار القلم بدمشق، طمفردات القرآن الكرمي  - 4
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العملية اليت هتدف  اتجراءاإلاألفعال النظامية و  ة اجلنائية للمتهم هيَ فاحلماية اإلجرائيَّ 
؛ فتالزمُه تلك ائيةنمراحل الدعوى اجل لِّ يف كُ  ااملساس حبقوقه وحرايته املكفولة له نظامً  عدمِ إىل 

 . يدخل يف مرحلة تنفيذ احلكم احلماية مذ أن يتَّهم وحت
ظاهرمها اليت قد يتعرض أشكال اإليذاء واإلمهال وم أن متنع عنه كلَّ  تعن ومحاية الطفل

 يف البيئة احمليطة به. شيٍء منهال
 ا:فقه  تعريف احلماية : الفرع الثاين

والنصرة فَاملنعة،  ؛اللغوي عىنامل نفساسُتعِمل مصطلح احلماية يف الفقه اإلسالمي ب      
ومن ذلك ما جاء يف ، ُكلمها تعن احلماية عند املتكلِّمني ابللغة، وقد استخدمها الفقهاءُ   واالتِّقاء

بل اإلمام أو انئبه بكتاب اجلهاد لإلمام ابن قدامة "إَذا َعَقَد اهلُدنَة فَ َعَليه إابحة عقد اهلُدنة من قِ 
أّمَن َمن يف  كَما  ،يف قَبَضِتِه وحتَت يِده ألنُّه آَمنَ ُهم ِمّن هوَ  ؛مِحايَ ُتهم ِمن املُسلمني وأهِل الذِّمةِ 

 .(1) قَبَضِته ِمنُهم"
اليت ( 2)ية على العاقلة من األوجه املوجبة للدِّ  سالمي أنّ إلكما ورد يف الفقه ا

 امرو فلذلك أُ  ؛كون العاقلة هم أهل نصرة اجلاين ومحايته ،تستحسنها وتستسيغها العقول
 ساووا يف محاية بعضهم بعًضا عند القتالليتساووا يف محلها كما ت ها؛ابلتناصر والتعاون يف حتملِ 

(3). 

 ،قه اإلسالمي مبعىن النصرة واملنعةورد يف الفِ  ،مصطلح احلماية ا سبق أنّ ستخلص مّ يو 
، أو  مامإلفمن املثال األول تبني أن املقصود أن يقوم ا ،أي بنفس املعىن اللغوي هلذا املصطلح

لحقوا به ، ومنعهم من أن يُ به حبماية الطرف الثاين يف عقد اهلدنة من املسلمني والذّمينيمن يِني
العاقلة  فطاملا أنّ  ،اين يظهر أن القصد من مصطلح احلماية هو النصرةومن املثال الثَّ  ،الضرر

فعليهم التعاون والتناصر والتساوي يف حتمل  ،تتشارك يف نصرة بعضها ابلتساوي حال القتال
 الدية.     
 

 

 .13/159-ه  1417، 3املغن البن قدامة، دار عامل الكتب ابلرايض ط - 1
ه ، 1427، 2الرايض، ط، "ذكور عصبة اجلاين نسًبا أو والًء، دليل الطالب لنيل املطالب ملرعي احلنبلي، دار طيبة للنشر - 2

 .352"كتاب الدايت" ص
 .3/195 ،ه ، ابب قتل اخلطأ1412 :بريوت، ط، أحكام القرآن للجّصاص، دار إحياء الرتاث العريب - 3
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  :اتعريف احلماية نظام  : الفرع الثالث
خيالف املعىن  ا اصطالًحاجديدً  معىًن  عنمصطلح احلماية بذاته ال ي نّ أا سبق  مّ تبنّي 

، ال يف  احلماية اختالف املعىن يكون عند حتديد حملّ الذي كان مستخدًما فيِه؛ فَ  غوياللّ 
 . العموم علىمقصودها 

 وحملّ  ،هابل تناولت حملّ  ة،ا للحمايا حمددً ة مل تتناول تعريفً شريعيَّ األنظمة التِّ  كما أنّ 
أكانت هذه  سواءً  ،الذي تصونه األنظمة من املساس أو اهلدر أو احلقّ  ،احلماية هو املصلحة

د وحتدّ  ،م املساس هبافتحميها األنظمة بتشريع القواعد اليت جترّ  ،ةاملصاحل واحلقوق فردية أم عامَّ 
 ها.علي عقوابتٍ 

)منع األشخاص من االعتداء على  :هوقد ُعرِّف مصطلح احلماية يف النظام على أنّ 
 .(1)قانونية(  بعضهم البعض مبوجب أحكاِم قواعدَ  حقوق

ظام السعودي يف عدد من األنظمة كنظام احلماية من كما ورد مصطلح احلماية يف النِّ 
حيث يُعرَُّف  ،فكان االختالف يف تعريفه بسبب حمل احلماية، ، ونظام محاية الطفليذاءاإل

أشكال االستغالل، أو إساءة املعاملة  )منع كل شكل من :هيذاء على أنّ نظام احلماية من اإل
 اآخر، متجاوزً  أو النفسية أو اجلنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص جتاه شخصٍ  ،اجلسدية

أسرية   أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من عالقةٍ  أو سلطةٍ  ،عليهِ  ما له من واليةٍ  بذلك حدودَ 
 ويدخل يف إساءة املعاملة امتناع شخصٍ  ، معيشية ةٍ أو تبعيَّ  أو وصايةٍ  ،أو كفالةٍ  ،إعالةٍ  أو عالقةِ 

آخر من أفراد   أو التزاماته يف توفري احلاجات األساس لشخصٍ  ،أو تقصريه يف الوفاء بواجباتهِ 
  .(2) توفري تلك احلاجات هلم( اأو نظامً  اب عليه شرعً أو من يرتتّ  ،أسرته

يذاء واإلمهال )محاية الطفل من كل أشكال اإل: هكما يُعرَُّف نظام محاية الطفل أنَّ 
أو  يِه،له والية عل وقع ذلك من شخصٍ  سواءً  ،ومظاهرمها اليت قد يتعرض هلا يف البيئة احمليطة به

 .(3) أو من غريه( ،شكل كان أو مسؤولية أو له به عالقة أبيّ  ،سلطةٍ 
 

 
 

 .410/ 1ه ، )ابب احلاء( 1438، 3الرايض، ط، للبارودي، مطبعة احلميضياملوسوعة اجلنائية اإلسالمية  - 1
 ه 15/11/1434( واتريخ 52)م/ :در ابملرسوم امللكي رقماصال ءنظام احلماية من اإليذااملادة األوىل من  - 2
 ه 3/2/143٦( واتريخ 14)م/ :ملرسوم امللكي رقمدر اباصالنظام محاية الطفل من  2من املادة:  2الفقرة:  - 3
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 املطلب الثاين
 اونظام   افقه  لغة  و التعريف ابألجنيب 

 :تعريف األجنيب لغة  الفرع األو ل: 
َنيِبم    ، أي: ال تَ َعلمَق له به وال معرفة ،ويقال: هو َأجَنيب  من هذا األمر ،األجنبوَ  األج 

  .(1) واألجنيب: من ال يتمتع جبنسية الدولة
ناب   ،وَرجل جاِنب  وُجُنب   ، واجلمع َأج  يف تفسري  ويف حديث جُماهدٍ  ،أي: َغرِيب 

ناُب النَّ  (2) السيارة ومفردها: ، (3) ابَء، مجع ُجُنٍب، وهو الَغرِيبُ اس، يعن الُغرَ قال: هم َأج 
َنيبم  َنبيَّةومؤن َّثُها ،ومجعها: َأَجاِنب ،أج  َنبيّات ،: أج   .(4) ومجع مؤنثها: أج 
فنقول: هذا   ،املقصود مبصطلح أجنيب يف اللغة العربية هو: الغريب ا سبق يتبني أنّ ومَّ      

هو  الدراسةمث إن املعىن املراد تدارسه يف هذه  ،أي: غريب عنها ،الرجل أجنيب عن هذه الداير
  ها.  نع فهو أجنيب   ،ما ُقِصَد به من ال حيمل جنسية الدولة اليت يقيم هبا

 :ه اتعريف األجنيب فق: الفرع الثاين
 ،تفسريه حبسب سياقه لكل معىًن  ، متعدِّدةٍ ق الفقهاء مصطلح األجنيب على معانٍ طلَ أَ 

 : ما أييت ذا املصطلحقصدوُه هبِ ا ومّ 
 ( 3٦:)النساء ﴿واجلَاِر اجلُُنِب﴾ :-تعاىل-هلو قكما يف   ،(5) هو الذي ليس بينك وبينه قرابة   .1
وال  ،لبائعِ اب ليس هو؛ فَ يف العقد الغريبِ  على: الطرفِ  كذلكأُطِلق مصطلح األجنيب   .2

 .(٦) (حَّ صَ  ،ألجنيبٍّ  اخليارَ  طَ رَ شَ  ن  )وإِ يف املغن كما جاء   ،املشرتي
 ،جلرّ لل حرمٍ مب ت ليسيتال أو املرأةِ  ،للمرأة الرجل الذي ليس مبحرمٍ أطلقه الفقهاء على وَ   .3

 ،وهلما ولدان ق زوجته ثالاثً طلّ  عن رجلٍ  -رمحه هللا-ئل شيخ اإلسالم ابن تيمية وقد سُ 

 

 .138ه ، مادَّة: )جنب( :1425، 4القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط، املعجم الوسيط جملمع اللغة العربية - 1
ِر َوطََعاُمهُ َمَتاعَ  :املقصود ما جاء بقوله تعاىلو  - 2 ا)ُأِحلَّ َلُكم َصي ُد الَبح   .(9٦املائدة من اآلية:)َلُكم  َولِلسيَّارَة(  ًً
 .1/277لسان العرب، مرجع سابق، مادة )جنب(  - 3
ه ، مادة )ج ن ب(  1429 ،1القاهرة، ط، معجم اللغة العربية املعاصرة ألمحد خمتار عمر وآخرون، دار عامل للكتب - 4

 .401ص
 .2/298تفسري القرآن العظيم البن كثري، مرجع سابق  - 5
 .٦/40  مرجع سابق املغن البن قدامة، - ٦
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فهل حيل هلا األكل الذي  ،ة سنتني ويبصرها وتبصرهوهي مقيمة عند الزوج يف بيته مدّ 
 ؟ أم ال؟أتكل من عنده؟ أم ال؟ وهل له عليها حكم  

فليس  جل مبنزلة سائر األجنبياتن الرّ ع )املطلقة ثالاث أجنبية   :-رمحه هللا-فأجاب      
 .(1) كما ليس له أن خيلو ابألجنبية(  ،للرجل أن خيلو هبا

ملا  ؛للرجل األجنيب ضَع يف القولِ او أن خت ،كما حيرم على املرأة أن تكشف وجهها
 .(2) ن الشرليه ذلك مإيفضي 

فاألجنيّب عنها  ،للمسلم ودار اإلسالم كلها وطن   ،األجنيب هو: الغريب عن الوطن نّ إ مثَّ  .4
 .(3)وال ذمّي  من ليس مبسلمٍ 

َغرَي   ،ابحلدِّ  صطلح األجنيبيُعّرِفوا مُ  مل الفقهاء أنَّ إىل  وخيلُص الباحث مَّا سبَق عرُضهُ 
حبسب  ر كل موضعٍ سّ فَ وي ُ  ،ة معانٍ حيمل عدّ  ه أنّ كالمهم يتبنّي يف  ابلتأمل يف مواضع وروده وَ  إنَّهُ 

 ؛املعىن الرابع هو األقرب السابقة جند أنّ  متعريفاهتوابلعودة إىل  ،هبا جاءَ سياقه يف اجلملة اليت 
يقيم يف بلٍد ال حَيمل  كلِّ َمن    ىعل، وإن اختلف عنه يف كونه يُطَلق يف زماننا هو حمل  الدراسةوَ 

   جنسّيته. 

 :انظام  جنيب تعريف األ: الفرع الثالث
ما   لتالشي ّي؛قليمه األصلإيقيم يف إقليم غري ن أاحلايل  عصرانيف أصبح إبمكان الفرد 

فصارت معظم الدول  ،كان يف السابق من حاالت العداء والكراهية بني أفراد الشعوب املختلفة
فلم تعد الشعوب  ، اجملاالت السيما االقتصادية منهاشّت باالزدهار وتطمع يف تطمح إىل النمو 

  .يف املاضي احاهلكان منغلقة كما  
ى إىل تداخل اجملتمعات ا أدّ مّ  ،سهلةً رة ل والرتّحل صارت ميسّ وسائل التنقّ  إنّ  مثّ 
 ،أحواهلم تنظيمُ  على اجملتمع الدويلّ  افصار إلزامً  ،(4)  اإلقليم الواحد ىعلمع بعٍض بعضها 
سكان الينتمي مبوجبها اجلنسية اليت  رابطة من خالل ،قوقيف الواجبات واحل همبين والتمييزِ 

 

املدينة املنورة، بدون رقم للطبعة،  ،(، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف11/32جمموعة الفتاوى البن تيمية ) - 1
 . 11، ص32ه  ج 1425

، الفتوى رقم 17ه ، جملد1424، 1الرايض، ط، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابململكة للدويش، دار املؤيد - 2
 .25( ص1449٦)
 .2/52ه ، 1404، 2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت، طباعة ذات السالسل، ط-املوسوعة الفقهية  - 3
 . 1/9م، 1988، 1، املكتبة الوطنية ببغداد، طاهلداوي القانون الدويل اخلاص لغالب الداودي وحسن - 4
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ب ترتّ  سياسيّ  ذات طابعٍ  قانونيةً )رابطة  الرابطة تعدم ذه وه ،إىل دولتهميف اإلقليم ن و األصليم 
    .(1)  (الدولةمن جانب  احلمايةَ و  ،دافر ألاجانب  من الوالءَ 

يف كافة  عن األجنيبّ  يف متييز املواطنِ  الرئيسَ  احلاضر املعيارَ  انيف عصر  هذه الرابطة وتعدّ 
املواطن هو من حيمل جنسية الدولة  أبنّ  قّرة  وعموم هذه التنظيمات مُ  ،(2) التنظيمات العاملية

 .الدولة اليت يقيم عليها غريِ  هو من حيمل جنسية دولةٍ  واألجنيبّ  ،اليت يقيم عليها
عليه  بناءً و  ،وتعريفهِ  من هو املواطن غالبية التشريعات العاملية اهتمت بتحديدِ  إنّ  مثّ 

م وهذا ما انتهجه املنظّ  ،من يعيشون على إقليم الدولة هم األجانب م أّن ما سواهُ فهَ يُ 
حلكومة حضرة صاحب اجلاللة  اه: من كان اتبعً ف املواطن السعودي أبنّ حيث عرّ  ،السعودي

: من اكتسب اجلنسية العربية  هو سابلتجنّ  والسعوديّ  ،ألحكام النظام اامللك املعظم طبقً 
غري  : األجنيب هو إىل أنّ ابإلشارة املنظم السعودي  واكتفى ،حكامها اخلاصةأالسعودية مبقتضى 

  (3) . السعودي
  :(4) قليمها إىل فئاتٍ إمت غالبية دول العامل األفراد الذين يقيمون على وقد قسّ 

  . مواطنون: وهم رعااي الدولة ذاهتا وحاملي جنسيتها .1
ن ال حيملون مّ  ،أو دائمةٍ  مؤقتةٍ  بصفةٍ ون: وهم املقيمون على إقليم الدولة عاديم الجانب األ .2

وال  ،العالجأو العمل أو  ،السياحة دفأراضيها كان هبِ  علىفوجودهم  ،تهاجنسيّ 
ل هذه الفئة الغالبية العظمى من األجانب يف ومتثِّ  ،ةحصاانت دبلوماسيّ  ةعون أبيَّ يتمتّ 

  . اململكة
ة وفقا ألحكام القانون عون ابحلصاانت املقرَّ ة: وهم املتمتّ ذوو احلصانة الدبلوماسيَّ  األجانبُ  .3

ة كالعاملني ابلسفارات والقنصليات وموظفي البعثات الدبلوماسيَّ  ،وأعرافهالعام الدويل 
 لدى دولة أخرى.   رمسيةٍ  م بصفةٍ وغريهم من ميثلون دوهلَ 

 .(5) على اإلطالق ملمن دول العا دولةٍ   ةِ أيَّ جبنسية عون يتمتّ عدميو اجلنسية: وهم الذين ال  .4

 

 .32صم، 2009القاهرة، د. ط، ، الوسيط يف القانون الدويل اخلاص لعبد املنعم زمزم، دار النهضة العربية - 1
القاهرة، ، احلق يف اجلنسية والتجريد منها للمحامي حممد دحام والدكتورة زينب دحام، املركز القومي لإلصدارات القانونية - 2
 .12م، ص2013، 1ط
 ه . 25/1/1374واتريخ  (4) البند الثالث من نظام اجلنسية العربية السعودية املوافق عليه بقرار جملس الوزراء رقم: - 3
 .3٦صم، 2017، 1ط ،لندن، لقانوين لألجانب يف دول اخلليج، لعباس حممد عباس، إي كتب للنشراملركز ا - 4
 .1/88القانون الدويل اخلاص لغالب الداودي وحسن اهلداوي، مرجع سابق،  - 5
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مواطن الدولة اليت  ألفراد الذين ليسوا منا اإلنساناملتعلق حبقوق  وقد َعّرف اإلعالنُ 
 ه: )أي فرد يوجد يف دولةٍ األجنيب أنَّ  -الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة -يعيشون فيها

  .(1) ال يكون من رعاايها(
  والعربية على وجه اخلصوص على أنّ  ،اشريعات الدولية عمومً ة التَّ فقت غالبيّ كما اتّ 

جلنسية  حاماًل  أكانَ  سواءً  ،ة الدولة اليت يقيم عليهاهو الشخص الذي ال حيمل جنسيّ  األجنيبّ 
ما  دولةٍ  جنسيةَ  من حيملُ  إىل أنّ  اخلاصّ  القانون الدويلّ  ه فقهاءُ وقد اجتّ  ،الأم  ،أخرى  دولةٍ 
 . األخرىعلى إقليم ابقي الدول  وأجنيب   ،قليمهاإفوق  وطن  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

ن اجلمعية العامة املادة األوىل من إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطن الدولة اليت يعيشون فيها الصادر ع - 1
 م.1985/ديسمرب/13بتاريخ  (144/40) رقم: لألمم املتحدة بقرارها
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 املطلب الثالث
 اونظام   افقه  لغة  و ة ائي  ناجل اتجراءإلالتعريف اب

  :ائية لغة  ناجل اتجراءاإلتعريف : الفرع األول
مركَّب وصفت فيه كلمُة اإلجراءات بوصِف اجلِنائيَّة تعرَّف الكلمتان  ائيةناجل اتجراءاإل

، وللرتكيب هبا خاص  ن مع فلكلتيهما ؛منفصلتني الكالم عن الكلمتني تقسيمِ بلغة العربية يف الم 
 . تصورمها علىمعن مرتتب  

َرى ملؤنٍَّث مجع  اتجراءاإلف َرىوهي  ،إجراء  مفردها: جُي َري، و و من َأج   ،مصدر: َأج 
َرى السفينةَ  ووضعه يف حّيز  ،أَم َضاُه وأَن  َفَذهُ : ، أيمرَ وأجرى األَ  ،(1)  أي سرّيَها ،ويقال: َأج 

أي: تسري هبم ( 42:هود) ﴾الِ بِ اجلِ كَ   جٍ و   مَ م يِف ي هبِِ رِ جَت   يَ ﴿وهِ  :-تعاىل-ومنه قوله ، النّ َفاذِ 
ۚۡ﴿  :-تعاىل-وقوله وتتحرك،  ََّها ۡل تََقر   ُِّمس  م ُسََۡت رِّيۡل تسري حنو مستقّرها  :أي( 38:يس) ﴾َوٱلشَّ

  .(2)حتت العرش  املكاينّ 
نُب واجلُر م،ايَ نِ اجلِ من : (3) ةُ يّ ائِ نَ واجلِ  عليه  بُ وجِ يُ ما  اإلنسانوما يفعله  ة، وهي الذَّ

يقال: َجىَن على نفسه، وَجىَن َجىَن، و  هي مصدرُ و نيا واآلخرة، يف الدّ  اصَ صَ أو القَ  ،قابالعِ 
: اسم منسوب نائيم اجلو ، ليهِ إِ  هُ رّ : جَ عليه جنايةً  نبَ  الذَّ ىَن وجَ قومه، أي: جرَّ الّذنَب ِإلي ِهم، على 
  .ةائيّ نَ اجلِ قوبة عُ وتعن الة: ايَ نَ اجلِ إىل: 

يف اللغة هو التسيري والتحريك،  جراءاإل  أنّ تبنّي  ب السابقتعريِف شّقي املركّ وبعد 
إىل  هذا الرتَّكيب، وعند إعادة وهي الذنب واجلرم منسوب إىل اجلناية اسم  يف اللغة  ةواجلنائي

بعة  ة املتَّ الشكليّ والتدابري وهو: اخلطوات واألوضاع  ،هناإىل املعىن املراد  دقِّقخيرج املالكامل  بنائهِ 
 . وحتريكها الدعوى اجلزائية ريتسي عند

 :افقه   ائيةناجل اتجراءاإلتعريف : الفرع الثاين
اجلنائية   اتجراءاإلغالبية  َعِلمواهم ، ولكنّ خاص اا ا حمددً تعريفً  املركَّب اءالفقه فعرّ مل ي

ما هو  فكلم  ؛ةصوص الشرعيَّ حكامها من النّ أ اقوها بعد أن استقو ا، وفهموها وطبّ بعة حديثً املتّ 
 

 .ى(رَ الُكّل يف مادة )جَ  .3٦7معجم اللغة العربية املعاصرة ص ؛119املعجم الوسيط ص - 1
 .٦/57٦تفسري القر آن العظيم البن كثري، مرجع سابق  - 2
 .الُكّل يف مادة )َجىَن( 409صمعجم اللغة العربية املعاصرة  ؛154، صلسان العرب ؛141ص املعجم الوسيط - 3
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–ارع احلكيم ا ال خالف فيه مع أحكام الشّ مّ  -ان احلديثصر عيف  جنائيةٍ  اتٍ إجراءمن  بع  متّ 
  للمركَّب حمددٍ  عدم وجود تعريفٍ  مث إنّ ، الفقه اإلسالمي يف تبيانه وشرحه وتفصيله فقد أحسن 

رم سعت فيه دائرة اجلُ اتّ قد السيما وأن زماننا هذا  ه قصَّر؛يف الفقه اإلسالمي ال يعن أنّ 
  وابلرغم من ذلك فال ميكننا أن   لني،، ِبالف ما كان يف زمن األوّ رتوتطوّ  عت فيه أساليبهوتنوّ 

 أبدلّتها، أحكامه وتدارسه وبنّي  ،الفقه عرفهُ  وقد ا للعقل واحلكمة إاّل ا موافقً جنائي   إجراءً جند 
 .(1)يف تطبيقه  واخلالفَ 

م أحكام التجرمي : القواعد التشريعية اليت تنظّ واجلنائي يف الفقه اإلسالمي ه جراءاإلإن 
فيها  ع اجلرمية منذ وقوعها وحت صدور حكم قطعيٍّ اليت تكفل تتبّ  هاتِ إجراءد والعقاب، وحتدّ 

(2). 
ع إىل نظامني، أوهلما النظام اجلنائي اإلسالمي يتفرّ   أنّ التعريف يتبنّي هذا ومن 

واليت هي حمل الدراسة  - اجلنائية اتجراءاإل ووه ،وهو األحكام، واثنيهما شكلي ،موضوعي
 : (3) هامن أمهّ ارتباط ومَت ييز، ة مواضع  عدّ نيلنظام، ول-

منذ حلظة وقوع الفعل اجملرم واملعاقب على إتيانه يبدأ االرتباط بني النظامني، أوال: 
 اتجراءاإل بنظامِ  إىل استيفائه إاّل  لَ من هذا الفعل، والذي لن يتوصّ  وذلك لنشوء حق املتضرر

 اجلنائية. 
؛ ألنَّ من حكم املخالفة يف األحكام اأثرً  أقلّ  اتجراءاإلن حكم املخالفة يف إاثنيا: 

 يف حكمها من الوسيلة.  أهمّ  من تطبيق األوىل، والغايةُ  هي الغايةُ  األخريةِ 
صيانة حقوق األفراد  ااختالف اهلدف، فأحكام النظام اجلنائي هدفهاثلثا: 

 األحكام.  تلكفهي لتطبيق  اتجراءاإلواجلماعات، أما 

عة عن النظام اجلنائي اإلسالمي اجلنائية يف الفقه اإلسالمي متفرّ  اتجراءاإل وعليه فإنّ  
  . جزئيَّاتِهِ  ى، وتصومره لتسهيل احلكم علهالذي سبق تبيانُ 

 

 .1ه: 1424، 1ط ،الرايض، اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية السعودية البن ظفري، دار طيبة - 1
، 1ط ،الرايض، اجلنائي أسسه العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسالمي لعبد الفتاح خضر، معهد اإلدارة العامة النظام - 2
1/12 . 
 .23 - 22 - 21ه ، ص1429، 1دمشق، ط، أصول التحقيق اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية حملمد العمر، دار النوادر - 3
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تَّشريع  هو خمالف ألحكام البعمومها إذا مل يكن من بينها ما اجلنائية اتجراءاإلو  
يدخل يف السياسية الشرعية، ال سيما ا فهي مّ ، الثابتة العقيدة وليس فيها ما ميسّ  اإلسالمي،

ر مع التطوّ نها ع انفكاك ال ضرورة   اهنّ مثَّ إته، الوايل على تنظيم أمور رعيّ  ديننا احلنيف حثّ  وأنّ 
 .(1)على الصعيد االقتصادي واالجتماعي وغريمها  األممالذي تشهده 

ة املوضوعية، واحلكم مبوجبها على القاضي معرفة األحكام الفقهيّ  وملا كان من الواجب
ااجب  و  اتجراءإلابعلمه  فإنّ من مسائل،  ض عليهِ عرَ فيما يُ  من  لتوصّ اليت يالوسيلة  ؛ ألهنَّ
، (2) صحيحةسليمٍة  بطريقةٍ ما عرض عليه تطبيق احلكم الفقهي املوضوعي على  ىلإ خالهلا

هذِه ن األمثلة على مو ، (3) "فهو واجب   به إاّل  الواجبُ  ما ال يتمّ والقاعدة األصولية تقول "
صورها  السبق يف تبيانفضُل لفقه اإلسالمي كان لاليت  و  ،ابعة حديثً املتّ اجلنائية  اتجراءاإل

 : وأحكامها

 االحتياطي:أو احلبس التوقيف   .1
وقد ، وتظهر كشف حالهتتَ ة من الزمن حت هم مدّ ل للمتّ احلرية يف التنقّ  حقّ وهو تقييد 

 ضيق، ولكّنه تعويقُ  )ليس هو احلبس يف مكانٍ  :بقوله -رمحه هللا تعاىل- ابن القيمفه عرّ 
  كان بتوكيلِ   مأ يف مسجدٍ  مأ كان ذلك يف بيتٍ   ف بنفسه، سواءً خص ومنعه من التصرّ الشّ 

 .(4)  وكيله عليه ومالزمته له( مأ ،اخلصم
حَبَس رُجاًل  --هُ أنَّ ، فيما رواه هَب ِز ب ِن َحِكيٍم َعن  أَبِيِه َعن  َجدِّهِ --ورد عن النيب كما
 .(5) مثَّ خلَّى عنه ،يف هُتَمةٍ 

 اوليلة استظهارً  ا"حبس يف هتمة يومً --هُ أنَّ  -رضي هللا عنه -حديث أيب هريرةو      
 .(٦) "اواحتياطً 

 

 .28المية حملمد العمر، مرجع سابق، صالتحقيق اجلنائي يف الشريعة اإلس - 1
 .29املرجع السابق، ص - 2
شرح الكوكب املنري البن النجار، ؛ 419ه، ص1414، 3العدة يف أصول الفقه أليب يعلى الفراء، حتقيق: د.أمحد املباركي، ط - 3

 .358، ص1ه ، م1413الرايض، بدون رقم الطبعة،  ،نشر مكتبة العبيكان
 .1/2٦9، 1الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية دار عامل الفوائد، مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي جبدة، ط - 4
وأبو  ؛3/85 "ابب ما جاء يف احلبس يف التهمة"لرتمذي يف اجلامع الكبري، او  ؛8/30٦ احلديث أخرجه عبد الرَّزاق يف مصنَّفه - 5

 ر: املستدرك على الصحيحني للحاكمظَ يُن ،شرط الشَّيخني ومل خيّرِجاه ىعلوهو حديث  صحيح  ،303٦داود يف سننه برقم 
 ."كتاب األحكام" 4/202-203
 التَّخريج نفسه كما مرَّ يف احلديث السَّابق. - ٦
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،  من أحكام الشرع -هممن حال املتّ ت حلني التثبّ  -همةاحلبس يف التّ  على أنّ  وهذا يدلّ       
وهذا قول ف، كشَ تُ حت  ااحتياطً  -هورُ فجُ و رّه ف بِ عرَ يُ  الذي ال-الِ احل جمهولِ حبس كما جيوز 

ك  م، والبعض اآلخر ترَ علَ تُ حت  افبعضهم جعلها شهرً  ،ذلكة ، واختلفوا يف مدّ مجهور الفقهاء
 . (1) اواجتهادمهأو القاضي  ،مامعلى رأي اإل اموقوفً  األمرَ 

 ائي: جلنالتحقيق ا .2
بل إليها، به  َتوصَّلأو ي ُ  نكر على األخذ مبا يثبت احلقائقَ مل يرد يف الفقه اإلسالمي ما يُ 

َهايَ ۡ﴿ :نون، قال تعاىل قبل إطالق الظّ والتبنيم ت مران ابلتثبم فقد أُ  ؛على العكس من ذلك يُّ
َ
ِّينَۡٱۡأ َّۡلَّ

ِّبُوا ۡجۡ ٱَۡءاَمنُوا ۡ ِّنَۡۡاَكثِّيٗۡۡتَن ِّۡٱۡم  ن  ن ِّۡٱَۡضَۡبعۡ ۡإِّنَّۡۡلظَّ ِّيَنۡ﴿ :وقال تعاىل( 12:)احلجرات ﴾م  ۡإِّث ۡۡلظَّ ۡٱَّلَّ َها يُّ
َ
ۡأ يآ

ۡ ِّنَبَإ  ۡب ُقُۢ ۡفَاسِّ َۡجآَءُكم  ۡإِّن مِّيََۡءاَمنُٓوا  َۡن دِّ َۡفَعل تُم  َۡما ۡلََعَ  بُِّحوا  َۡفتُص  ََه لَة  ِۡبِّ ۡقَو َمُۢا يبُوا  ۡتُصِّ ن
َ
ۡأ  ﴾٦َفتَبَيَّنُٓوا 

  .(2) ..( يثِ دِ احلَ  بُ ذَ ك  أَ  نّ الظَ  نّ ن، فإِ م والظّ كُ ايّ )إِ  -:-وقال ،(٦:)احلجرات

وامرأة   -عليه السالم -قصة يوسفبما ورد  جراءاإلمن الدالئل على مشروعية هذا و 
فهرب منها صوب الباب،  -عليه السالم-أت نفسها له هيّ و  ،األبواب تقلَّ غَ حني  ،العزيز

 اما جزاء من أراد أبهلك سوءً  :وهلاقللحيلة ب اا رأته طلبت وجهً ، فلمّ هُ وكان زوجها العزيز خلفَ 
وقال: هي  ،به هُ ت  مَ عن نفسه ما اهتّ  -عليه السالم-أليم،  فنفى  أو عذاب   ،سجن أن يُ إاّل 

ه من مجلة نّ إ :يلقِ  حكيم   من خلف الباب رجل   راودتن عن نفسي، وكان قد شهد احلادثةَ 
 ّدامه فأنتِ من قُ  ّق القميصُ : إن كان شُ : أي احلكيمموره، فقالأيف  أهلها كان يستشريه امللكُ 

، فقال هلا خلفٍ ص فإذا هو مّزق من القميفهو صادق، فنظروا إىل  صادقة، وإن كان من خلفهِ 
على  هذه القصة داللة   يفو  ،(3) ه من كيدكّن إن كيدكّن عظيمإنّ :-وقيل العزيز  -احلكيم

 عليها الفصل يف الوقائع بىَن ة التحقيق، حبيث يُتوّصل من خالله إىل احلقائق اليت يُ مشروعيّ 
 بتطبيقه وانتهاجه.-عز وجل -ابلعدل الذي أمران هللا 

ة من حديث أيب سعيد  ة النبويّ يف السنّ يف مشروعية التحقيق، ما ورد  اا جاء أيضً ومّ 
ب رَ فقال: اي أاب القاسم ضَ  ،جالس جاء يهوديّ  --قال: )بينما رسول هللاأنه --اخلدري

؟ هُ تَ ب   رَ ضَ . قال: ادعوه. فقال: أَ من األنصارِ  ل  ؟ قال: رجُ . فقال: من  من أصحابكَ  هي رجل  ج  وَ 
-خبُيث، على حممدٍ  : والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي  فُ لِ حَي   ابلسوقِ  هُ عتُ قال: مسَِ 

 

 .1/2٦7 مرجع سابق الطرق احلكمية، ؛258ه ، ص1421بريوت، ط ، األحكام السلطانية أليب يعلى، دار الكتب العلمية - 1
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-َبة  َضربتُ  ؟ اس وا بني األنبياء، فإن النّ ال ختريّ  :--فقال النيب ،َههُ َوج   فأخذتن َغض 
م وائِ ن قَ مِ  ةٍ مَ ائِ قَ بِ  ذ  ى آخِ وسَ ، فإذا أان مبِ نه األرضُ عَ  ن تنشقّ ل مَ أوّ  فأكونُ  ون يوم القيامةِ قُ عَ ص  يَ 

ويظهر من هذا احلديث ، (1)( وىَل األُ  ِتهعقبصَ  وسبَ ، أم حُ قَ عِ ن صَ فيمَ  كانَ ، فال أدري أَ رشِ العَ 
ه، ومسع منه أسباب إتيانه وطلب استدعاءَ  ،حتقق من الواقعة ومن فاعلها--هُ الشريف أنّ 
 . ابعة حاليً ات التحقيق املتَ إجراءذلك من  للفعل، وكلم 

هتا، رّ يف عفاف ضُ  ة  رّ نت ضُ عَ عندما طَ --يب طالبأما ورد عن علي بن  اومنه أيضً 
--ابت عندها، فأمر رجاًل  عت أنّ البيض على فراشها يف غيبة زوجها، وادّ  لَ اَل كبت زُ سَ فَ 

--مرأ، مث اللُ على الفراش، فاستوى الزم  اللِ على موضع الزّ  افشيئً  اشيئً  هُ اقَ رَ فأَ  ،ساخنٍ  مباءٍ 
 . (2) افرتاء   األمرَ  وأنّ  ،ه بيض   أنّ فتبنّي  ،ه رجل  قَ أبن يتذوّ 

سوداء، فقال: اي أمري املؤمنني،  أسود ومعه امرأة   رجل  --وأتى إىل عمر بن اخلطاب 
أمحر، فقالت املرأة : وهللا اي   بولدٍ ِن ت  ت َ على ما ترى، فقد أَ  أسود، وهذه سوداءُ  ا أغرس غرسً إينّ 

 ال يدري ما يقول، وسأل عن ذلك عليّ --فبقي عمرُ  ،ه لولدهه، وإنّ تُ ن   أمري املؤمنني ما خُ 
؟ قال: أجل وهللا، قال ِن قُ صدّ أتُ  عن شيءٍ  كَ سألتُ  لألسود: إن  علّي فقال --بن أيب طالب

  طفةَ هللا أكرب، إّن النّ --؟ قال : قد كان ذلك، فقال عليّ ض  ك وهي حائِ تَ رأَ ت ام  ع  : هل واق َ 
ت  ي  ن َ جَ  أنتَ ك فَ لدَ ر وَ نكِ أمحر، فال تُ  كانَ   امنها خلقً  -عز وجل-هللا  م فخلقَ إذا اختلطت ابلدّ 

   .(3) كفسِ على نَ 
ق احلبس أو التوقيف الذي يكون هبدف التحقّ  يظهر أنّ  ،هتبيانه ومجعُ  رتيسّ ما  ومن كلّ   
يُعدم كالمها  ة،ل إىل احلقيقة التامّ الذي يهدف إىل التوصّ التحقيق  ت من حال املتهم، وأنّ والتثبّ 
،  تبيان احلقائقل كوسيلةٍ   ال هبِ مِ شريع، وعُ تَّ يف ال اخذ هبِ أُ  اليتاجلنائية  اتجراءاإلعلى  مثااًل 
  .على الوجه الذي يرضاه -وجلّ  عزّ -هللا  أحكامِ  ها تطبيقُ غايتُ 

 :اائية نظام  ناجل اتجراءاإلتعريف : الفرع الثالث
من كافة  وأمنهِ  هِ اجملتمع ومصاحلِ  العصور محايةُ هذِه من أبرز واجبات الدول يف  إنّ 

يكون  الهم وقيمهم، و ئَ حقوقهم ومباد على وجودهم وترابطهم، ومتسّ  ال خطرً األفعال اليت تشكّ 
 

نظر: ي ،ابب ما يذكر يف األشخاص واخلصومة –كتاب اخلصومات – 2412فقد أخرجُه البخاريم برقم: ، احلديث صحيح   - 1
 .12/581الُبخارّي بشرح الفتح 

 .1/120الطرق احلكمية، مرجع سابق  - 2

 .1/119سابق، الرجع امل - 3
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مرتكبيها وزجرهم عن معاقبة جتُب إتياهنا، و جيب عدُم  عن طريق حتديد األعمال اليت ذلك إاّل 
على الدول   َوالواجبُ ، مكافحتها بكافة الطرق واألساليبفالواجُب ، ، أو اقرتافهااالقرتاب منها

حال املساس بتلك احلقوق واملبادئ والقيم، أو إتيان ما -والقواعد املتبعة  حتديد الوسائل اأيضً 
 الواجبِ  اتجراءاإلكافة اخلطوات و  ويبنّيُ  نُ قنّ ي عن طريق نظامٍ  -وغري مشروع هو منوع  

   .(1) االنتهاء من تنفيذ العقوبة حبق مرتكبهوحّت  ،منذ حلظة ارتكاب الفعل املمنوع ،اتِّباعها
ذلك  فإنّ  ،من األشخاص ما على شخصٍ  هتمةٍ  ثباتِ إ حماولةَ  فيه فإنّ  شكّ ا ال ومّ 

يؤدي إىل تضييق نطاق مارسته حلقوقه وحرايته اليت كفلتها له األنظمة، هبدف حتقيق املصاحل 
بني و  ،همد خللق التوازن بني حقوق الفرد املتّ و العامة، األمر الذي جيب معه بذل أقصى اجله

على حساب  ة امليزان لطرفٍ  ال متيل كفّ تضييق نطاق حقوقه وحرايته، حّت املصلحة العامة من 
 اآلخر. 

بقدر ما أمكن بني املصلحة  املوازنةُ  اهاوأمس أهداف اإلجراءات اجلنائية من أهمّ  إنّ مث 
الَفرِد تسعى للحفاظ على حقوق  اتجراءاإل، فهذه عامَّةً اخلاصة لألفراد ومصلحة اجملتمع 

هتدف إىل احلفاظ على مصلحة اجلماعة كما   ،املساس مبصاحل اجملتمع وأدون التعدي  هِ ومصاحلِ 
،  يةاإلنساناللصيقة ابلطبيعة  وحرايهتم األفرادحقوق أدىن  همن خالل مبالغ فيه هُتَدرُ دون تضييق 

كما أّن من أبرز صور العدل اليت تنتهجها الدول يف احلفاظ على أمن جمتمعاهتا واستقرارهم 
اجلنائية، فهو الطريق البنّي املوصل للحقيقة، وهو السبيل الذي  اتجراءاإلتطبيقها لنظام 

جملتمعات، إليها كافة ا دعت اليت اإلنسانى به إىل دروب احلق والعدالة وصيانة حقوق هتدَ يُ 
 ات واملعاهدات.     ُعقدت ألجلها االتفاقَ و 

ان عن نفس املعىن القانوين، اجلزائية مصطلحان يعربّ  اتجراءاإلاجلنائية أو  اتجراءاإلو 
واألصوب  اجلناية واجلزاء يف اللغة يسهم يف توضيح ما هو األدقّ  االختالف بني معىن  أنّ إاّل 

ء اجلزا مصطلحة السعودية قد استخدمت كانت اململكة العربي  هما، وإن  لالستعمال من بينِ 
مصطلح  نّ أ تبنّي  املعىن اللغوي لكال املصطلحني ه ابلعود إىل أنّ ، إاّل (2) للتعبري عن العقوبة
معىن اجلناية يف اللغة كما  واب من نظريه، ألنّ للصّ  أقربُ  (اجلنائية اتجراءاإل)اجلنائية يف عبارة 

نُب واجلُر م، وما يفعله إسبق  يف الّدنيا  أو الَقَصاصَ  ا يُوِجُب عليه الِعقابَ مّ  اإلنسانيضاحه: الذَّ
 اهُ ازَ اًء وجَ زَ به وعليه جَ  اهُ زَ جَ ويقال: املكافأة على الشيء،  :واآلخرة، ومعىن اجلزاء يف اللغة
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ۡ﴿ :-تعاىل-، قال (1) وإما عقااب ا ثواابً يكون إمّ  ، واجلزاءُ اةً ازَ جمَُ  لَِّح تِّ وََعمِّلُوا ۡٱلصَّ  ِّيَنَۡءاَمنُواۡ  ۡٱَّلَّ إِّنَّ
ۡ ََبِّيَّةِّ

ۡٱل  ُ َۡخي  ئَِّكُۡهم 
لَ  و 
ُ
ن َه ر٧ُۡۡأ

َ ۡٱۡل  ََۡت رِّيۡمِّنََۡت تَِّها ن  َۡجنَّ ُتَۡعد  ِّهِّم  َۡرب  ۡعِّنَد -74:)يوسف ﴾َجَزآؤُُهم 
عليه -ان إلخوة يوسف : قاهلا الفتيعاىل : فما جزاؤه إن كنتم كاذبني( واملقصود بقوله ت75

مبعىن  رد  افاجلزاء هنا و  نذإ ؛(2) أي صواع امللك ؟ما عقوبته إن وجدان فيكم من أخذه -السالم
اٍم بِ ألننا أمام  ؛العقوبة ﴿ِإمّنَا َجزَاُء اّلِذيَن  :-تعاىل-، ومن ذلك أيضا ما جاء يف قوله سرقةٍ اهتِّ

 (  34:﴾ )املائدةاآليه..حُيَارِبُوَن هللاَ َوَرُسولُه 
﴿ِإانَّ كذلك جن زِى   :-تعاىل -كما جاء اجلزاء مبعىن الثواب واملكافأة، ومن ذلك قوله 

ِسِنني﴾ )الصافات ِّينَۡ﴿: -تعاىل-( وقوله105:املُح  ۡٱَّلَّ ۡۡإِّنَّ ُ َۡخي  ئَِّكُۡهم 
لَ  و 
ُ
ۡأ لَِّح تِّ ٱلصَّ  وََعمِّلُواۡ  َءاَمنُواۡ 

ََبِّيَّةِّۡ
ن َه ر٧ُۡۡٱل 

َ ََۡت رِّيۡمِّنََۡت تَِّهاۡٱۡل  ن  َۡجنَّ ُتَۡعد  ِّهِّم  ۡعِّنَدَۡرب   (  8-7 :)البينة ﴾َجَزآُؤُهم 
فظ فاجلزاء يف اللغة أييت مبعىن الثواب ومبعىن العقاب حبسب سياقه يف اجلملة، أما ل ن  إذ

اجلرم، وهو األصوب يف االستعمال عند  وأالذنب  علىالعقاب  إاّل  له معنً اجلناية فليس 
 الشكلي.    وأاحلديث عن العلم اجلنائي املوضوعي 

، األول: قانون (3)  اجلنائية إىل قسمني  اتجراءاإل الدكتور مأمون سالمةلقد قّسم 
 تصّ يت خيالقواعد اإلجرائية املنظمة للدعوى اجلنائية الة العام، وهو: جمموعة اجلنائيَّ  اتجراءاإل

ة النظر عن نوعيّ  بغضّ  ،واليت تنصرف إىل مجيع الدعاوى اليت ترفع أمامه ،هبا القضاء العادي
 أو شخص مرتكبها. ،اجلرمية

اليت  اتجراءإلاب يتعلَّقُ  َما ووه اجلنائية اخلاصّ  اتجراءاإلا القسم الثاين: فهو قانون أمّ  
 ة. نظر مبعرفة جهات قضائية خاصَّ وتُ  ،معني من الدعاوى خيضع هلا نوع  

ظر يف قواعد النّ  نُ م وتقنِّ نظِّ اجلنائية العامة هي اليت تُ  اتجراءاإل مَ ظُ واملغزى من ذلك أن نُ 
م ظُ أو األشخاص الذين ارتكبوها، أما نُ  ، ألنواع اجلرائم عاوى اجلنائية بعمومها، دون حتديدٍ الدّ 
، أو ةٍ دحمدَ  يف جرائمَ  ظرٍ النّ  ني قواعدِ ع لتقنِ م اليت توضَ ظُ اجلنائية اخلاصة فيقصد هبا النُ  اتجراءاإل

 (4) : نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويلهنني، ومثال ذلك يف اململكةمعيّ  من أشخاصٍ  اليت تقعُ 
 

 .14/143 لسان العرب، مادة )جزي( - 1
 .401ص ،تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق - 2
 .1/8ه ، 1430، 3قانون اإلجراءات اجلنائية ملأمون سالمة، دار النهضة العربية ابلقاهرة، ط - 3
ه  كما صدرت الئحته التنفيذية بقرار جملس 12/2/1439( بتاريخ 21صدر هذا النظام مبوجب املرسوم امللكي رقم: )م/ - 4

 ه .2/5/1440بتاريخ  (228)رقم: الوزراء 
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ا هو عمّ ا خيتلف شكلي   خاص   جرائي  إ يُ تّ َبُع معهم نظام   اوأشخاصً  حيث َصّنف النظام أفعااًل 
  -ها ابألمن الوطن والدويلجلسامة أفعاهلم ومساسِ  -اجلزائية  اتجراءاإليف نظام  عليه احلالُ 

 إلفراج، واجلهة املختصة يف إصدار املنع من السفر، واجلهة املختصة ابكمدد التوقيف مثاًل 
 يف هذه الدراسة.  لتَّفصيلل ، وغريها من االختالفات اليت ليست حماًل  منهمنياملوقوفاملؤقت عن 

على العديد من   الباحثُ وقفَ  ،اجلنائية اتجراءاإلع يف تعريف وابلبحث والتتبّ 
 : النَّحو اآليت على منها ابعضً  يوجزُ التعريفات اليت 
والضوابط واألصول من القواعد  جمموعة  ا: )هنَّ أ قواعد املرافعات والتقاضي فتعرّ أوال: 

من حني رفعها إىل القاضي  ،أن والقاضي يف الدعاوىالواجب مراعاهتا من قبل أصحاب الشَّ 
 .(1)إىل حني صدور احلكم فيها( 

 ث عن قواعدِ ه يتحدّ ألنّ  ؛اجلنائية اتجراءاإلمع  كاملٍ   وهذا التعريف ال ينطبق بشكلٍ 
كبري  يف نصيب  اليت هلا  -لدعوى اجلزائيةل ، دون متييزِ وضوابِطهِ  افع يف الدعاوى بعمومهاالرتّ 

 عن غريها من أنواع الدعاوى.  -املساس ابحلقوق واحلرايت واتِّصال  هبذا اجلانب
م سري الدعوى الناشئة ا: )جمموعة القواعد اليت تنظّ هنّ أاجلنائية  اتجراءاإلّرفت عُ اثنيا: 

 .(2)وتنفيذ هذا احلكم(  ،فيها ابتٍّ  وحت صدور حكمٍ  ،عن اجلرمية منذ ارتكاهبا
ه اقتصر   أنّ إاّل  -جياز ابلقدر الذي ال إخالل فيهفيه من اإل وإن  كان -هذا التعريفوَ 
لبعض  ، ويف ذلك إغفال  هِ بشأهنا مع تنفيذ ابتٍّ  ائية تنتهي بصدور حكمٍ ز الدعوى اجل على أنّ 

صرف فيها من قبل جهة التحقيق حبفظها لعدم  التَّ  إجراءعوى، كة يف سري الدّ املهمّ  اتجراءاإل
 عوى من قبل احملكمة.  ة، أو برد الدَّ كفاية األدلّ 

ات عند وقوع اجلرمية إجراءاذه من  ما جيب اختّ اثلثا: )جمموعة القواعد القانونية اليت تبنّي 
د وحتدّ  اتجراءاإلذه  السلطات اليت تباشر هلتحديد املسؤول عنها وإنزال العقوبة به، كما تعنّي 

 .(3)اختصاصاهتا( 
 م نشاط السلطة القضائية يف كلّ كُ : )جمموعة القواعد اليت حَت  اومن التعريفات أيضً : رابعا

 .(1) عليها( ما يفيد يف نسبة اجلرمية إىل حُمِدثِها والعقابِ 
 

 . 115ه ، ص1409، 2نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية لعبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة ببريوت، ط - 1
 . 5ه ، ص1432، 1النظام اجلنائي السعودي القسم اخلاص ملصطفى بيطار، دار حافظ جبدة، ط - 2
 . 7م، ص1990، 2غايل، مكتبة غريب ابلقاهرة، طإلدوار اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري  - 3
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مة ابلقواعد واألحكام الشرعية اليت حتكم ا: )اخلطوات العملية احملكّ فت أهنّ رِّ خامسا: وعُ 
ات مباشرهتا منذ وقوع اجلرمية حت تنفيذ احلكم على يد  إجراءالدعوى اجلنائية من حيث 

 .(2)السلطة املختصة( 
ات إجراءجمموعة القواعد القانونية اليت تتضمن ) االستار أهنَّ  فوزية عبدد.  فتهاسادسا: عرّ       

السلطات املختصة مبالحقة اجملرم وحماكمته   دوحتدّ  ،ثباهتاإاجلرائم وضبطها ووسائل  يفالبحث 
  .(3) اكمة وتنفيذ األحكام اجلزائية(ات احملإجراء وتبنّي 

كافة ما  لشموهل، يناألخري  نيالتعريفبني  زج  مَ هو هذه الدراسة، يف والتعريف املختار 
أوهلا البحث عن اجلرمية و ، جرميةٍ تبعة عند وقوع املاحمَلّكمة ابلقواعد الشرعية النظامية  اتجراءاإل

ثبات القانونية، ومن مث حتديد السلطات املختصة مبالحقة مرتكبها بوسائل اإل وضبطها
عدم ، مع  من ثبتت إدانتهُ العقوبة حبقِّ ات تنفيذ إجراءهم، و بعة عند حماكمة املتَّ املتَّ  اتجراءاإلو 

من ه ليس نّ إ إذ   ؛كماينالواردة بتعريف الدكتور الرتم و  ليها فيما سبقإاملشار  املالحظةإغفال 
 . عقوبة   عليه  ترتتَّب حبكمٍ اجلنائية  اتجراءاإلالضرورة أن تنتهي 

اجتمعت يف عدة  اأهنّ  يل ظهري ،يف التعريفات السابقةإعادة النَّظر و  تدقيقالومن خالل 
ا أهنّ ، كما ات نظامية حمددةإجراءاجلنائية قواعد وخطوات و  اتجراءاإل أنَّ من أبرزها: نقاط 

إىل حني تنفيذ  ،منذ حلظة ارتكاب اجلرمية ،عوى اجلنائيةخطوات الدّ  جمملاشتملت على 
 اإلدانة. ثبوِت العقوبة حال 

، فليس  ع للمجرمني فقطضِ اجلنائية وُ  اتجراءاإلنظام  نّ سليم أبومن اخلطأ اجلسيم التَّ 
من  - سواءٍ على حدٍّ  -والربيءِ  للمدانِ  فيه محايةً إّن ، بل ادائمً  اإلدانةُ  منه الوحيدُ  اهلدفُ 

 .  (4)ه تطبيقِ  اءَ جرّ  اتخدام سلطاهتة يف اس  اجلهات املعنيّ  فِ تعسّ 

 
 

 

 .11م، ص2003نظم اإلجراءات اجلنائية جلالل ثروت، دار اجلامعة اجلديدة ابإلسكندرية، د. ط.  - 1
 .12ه ، ص1420 ،1، طالرايض اإلجراءات اجلنائية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف اململكة للرتمكماين، أكادميية انيف للعلوم األمنية - 2
 .  5م، ص1975بريوت، ، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناين، دار النهضة العربية - 3
، ة يف مرحليت االستدالل والتحقيق ونظرية البطالن آلل ظفري، مطابع احلميضياملبادئ العامة لإلجراءات اجلنائية يف اململك - 4

 .٦ه ، ص1435، 1ط ،الرايض
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 الفصل األول
 مرحلة االستدالل ومجع املعلوماتيف  ألجنيبل ةاجلنائي  جرائية احلماية اإل

احلماية اإلجرائية  أنّ  سابًقايضاحه يف املبحث التمهيدي إا سبق مجعه و مّ للباحِث  تبنّي 
اخلطوات والقواعد النظامية اإلجرائية من منع من فظه حيصونه و يما  للمتهم األجنيب تعن

من قبل السلطات املعنية إبنفاذ النظام  ال حيمل اجلنسية السعودية  ولو كانَ  هِ املساس حبقوق
حفظ له حقوقه اجلنائي السعودي النظام فَ  ،اهتامٍ  حملّ  ، وإن كان هذا األجنيبّ اجلنائي يف اململكة

 مساس   عهم ىيتأتّ  ال لقدر الذينظامي، اب وأ شرعيٍّ  وحّرم انتهاكها دون وجهٍ  ،األساس
 جملتمع. ا دسائر أفرا ة لحلقوق العامّ اب

ة ال وإن ُصنِّفت كمرحلة متهيديّ  -مرحلة من مراحل الدعوى اجلنائية لّن أوّ أمن املعلوم و 
قة هبا ومجع املعلومات املتعلّ  ،هي مرحلة االستدالل عن اجلرمية (1) هاضمن مراحل اتدخل فعلي  

الواردة يف نظام  الستكمال ابقي املراحل امتهيدً  ،وضبطها وحصرها وتدوينها ،وبفاعلها
 حفَظ أوراق أنَّ  مع ضرورة اإلشارة إىل، للعقوبة وتنفيذ وحماكمةٍ  اجلزائية من حتقيقٍ  اتجراءاإل

لعدم وجود  وذلك ؛اجلنائي الضبط اتجهمن ضمن سلطات  هذه املرحلة التمهيدية يعدم 
 . التحقيقحتريكها جلهة استكمال سري يستدعي  نظاميٍّ  مسوّغٍ 

َتَدلم ِبه ،درشِ وهو: املُ  ،يللِ الدَّ  طلبِ  واالستدالل يف اللغة: من ومجعه: أَدِّلَّة   ،وَما ُيس 
ء  مُ لزَ ما يَ فإن الدليل هو:  ،املعىن الفقهيويف ، (3) وهو )تقرير الدليل إلثبات املدلول( ،(2)  وأِّدالَّ

 .(4)ر آخَ  يءٍ شَ  مُ ه  فِ  شيءٍ  مِ ه  لفِ 
  األولية عن اجلرمية  والبياانت مجع املعلوماتهو:  نظاميٍّ  واالستدالل كمصطلحٍ 

بط  بواسطة رجال الضّ  ، الطرق والوسائل النظاميةحري والبحث بشّت عن طريق التَّ  ،ومرتكبها
   .عميق وفحصٍ  دون تنقيبٍ  ،اجلنائي

يف مرحلة االستدالل  األجنيبّ هم للمتّ  اإلجرائيةِ  احلمايةِ  قد اخرتت هلذا الفصل عنوانَ ل
على رجل الضبط  املتهم األجنيبّ  ضماانت: هلاأوّ  ،ه على ثالثة مباحثوحبثتُ  ،ومجع املعلومات

 

مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري لرؤوف عبيد، بدون انشر،  ؛٦85الوسيط يف قانون اإلجراءات لسرور، ص - 1
 .317م، ص197٦، 11ط
 .294ص (دلل)مادة  ،املعجم الوسيط - 2
 .18م، مصطلح )االستدالل( ص 2004التعريفات للجرجاين، حتقيق: حممد املنشاوي، دار الفضيلة القاهرة  - 3
 .1/125شرح الكوكب املنري، مرجع سابق  - 4
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ات االستدالل ومجع إجراءجلرمية على اومكان ارتكابه  ،إقامة األجنيبّ  : أثر حملّ اجلنائي، واثنيها
 .(1) املعلومات ومجعِ  لة االستداللِ يف مرح املعلومات، أما الثالث منها: تفتيش األجنيبِّ 

هم املواطن املتّ  ائية حبقّ ناجل اتجراءاإلابتداًء أنّه ال خالف بني تطبيق يل  وإن كان يظهرُ 
مل السعودّي اجلزائية  اتجراءاإلنظام  وتطبيقها على املتهم األجنيب يف اململكة، ال سيما وأنّ 

ن سأحاول يف التعامل مع أحدمها عن اآلخر، إاّل أنّ  ار خالفً ظهِ ه على ما يُ يف عموم موادّ  ينصّ 
ع والبحث يف األنظمة والقرارات  من خالل التتبّ  ،وجد حيث بعون هللا إيضاح هذا اخلالف

حبسب  -ة بتسيري الدعوى اجلنائيةمن اجلهات املختصّ -والتعليمات الصادرة عن كل جهة 
  . اختصاصها
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

م، 1978 ،إلسكندرية، ااإلجراءات اجلنائية أتصياًل وحتلياًل لرمسيس هبنام، منشأة املعارف ؛27٦رؤوف عبيد، مرجع سابق  - 1
 .319 غايل، مرجع سابقإلدوار اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري  ؛2/22
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املبحث األول           
هم األجنيب على رجل الضبط اجلنائياملت   ضماانت  

اجلزائية السعودي على أن رجال الضبط اجلنائي هم: األشخاص   اتجراءاإلنظام  نصّ  
مع املعلومات واألدلة الالزمة مثَّ هم الذين يقومون جِب  ،الذين يقومون ابلبحث عن مرتكيب اجلرائم

فهم  ؛النظام موادِّ هذااملادة السادسة والعشرون من  حّددتكما ،  (1)  للتحقيق وتوجيه االهتام
 حسب املهام املوكلة إليهم، وهم:  ن أبعمال الضبط اجلنائيو املخولُ األشخاص إذن  

 ة، يف جمال اختصاصهم.يابة العامَّ أعضاء النِّ  .1
 رط ومعاونيهم يف املدن واحملافظات واملراكز.الشَّ  ومدير  .2
يف اجلرائم اليت   -حبسب املهمَّات املوكولة إليه كل    -لضباط يف مجيع القطاعات العسكريةا .3

 منهم.  اختصاص كلٍّ تقع ضمن 
 احملافظات ورؤساء املراكز.  وحمافظ .4
 كب على متنها.رتَ رؤساء املراكب السعودية البحرية واجلوية، يف اجلرائم اليت تُ  .5
 .(2) يف حدود اختصاصهم هي عن املنكرعروف والنَّ رؤساء مراكز هيئة األمر ابملَ  .٦
  .نظمةاألمبوجب  الضبط اجلنائياملُخوَّل هلم صالحيَّات ن واألشخاص و فاملوظَّ  .7
 حقيق، حبسب ما تقضي به األنظمة. اجلهات والّلجان واألشخاص الذين يكّلفون ابلتَّ  .8

ال الضبط عة على عاتق رجاجلزائية السعودي الواجبات املوقَّ  اتجراءاإلبنّي نظام  كما
يف مجيع اجلرائم، واالنتقال إىل مكان وقوع  إليهمقبول الشكاوى والبالغات الواردة  اجلنائي وهي

 اتجراءإلاحلادثة للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق ابجلرمية، واحملافظة على أدلتها، والقيام اب
هم من قبل وقيع عليهيتم التَّ  خاصٍّ  رمسيٍّ  اليت تقتضيها احلال، وإثبات مجيع ما سبق يف حمضرٍ 

 . (3) ابإلضافة إىل معاونيهم

 

 . ه 22/1/1435واتريخ  (2م/) :من نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر ابملرسوم امللكي رقم 24 :املادة - 1
واتريخ  (289)صدر التنظيم اجلديد للرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مبوجب قرار جملس الوزراء رقم:  - 2
ه  وقد ألغى هذا التنظيم اجلديد سلطة الضبط اجلنائي من رؤساء مراكز هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، حيث 4/7/1437

منه ).. وليس لرؤساء املراكز أو أعضاء اهليئة إيقاف األشخاص، أو التَّحفظ عليهم أو مطاردهتم  ٦ة: من املاد 2 :ورد بنص الفقرة
  . اخل(.. أو طلب واثئقهم أو التثبت من هوايهتم أو متابعتهم

 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 27املادة:  - 3
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وقد أوردها النظام على سبيل املثال ال احلصر، ويتبني ذلك من خالل عبارة )القيام 
 تقديريةٍ  بعينها، بل تركها كسلطةٍ  اتجراءاإلاليت تقتضيها احلال( فهو مل حيدد هذه  اتجراءإلاب

منا سلطة تتيح له إلرجل الضبط اجلنائي، ليست كتلك السلطة املمنوحة جلهة التحقيق، وَ 
  وعدم ضياع أدلةٍ  ،املمكنة لتحقيق اهلدف من أعمال االستدالل اتجراءاإلاستكمال كافة 

 أو فوات املصلحة من استيقاف مرتكبها.   ،وآاثر اجلرمية
ما، امه ابرتكاب جرمية ائي حال اهتّ الضبط اجلن على رجلِ  ضماانت   اوللمتهم عمومً 

جسده وعصمة دمه وحرمة أسراره دينه و يف سالمة  فقد منحته الشريعة اإلسالمية احلقّ 
يف معاقبته عما اهّتم به  مصلحة اجملتمعحق يف املوازنة بني حقوقه و ومتلكاته، مع عدم إغفاهلا 

 .حال ثبوته عليه
كان أم    اا، عربي  كان أم كافرً   اال فرق يف ثبوهتا للمتهم مسلمً  اليت الضماانتومن تلك  

ا من ابب اإلشارة ال احلصر؛ كون ض شيئا منهاستعر ي لعلَ  ،اا كان أم أجنبي  ا، مواطنً أعجمي  
 : ، ومنهاهلذه الدراسة اموضوعً  تليس ااملتهم بعمومه ضماانت

﴾ مَ  آدَ ِن ا بَ نَ م  رّ كَ   د  قَ لَ ﴿وَ  :-تعاىل- ، فقد قالوكرامته يف أن حتفظ إنسانيتهه حقأوال: 
 ( 70:سراءإل)ا

أيب حديث يف   ورد عن النيب كما  ،حقه يف معرفة ما نسب إليه من هتمةاثنيا: 
 .(1) ما سبقفيليه إُأِشري الذي   سعيد اخلدري

  -عليه السالم-ة يوسف ما جاء بقصّ  ذلك همة عن نفسه، ومنه يف درء التم اثلثا: حقّ 
 .  امرأة العزيزمع 

ِإنَّ الظَّنَّ ال يُ غ ِن ِمَن ﴿ -:تعاىل–ه يف عدم أخذه ابلشك والظن، فقد قال رابعا: حقّ 
إال أّن ، للمتهم اإلسالميم  شريعتَّ ها ال( وغري ذلك من احلقوق اليت كفل28:احلقِّ َشيئَا﴾ )النجم

همني، ويعود هذا االختالف لطبيعة  ا ختتلف عن احلقوق العامة لعموم املتَّ هم األجنيب حقوقً للمتَّ 
وهو على إقليم الدولة اليت يقيم عليه، فمن احملتمل أن يكون غري انطٍق ابللغِة   ،وحال األجنيب

ليه بلغته األصلية اليت إور مرتجم جييد التحدث ض، عندئذ تستوجب احلال حالعربية وال يفهمها
ة يف الدولة اليت يقيم عليها، وإن  كان املتبع اتجراءإلاب ، كما ميكن أن يكون جاهاًل يفهمها

وهو يف حمّل  ،جهلُه هبا ال يعتّد ِبه، إال أّن من حقوقه أن يَعَلم بكافة ما يكفل له حقوقهُ 
 

 . 27الدراسة ص همن هذ سبق خترجيه، يُنظَر - 1
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ا ماح له ابلتواصل مع ذويه، أو عمله وصاحب عمله إن كان مقيمً ام، سواًء كان ذلك ابلسَّ االهتِّ 
 اإلقامةأو غريها من صور  ،مقيما لغرض السياحة لغرض العمل، أو إشعارِه سفارَة بلده إن كان

   .املؤقتة
 ،ألجنيب دون سواهُ اب صةً خا اليت تعدّ  الضماانتهذه  وفيما يلي سأستعرض تفصياًل 

 لوصول إىل أعلى قدرٍ ل حماولة  هَو ا له، وإمنّ  اليس متييزً  ،همني ابلعموماملتَّ  ضماانتوختتلف عن 
  .     اونظامً  اة شرعً ضماانته املصانَ حقوقه و من احملافظة على 
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 املطلب األول
 هم األجنيب وتوثيقهال املت  امساع أقو 

من وسائل اإلثبات الالزمة  هو مجع أكرب قدرٍ  اهلدف األمسى من مرحلة االستدالل إنّ 
، (2)ة قيودعدّ  يهاعل وردت ا قدأهن إاّل  ،هذه املرحلةية وابلرغم من أمهّ ، (1)حقيقملرحلة التَّ  احتضريً 

النيابة العامة بصفتها  متتهنهااستجواب املتهم ابلطريقة اليت رجل الضبط اجلنائي ل قم ففيها ال حي
األمر بضبط  اله نظامً  حيقّ  رجل الضبط اجلنائي ال كما أنّ التحقيق،   جراءإب ااجلهة املخولة نظامً 

استثنائية وهي التلبس ابجلرمية، كما ال جيوز له حبس املتهم   يف حالٍ إاّل  ، أو إحضارهِ متهمٍ 
 الثة والثالِثنياملادة الثيف  على هذا املنع صراحةً  صّ نُ ، وقد وعشرين ساعة أكثر من أربعٍ  ااحتياطً 

س ابجلرمية القبض )لرجل الضبط اجلنائي يف حال التلبم  اجلزائية السعودي اتجراءاإلمن نظام 
بذلك، وأن يبادر  ار حمضرً على املتهم احلاضر الذي توجد دالئل كافية على اهتامه؛ على أن حيرِّ 

ألكثر من أربع  اجيوز إبقاء املقبوض عليه موقوفً  ، ويف مجيع األحوال الافورً  النيابة العامةإببالغ 
ا مّ  ،على هذه املرحلةالواردة وغريها من القيود  من احملقق ..( كتايبٍّ   وعشرين ساعة إال أبمرٍ 

 هم بقوة النظام. حقوق املتّ صيانة  شأنُهُ 

 وتوثيقها يف حمضرٍ  ،همل املتَّ امساع أقو  ،على رجل الضبط اجلنائي اومن الواجب نظامً 
  : (3) أييتيشتمل على ما  رمسيٍّ 

 ووقته ومكانه. جراءاإلاتريخ اختاذ  .1
 ا. نً بي ّ  اوصف املكان واجلرمية وصفً  .2
  .حصر األشياء املضبوطة ووصفها .3
 أو إفادات.  ليه أقوال  إبت سِ من نُ  توقيع كلّ  .4
       من رجال الضبط اجلنائي، ومن شاركه من معاونيه.  جراءإلتوقيع القائم اب .5

هم األجنيب اجلنائي يفهم أقوال املتَّ بط الضَّ  ذا كان رجلُ إحول ما  وهنا يثور تساؤل  
،  ابللغة العربية انطقٍ  يف حال كان هذا األجنيب غريَ  ،وتدوينها يف احملضر ه هلاعند مساعوإفاداتِه 

 األجنيب ما يطلبه منه رجل الضبط اجلنائي من معلوماتٍ املتهم هذا خر هل يفهم آ ومن جانبٍ 
آلخر لابجلرمية، وهل لعدم فهم أحدمها  ق  تعلّ م هو ما على كلّ  ايرغب يف تدوينها حفاظً  ةٍ ليَّ أوّ 
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 .24 – 23صمرجع سابق اإلجراءات اجلنائية أتصياًل وحتلياًل لرمسيس هبنام،  - 2
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يقوم برتمجة  ألحدمها االستعانة مبرتجمٍ  انظامً عوى اجلنائية؟ وهل حيق الدَّ  اتِ إجراء يف صحةِ  أثر  
   لرجل الضبط اجلنائي؟  هم األجنيب الضبط اجلنائي للمتهم األجنيب، وترمجة لغة املتَّ  لغة رجلٍ 

 :االستعانة مبرتجم: الفرع األول
كلم تقصد املتكلم )فإاّيك أن هُتمل َقصد امل من إمهالِ  اة حمذرً م اجلوزيّ قيِّ مام ابن يقول اإل

ونّيتُه وعرفه، فتجن عليه وعلى الشريعة، وتُنسب إليها ما هي بريئة  منه، وتُلزِم احلالف واملُِقّر  
 ضرورة فهم تعاىل تتبنّي -هللا رمحه-ومن كالمه ،(1)ما مل يُلزِمه هللا ورسوله به..(والناذر والعاقد 

جتنٍّ على الشريعة اإلسالمية وأحكامها،  على عدم فهمه بىَن  ال يُ حّت  ،م من كالمهقصد املتكلّ 
 أخذِ  عنداحلال  يمنه، كما ه مل يفهم معناه واملرادَ  على أمرٍ  ه إبقرارٍ ده، وإلزامِ قصِ ه مبا مل يَ وأخذِ 
 ا عليه الحقً بىَن ه، فتُ دّ ما دّون فيه ضِ  يعيَ  إبقراٍر مل   -اة وال يفهمهال يتحدث العربيّ  -به هٍ مشتب
 .  هأنشَ لبطالن مَ  إىل حكٍم ابطلٍ احلال صل يوحرايته، وقد  حقوقه قد متسّ  ات  إجراء

اجلزائية السعودي على أنه جيب   اتجراءاإلت املادة الرابعة والثالثون من نظام نصّ قد و 
ترجح وجود دالئل  أقوال املتهم املقبوض عليه، وإذا  اعلى رجل الضبط اجلنائي أن يسمع فورً 

خل، ومن هذا إ.. خالل أربع وعشرين ساعة مع احملضر إىل احملقق هكافية على اهتامه فريسل
هم االستماع إىل أقوال املتَّ  -وجوابً  -ي يتضح أنَّ على رجل الضبط اجلنائيالنص النظام

إىل جهة التحقيق  هوال يرسل ،وينفي التهمة عن نفسه ،عليه، لعله يديل مبا يثبت براءته املقبوض
 . إال اذا وجدت دالئل كافية الهتامه حبقه النظامية اتجراءاإلالستكمال 

ابلعربية أن يوضح لرجل الضبط اجلنائي  كيف للمتهم األجنيب إن كان غري متحدثٍ و 
كما تبني من املادة وقد نص النظام   ،م بهوتنفي عنه ما اهتّ  ،األسباب واألدلة اليت تثبت براءته

تكمن أمهية  وهنا! همة عنهوينفي التَّ  براءتهه احلق يف إيضاح كل ما يظهر ل على أنالسابقة 
  . هم أجنيبٍّ عند مساع أقوال متَّ حضور مرتجم 

قرة األوىل من املادة ت عليه الفِ ما نصّ ا: إعماُل هلأوّ  ،ة أسبابٍ وهلذه األمهية عدَّ 
الالئحة  ن من ية السعودي، واملادة الثانية العشر اجلزائيَّ  اتجراءاإلالثني من نظام ادسة والثَّ السَّ 

، كما ح له أسباب ضبطه وتوقيفهيف أن توضّ  للمتهم احلقّ  أنّ من  ليهإظام املشار التنفيذية للنِّ 
منه مبعرفته لكافة حقوقه، وكيف له أن يفهم أسباب ضبطه وتوقيفه إذا   ه كإقرارٍ يؤخذ منه توقيعُ 
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وذلك ال  ح لُه؛توضَّ ظام على وجوب أن النِّ  وقد نصّ ، هاَتكلَّمغري اللغة اليت ي َ  كانت بلغةٍ 
  .هذا املتهم األجنيب يَ َتكلَّمها عن طريق من يتقن اللغة اليت يكون إاّل 

 إجراءٍ ل كان أوّ   ذاعوى اجلنائية، فإ نقطة انطالق الدَّ  مرحلة االستدالل تعدّ  أنّ والثاين: 
ل على قرار من قبل املتهم بتوقيعه على حمضر يشتمإعوى اجلنائية مبّن على ات الدَّ إجراءمن 

يؤخذ  فدون أن يفهم مضمون هذا احملضر الذي يدينه،  ،اعرتافه ابرتكاب اجلرمية حمل االستدالل
، هبادانته وإقناع احملكمة إثبات إجهة التحقيق يف حماولتهم  من قبل اند عليهستَ يُ  هضدّ قرينة ك

  دليلٍ  وأ ،إجراءٍ لى فيه ع اندً ستَ ومُ  ابً ، كونه مسب ّ ابطل حكمٍ  يف صدورِ  تسّببُ األمر الذي قد ي
لدى أهل تقرّر كما و  (2) ه(منِ ل ما يف ضِ طُ بَ  ل الشيءُ القاعدة الفقهية تقول )إذا بطُ ، و (1)طلاب

مانون بعد املائة من نظام ت املادة السابعة والثَّ وقد نصّ ، فهو ابطل  على ابطلٍ ِن ما بُ  أنّ العلم 
أو األنظمة  ،اإلسالميِّ  شريعِ تَّ ألحكام ال خمالفٍ  إجراءٍ  اجلزائية السعودي على أن كلّ  اتجراءاإل

  .ابطاًل  كونُ ية منها املستمدّ 

قراره إكأخذ   -األجنيب حبقّ  ابطلٍ  إجراءٍ ة عن طريق ائيَّ نأّن بناء الدعوى اجل وال شكّ 
كما يعدم   ،التَّشريِع اإلسالميِّ  ألحكام اخمالفً  يعدّ  -ما دون فهمه ملضمونه ة حمضرٍ على صحّ 

 ة منها.لألنظمة املستمدّ خُمالًفا 

يف حال  ،ابلضبط اجلنائي يف اململكة انظامً املعمول به لدى اجلهات املخولة ر ومن املقرّ 
مع هذه اجلهة على الدوام،  به متعاونٍ  موثوقٍ  أن تستعني مبرتجمٍ  ،أجنيبٍّ  همٍ القبض على متّ 

من قبل  ن مبحضر االستدالل املعدّ وِّ ه ما دُ يلعهم األجنيب، ويقرأ املتّ   هذا بهِ ديل ما يُ  فيقوم برتمجة
 عليه.   لتصديقه امتهيدً  ،رجل الضبط اجلنائي

 على الدوام جلهاتِ  مالزمٍ  متعاونٍ  وجود مرتجمٍ  فإنّ ( 3) ن الواقع العملي وامليداينوم
 العديد منليس بذلك التواجد الدائم الذي ميكن أن جنزم أبخذهم به، ففي  الضبط اجلنائيّ 

ذا ه نأال جنزم و  عن االستعانة ابملرتجم من قبل جهات الضبط اجلنائيجاوز التَّ  احلاالت يتمّ 
حقوق  منها، وإن كان يدخل حتت طائلة اإلمهال اليت من املمكن أن متسّ  حمض   مهال  إ التجاوز
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 النَّحو اآليت على أذكرها ةٍ عدّ  راتٍ ربّ مل جراءاإلهذا تيان إب اغالبً  ه يستهانُ  أنّ إاّل املتهم األجنيب، 
(1):  

وجوب  ا صراحة علىينصّ ة والئحته التنفيذية مل اجلزائيَّ  اتجراءاإلنظام  أوهلا: أنّ 
كما   اضمني  يِه عل ، بل كان النصّ مبرتمجني يف مرحلة االستداللاستعانة رجل الضبط اجلنائي 

من نظام اإلجراءات اجلزائية  السادسة والثالثني تني:أشري إليه يف الفقرة األوىل من املاد
 حيث نصتا على أنّ  ،ظامالنِّ  نفسِ ن من الالئحة التنفيذية لِ يواملادة الثانية العشر السعودي، 
منه مبعرفته  كإقرارٍ ح له أسباب ضبطه وتوقيفه، كما يؤخذ منه توقيعه  يف أن توضّ  للمتهم احلقّ 
  .لكافة حقوقه

ة يف العديد من جهات الضبط اجلنائي، ال سيما يف املدن نقص الكوادر البشريَّ  واثنيها:     
  .ر من يتقن مهنة ترمجة اللغاتوعدم توفّ  ،الصغرية واحملافظات واملراكز

بقوة  تستعني ابملرتمجني حقيقجهة التَّ  أبنّ  ثقة العاملني لدى جهات الضبط اجلنائي :هااثلث     
، على أكمل وجهٍ  جراءاإلة والبشرية الكافية للقيام هبذا ، ولديها اإلمكاانت املاديَّ (2) النظام
 .حلقوق األجنيب احفاظً 

ا؛ ا ونظامً شرعً  نلحظ أهنا ليست مقبولةً  ،ةنظاميَّ  من انحيةٍ رات وبدراسة هذه املربّ 
فمن ، ظامه الشرع والنِّ قرّ أ أصيل   وهو حق   ،ةٍ ليه من هتمإ ب سِ مبا نُ  ةمعرف يفهم ملتَّ ا ملساسها حبقّ 

ح املتهم يف أن توضّ  على حقّ  نصّ أنّه  إاّل  -وإن مل ينّص صراحةً  -النظام ربير األول جند أنّ التَّ 
املرتتبة  بعد معرفته مبضموهنا وكافة حقوقه له أسباب توقيفه وضبطه، وال يؤخذ توقيعه عليها إاّل 

حمضر االستدالل، ا ن هبوِّ دُ اللغة اليت ل إىل هذا احلق إن كان ال يفهم عليها، وكيف له أن يتوصّ 
ل من خالله إىل صيانة حقوق بط اجلنائي بذل اجلهد الذي يتوصّ يجب على رجل الضَّ فوعليه 

املرتتب على األجنيب  ربير الثاين فال ميكن من خالله التسليم بضياع حقّ ا التَّ أمّ ، هم األجنيبّ املتّ 
جملرد عدم وجود مؤمتن يرتجم  ى صحتهالتوقيع عل وأ ،هيلعا كتب مبحضر القبض مل هفهم عدم

همة عنها، فباإلمكان إحالة احملضر مع  ليتنسى له الدفاع عن نفسه ودرء التم  ؛له ما دّون حبقهِ 
االعتبار احلق الذي أهدر من قبل يف مع األخذ حقيق مجيع املضبوطات حمل اجلرمية إىل جهة التَّ 

جهة الضبط مل تتمكن من أن  احملضر يدون يف خارج عن ارادهتا، حبيث لسببٍ  ؛جهة الضبط
تساؤالهتم، أو أن يدون  نته عَ جاابإ أو ،املتهم األجنيبفهم أقوال  على يعينهااالستعانة مبرتجم 
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لعدم فهمه ملضمونه بسبب  ؛عليهاملتهم األجنيب مل يوقع  أنَّ يف احملضر من قبل جهة الضبط 
جهة التحقيق ستأخذ  تب به، وال شك حينها فإنَّ يفهمه ما كُ  عجزهم عن االستعانة مبرتجمٍ 

، على أعمال رجال الضبط اجلنائي ةشرافيَّ إلابعني االعتبار تلك األسباب ابعتبارها السلطة 
اجلزائية على خضوع رجال الضبط اجلنائي فيما يتعلق بوظائفهم يف  اتجراءاإلنظام  صَّ حيث نَ 

 . (1) النيابة العامةالضبط اجلنائي املقررة نظاما إلشراف 
ة اإلمكاانت اليت تعينها على االستعانة وإن كانت لديها كافّ - جهة التَّحقيق إنّ  مثّ 

ليها إلركون اب ملّ سَ يُ ه ال أنّ  اّل إ -األجانبهمني مع املتَّ  حقيقاتجرائها للتَّ إابملرتمجني أثناء 
، بل  ليهإهمة املنسوبة هم يف معرفة التم بط يف صيانة حق املتَّ ال عليها من قبل جهة الضَّ واالتكّ 

الالزمة بط أن تبذل أقصى اجلهود املمكنة جيب على جهة الضَّ  ، فَإنَّهُ اإلشارة إليه تكما سبق
حقيق حلقوق املتهم يف احرتام جهة التَّ  أو تقليل   شكيك  ، وليس يف ذلك تلصيانة هذا احلقِّ 

املوكلة له ومهامِّه بط اجلنائي لواجبات رجل الضَّ  واستذكار   وصيانتها له، بل هو استحضار  
عي إىل عدم إخراجه من والسّ  ،ة حقوق املتهم وصيانتها لهيف احلفاظ على كافَّ  اونظامً  اشرعً 

مامل يثبت عليه من قبل  ،به امشتبهً  شرعيّ  ام، فهو ال زال من منظورٍ دائرة االشتباه إىل االهتّ 
 . ةظاميّ النّ  ثباتالوسائل ام به بحقيق ما اهتمِ جهة التَّ 

     :: توثيق األقوال يف احملضر والتصديق عليهاالفرع الثاين
والعرض جاءت الشريعة اإلسالمية حبفظ الضرورايت اخلمسة: الدين والنفس والعقل 

حت ينعم اجملتمع اإلسالمي ابلطمأنينة والسكينة يف  ،واملال، وأمرت بصيانتها من اخللل والعبث
رتتيب يف ال ، ومن صور حفظ الشريعة اإلسالمية آلخر هذه الضرورايت منزلةً (2) دينه ودنياه

ۡ﴿ :-تعاىل-قوله  (3) عند بعض أهل العلم ِّيَن ۡٱَّلَّ َها يُّ
َ
ۡيَ أ َسّم ٗ ۡمُّ َجل 

َ
ۡأ ۡإََِّل  ۡبَِّدي ٍن ۡتََدايَنتُم ۡإِّذَا

َءاَمنُٓوا 
ۡۚ تُبُوهُ بة عنه؛  عرِ نة له املُ جبميع صفاته املبيِّ  هُ لَ جَ ن وأَ ي  اكتبوا ذلك الدَّ  :أي( 282: )البقرة ﴾فَٱك 

عانة للحاكم على ما إحتمالية نشوء خالف بني أطرافه، وملا يف الكتابة من الحت ال يُنسى، و 
التَّشريع ا جاء يف صيانة وحفظ املال يف وهذا مّ  ،(4)  ن إليهي  الدَّ أمر  خالف علىقد يرفع من 

ا قد مّ  -املال اليت جاءت مبرتبة أعلى من -حفظ النفس عند، فكيف هي احلال اإلسالميِّ 
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بسبب إمهال وضياع توثيق وحفظ ما هلا وما  ،أو حبسٍ  ،أو قطعٍ  ،سوٍء وأذًى بقتلٍ ها من ميسّ 
ي ن وأجله حف -عز وجل-فقد أمران هللا عليها،  أصحابه فيه،  ملال وحقّ ى الع اظً ابكتابة الدَّ

ب ما هلا وما عليها كتَ فالنفس أوىل أن يُ  ن، إذَ اابلرغم من كونه آخر الضرورايت اخلمس ترتيبً 
وهي اليت جاءت يف املرتبة الثانية من تلك الضرورايت،  ،عليها اموقعة االشتباه حفاظً  وهي يف

وتضيع دالئل وقرائن كانت ستفضي  ر حقوق  دَ ام أن هتُ االهتِّ  فمن املمكن حال عدم توثيق واقعةِ 
اليت هلا صلة  واألفعال توثيق كافة األقوالمن  فالبدّ ، (1)اإىل براءة هذه النفس املصانة شرعً 

توثيقه  على ما تّ  امجيعً هم ، مع تصديقوضابطيها ابلواقعة اجلرمية ومرتكبيها والشهود عليها
 .  وحصره

اجلزائية السعودي على وجوب توثيق مجيع املعلومات  اتجراءاإلنظام  قد نصّ و 
يوقعون   من قبل رجال الضبط اجلنائي يف حمضرٍ  قة ابجلرميةاملتعلّ واألقوال فادات واملضبوطات واإل

، على أن يشتمل ابلواقعة هلا صلة   فاداتإليه أقوال و إمن نسبت  وكلّ  هم ومعاونوهم ،عليه
، مع بنّيٍ للمكان الذي وقعت به ووقتها ومكاهنا، ووصفٍ  جلرمية واترخيهاا صٍ على ملخّ احملضر 
هبا يف هذا احملضر  قاموااليت  اتجراءاإل، وإثبات كافة ابالغهم للنيابة العامة بذلك فورً إضرورة 

 . (2) صديق عليهالتّ  ، ومن مثّ دوينعن طريق التّ 

ي اجلرمية  صّ يف تق ةيائالقضالسلطة معاونة وثيق ف من وراء هذا التّ اهداألأمسى  ومن
واألنظمة احلديثة املنبثقة  اإلسالميِّ  شريعِ تَّ تطبيق أحكام الل اسعيً  ،(3) ومعرفة أسباهبا ومرتكبيها

ها ب  ات مل يشُ إجراءعلى  ويكوُن مبني اقصان، من اخلطأ والنم  اخاليً  اسليمً  اصحيحً  اتطبيقً  ،منهُ 
 ا.ونظامً  اابحلقوق واحلرايت املصونة شرعً  مساسٍ  أيّ 

ال  أجنيبٍّ  ارتبط حدوثها بعنصرٍ  ةٍ جرميَّ  عند حدوث واقعةٍ  -لبيولتحقيق هذا اهلدف النَّ 
 ، حّت وهو االستعانة مبرتجمٍ  ،وثيق مبا سبقهالتَّ  إجراءمن ارتباط  البدّ  فإنَّهُ  -اللغة العربية  تكلَّمُ ي
رتجم ي ثقها، ومن مثّ هنا ويوّ ومجيع أقواله لرجل الضبط اجلنائي فيدوّ  ة املشتبه به األجنيبفادإنقل ي

بعد  احملضر ىهبدف تصديقه عل ،املعلومات وضبطهايف حمضر مجع  هِ صوصِ ُوثِّق ودمِون ِبُ  له ما
 حاطته به.إفهمه له و 

 

 . 200ه ، ص1423الرايض، ، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون، دار عامل الكتب للنشر - 1
 . للنظام نفسه التنفيذية ةالئحالمن  1٦ :من املادة 1 :، والفقرةاإلجراءات اجلزائية من نظام 27 :املادة - 2
 .112 – 111صمرجع سابق لرتكماين، ا ؛٦/319ه ، 1403ط: بريوت،، كشاف القناع للبهويت، عامل الكتب  - 3
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َته مجع املعلومات وضبطهايشرتط لقبول حمضر وال   ضدّ  ودليلٍ  واألخذ به كقرينةٍ  -صحَّ
ر له جهة ومل توفِّ  ا،دّون هباللغة اليت  تكلَّمُ يَ ال  ي اأجنب ، السيما إن كانعليه هُ تصديقُ  -املشتبه به

حكمت صادقت حمكمة االستئناف على ما  ، فقدالضبط من يقوم برتمجة احملضر وتالوته عليه
بتعزيرهّن لالشتباه هبّن  ،ململكةابِ تني مقيمتني على امرأتني أجنبيّ  مبدينة الرايضاحملكمة اجلزائية به 

من قبل هيئة  على حمضر الضبط املعدّ  لرغم من عدم مصادقتهنّ ابعارة، يف ارتكاب جرمية الدّ 
احملكمة قضت    أنّ وإنكارهّن ملا دّون به، إاّل  ،هي عن املنكر آنذاكوالنَّ  ،األمر ابملعروف

من  املعدّ الضبط  حمضرِ  وىمل تكن سواليت  ،ة القرائن فقط يف ذلك على قوّ  بتعزيرهّن مستندةً 
ة حمضر القبض يورث الشبهة القويّ يف ما جاء  وحيث إنّ ):حيث جاء به، قبل جهة القبض

فعليه مل يثبت لدي امتهان املدعى عليهما للدعارة وإلغاء، وتوجه الشبهة القوية  .. هماجتاه
منهما  واحدةٍ  لّ وذلك بسجن ك ،الشبهةتلَك  رت تعزيرمها لقاءعليهما حيال ذلك األمر، وقرّ 

     .(1) ( أشهر.. ةَ ستّ 

 مصادقته أنّ ة خاصّ  على احملضر، صديقالتّ تنع عن أن ميَ يف  احلقّ به ه لمشتبل كما أنّ و  
ما يؤخذ و ، حقيقتَّ لدى سلطة اليف الغالب  إعادة نظرٍ  حملّ ابعتبارها ن عدمها ع عليِه خَتتلفُ 

ه هكما ال جيوز إكرا ،  ة عن الواقعةاألوليَّ  لصحة أقواله ومالحظاته أتكيدٍ  دُ هو جمرّ  إقرارٍ عليه من 
ات إحالة أوراق االستدالل إىل إجراءال يعيق استكمال و  ُه،ال يبطلُ  هامتناعه عن ا أنّ طامل عليه

احملافظة على و  ،تنظيم العمل وضمان حسن سريههو ِه عدادِ إاهلدف من  ألنّ  ؛حقيقجهة التَّ 
ق يف تفاصيل د مقدمة ملرحلة التحقيق، فليس فيه تعمّ االستدالل هو جمرّ  إجراء نَّ وأِل  ؛الدليل

، (2) حالتها للنيابة العامةإالواقعة تستوجب  الضبط أبنّ  على قناعة رجلِ  احلادثة، بل هو مبن  
  .احملضر يفعن التصديق  املشتبه به ن امتناعويتدلجهة الضبط مع عدم إغفال 

ميكن ملن أراد الوقوف ة شروط عدّ  مجع املعلومات وضبطهاة حمضر ويشرتط لصحّ 
رجها عليها أن الشمروط  ، ومنهاوالئحته التنفيذية السعودي اجلزائية اتجراءاإلمن نظام  َيسَتخ 

 :  اآلتية

 

( بتاريخ 35109٦03قرار االستئناف رقم: ) ،ه 1435جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن وزارة العدل لعام:  - 1
  (. 10/490، )791ه، منشور ابلرقم التسلسلي: 1433( لعام 3344٦740، بشأن القضية رقم )ه 9/1/1435
 ؛120ه ، ص1434 ،1ط، سلطيت الضبط والتحقيق حملمد الكاملي، مكتبة القانون واالقتصاد ابلرايض ضوابط استعمال - 2
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املادة السادسة   يف نصّ  تعدادهمرجال الضبط اجلنائي الوارد  قبلمن احملضر  رَ حيرَّ أن   .1
 .(1)  دون غريهم جراءاإلذا هبهم النظام نظام، فقد خصّ الن من والعشري

ا أمّ  ،داخلة ضمن اختصاص رجل الضبط اجلنائي النوعينة ابحملضر املدوّ أن تكون الواقعة  .2
على وجوب  ةت الفقرة الثانية من املادة اخلامسة عشر ق ابختصاصه املكاين فقد نصّ ما يتعلّ 

ظر يف للنّ  ؛حالته للجهة صاحبة االختصاص املكاينإ ومن مثّ  ،قبوله للشكوى أو البالغ
 .(2) القضية

ته وصفته، وإن كان أن يربز رجل الضبط اجلنائي أثناء حترير احملضر ما يثبت شخصيّ  .3
 .(3) لزيّه العسكري، فيكفيه ذلك مرتدايً  عسكراي  

للمكان الذي  ، واترخيها ووقتها ومكاهنا، ووصًفا بيّ ًناللجرمية اصً أن يشتمل احملضر ملخّ  .4
 صديق عليها. التّ  ت، ومن مثّ اليت متّ  اتجراءاإلوقعت به، وإثبات كافة 

  إاّل  (4) هبدف عدم ضياع األدلة أو فقداهنا ؛دون أتخريٍ و  هاتدوين الواقعة فور حدوث أن يتمّ  .5
 أو ما شابه ذلك ،نقاذ حمتجزينإأو  ،سعاف مصابنيإب يف حال نشأ عن الواقعة ما يتطلّ 

(5).  
  أنّ إاّل  ،يهِ ا صراحة علوإن كان النظام والئحته التنفيذية مل ينصّ ، غة العربيةاحملضر ابللّ  أن يعدّ  .٦

اللغة  ت على أنّ نصّ للحكم ابململكة العربية السعودية  املادة األوىل من النظام األساس
 .(٦) اللغة العربيةية يف اململكة هي الرمس

اجلزائية السعودي يف الفقرة الثانية  اتجراءاإلت الالئحة التنفيذية لنظام فقد نصّ ِقياًسا وَ 
املادة ت من املادة الثالثة والثالثني منها على أن يكتب حمضر التحقيق ابللغة العربية، كما نصّ 

 (7) (ة على )اللغة العربية هي اللغة الرمسية للمحاكمالثالثة والعشرون من نظام املرافعات الشرعيَّ 

ن حمضر مجع فمن ابب أوىل أن يدوّ  ،واحملاكمة تدون ابللغة العربيةات التحقيق إجراء فطاملا أنّ 
 ات. إجراءلحقه من يما  اغالبً عليه  يُبىَن  وهو الذي ،املعلومات وضبطها بنفس اللغة

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  27املادة:  - 1
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ُزُ روط خر الشّ آومن  يف ارتكاب الواقعة اليت  ذا كان املشتبه بهإحول ما  مهم   تساؤل   يرب 
يل هذا احملضر حِ ، وقد أُ ، وال يتكلَُّم هباغة العربيةال جييد فهم اللّ  اأجنبي   ثرهاإدون احملضر على 
ف فيه مبوجب النظام، فهل هنالك أثر  نظامي  انشئ  عن عدم فهمه للتصرّ  ؛إىل جهة التحقيق

 .  التايل مباشرةً فرع الليه يف عاإلجابة  تمّ تما س ذاهو ملا ت تدوينه؟ 

  :: األثر النّ ظامي املرتتب على عدم فهم األجنيب حمضر االستداللالثالفرع الث   
على رجل الضبط اجلنائي تدوين مجيع املعلومات واملضبوطات  ا سبق أنّ  مّ تبنّي 

من نسبت  وكلّ  ،ع عليه هو ومعاونوهيوقّ  يف حمضرٍ  وتوثيقها قة ابجلرميةفادات واألقوال املتعلّ واإل
 من شروط صحة هذا احملضر أن يكون مكتوابً  أنّ  واّتضحهلا صلة ابلواقعة،  فادات  إو  إليه أقوال  

 ااملشتبه به يف الواقعة شخصً الشَّخُص كان ذا  إحول ما  تساؤل   برزابللغة العربية، وعندها 
الذي سجَّلُه رجل  وقد قام ابملصادقة على احملضر ،، وال يتكلَُّم هباال يفهم اللغة العربية اأجنبي  

 ؟ ظامي املرتتب على ذلكفما هو األثر النّ ه، فيتدوينه  تّ  ما فهمأن يَ دون  الضَّبط اجلنائيّ 
  : نيق بني حالفرّ يُ أن ابتداًء  الباحثِ  ىعلب توجّ يَ  ،هذا التساؤل نعَ  جابةِ َولإل

وأخذت به   ،ليها من حمضر مجع االستداللإيل حِ ذا اكتفت جهة التحقيق مبا أُ إاألوىل: 
إىل احملكمة  وأحالت القضيةَ  ،حلقيقةفيًا اه منامضمون وكان ،لالهتام متفّرٍِد أو وحيدٍ  كدليلٍ 

 اُمستندً  ،إبدانة األجنيب ، فصدر على إثر ذلك حكم  حيثيات الواقعةق من املختصة دون التحقّ 
والبطالن هنا  (1)ابطل إجراءعلى  مبني ا فحينها يكون هذا احلكم ،فيه على حمضر االستدالل

 ، كما أنّ هنااخاضعة لسلطمبجملها ات االستدالل إجراء ات التحقيق، ألنّ جراءخاص ا إبِ يكون 
التقديرية لسلطة إىل ا األمرختضع يف هناية  ِكَلي ِهماات التحقيق  إجراءو  ،ات االستداللإجراء

  . (2)للمحكمة املختصة

 غري أنَّه ال جُيزم أو يقطُع ابستحالة ذلَك؛احلدوث  ةمستبعدوإن كانت  هذه احلالُ و 
تقوم  جب عليها أنوا، بل َغالبًا ليها من جهة الضبطإيل حِ جهة التحقيق ال تكتفي مبا أُ  ألنّ 

أتخذ ا أن وهل، (3)حمضر االستدالليف ِبصوِصِه  دّونا مّ وسؤاله ع ،ابستجواب املشتبه به
 أمام احملكمة إليههمة املنسوبة ثبات التّ إند عليها عند طلب ستَ األدلة اليت يُ  مع كدليلٍ   حملضرابِ 

ح وترتجم له هم، وتوضّ وتالوة الئحة الدعوى على املتَّ  ،ةاألدلَّ  تقوم بفحصِ أن  اليت جيُب عليها
 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  189املادة  - 1
 .322 – 1/321 :مرجع سابق ،قانون اإلجراءات اجلنائية ملأمون سالمة - 2
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تسأله عن  منها، مثّ  له أن حيصل على صورةٍ  أنَّ  العربية، كماهًة إن كان ال يفهم اللغة افشمُ 
م بهصحّ   .(1) اجلواب على ذلك منه وتطلب ،ة ما اهتِم

ال  هِ ألّن ما جاء ب ؛فقط ما جاء ابحملضرن حتكم إبدانته ابالستناد على أوليس هلا 
مصادقة املشتبه به   وألنّ  ؛(2) ابإلدانةد عليه وحده عند احلكم ُيستَ نَ  كاماًل   انظامي   ي نِشُئ دلياًل 

 مبنيةً  مل تكن مصادقةً  دانتهإبه إىل دّون ي ما فضِ الذي يُ  -األجنيب على صحة مضمون احملضر
جاء  ة مامنه على صحّ  اإقرارً  مصادقته هذه تعدّ  وألنّ  ؛الختالف اللغة ؛على علٍم صحيحٍ 

يف احلكم ابإلدانة هو الذي يكون  إليهِ ليم الذي ُيسَتنُد حيح السّ واالعرتاف الصّ  ،ابحملضر
ت عليه املادة الثامنة بعد املائة من نظام ما نصّ  ذاوه ،(3) ، أو بعدهُ مبجلس القضاء وليس قبلهُ 

ثناء أ به املشتبه به لرجل الضبط اجلنائي ديل يُ  ُه هو ما، كما أنّ املرافعات الشرعية السعودي
مل  ن شخصٍ عَ  اكونه صادرً لِ  ؛ال يعتّد به كاعرتاٍف مبعناه احلقيقيعملية االستدالل، وهو ما

أخرى  االهتام، مع عدم إغفال حق احملكمة يف األخذ به إذا توصلت ألدلةٍ  دائرةَ  يدخل بعدُ 
 .(4)  وكان مطابقا حلال الواقعة اجلرمية ،تؤيّدهُ 

تقوم جهة التحقيق بفحص أوراق  وفيها ،الصحيحةو  الثانية: وهي الغالبة ا احلالُ أمّ 
د من سالمتها وموافقتها لألنظمة تها واكتماهلا، والتأكّ ق من صحّ والتحقّ  ،عملية االستدالل

ه، يفهم  شيٍء مل صحة على أقّر أو  ،صادق إذااملشتبه به  هلا أن تدرك أنّ  البدّ وعليِه فَ املعنية، 
ما  يعلم املقرم  من شروط صحة اإلقرار أن   به؛ ألنّ  ه على ما أقرّ لُ مِ فال حَت  مضمونه،  أو يعرف

 .(5)ب عليه اثر اليت ترتتّ ويعلم اآل ،به يقرّ 

 تستعني مبرتجمٍ ف، جهة الضبط فيهِ ح ما وقعت صحِّ تُ على جهة التحقيق أن  فالواجبُ  
ة ما صحّ  -بعد اختاذها الالزم -اهل فإن تبنّي ات، جراءاإلوتستكمل ابقي ، للمشتبه به األجنيبّ 

 وأنّ  ،تدوينه ابحملضر تّ د ما األدلة األخرى تؤيّ  وأنّ  ،وموافقته ةللواقعجاء مبحضر االستدالل 
توفرت هبا  و  ،أقواله أثناء التحقيق اتَّفقت مع قد أقوال املشتبه به األجنيب مبحضر االستدالل

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 1٦0املادة:  - 1
 .340غايل، مرجع سابق صإلدوار اإلجراءات اجلنائية  - 2
 .٦39، صاملرجع السابق - 3
 .54٦-1/545 مرجع سابق: الوسيط يف قانون اإلجراءات لسرور، - 4
ابإلقرار يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا يف اململكة لعيد التوم، رسالة ماجستري من جامعة انيف العربية  ثبات الدعوى اجلنائيةإ - 5

 .71ه ، ص1417للعلوم األمنية 
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ات إجراءتستكمل إمنا يلزُم أن  و  ،تعقيبال ف ،املتَّهمللدفاع عن  األساسكامل الضماانت 
  .إحالة القضية إىل احملكمة املختصة

وأّن أقوال املشتبه  ،خالف ما جاء ابحملضراحلقيقَة  أنّ لدى جهة التحقيق إن ثبت أّما 
يل به لدى جهة التحقيق عند فهمه ما  تَّفق معة مبحضر االستدالل مل ت َ األوليّ  به األجنيبّ  يُد 

د من ة أخرى تعضّ ل جهة التحقيق إىل أدلّ مل تتوصّ لو مضمون احملضر بواسطة املرتجم، كما 
وجه الستكمال السري يف القضية   أنَُّه الفعندها يتحّتم  ،بهاملشتبه  حنو ةهمتّ لاه احتمالية توجّ 

ا جيُب أن و  ،وإقامة دعوى بشأهنا   .(1)لدى جهة التحقيق  ظَ فَ حتُ عليه فإهنَّ
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 املطلب الثاين
 ذويه أو جهة عملهإشعار املشتَبه به األجنيب 

 ،غالبًا تكون ضيقةً  -وهو مقيم  يف اململكة -وبيئَ َتهُ  طبيعة احلياة االجتماعية لألجنيب إنّ 
ب  والتكسّ العمل فيها  تهغرض من إقامالكون فيى كونه يعيش مبفرده دون أفراد عائلته، ال تتعدّ 

ن أحواله وأمور معيشته اليومية عفال يعلم  ،رزقٍ تتيح له مجع ما كتب هللا له من  مؤقتةٍ  فرتةٍ ل
 ،سكنَ الن يشاركونه أو مّ  ،كزمالئه ورفقائه يف عمله  ، الدائرة الضيقة احمليطة بهإاّل قامته إأثناء 

يقيمون معه  -زوجته وأبناؤه  -هللا عليه أبن يكون أفراد عائلتهالبعض منهم قد أنعم إذا كاَن و 
هو األصل العام، وإن كاَن يزيُد من ضيق احمليط  يعدم  فإنَّ هذا ال خالل فرتة عمله ابململكة

 . (1) ابملقيم
به يف  مشتبه  وهو  األجنيبّ وبني حال قة هذه احلياة االجتماعية الضيّ  بني بطوابلرّ 

أوىل من غريه  -ابحلال اليت هو فيها -يف إشعار عائلته وذويه احلقّ  ارتكاب جرمية ما، جند أنّ 
 ال سيما وأنّ  ،احلقّ هذا  اهلم مجيعً النظام قد حفظ وإن كان ، البالدن هو من أهل هذه مّ 

يدركوا ما حّل و  ،يعلموا حالههم أن عائلته إن كانوا يقيمون معه ليس هلم بعد هللا غريه، فمن حقّ 
الفقرة ت التنفيذية، حيث نصّ  ااجلزائية والئحته اتجراءاإلنظام  مواد ه هلمتبه، وهذا ما صان

ل املوقوف مبا حيفظ  عامَ جيب أن يُ ) :أنَّهُ   من النظام علىنياملادة السادسة والثالثاألوىل من 
، ال جيوز ايذاؤه جسدف ،كرامته يف  ويكون له احلقّ  ،، وجيب إخباره أبسباب توقيفهأو معنواي  اي 

 . االتصال مبن يرى إبالغه( 

 يف االتصال مبن يرى إبالغه وإخباره ابلرغم من النّص صراحة على أن للموقوف احلقّ و 
( أجد  أو معنواي  )وال جيوز ايذاؤه جسداي   ما سبق ذلك من النص النظامي نّ مبا هو عليه، إال أَ 

األجنيب من التواصل مع من املشتبه به ن منع أل ؛راسةالدِّ  حملِّ  احلقِّ  نفسِ أن فيه ما يشري إىل 
، السيما وإن لهُ يذاء املعنوي إلا يعّد من قبيليرى إبالغه دون مسوغ نظامي يبيح هذا املنع، 

طالب بذلك وُمِنع ألي سبب كان ِبالف أسباب املنع اليت نص عليها النظام، فإّن يف ذلك 
يف انتظاره يف الوقت الذي  بل وعلى حق عائلته أن تُعَلم حاله، فال ميكثون ،على حقوقه ايً تعدّ 

 اعتادوا فيه جميئه. 
 

إعداد:  "دراسة ميدانية للوضع العام"العمالة يف دول اخلليج العريب  ينظر: يف شأن احلياة االجتماعية لألجانب يف اململكةو  - 1
مفاهيم اجتماعية "األجانب يف السعودية  ؛وما بعدها 129صم 1983أمحد ظاهر وفيصل السامل، نشر ذات السالسل ابلكويت 

 ه . 1424 ،1خلالد الفراين، نشر مكتبة امللك فهد الوطنية، ط "واستثمارية



 ~49 ~ 
 

أن هذا احلق ينشأ مباشرة منذ اللحظة اليت يتم فيها القبض على  ار نظامً لقد تقرّ و 
وذلك ال يكون لرجل الضبط  ؛حقيقعرضه على جهة التَّ قبل  ااحتياطً لتوقيفه  امتهيدً  املشتبه به

  أو توقيفه  شخصٍ  له ضبط أيّ  فال حيقّ  ذلكا فيما عدا حال التلبس ابجلرمية، أمّ يف  اجلنائي إاّل 
   .(1) من السلطة املختصة على أمر صادرٍ   بناءً إاّل 

النظام مل يقيد  ألنّ  ؛واصل مع عائلته أو مع جهة عملهِ للموقوف التّ  ل هذا احلقّ وِّ وخيُ 
أبصحاب ن و مرتبطُ األجانب يف اململكة بعض  وألنّ  ؛شعارهاإاجلهات اليت جيوز للموقوف 

عليِه ت نصّ  ملا تفادايً  ؛(2) ماهلِ بعمَّ حّل ماأن يعلموا  يعملون لصاحلهم، فكان هلم احلقّ  أعمال
يعجز عن إحضار  كفيلٍ   )كلم  أنَُّه: السعودي على اإلقامةاملادة السابعة واخلمسون من نظام 

 ،اأو الداللة على مكان وجوده يف اململكة خالل مدة ال تزيد عن مخسة عشر يومً  ،مكفوله
 ،ب على مكفوله مبوجب النظامع عليه العقوابت اليت ترتتّ توقّ و  ،يسجن إىل حضور املكفول

   ...( اإلبعادابستثناء عقوبة 

ثالثة أفرع، األول  إيلمت هذا املطلب فقد قسّ  ،وأمشل بصورة أعمّ  لدراسة هذا احلقّ و 
ه يف إشعار واصل مع عائلته، والثاين: حقّ ماح لألجنيب ابلتّ منها سيكون احلديث فيه عن السّ 

عن سلطات رجل الضبط اجلنائي يف تقييد  ثَّاِلُث:، والاأو اجلهة املسؤولة عنه نظامً  ،جهة عمله
      أو منعه.    ،هذا احلقِّ 

 :واصل مع عائلتهلتّ اب للمشتبه به األجنيبّ ماح السّ : الفرع األول
والئحته التنفيذية على رجل الضبط اجلنائي بصفته  ،اجلزائية اتجراءاإلأوجب نظام 

 ،هم أبسباب توقيفهيعّرف املتّ أن  ،احلبس االحتياطيالتوقيف و أو  ضَّبط،ال اتجراءذ إلاملنفّ 
ه من ذ حبقّ إلبالغهم مبا اختمِ  ؛مع من يرىواصل أبن يقوم ابلتّ  له احلقّ  ، وأنّ ضب ِطهِ  أسبابو 

 .يف االستعانة مبحامٍ  له احلقّ  ، وأنّ إجراء

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  35واملادة: ، 33املادة:  - 1
( بتاريخ 1337/ 25/2-17) :الفقرة )د( من املادة: اخلامسة من نظام اإلقامة املتوج ابلتَّصديق امللكي العايل رقم - 2

يف ه  واليت نصت على ما يلي )على كل أجنيب يصرح له ابلدخول إىل اململكة ابلطرق املشروعة املنصوص عليها 11/9/1371
د املادتني الثانية والثالثة أن يقدموا ملمثليَّات احلكومة يف اخلارج قبل سفره و للجهة املختصة مبراقبة األجانب عند وصوله إىل البال

كفيله على تعهداته والتزاماته، وضمان ترحيله حال لزوم   -عالوة على البياانت املوضحة يف جواز سفره اإليضاحات التالية: د
 تعاقد معه من أصحاب األعمال، أو الشركات ..اخل(.  سفره، أو امل
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)جيب أن يعامل  أنَّهُ ظام  من النّ نيادسة والثالثة السّ ت الفقرة األوىل من املادّ نصّ  
توقيفه، ، وجيب إخباره أبسباب أو معنواي   يذاؤه جسداي  إاملوقوف مبا حيفظ كرامته، وال جيوز 

 يف االتصال مبن يرى إبالغه(.   ويكون له احلقّ 
من يقبض  كلّ   ا)يبلغ فورً  أنَّهُ ظام على ت املادة السادسة عشر بعد املائة من النّ كما نصّ 

 . االتصال مبن يرى إبالغه..( أو يوقف، أبسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حقّ  ،عليه
ن من الالئحة التنفيذية للنظام على يية والعشر املادة الثانالفقرة )ج( من ت كما نصّ 

أو توقيفه( والفقرة األوىل من املادة  ،صال مبن يرى إبالغه ابلقبض عليهاملتهم يف االتّ  حقّ )
  ، صال مبن يرى إبالغهن املوقوف من االتّ كَّ الثالثة والعشرين من الالئحة التنفيذية للنظام )ميَُ 

 قضية ومالبساهتا(.  كلّ   حبسب حالِ  ،أو احملقق ،رها رجل الضبط اجلنائيابلطريقة اليت يقدّ 
قة وبني بيئته االجتماعية الضيّ  اكان أجنبي    إن بني صاحب هذا احلقّ  حتقََّق الرَّبطُ وإذا 

إىل ضرورة علم ذويه وعائلته مبا حّل به إن كانوا  نالتوصّ سابًقا، ليها إاإلشارة وصفها و  سبق يتال
ه يف غالب األحوال ليس هلم بعد هللا غريه يعينهم على أمر يعيشون معه يف اململكة، السيما وأنّ 

 ؛هم أن يعلموا حالهليطمئنهم على نفسه، ومن حقّ  ؛هفيهو  ه أن خيربهم مبادنياهم، فمن حقّ 
  ال يصابوا ابلقلق واحلرية أثناء غيابه. حّت 

يف نفوس ذوي  عبِ الرّ  من ورائه إدخالُ  يُقصدُ  ال هذا احلقّ م واهلدف من صيانة املنظّ 
اهلدف من  فسية، بل إنّ احية النّ و املوقوف األجنيب وعائلته، أو إرهاقهم من النّ أ ،املقبوض عليه

ن يطمئن ذويه وعائلته مبكان   ألاملوقوف فرصةً أو  ،املقبوض عليهإعطاء  ذلك دون شكٍّ 
       .(1) مكروهٍ  يب أبيِّ صِ ه قد أُ وا أنّ  ال يظنّ حّت  ؛تواجده

، اأو نفسي   و املقبوض عليه جسداي  أنفى جواز إيذاء املوقوف أّن املنّظم  اقريبً  اتَّضحَ وقد 
من  على وجه اخلصوص، أن  مينعه رجل الضبط اجلنائيّ  اإن كان أجنبي   ومن صور إيذائه النفسيّ 

عائلته مبكان تواجده، وطمأنتهم وإشعارهم ابلسبب الذي حال دون عودته إليهم  و إخبار ذويه 
 يوم.  كلّ   هحالُ كانت كما  

قبوض عليه، فيصل إىل أو امل ،املوقوف شخصَ  هُ ى أثرُ يتعدّ  يذاء النفسيّ هذا اإل كما أنّ 
 ال يعود ألسرته يف الوقت الذي اعتادوا على عودته فيه، مثّ  اشخصً  أنّ  رُ صوَّ تَ أفراد عائلته، فال ي ُ 

 

 ،2اإلجراءات اجلنائية يف مرحلة ما قبل احملاكمة يف اململكة لعبد احلميد احلرقان، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية، ط - 1
 .233 -232ه ، ص1434
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 يدوم لوقتٍ قد  ر  ه أتخّ ، ال سيما وأنّ هر أتخّ اء جرّ  أو ال يعرتيهم قلق   ،ال يصيبهم أذًى نفسي  
  ه حلني عرض كالتحّفظ عليه  ،صوِصهِ ِب ذُ خَ تّ اليت ت ُ  اتجراءاإليف غالب األحيان بسبب  طويلٍ 

اليت  اتجراءاإلمن  ذلك ، وغريد ذلك احلبسومتدي، ااحتياطً  وحبِسهِ على جهة التحقيق، 
 .اه موقوفً تستدعي بقاءَ 

بعمومها ال يف اململكة ومن الواقع العملي والتطبيق امليداين فإن جهات الضبط اجلنائي 
متنع املقبوض عليه أو املوقوف األجنيب من هذا احلق إال يف بعض احلاالت اليت يكون فيها 

للمصلحة العامة، أما فيما  أنَّ فيه فوااتً  أو  ،اتجراءاإلسري سالمة تواصله مع غريه قد ميّس 
ذلك فتقوم جهات الضبط اجلنائي ابلسماح للموقوف األجنيب ابستخدام هاتفه النقال إن  عدا 

أو  ،ليقوم ابلتواصل من خالله مع عائلته ؛تعود ملكيته جلهة الضبط اكان حبوزته، أو مُيَنُح هاتفً 
، فيسمح له ابلتواصل لعدة دقائق فقط تكفي ألداء غريهم من يرى إبالغهم مبكان تواجده

 شرافه املباشر.   إالغرض املطلوب من هذا االتصال، حبسب تقدير رجل الضبط اجلنائي وحتت 

أو املوقوف األجنيب من استخدام هاتفه  ،ويف بعض احلاالت يتم منع املقبوض عليه
لدى جهة القبض كدليل ضده،  اطً مضبو  -هحيتويما  وأ -الرتباطه ابجلرمية، أو لكونه  ؛اخلاص

 ذلك.  فيمنح هاتفا آخر يقوم من خالله ابحلصول على حقه يف

يف بعض  -وف األجنيب من التواصل مع عائلتهأو املوق ،كما يتم منع املقبوض عليه
ه ال حاجة لتمكينه ة أنّ لمنع، حبجّ ل نظاميٍّ  ودون سندٍ  تعسفيٍّ  بشكلٍ  -القليلة النادرةاحلاالت 

ولن يدوم  ،أقصى ساعة حبدٍّ  24كونه سيعرض على جهة التحقيق بعد   ،مارسة هذا احلقّ من 
الضبط  اتمنسويب جهبعض  تقاعسيكون سبب املنع  ما ا، وغالبً ضَّبطلدى جهة ال طوياًل 

واعتيادهم على خمالطة  أو املوقوفني لديهم،  ،هملِ بَ ن القيام بواجباهتم جتاه املقبوض عليهم من قِ ع
منهم هلذا  لب جتاه من هو حباجةٍ يف نفوسهم ابلسّ  أثّرا مّ  ،دائمٍ  همني بشكلٍ ني واملتَّ املوقوف

 ات أخرى مرتبطةٍ إجراءمن  منه من ابب عدم إضاعة أوقاهتم فيما هو أهمّ  هنفيمنعو احلق، 
  .(1) أبعماهلم وواجباهتم

عليه النظام  نصّ يف خمالفة ما  عطي هلم احلقّ هلم املنع، وال تُ  تلك احلجج ال تبيحُ  وكلم 
واصل مع أو املوقوف من التَّ  ،الئحته التنفيذية، فليس هلم أن مينعوا املقبوض عليهِ جاءت بِه وَ 

        ها النظام.  يف احلدود واحلاالت اليت أقرّ إاّل  ،عائلته

 

 . يف اململكة تفقدية لدور التوقيفأثناء القيام ابلزايرات الللباحث وهذا من خالل الواقع العملي وامليداين  - 1
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 :هنعاملسؤولة هة جلاملوقوف األجنيب اإشعار : الفرع الثاين
قامتهم الدائمة يف إة األجانب من وراء اهلدف الذي يشرتك فيه غالبيّ ابلعودة إىل 

 مةٍ يحك قيادةٍ  ظلّ وحتت  ،آمنة يف أجواءٍ  ه البحث عن الرزق ولقمة العيشجند أنّ  ،اململكة
فهذا املطمع الذي جيذهبم وحيفزهم على القدوم إىل هذه البالد، ويساعدهم يف الصرب  ، عادلة
 وفراق األهل واألحباب.  ،وحشة الغربةجترّع مرارة على 

تهم يعملون حتت مظلّ  أبصحاب عملٍ  وهذه الفئة من األجانب ترتبط بال شكٍّ 
 أنواع يعملون لديه يف شّت  اطبيعي   اهذا شخصً صاحب العمل ا أن يكون ، فإمّ (1)  ولصاحلهم

 لشغلها وفق أحكامٍ األجنبية األعمال الفردية النظامية اليت أاتحت الدولة استقطاب العمالة 
 حكوميةً  جهةً  ا أن يكونَ أو حارس املنزل وغريها، وإمّ  ،كمهنة السائق اخلاص  ،معينة وشروطٍ 

  ،ونطبيعيم  ميلكها أشخاص   ها، أو أهليةً كاملستشفيات واجلامعات وغري   ،ها للدولةتُ ملكي ّ  تعودُ 
 ها. حنو كالشركات واملؤسسات التجارية و 

ما قد جيذب األجانب هلذه البالد املباركة، أال وهي كما ال ميكن إغفال أهم وأمسى 
مواسم الطاعات كقضاء شهر رمضان املبارك جبوار بيت هللا العتيق، وزايرة املسجد النبوي 

ورة، وأداء فريضة احلج مبكة املكرمة، وكل ذلك من العوامل اجلاذبة إىل هذه الشريف ابملدينة املن
مكاتب خمصصة الستقدام بعقد مع ها األجنيب حينالبالد من شت بقاع األرض، فريتبط 

 اج، يكون فيها طيلة فرتة إقامته يف اململكة حتت مسؤوليتهم. ار واحلجَّ املعتمرين والزوَّ 

من  فعلٍ  ة حال ارتكابه أيَّ البشرية قد يكون عرضة للمساءلة النظاميَّ واألجنيب بطبيعته 
خالل الفرتة اليت يكون فيها على أرض اململكة كغريه من  اونظامً  ااألفعال املمنوعة شرعً 

أو  ضبطت ُه،على اجلهة اليت  -ا يوجب، مّ توقيفهأو  َضبطِه،مواطنيها، وقد يصل األمر إىل 
كان أ سواءً  ،مسؤوليته وأدارته إغ من يكون هذا األجنيب حتت بالإضرورة  -عليهحتّفظت 

)ج( من املادة الثانية والعشرين من  :ت الفقرةقد نصّ و ، اأم زائرً  ،الغرض العمل أم سائحً  امقيمً 
ه يف حقّ هم )جيب أن يُ َعرَّف املتّ  أنَّهُ  علىاجلزائية السعودي  اتجراءاإلالالئحة التنفيذية لنظام 

ب إنَُّه جيَ فَ  ،بقصد العمل اأو توقيفه( فإن كان مقيمً  ،مبن يرى إبالغه ابلقبض عليهصال االتّ 
القبض عليه أو  مر غ جهة عمله أبه يف أن يبلّ على رجل الضبط اجلنائي أن يتيح له مارسة حقّ 

امته يف إق خالل مدةاملسؤول عنه  ن من تبليغ املكتب السياحيّ كَّ مَ فيُ  اتوقيفه، وإن كان سائحً 
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أو احلج  ،له إبشعار مكتب العمرة حُ سمَ فيُ ، للعمرة والزايرة أو احلجّ  ااململكة، وإن كان قادمً 
 . ، َوإن فاذهاأموره يسريِ الذي تعاقد معه من أجل ت

علم هو أن يصل لِ  ،لغرض العمل امقيمً  بليغ إن كان األجنيبّ واهلدف من وراء هذا التّ 
تيح  تُ به عن عمله، وحّت وأسباب تغيم  ،وتعلم مبكان تواجده  ه،اجلهة اليت يعمل لصاحلها حالُ 

األنظمة والتعليمات احلديثة  مبا هو عليه، ال سيما وأنّ ها املوقوف الفرصة يف أن ُيشِعر  لألجنيبّ 
 ،يشعرهم فيه بتغيب عامله الكرتوني  إ ااملختصة بالغً  اتأاتحت لصاحب العمل أن يقدم للجه

 ةَ أيَّ  األجنيبِّ  ة إذا ما ارتكب العامل ال يقع حتت طائلة املسؤوليَّ حّت ؛ أو هروبه عن عمله
 . (1) امة نظامً جمرّ  أو أفعالٍ  خمالفاتٍ 

فيكون اهلدف من  ،أو العمرة أو احلجّ  ،ياحةبقصد السّ  اقادمً  ا إن كان األجنيبّ أمّ 
موا له ما أمكن من يقدّ حّت  ،علم مبكان تواجدهو الإبالغه للمكتب املسؤول عنه أبمر توقيفه ه

 ال حّت  ؛ات معاملته لديهمإجراءلإلسراع يف  ؛ زم مع اجلهة القابضةنسيق الاّل ويقوموا ابلتّ  ،العون
يف املادة السادسة واخلمسني  السعودي  اإلقامةعليها نظام  املسؤولية اليت نصّ  يقعوا حتت طائلِ 

جيازى حبرمانه  ،31 :أو دليل خيالف مقتضى املادة ،أو وكيل ،جاوهو شيخ أ ،مطوفٍ  )كلّ منه 
  ، وجودهم أو مل يرشد اجلهة املختصة إىل حمالِّ  ،عنهم من مصلحة احلجاج الذين مل يقدم بياانً 

 أنَُّه:من ذات النظام  31 :املادة نصّ مضمون أو مل حيضرهم عند الطلب( و 
أو دليل ملزم بتقدمي بيان حتت توقيعه إىل  ،أو وكيلجاوه مطوف او شيخ  كلّ   -أ 

مع  ،اجه املتخلفني خالل أسبوع واحد من اتريخ سفر فوجهمعن أمساء حجّ  ،رئيس طائفته
 .وتقدمي املعلومات املمكنة املساعدة على ضبطهم ،فهمتوضيح أسباب ختلم 

ملزمون إببالغ إدارات اجلوازات واجلنسية  " أ" رؤساء الطوائف املذكورة يف الفقرة  -ب        
وهم   ،أبولٍ  وهنا من أفراد طوائفهم أواًل ابلبياانت اليت يتلقّ  ،من مكة وجدة واملدينة يف كلٍّ 

"هذا وقد انتقل االلتزام الوارد يف هذه ، عقيب الدائم عليهم حول سفر احلجاجمسؤولون عن التّ 
     .(2)ه "( 9/5/1385واتريخ  (12م/)مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم  الفقرة إىل وزارة احلجِّ 

 

ه  واليت نصت 11/9/1371( بتاريخ 1337/ 25/2-17من نظام اإلقامة املتوج ابلتصديق امللكي العايل رقم ) 57املادة:  - 1
يوما  15عن إحضار مكفوله، أو الداللة على مكان وجوده يف اململكة خالل مدة ال تزيد عن  على اآليت: )كل كفيل يعجز

 يسجن إىل حضور املكفول، وتوقع عليه العقوابت اليت ترتتب على مكفوله مبوجب هذا النظام. اخل(.  
ه  9/3/137٦واتريخ  (59)رقم: من نظام اإلقامة السعودي بعد تعديلها مبوجب قرار جملس الوزراء  31هذا نص املادة:  - 2

 ه . 13/11/137٦بتاريخ  (783) :املؤكد عليه بقرار جملس الوزراء رقم
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ف املوقوف فور صدور أمر جهة وقد أشار النظام إىل وجوب إبالغ مرجع املوظّ 
هو من  هاملسؤول عن تبليغ مرجع نت الالئحة التنفيذية أبنّ ، كما بيّ (1) حقيق ابستمرار توقيفه تّ ال

  . (2)أصدر األمر يف استمرار توقيفه 
 ؛نبااألجف من فئة وقَ ض عليه أو يُ قبَ من يُ عموم يشمل  ف هنا الاملوظّ  ومصطلحُ 

أو مي ارس  ،ول ةف ي الدّ  عام ةً  مدني ةً  م ن يش غل وظيف ةً  عودي هو )كلّ ظام السّ ف يف النّ املوظّ  ألنّ 
 مأ ،عيي نكان ذل ك ع ن طري ق التّ   س واءً  ،أو اس م وظيفت ه ،كان ت طبيع ة عمل ه  أاي   ،اهت امهمّ 

 . (3) أو مؤقت ة( دائم ةٍ  عاق د بصف ةٍ التَّ 

ة، حكوميَّ  جهةٍ مع تعاقد امل األجنيبم  -حديدعلى وجه التّ  -ف يشملفمصطلح املوظّ  
 (4) ابعة لنظام اخلدمة املدنية السعوديئحة التنفيذية للموارد البشرية التّ حيث أجازت الاّل 

، (5) يف السعوديني غري متوفرةٍ  ب كفاءاتٍ استثناًء لشغل الوظائف اليت تتطلّ  مع األجنيبِّ  عاقدَ التّ 
 ةاجلزائي اتجراءاإلف يف نظام مصطلح املوظّ د به من قصَ دخل فيما يُ تفهذه الفئة من األجانب 

أن تشعر مرجعهم الوظيفي حال االستمرار يف   التنفيذية، وعلى جهة التحقيق وجوابً  تهُ والئح
 : هامن أمهّ  ،ةٍ عدّ  ، العتباراتٍ توقيفهم

 مشروعٍ  دون تقدميه لعذرٍ  ،هعن عمل -تعاقد مع الدولة امل -ف األجنيبّ املوظّ  انقطاع أنّ  - 1
 . (٦) هناء خدمتهإللجهة احلكومية  يزُ جتُ  ،متصلة املدة مخسة عشر يومً 

معاملة  لُ عامَ ه يُ املتعاقد مع الدولة بتوقيفه، فإنّ  ف األجنيبّ شعار جهة عمل املوظّ إيف حال  - 2
كن خالل فرتة توقيفه،  األدىن من بدل السّ  ف له احلدّ صرَ ويُ مكفوف اليد،  املوظف السعوديّ 

 -ة توقيفه إىل وقت انتهاء عقدهِ مدّ  طوليف حال  -هُ دة معَ كما تلتزم اجلهة احلكومية املتعاقِ 

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية.   3٦من املادة:  2الفقرة:  - 1
 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية.  23من املادة:  2الفقرة:  - 2
ه ، بعد اعتمادها من اللجنة 9/٦/1440املادة األوىل من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية يف اخلدمة املدنية الصادرة بتاريخ  - 3

وزير اخلدمة املدنية، وعضوية مثلني من وزارة اخلدمة املدنية، ووزارة  املشكلة بقرار جملس الوزراء القاضي بتشكيل جلنة برائسة معايل
دخلت   املالية وهيئة اخلرباء مبجلس الوزراء تتوىل البتَّ يف اللوائح التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية والقواعد واألحكام ذات الصلة، واليت

 ه . 10/9/1440حيز التَّنفيذ منذ اتريخ 
 ه 10/7/1397( واتريخ 49)م/ :امللكي رقم الصادر ابملرسوم - 4
 من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية يف اخلدمة املدنية.  28الفقرة )أ( من املادة:  - 5
من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية لنظام اخلدمة املدنية، والفقرة  22٦والفقرة )ب( من املادة:  210الفقرة )ط( من املادة:  - ٦

 ه  1/8/1398( بتاريخ 45) :من الئحة توظيف غري السعوديني الصادرة بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم 40املادة: )ب( من 



 ~55 ~ 
 

واالهتمام يف متابعة  بتجديد عقده وعدم إلغائه خالل فرتة نظر القضية، كما تلزم ابجلدّ 
 .(1)ة موضوعه لدى اجلهات املختصَّ 

أو  ،مؤسساتٍ الذين يتبعون  ،عدا ذلك من األجانب العاملني يف اململكةما ا أمّ 
 ،خاصة ذات ملكيةٍ  وشركاتٍ  م ملؤسساتٍ هُ ت ُ مع الدولة، أو كانت تبعي ّ  متعاقدةٍ  ةٍ خاصَّ  شركاتٍ 

حيث عّرف  ،م فيه مصطلح )العامل(ختار هلم املنظّ اذي فيخضعون لنظام العمل السعودي، الّ 
وحتت إدارته أو إشرافه   ،يعمل ملصلحة صاحب عملٍ  طبيعيٍّ  شخصٍ  ه )كلم النظام املصطلح أنّ 

بالغ إ وجوبُ  وهؤالء ليسوا من فئة املوظفني الواردِ  ،(2) عن نظارته( ا، ولو كان بعيدً مقابل أجرٍ 
ه وملا سبق  أنّ ، إاّل اجلزائية والئحته التنفيذية اتجراءاإلنظام يف مرجعهم حال استمرار توقيفهم 

بالغ جهة عمله حال القبض عليه أو إيف له  حَ سمَ يضاحه من أسباب فال ضري من أن يُ إ
 . توقيفه

أو املكتب التابع  ،جهة عملهِ  -حال القبض عليه أو توقيفه -فإن إبالغ األجنيبّ  نإذ
أمر  ضروري  قبل أن يكون من احلقوق  بقصد العمرة أو احلجّ  او قادمً أ اله إن كان سائحً 

ء الدولة قد سّنت األنظمة والقرارات اليت متنع بقاَ  اليت هو عليها، السيما وأنّ  املرتبطة ابحلالِ 
 اجلهة املشّغلةم لزِ ، كما تُ ب يف ذلك، وجتازي املتسبّ ظاميةة النِّ أو املعتمر بعد انتهاء املدّ  ،احلاجّ 

من اجلزاءات  اعددً  افرضت عليهكما   ،مه للجهة املختصة حال طلبهقدّ تأبن  لعامل األجنيبّ ل
تلك اجلزاءات ابإلمكان تالفيها إذا ما قام رجل الضبط اجلنائي   لذلك، وكلّ  احال خمالفته

إبالغه عند القبض  ه يف إبالغ من يرى قّ نه من مارسة حأبن ميكّ  ،بواجبه جتاه املوقوف األجنيبِّ 
 .  (3)عليه أو توقيفه

 

 

 

 ه . 21/12/1412( واتريخ 1٦9) :قرار جملس الوزراء رقم - 1
 :امللكي رقمه  املعدل ابملرسوم 23/8/142٦واتريخ  (51م/) :من نظام العمل الصادر ابملرسوم امللكي رقم 2املادة:  - 2

 ه . 5/٦/143٦( واتريخ 4٦)م/ :ه  املعدل ابملرسوم امللكي رقم12/5/1434( واتريخ 24)م/
ه  القاضي ابملوافقة على الضوابط اخلاصة بعالقة 12/7/1421( واتريخ 1٦٦) :صدر قرار جملس الوزراء السعودي رقم - 3

أنَّهُ "يتّم تنظيم العالقة بني صاحب العمل والعامل الوافد يف إطار عقد  صاحب العمل ابلعامل الوافد، واليت نّصت الفقرة األوىل منها
اذ العمل املربم بينهما، وليس يف إطار أحكام الكفالة، وعدم النّص يف أّي تنظيٍم على أيَّة أحكام تتعّلق بكفالة العمالة الوافدة، واختّ 

احب العمل(  حمّل كلمة )كفالة(، و )كفيل( يف نظام اإلقامة ونظام اإلجراءات النظامية الاّلزمة إلحالل عبارة )عقد العمل( و )ص
 العمل، وغري ذلك من األنظمة والقرارات والّتعليمات ذات العالقة ..اخل".   
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 :اإلبالغ عن توقيفهيف األجنيب  حقّ  بط اجلنائي يف تقييدسلطة رجل الض  : الفرع الثالث
يف أن يبلغ من يرى إبالغه ابلقبض  احلقّ  تَّهملقد حرص املنظم السعودي على إعطاء املُ 

، كما ظام والئحته التنفيذيةمن نصوص النّ  سوقُهُ ا سبق مّ  اجلي   ذلك ضحويتّ  ،عليه أو توقيفه
وصيانتها له  ه من مارسة حقوقه على الوجه األكملمتكينُ  هو ذلكوراء  اهلدف من نّ  أتبنّي 

  .االشتباهحال ابلقدر الذي حيفظ له كرامته حت وهو يف 
تُقدَّم على املصاحل الشخصية، فإن كانت اجلرمية اليت قبض   ااملصلحة العامة دائمً   أنّ إاّل 

وكان من مصلحة  ،أشدّ  اتٍ إجراءب وجِ أو الكبرية اليت تستَ  ،رةبسببها من اجلرائم اخلَطِ  يهعل
ة يف السلطة النظاميَّ ع املوقوف من التواصل، فلرجل الضبط اجلنائي نَ االستدالل أن ميُ ات إجراء

من  شكلٍ  أبيّ  اتجراءاإلسري  فيضرّ ه ، حت ال يسيء استعمالذلكق عليه يف أن يضيّ 
ط له جهة ، كأن يساعد أعوانه يف اجلرمية على الفرار، أو يرشدهم إىل ما ختطّ (1)األشكال

على القبض الضبط من جهة  يكون اهلدف من وراء منعه من االتصال متكنيَ ، أو أن الضبط
 ،(2)ة البحث عن ابقي األدلة وعدم التأثري على تنفيذ خطّ  ،ة املشتبه هبم يف ارتكاب اجلرميةبقيّ 

ة من وراء مالحقة اجلرمية ضرار ابملصلحة العامَّ هنا اإلأأو ما شابه ذلك من األفعال اليت من ش
 .  ومرتكبيها

  اجلزائية السعودي على  اتجراءاإلالسادسة عشر بعد املائة من نظام ت املادة وقد نصّ 
 أو توقيفه، ويكون له حقّ  ،من يقبض عليه أو يوقف، أبسباب القبض عليهِ  كلّ   اغ فورً بلّ )يُ  أنَّهُ 

ت الفقرة كما نصّ ،  االتصال مبن يراه إلبالغه، ويكون ذلك حتت رقابة رجل الضبط اجلنائي(
املوقوف من  نُ كّ )ميُ  أنَّهُ  على نفسهِ نظام لاألوىل من املادة الثالثة والعشرين من الالئحة التنفيذية ل 

  حبسب حالِ  ،ابلطريقة اليت يقدرها رجل الضبط اجلنائي أو احملقق ،االتصال مبن يرى إبالغه
  .كل قضية ومالبساهتا(

املقبوض عليه أو  املنظم جعل مارسة حقّ   أنّ يتبنّي  ،صوص النظاميةومن خالل هذه النّ 
يكون حتت رقابة رجل الضبط   ،يف االتصال مبن يرى إبالغه -ي اكان أم أجنب  امواطنً  -املوقوف

أن  وَجعلت هلذا املراقب احلقَّ د من عدم إساءة استعمال هذا احلق، التأكّ   يتمّ اجلنائي، حّت 
خصي، ، فله أن يسمح له ابالتصال هباتفه الشّ لواصابلتَّ ه مارسة حقّ  هر الطريقة اليت تتيح ليقدّ 
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ته ملكيّ  والذي تعود ،ص لذلكالتواصل من خالل اهلاتف املخصّ يف  هحقّ مارسة وله أن مينحه 
 للجهة الضبطية. 

أن ختتار الوقت  -ا من سلطة تقديرية يف هذا الشأنملا هل اوفقً  -جلهة الضبط  أنَّ  كما
ن املقبوض كَّ ، ففي بعض احلاالت ميُ االتِّصال يه الفرصة ملمارسة حقاملناسب ملنح املقبوض عل

اجلهة  وقبل نقله إىل مقرّ  الذي ّت التحّفظ أو القبض عليه فيه،يف نفس املكان   ذلكعليه من  
اليت حتّفظت    بعد أن تقوم الفرقة القابضةواصل إاّل من التّ  نُ الضبطية، ويف حاالت أخرى ال مُيكّ 

 اتإجراءمبتابعة  اجلهة الضبطية صاحبة االختصاص النوعيِّ  بتسليمه ملقرّ  أو قبضت عليه
يف حتديد الوقت الذي  تقديرية   سلطة   الجهة أيضً لو ، ه يف التواصلحقّ  ن منكّ ، وهناك ميالقضية

 جند أنّ  ،حلقّ هذا ا هإىل اهلدف من منح عودة نح للموقوف أبن جيري فيه عملية التواصل، فبالميُ 
 . تهمارس مندقائَق قليلة تُعّد كافيًة لتمكينه 

عن املقبوض عليه األجنيب  نيابةً بنفسه  ابالتصاللرجل الضبط اجلنائي أن يقوم  وجيوز
ال يفهمها رجل الضبط ال يتكلَُّمها، أو  يتحدث لغةً  نهكو ل شعاره؛إمع من يرغب األخري يف 

جهل رجل الضبط  فيستغلّ  ،ه يف التواصلأن يطلب مارسة حقّ  ميكنهُ ؛ ألنَّ األخري اجلنائي
 هلم اهلرب ىّن حت يتس ،ةغ ابقي أفراد العصابة إن كانت اجلرمية مجاعيّ يبلقوم بتيو  ،بلغته

يف  ف مل يُنّص عليه صراحةً ، وهذا التصرّ ثبات اجلرميةإيف  ة  ابلغأدلٍة هلا أمهية   ءُ إخفا وأ ،والتخفي
ل ختوّ  (1)ية املمنوحة جلهات الضبط اجلنائيالسلطة التقدير   أنّ النظام أو الئحته التنفيذية، إاّل 

 فيها مصلحةً  العملية أنّ وجتارهبم اليت يرون من واقع خربهتم  اتجراءاإلهلم مارسة بعض 
 ملالحقة اجملرمني وحماربة انتشار اجلرمية.

 عدم متكني املوقوف من االتصالعلى جهة الضبط  تِّموإن كانت اجلرمية ومالبساهتا حتُ 
عرضه على جهة التحقيق  خالل األربعة والعشرين ساعة األوىل من وقت القبض عليه وقبل

، فهي صاحبة احلقّ ذا ق هبفيما يتعلّ االلتزام مبا تراه جهة التحقيق  هة وجوابً اجلجاز ذلك، وعلى 
  .(2) نع من التواصلاملاالختصاص األصيل يف 

ا من عن ستني يومً  ال تزيد حبيث ،واصلأقصى ملدة املنع من التَّ  اوقد وضع املنّظم حد  
ت الفقرة األوىل من املادة الثانية والثمانني من الالئحة ى املشتبه به، حيث نصّ اتريخ القبض عل

 

من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية، حيث جعلت مارسة حق االتصال وفق ما يقدره  23الفقرة األوىل من املادة:  - 1
 رجل الضبط اجلنائي، وحبسب حاِل كل قضية ومالبساهتا.  
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اتصال  مق بعددت األوامر الصادرة من احملقّ )إذا تعدّ  أنَّهُ  علىاجلزائية  اتجراءاإللنظام التنفيذية 
 نايرة عنه، فال جيوز أن يزيد جمموع مددها عَ ومبنع الزّ  أو املوقوفني ،املتهم بغريه من املسجونني

بشرط علم جهة التحقيق   ،صال مبحاميه أو وكيلهيف االتّ  مهاملت حبقِّ  دون إخاللٍ ني يوما( ستّ 
 .واصل، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة السابقةهبذا التّ 

صال من االتّ املوقوف نع مي اصرحيً  الفظً  تذُكر   ظامية املذكورة ملصوص النّ وإن كانت النّ 
اهلدف احلقيقي من وراء التوقيف االنفرادي هو منع تواصل   أنّ املوقوفني والسجناء، إاّل  بغريِ 

     هبدف عدم ضياع األدلة. ؛ات التحقيقإجراءيف  حلني البتّ  ،عام املشتبه به مع غريه بشكلٍ 
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 املطلب الثالث
     أو قنصلي ته   سفارة بلد املوقوف األجنيبإشعار 

 استقالليةٍ  ذاتُ  دولة   -أدام هللا ِعزَّها- كة العربية السعوديةاململليس مُياري أحد  أنَّ 
تطبق  وال زالت، وستظلّ  اإلسالميِّ  شريعِ تَّ على هنج الكلَّ أمر فيها قامت  أ، (1) ةاتمّ  سيادةٍ و 

 ذو هاءَ قضاكما ليس ألحٍد أن يُنكر أنَّ ها،  ا عن مقاصدِ ال حييد مضموهنُ  أحكامها وفق أنظمةٍ 
  .(2)  ذلك التَّشريِع اإلسالميِّ الَقيِّم سلطان ال سلطان عليه إاّل ؛ إذ  ةاتمَّ  استقالليةٍ 

،  هذا أحكامتطّبق اململكة فإنَّ ومن هذا املنطلق  ما اسُتمدَّ منه من و التَّشريِع اإلسالميِّ
 ائينظام اجلتأخذ مببدأ إقليمية النّ ف، أراضيهاة من تواجد على على كافَّ  الضروريَّة الالزمةاألنظمة 

ة ق أحكامه على الكافّ تطبّ و ، قليمهاإحدود امة على سيادهتا التّ على  تعبريٍ ك ،ةٍ عامَّ  بصفةٍ 
 وحرايته اإلنسانحقوق  حرص قيادهتا على محاية عدم إغفال معمواطنني كانوا أم أجانب، 

  .(3) شريعتَّ وفق أحكام ال ،وتعزيز ذلك كلِّهِ 
وتقويتها  ،ديقةابحملافظة على عالقاهتا مع الدول الصَّ  املباركة ملتزمة   اململكةمثَّ إنَّ هذه 

ديقة لديها، لي الدول الصَّ تقبل ابعتماد مثّ ف، ، ويتَّفق معهاوتطويرها مبا يتماشى مع مصاحلها
 . (4) األمن جلميع املقيمني على أرضها روتوفّ 

والتزاماهتا جتاهه:  ،يف منظومة اجملتمع الدويلواتِّساقها  اململكة اندماجومن صور 
للعالقات  فيينّاواتفاقية  ،(5) م19٦1 للعالقات الدبلوماسية فيينّاالتفاقية  هاها وانضمامُ مصادقتُ 

حتسني عالقات الصداقات  يف ستسهمأبهنا اجملتمع الدويل  اقتنعواليت ، (٦) م19٦3 القنصلية
الغرض منها هو أتمني أداء  ظمها الدستورية واالجتماعية، وأنّ بني الدول رغم اختالف نُ 

خارج  عنها وانئبةٍ  ،لة لدوهلاكممثّ   ة والقنصلية ألعماهلا على أفضل وجهٍ البعثات الدبلوماسيَّ 

 

 ه 27/8/1412يف  (90أ/) :ن النظام األساس للحكم الصادر مبوجب األمر امللكي الكرمي رقماملادة األوىل م - 1
 . سابقمن النظام ال 4٦املادة:  - 2
 . سابقمن النظام ال 2٦املادة:  - 3
 . السابقمن النظام  3٦و ٦3املواد:  - 4
 (193)ه  القاضي ابملوافقة على قرار جملس الوزراء رقم: 21/11/1400واتريخ  (38م/) :صدر املرسوم امللكي الكرمي رقم - 5

ه  ابالنضمام إىل هذه االتفاقية مع إيراد حتفظني: األول يتعلق ابحلقيبة الدبلوماسية، والثاين بعدم االعرتاف 13/11/1400واتريخ 
 إبسرائيل النتهاكها حلقوق الشعب الفلسطين. 

 ه  ابملوافقة على انضمام اململكة لالتفاقيَّة. 8/9/1408واتريخ  (44م/) :صدر املرسوم امللكي الكرمي رقم - ٦
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تلتزم اململكة جتاه الدول اليت ترتبط معها بعالقات  ،اتعلى هذه االتفاق وبناءً ، (1) إقليمها
 ،جتاه رعاايها املقيمني على أرض اململكةل هلا القيام بواجباهتا تسهّ أبن  ،دبلوماسية وقنصلية

اذ أو اختّ  -رعااي دولتها، كما تقوم بتمثيلهمم العون واملساعدة لفلهذه البعثات أن تقدّ 
 اأمام احملاكم والسلطات األخرى يف اململكة وفقً  -زمة لتمثيلهم ابلشكل املناسبالاّل ماانت الضّ 

 .(2) اهتاإجراءومبا يتماشى مع عاداهتا و ألنظمتها، 
 ما سبق مجُعه كما تبنّي  -اجلزائية والئحته التنفيذية اتجراءاإلنظام  قد أوجبول

أو املوقوف من مارسة  ،نوا املقبوض عليهِ ميكِّ على رجال الضبط اجلنائي ابململكة أن  -وتدويُنه
وكانت الواقعة  ،اإن كان هذا املوقوف أجنبي  فه يف االتصال مبن يرى إبالغه أبمر توقيفه، حقِّ 

من مارسة هذا احلق، فال جيوز جلهة  انظامً ا ال يستدعي معها حرمانه اجلرمية ومالبساهتا مّ 
يرى ضرورة التواصل معه، حت وإن أراد التواصل مع سفارة واصل مع من الضبط منعه من التَّ 

من واجبات هذه السفارات والقنصليات جتاه رعاايها أن  إنّ فَ أو قنصليَّتها  بالده يف اململكة
 . وغريها لهم أمام احملاكم والسلطات األخرى يف اململكةوأن متثّ   تقدم هلم العون واملساعدة

أمام رعااي الدول  متثيل الدولة خري متثيلٍ بط اجلنائي من الواجب على رجال الض مث إنّ 
ها والتزاماهتا جتاه اجملتمع الدويل، تعلى مكان احفاظً األخرى املقيمني على أرض اململكة، 

التَّشريِع حكام أل اصحيحً  اسليمً  ب متثياًل اليت تتطلّ و  اليت متس احلقوق،الوقائع  يفالسيما 
قة ابلقبض على املشتبه به منهم، فإن  ، كتلك الوقائع املتعلّ املستمدة منهُ نظمة األو اإلسالميِّ 

لت أرقى وأمجل صور لشأن، فقد نُقِ املعنية ابِ  نظمةاألت عليه مع ما نصّ  كانت متوافقةً 
  فيها.قه اململكة جتاه املقيمني حسان الذي تطبّ اإل

لي بالده على يف التواصل مع مثّ  األجنيبّ املشتبه به  سأستعرض حقّ ويف هذا املطلب 
على عاتق اجلهة اليت يقع شعار وهل عبء القيام هبذا اإلمبا هو فيه، أرض اململكة، وإشعارهم 

 ألمنِ حل العامة ااملصمع عارض تمامل يالتمتع به  له متاح ه حق  أم أنّ  ؟قامت بضبط األجنيب
بة على قيام جهة بلده؟ وما اآلاثر املرتتّ  بعثةإشعار املوقوف األجنيب لوما اهلدف من ؟ اجملتمع

األسباب النظامية اليت متنع انعدام  يف حالسفارة بلِده أو قنصليَّتها حاطة إمن ِه الضبط مبنعِ 
 شعار؟ هذا اإل

 
 

  املشار إليهن. مقدمة االتفاقيتنيوهذا مّا ت النص عليه يف  - 1
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 :أو قنصلي تها هسفارة بلد  إشعار املوقوف األجنيب : الفرع األول
طريق التواصل معه فور يف إبالغ من يرى ضرورة إبالغه عن - املشتبه به إن كان حقّ 

املنظم   غري أنَّ ، ليه فيما سبقإسعودي وفق ما أشري يف النظام ال مكفواًل  -القبض عليه 
لي بالده يف اململكة، ال ما مينع من تواصل املشتبه به األجنيب مع مثّ  ىمل ينصَّ علالسعودي 

 معينني، بل أوجب مل حيصره على أشخاصٍ  ،النظامي الذي سّن هذا احلقّ سيما وأّن النّص 
 اووفقً  ،للسلطة التقديرية املمنوحة لرجل الضبط اجلنائي اع به خاضعً أن يكون التمتّ  احتديدً 

  .  (1)كل قضية ومالبساهتا، وحتت رقابته املباشرة  لتقديراته، وابلطريقة اليت يقدرها حبسب حالِ 

 لألجنيب الذي يكون حتت قبضة رجال الضبط اجلنائي لالشتباه به يف إتيان فعلٍ  فيحقّ 
ويبلغهم أبمره  ،، أو قنصليَّتهاسفارة بلدهِ  رَ شعِ مبوجب أنظمة اململكة، أن يُ  اونظامً  اجمرم شرعً 

ات إجراءسري  سالمةأنه ال يوجد ما يؤثر على حينها ومكان تواجده، طاملا رأت جهة الضبط 
سلبية تفضي إىل فوات  آاثرٍ  ةأيَّ  اتحة استعمال هذا احلقّ إل، وأنه ال ينشأ من وراء االستدال

 .(2) ابقي املشتبه هبم يف ارتكاهبا وأ ،اجلرميةة أدلّ املصلحة من وراء ضبط 
والئحته التنفيذية  ةاجلزائي اتجراءاإلة يف اململكة بعمومها ونظام ائيَّ نة اجلاألنظمَ  وألنّ 

ات واملبادئ ومتماشية مع املعاهدات واالتفاقَ  على وجه اخلصوص، جاءت مجيعها متوافقة
من  أحكامها تاستمدّ  وقدذلك يَكون  الوكيف ، اإلنساناألعراف الدولية املعنية حبقوق و 

 مقاصدها. مشوليتها، و و  تها،دقّ بِ  ونصوصهِ  التَّشريِع اإلسالميِّ 

اخلامس عشر من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين املبدأ  فقد نصّ 
)بصرف النظر عن أنَُّه:  على (3)أو السجن  ،شكل من أشكال االحتجاز يتعرضون أليّ 

جيوز حرمان  ال 18: من املبدأ 3 :والفقرة 1٦ :من املبدأ 4 :االستثناءات الواردة يف الفقرة
 و حماميه، لفرتةٍ أأو املسجون من االتصال ابلعامل اخلارجي، وخاصة أسرته  ،الشخص احملتجز 

  .(تزيد عن أايمٍ 
 

 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية. 23 :الفقرة األوىل من املادة - 1
 3ه  القاضي ابملوافقة على الفقرة: 18/5/1427( واتريخ 1/42/44519) :صدر هبذا الشأن تعميُم مسو وزير الداخلية رقم - 2

 –اخلارجية –ه  وبعضوية )وزارة الداخلية1/11/1425/د( واتريخ 59349ش/1) :من حمضر االجتماع املشكل أبمر مسوه رقم
لى: وجوب التقيد مبا تضمنته انئب رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام لشؤون التحقيق واالدعاء العام( واليت نصت ع -العدل

م من إخطار سفارة بلد املوقوف عن إيقافِه، ومتكني مندوب السفارة من زايرته لتقدمي 19٦3اتفاقية فيينّا للعالقات القنصلية 
 اخلدمات القنصلية له.

 م. 9/12/1988واتريخ  (43/173) :اعتمدت ونشرت على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم - 3
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 : اآليت املبدأ السادس عشر من نفس اجملموعة على كما نصّ 

يكون للشخص احملتجز أو املسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل  - 1
آخر، احلق يف أن خيطر، أو يطلب من السلطة  أو من سجن إىل ه،فيها من مكان احتجاز 
، أو أو أشخاصا مناسبني آخرين خيتارهم، ابلقبض عليهِ  ،ا من أسرتهاملختصة أن ختطر أفرادً 
 نقله وابملكان الذي هو حمتجز فيه.احتجازه أو سجنه أو 

يف أن يتصل ه حبقّ  اتعريفه فورً  ا، يتم أيضً اإذا كان الشخص احملتجز أو املسجون أجنبي   - 2
 ،ة للدولة اليت يكون من رعاايهاأو ابلبعثة الدبلوماسيَّ  ،ابلوسائل املالئمة أبحد املراكز القنصلية

آخر تلقى هذا االتصال طبق ا للقانون الدويل، أو مبمثل املنظمة الدولية  أو اليت حيق هلا بوجهٍ 
 منظمة حكومية دولية. أو كان على أي وجه آخر مشموال حبماية ،ااملختصة، إذا كان الجئً 

 السلطة أو غري قادر على فهم حقه، تتوىّل  إذا كان الشخص احملتجز أو املسجون حداثً  - 3
 اخاص   اويوىل اهتمامً  ،املختصة من تلقاء ذاهتا القيام ابإلخطار املشار إليه يف هذا املبدأ

 إلخطار الوالدين أو األوصياء.
أو يسمح إبمتامه دون أتخري، غري أنه جيوز   ،إليه يف هذا املبدأ مشارٍ  إخطارٍ  أيّ  يتمّ  - 4

للسلطة املختصة أن ترجئ اإلخطار لفرتة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية يف 
 .التحقيق(

ا أهنّ  يتَّضح بغري عناءٍ  ذا احلق،هلة ر مة واملقرِّ املنظِّ  ةيف النصوص النظامي وإبعادة النظر
حديد مارسته، وأوجبت على رجل الضبط املشتبه به على وجه التّ  أاتحت لشخصنصوص  

 .(1) وإاتحة الفرصة له ملمارسته ،اجلنائي إعالمه به
بعد املائة من  عشرَ  املادة اخلامسة والثالثون واملادة السادسةَ  أمجعت على ذلكقد و  

من الالئحة  والثالثة والعشرون ،الثانية والعشرون :عودي، واملواداجلزائية السّ  اتجراءاإلنظام 
 . اجلزائية اتجراءاإلالتنفيذية لنظام 

حديد،  ليمارسه بنفسه على وجه التَّ للمشتبه به  مكفول   هذا احلقّ  نّ آخر فإ مبعىنً و 
إببالغ من  ابط اجلنائي أن يقوم هو حتديدً ظام أو الئحته ما يوجب على رجل الضَّ س يف النّ يول
مع عدم ، خص املقبوض عليهلشَّ لِ  ضرورة إبالغه، بل ترك مارسة هذا احلقّ  املقبوض عليه ىير 

 

 . 7٦2 – 7٦1، صه1430 ،1القاهرة، ط، قانون اإلجراءات اجلنائية حملمد سعيد، دار الفكر العريب - 1
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 يف، أو (1) ابقً اليها سإ  رييف بعض احلاالت اليت أشِ  هُ إغفال جانب السلطة التقديرية املمنوحة لَ 
املتهم األجنيب قد ة توقيف أو كانت مدّ  (2) ابجلرمية امتلبسً  كان املقبوض عليه حداثً   ما حال

  .(3) زادت عن أسبوع
لي ال جتيز لرجل الضبط اجلنائي التواصل مع مثّ  اململكة،املعمول هبا يف  األنظمةَ  مث إنّ 

ذلك يدخل ضمن اختصاصات فرع وزارة  ، السيما وأنّ مباشرٍ  بشكلٍ املوقوف  األجنيبّ  بلد
  .   (4) ة اليت وقعت هبا احلادثة اليت أوقف مبقتضاها الشخص األجنيبّ اإلدارياخلارجية ابملنطقة 

 :سفارة بلد ه أو قنصلي تهااألجنيب  املوقوفشعار إاهلدف من : الفرع الثاين
والقنصلية لدى الدول الصديقة، ة نشاء البعثات الدبلوماسيَّ إمن أهم أهداف  إنّ 

، ال سيما (5) تهمومتابع تهم،ومحاي شؤون رعاايهم لدى الدولة املضيفة، رعايةها واعتماد مثلي
إال مثلي  –وجلبعد هللا عز  -ملقيمني ابلدولة املضيفة ليس هلموأن هؤالء الرعااي األجانب ا

أمام  -إن لزم األمر -يمثلوهنم فَ ، حقوقهم حفظِ شؤوهنم وَ  رعايةِ و  ،مصاحلهم حلمايةبالدهم 
 .   (٦) قيمون على أرضهااجلهات الداخلية التابعة للدولة اليت ي

املواقف اليت حيتاج عندها  من أكثر  الدعوى اجلنائية تعدّ  بدءِ السابقة ل اتجراءاإل إنّ  مثّ 
املتخذة  اتجراءاإلاملقيم األجنيب إىل وقوف مثلي بالده جبانبه حلماية حقوقه، وحراسة شرعية 

بعة لدى املتّ  اتجراءاإلابألعمال و هم لِ صل معه احلال إىل تدخّ تَ ابلقدر الذي ال  صوِصهِ ِِبُ 
 فييّنات عليه املادة احلادية واألربعون من اتفاقية ، وهذا ما نصّ ألنظمتها اوفقً  الدولة املضيفة

ة لدى الدول املعتمدين فيما يتعلق مبمثلي البعثات الدبلوماسيَّ  م19٦1للعالقات الدبلوماسية 

 

 .5٦: صهذه الدراسةيُنظَر من  - 1
 ه .19/11/1439واتريخ  (113م/) :املادة اخلامسة من نظام األحداث الصادر ابملرسوم امللكي رقم - 2
ه  املوجه لعموم أمراء مناطق اململكة، املتضمن )الرفع 13/7/1403( يف 33973) :تَّعميم رقمصدر عن مسو وزير الداخلية ال - 3

برقي ا ملقام الوزارة، عن كل أجنيب تزيد مدة توقيفه عن أسبوع، على أن يوّضح امسه وجنسيته، ورقم واتريخ جوازه ومصدره وعنوان 
ر سبب  ذويه يف بلده، وأسباب وجوِدِه يف اململكة واجلهة اليت يعمل لديها واملكان املعتقل فيِه، وموعد حماكمته إنَّ أمكن، وذِك 

 سجنه؛ حت يكون اإلبالغ قائًما على أساٍس واضٍح، فال تضطر السفارات إىل االستفسار( انتهى.   
ه  بشأن التأكيد على كافة اجلهات احلكومية أبن تكون 1/10/1435( واتريخ 4053٦) :صدر األمر السامي الكرمي رقم - 4

 اتصاالهتم مع املمثليات األجنبية يف اململكة عرب وزارة اخلارجية فقط.     
من اتفاقية  5ط( من املادة:  -ه   -الفقرات )أ  ؛م19٦1من اتفاقية فيينّا للعالقات الدبلوماسيَّة  3الفقرة: ب من املادة:  - 5

 م.  19٦3فيينّا للعالقات القنصلية 
 4صفات وواجبات املوظف الدبلوماسي حملمد مدين، من إصدارات معهد سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ط - ٦

 .20ه ، ص 1418
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فيدون من هذه املزااي رة هلم، على األشخاص الذين يَ ابملزااي واحلصاانت املقرّ  خاللٍ إلديها)دون 
أالَّ  اعليهم واجبً  ، كما أنّ ولوائحها  الدولة املعتمد لديهااحرتام قوانني واحلصاانت واجبُ 

  فيينّات املادة السادسة والثالثون من اتفاقية نصّ  وقد يف الشؤون الداخلية هلذه الدولة( يَتدخَُّلوا
 على واملتعلقة ابتصال مثلني الدولة املوفدة برعااي دولتهم ومقابلتهم (1) للعالقات القنصلية

 : اآليت
 عمال القنصلية املتعلقة برعااي الدولة املوفدة:مارسة األ تسهيلُ  -1

صال برعااي الدولة املوفدة ومبقابلتهم، ويتمتع رعااي ون حبرية االتِّ فون القنصليم يتمتع املوظَّ -أ 
الدولة املوفدة ني يف بعثة صاهلم ابملوظفني القنصليِّ الدولة املوفدة بذات احلرية ابلنسبة التِّ 

 ومقابلتهم.
إيَقاًفا وقف أو أو القنصلية، أذا قبض على أحد رعااي الدولة املوفدة ضمن منطقة البعثة إ-ب 

االتصال ببعثته  بَ لَ شكال، وطَ شكل من األ جز أبيّ احتُ  وكذلك إذاحماكمته،  ُمنتِظًرا ااحتياطي  
أتخري البعثة   يِّ أن تُعِلم بدون أالقنصلية، وجب على السلطات املختصة يف الدولة املضيفة 

، ويرتتب ذي الشَّأنليها من إخمابرة موجهة  كلّ   أتخريٍ  يّ أن تودعها بدون أالقنصلية بذلك، و 
 أتخري حبقوقه املنصوص عيها يف هذه الفقرة. يّ أبدون  هُ عالمُ إعلى السلطات املذكورة 

و حمل أ ،من رعااي الدولة املوفدة يف سجنهِ  أحدٍ  يِّ أون حبق زايرة فون القنصليم ع املوظَّ يتمتَّ  -ج 
من رعااي   أحدٍ يِّ أله، وحيق هلم زايرة  قضائيٍّ  لٍ جياد مثّ إو  ،ليه ومراسلتهإتوقيفه وابلتحدث 

 له، وحيقّ  قضائيٍّ  لٍ جياد مثّ إليه ومراسلته و إحدث توقيفه وابلتَّ  و حملِّ أ ،نهِ ولة املوفدة يف سج  الدَّ 
ضمن منطقة صالحيتهما  او موقوفً أ ،ذا كان مسجوانً إمن رعااي الدولة   أحدٍ يِّ أهلم زايرة 

ن ميتنعوا عن القيام أني ومع ذلك جيب على املوظفني القنصليِّ  ،القنصلية ابنتظار صدور احلكم
هذا قيامهم مبثل  ذا عارض صراحةً إو املوقوف أاملسجون  رعاايهم أحدِ  يابة عنابلنِّ  عملٍ  أبيّ 

 العمل.
ألحكام  اوىل من هذه املادة وفقً ألليها يف الفقرة اإع ابحلقوق املشار جيرى التمتّ  -2

نظمة التمتع ابحلقوق  أن تتيح هذه القوانني واأل ةطي، شر وأنظمتها قوانني الدولة املضيفة
  .املنصوص عليها يف هذه املادة

 

 التفاقية.ه  القاضي ابملوافقة على انضمام اململكة هِلذِه ا8/9/1408واتريخ  (44م/) :صدر املرسوم امللكي رقم - 1
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اتحة الفرصة لألجنيب املقبوض عليه من قبل سلطات الدولة اليت إاهلدف من وراء فَ  إذن   
ومتابعة  ،هو محاية حقوقه ورعاية مصاحله ،دولتهبعثة شعار مثلي إيقيم على أرضها يف 

إاتحة الفرصة هلم و ، وإجراءاهتا تدخلهم يف أنظمة الدولة املضيفةجُييَز   أن دونَ  ،تهات قضيَّ إجراء
وفق األنظمة  ملتابعِة إجراءات قضيَّته ؛املوقوف أحِد رعاايهمعن  نظاميٍّ  لٍ بتعيني مثّ  أبن يقوموا

 مجع االستدالالت. ةعمليَّ وراء ملصلحة املرجوة من اب خيلّ ، ومبا ال الدولة املضيفةاملعمول هبا يف 
للعالقات الدبلوماسية   فيينّاة على اتفاقيّ الدول املصادقة  إحدىكانت اململكة  اومل 
قة هبذا م، وكانت أنظمتها اإلجرائية املتعلّ 19٦3للعالقات القنصلية  نَّاية فيواتفاقيّ  ،م19٦1

بلده يف اململكة، فوجب على رجل بعثة لي مع مثّ  التواصلَ  للموقوف األجنيبّ  الشأن تتيحُ 
دون  متع هبذا احلقّ  ابلتَّ اتحة الفرصة الكاملة للموقوف األجنيبإالضبط اجلنائي احرتام ذلك، و 

الدولة بكاملها بسبب   ال تتهافت األصوات املعادية ضدّ ته، وحّت بسبب جنسيّ  أو متييزٍ  ،تفرقةٍ 
 ةنظمنصوص أبِ  لعيبه صلة   ليسال للنِّظام الذي يقوُم بتنفيذه؛ فَ  هِ ذِ يعود ملنفِّ  جراءاإليف  عيبٍ 
اجلزائية   اتجراءاإلبسبب عدم إملامه بنظام  َوإمَّا، تهخرب يف  ا لنقصٍ إمّ  ؛ وقد حيدُث ذلكالدولة

 فيها.    اات واملعاهدات اليت أصبحت دولته طرفً فاقَ والئحته، وابالتّ 
 :بلدهبعثة شعار ممثلي إاألجنيب من وقوف منع امل آاثر :الفرع الثالث

أو  -األجنيّب من التواصل مع مثّلي بعثة بلده يف اململكة وقوف بتصّوٍر عاٍم فإّن منع امل
 ال خيرج عن حالتني:  -غريهم مّن يرى ضرورة إبالغهم حباله 

عدم التأثري هبدف  ،بطمن قبل جهة الضَّ  اصادرً  االتصالاألوىل: أن يكون منعه من 
  حبسب حالِ  ،بط اجلنائيملا يقدره رجل الضَّ  اوفقً  ،سري عمليات مجع االستدالل سالمةعلى 

ساعة، يبدأ  24ليس له أن يدوم أكثر من أبّن هذا املنع  اعلمً  ،(1) كل قضية ومالبساهتا
 مبحضر االستدالل اليت سبق تدوينهاالشخص حال تلبسه ابجلرمية و  ضبطِ  من وقتِ احتساهبا 

  . نع من االتصال خاضع لسلطة جهة التحقيقاملاألمر ابستمرارية  فإنّ  ، ومن مثّ (2)
 مل ينصّ وملا له من سلطة تقديرية  ؛حقيقاحملقق ملصلحة التَّ من  اصادرً  أو أن يكون املنعُ 

ته  تتجاوز مدّ ، على أاّل (3) لزمه بتسبيب مصلحته من هذا املنعومل ي ،النظام على حدودها

 

 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية.  23الفقرة األوىل من املادة:  - 1
 . املرجع السابقمن  20املادة:  - 2
 .7٦3حممد حممود سعيد، مرجع سابق ص - 3
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، (1) ه يف التواصل مع وكيله أو حماميهحبقّ  ومبا ال خيلّ  ،املشتبه بهمن وقِت ضبِط يوما  ستِّني
  .(2) ق القضيةبشرط أن يكون هذا التواصل بعلم حمقّ 

متعلقة ابجلانب السياسي بني اململكة  خرىأو أ ،ةاثر نظاميَّ آب مع هذه احلال فال ترتتّ 
صال املوقوف األجنيب يف االتّ  اجلهات اليت قامت بتقييد حقّ  ألنّ  املوقوف؛ ودولة األجنيبّ 

ات الدولية فاقَ االتّ  سندت املنع إليه، كما أنّ أو  ،جرائها من النظامإة ت قوّ ومنعته عنه، استمدّ 
ل يف سري  وعدم التدخّ  ،وقوانينها ظمة البلد املضيفةني احرتام أنلني الدبلوماسيِّ أوجبت على املمثّ 

 .(3) اهتاإجراء

من قبل جهة  املشتبه به من االتصال دون وجه حقٍّ  األجنيبّ الثانية: أن يكون منع 
يف القضية تستدعي انتهاكه   غ حلرمانه من هذا احلق، وال وجود ملالبساتٍ الضبط، فال مسوّ 

أداء واجباهتا، أو  عنأو تقاعسها  ،كأن يكون بسبب إمهال جهة الضبطع به،  ومنعه من التمتّ 
األجنيب فيمنحه هلذا  ،لضغوطات العمل اليت ال تتيح لرجل الضبط أن أيخذ القليل من وقته

أبن يتيح له الفرصة يف أن  -بعد رمحة هللا سبحانه وتعاىل -املشتبه به الذي بني يدي رمحته
ة على شرافيَّ إمبا هلا من سلطة و  ،عندئذٍ فلجهة التحقيق ، نظامية ميارس ما له من حقوقٍ 

على شكاية  من تلقاء نفسها أو بناءً  -تطلب، أن (4)اجلنائيّ  رجال الضبطالوظيفية لعمال األ
عليه  اجلنائي الذي خالف ما نصّ من اجلهة اليت يتبع هلا رجل الضبط  -ر)املَُضاَر(من املتضرّ 

يف عمله  هأو تقصري  ،لواجباته تهظر يف أمر خمالفظام والئحته التنفيذية هبذا اخلصوص، النّ النِّ 
هذا   زائية حبقّ اجلأو  ،ةتأديبيَّ العوى دَّ الأن تطلب رفع  احقيق أيضً جلهة التّ  أنَّ  املنوط به، كما

له أو من ميثّ  -من هذا املنع ر املتضرّ  األجنيبّ  جلانب حقّ  دون إغفالٍ  ،(5)املخالف أو املقصر
 .   (٦) هبذا االنتهاك جهة التحقيقيشعر  أبن - انظامً 

 

 . ته التنفيذيةمن الئح 82الفقرة األوىل من املادة  ؛من نظام اإلجراءات اجلزائية 119املادة:  - 1
 . الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائيةمن  82من املادة  2الفقرة:  - 2
 م.19٦1من اتفاقية فيينّا للعالقات الدبلوماسيَّة  41املادة:  - 3
ية على أعمال الوظيفة وليست جهَة رقابٍة إدارية إن سلطة النيابة العامة على رجال الضبط اجلنائي تعد سلطة إشراٍف فن - 4

أصول التحقيق اجلنائي حلمزة محزة، نشر مكتبة الرشد ؛ 8ه ، ص1432عليهم، اإلجراءات اجلنائية يف اململكة البن ظفري، ط
 .48ه ، ص1427 ،1ابلرايض، ط

  من الئحته التنفيذية. 12من نظام اإلجراءات اجلزائية، واملادة  25املادة:  - 5
واتريخ  (5٦م/) :من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام الصادر ابملرسوم امللكي رقم 3من املادة:  1الفقرة )و( من البند:  - ٦

 :ه ، كما حيق للمتضرر املطالبة ابلتعويض لدى احملكمة اليت رُفعت اليها الدعوى األصلية وفق ما نصت عليه املادة24/10/1409
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.    215
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دون أن يكون من ورائه مصلحة  من احملقق اصادرً من االتصال املنع  أمركان ن  إ امّ أ
ة  وعزله عن بقيّ  ،املوقوفد الضغط على اهلدف منه جمرّ  كانأو حقيق، ات التَّ إجراءختدم 

، محله على االعرتافبغّية  ؛التوقيف، ومنعه من التواصل مع العامل اخلارجي املوقوفني مبقرّ 
 دون مراعاةِ و  ،إلهنائها حالتها إىل احملكمة يف أسرع وقتٍ إو  ،ات القضيةإجراءمن االنتهاء و 

ظر والفصل يف لمحكمة املختصة ابلنّ لف ، واألنظمة لتَّشريعها االضماانت واحلقوق اليت كفل
 ائية السابقةناجل اتجراءاإليف مطابقة مجيع  وحقٍ  ،يف االقتناع ةٍ القضية ومبا هلا من حريّ 

حقيق، مجعتها جهة التَّ  د مبا يصل إليها من أدلةٍ هلا ملبدأ املشروعية، وعدم التقيّ  ومواءمتها
 اتجراءاإلسري  سالمةِ بِ  أتثري املساس هبذا احلقّ م مدى تقيّ ، أن (1) وحماضر دّونتها جهة الضبط

 غط عليهحقيق كان بسبب الضّ به املتهم لدى جهة التَّ  ما أقرّ  يف الدعوى، فإن ثبت لديها أنّ 
صال ومنعه من االتِّ  ،وفنيوقُ ة املَ صال بغريه من بقيّ عن طريق منعه من االتّ  ،من اجلانب النفسيّ 

خمالفة اإلجراء للتشريع  ألنّ  ؛حقيقالتَّ  إجراء ابلعامل اخلارجي، كان هلا أن حتكم ببطالن 
اشرتط عند األخذ ابإلقرار أن  التشريع اإلسالميَّ قد  وألنّ  ؛(2)  هِ من أوجه بطالنِ اإلسالميِّ 

 . اجلانب النظاميهذا من ، و (3) غري مكرهٍ  اخمتارً  عاقاًل  أن يكون املقرّ  ، وأوجبَ ايكون صحيحً 
املعنية  اتهاجلما قد يصدر من منسويب  فإنّ  ،أو احلقوقيياسي السّ عيد صّ العلى ا أمّ 

التَّشريع  ملقاصد دون مراعاهتم  ،انباألجصوص ِب اململكةيف ائية ناجلاإلجرائية بتطبيق األنظمة 
اجلزائية والئحته  اتجراءاإلقواعد وأحكام نظام و  ،األساس اإلنسانومبادئ حقوق  ،اإلس الميِّ 
مات املعادية و املنظّ أأو الدول  ،مبثابة الغنيمة العظيمة ابلنسبة للجهاتمعُدود   ،التنفيذية

وإن كانت يف غالبيتها مل تنل  - ة إىل علمهمللمملكة، فال تكاد تصل مثل هذه األخطاء الفرديّ 
لكرتونية  امتألت الصحف واملقاالت واملنشورات الورقية واإل وقد إاّل  -ة الصحّ من عالية  درجةً 

الدائرة ى ال يتعدّ  اشخصي   فرداي   اجتاوزً أن يكوَن  إاّل  يزيد هذا وال ،هاابلكلمات املسمومة ضدّ 
 اقومً  القرحُ  مسّ  وقداحلال  ، فكيفواطننياملمع  عند تطبيق النِّظاممل نسلم إذا ف، فاعلهلقة الضيّ 
  ؟!منهم

 

ضماانت  ؛803ه  ص1411جرائي يف اململكة ألمحد عوض بالل، دار النهضة العربية اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإل - 1
الوسيط يف قانون  ؛245، ص2الطبعة  ،احلرية الشخصية أثناء التحري واالستدالل حملمد احلليب، دار ذات السالل ابلكويت

اإلسكندرية ، العدالة وحقوق اإلنسان لوائل بندق، نشر مكتبة الوفاء القانونية ؛717َوص ،وما بعدها 181اإلجراءات لسرور، ص
  . 81و 80ه ، ص1425، الرايض، أصول التحقيق اجلنائي ملدين اتج الدين، معهد اإلدارة العامة ؛37٦م، ص2010 ،2ط
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  187وهذا ما نصت عليه املادة:  - 2
 م2005 ،1بريوت، ط، التشريع اجلنائي اإلسالمي لعبد القادر عودة، دار الكتب العلمية؛ 7/2٦4 املغن البن قدامة - 3
 .     175م، ص2002 ،اإلسكندرية، اإلجراءات اجلنائية )اخلصومات اجلنائية( جلالل ثروت، دار اهلدى للمطبوعات ؛2/359
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فقد ما حيفظ احلقوق واحلرايت ويصوهنا،  كاّفةعلى   حرًصا اتم ا حريصة   اململكة إنّ  مثّ 
 فقدعنها،  ومل خترج اإلنسانمبادئ حقوق  اليت تسايراألنظمة  إىل سنّ  جاهدةً  سعت جادةً 

ا االلتزام مبِعِه إذ كان فيه اتباكذلك كاَن هنُج و  الذي حتكِّم شرعه اململكة، سبق اإلسالم
 . بقرونٍ املعاهدات واالتفاقيات  قبل وجود توصَّلت إليهِ 

أمام  يف حرجٍ  ائينتنفيذ النظام اجلبِ املعنية  يوقع جهاهتاأو  ،لمملكةل ءُ تفادي ما يسيلو 
 تلك اجلهاتالقائمني على  يلزمُ دولة األجنيب املقيم على أرضها، أو  ،منظماِت اجملتمع الدويل

ة ته الدولة من أنظمة معنيَّ ما سنّ شرعه، و تطبيق  يف -عز وجل-م رهبَّ راقبة مل ينجاهد ونسعيأن 
 هًوىإىل  ميل  يصحم ليس فَ  ،مبتغاهاحييد عن حقيقة ال  عاداًل  ي امهن اتطبيقً  ،هبذا الشأن

من  ،ويلما ألزمت قيادة الدولة به نفسها أمام اجملتمع الدّ  ىأن تراع الواجبو ، شخصيٍّ 
 قة هبذا الشأن. املتعلّ  ات الدوليةفاقملعاهدات واالتعلى اانضمامها ومصادقتها 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 ~69 ~ 
 

 املبحث الثاين
ات االستدالل ومجع املعلوماتإجراءعلى ل إقامة األجنيب ومكان ارتكابه اجلرمية أثر حم  

الذي   ملكانُ ات االستدالل ومجع املعلومات: اإجراءعلى  إقامة األجنيبّ  يقصد أبثر حملّ 
سلبيٍَّة أو  ب عليه من آاثرٍ قد يرتتّ  وما ،اململكة ه على أرضِ قامتِ إ خالل فرتةِ فيه  يقيمُ كان 

  .املتعّلقة ابجلرمية ات االستدالل ومجع املعلوماتإجراءعلى إجيابيٍة 
 ،اتجراءاإلب على هذه األثر الذي يرتتّ اإلجابُة عنها يف هذا: ما  تنتعيّ  اليتواألسئلُة 

قامته املؤقتة يف اململكة  إإلقامة األجنيب فيه خالل فرتة  اصً وخمصّ  امؤقتً  اإلقامة إن كان حملّ 
ثناء فرتة أالدائم الذي خيتاره األجنيب  اإلقامة ما أتثري حملّ مثَّ  ؟ بقصد العبادة أو زائرٍ  (1) كسائحٍ 

القواعد  ماو  ؟صوِصهِ ات االستدالل ِِب إجراءأو التجارة على  ،قامته ابململكة بقصد العملإ
  ، ات االستداللعند شروعهم يف عمليَّ بعة لدى رجال الضبط اجلنائي املتَّ  اتجراءاإلو والضوابط 

ملكان ارتكاب اجلرمية من  وهل ؟دبلوماسية حصانةٍ  صاحبِ  أجنيبٍّ  صوصِ ِبومجع املعلومات 
عند ارتكاهبا مبنافذ دخول  سواء   ،ات االستدالل ومجع املعلوماتإجراءعلى  قبل األجنيب أثر  

 ؟ةالدبلوماسيَّ  احلصانةِ  صفةُ هلا داخل األماكن اليت  معمله، أ مبقرّ ا ارتكاهبعند  مأ ،اململكة

لهِ  ساؤالتهذه التَّ  نعَ  إلجابةُ أتيت ا وحت  مَ فقد قسّ  ،وافيًة ابلغرض الذي سيقت ألج 
إقامة   ه لدراسة حملّ صَ خصّ منها ل ، األوّ أفرعٍ  منهما ثالثةُ  لكلٍّ  ،املبحث إىل مطلبني الباحثُ 

 ،ات االستدالل وعمليات مجع املعلوماتإجراءعلى  هومدى أتثري  ،املؤقت أو الدائماألجنيب 
أو ، دخوهلاقامته من األماكن اليت حيضر عليهم إ  اجلنائي إن كان حملّ وحدود رجال الضبط 

  إن كان داخلها. هُ ضبطُ 
بعة املتَّ  اتجراءاإلجلرمية، و ا ث يف املطلب الثاين عن مكان ارتكاب األجنيبّ يداحليت أيمثَّ 

 هي وكيف ؟عملهاجلرمية مبقر األجنيب وماذا لو ارتكب  ،ململكةاجلرمية أثناء دخوله اعند ارتكابه 
  ؟ات األجنبية ابململكةبعثال داخل مقرّ  ااحلال عند ارتكاهب

 

 

م واليت تندرج حتت تطوير القطاع السياحي والرتاث  2020التأشرية السياحية هي إحدى مبادرات برانمج التحول الوطن  - 1
 م املنشورة على املوقع اإللكرتوين:2020التنفيذية لربانمج التحول الوطن وثيقة اخلطة ينظر: الوطن، 

 https://vision2030.gov.sa/ar/programs/NTP  وقد صدر يف هذا الشأن قرار جملس إدارة اهليئة العامة ،
 ه  القاضي ابملوافقة على )الئحة أتشرية زايرة لغرض السياحة(.   24/1/1441( يف 41//ت3) :للسياحة والرتاث الوطن رقم

https://vision2030.gov.sa/ar/programs/NTP
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 املطلب األول
 ل إقامة األجنيبّ حمّ 

ه على أرضها، فإن كان تواجدِ لِ لهدف تبًعا لاململكة يف إقامة األجنيب  خيتلف حملّ 
صة ملثل ل املخصّ زُ والن م يف األماكن قامته إ فيكون حملّ  ،بقصد احلج أو العمرة اأو قادمً  اسائحً 

 . ساكن املفروشة وحنومها، كالفنادق واملاإلقامةهذا النوع من 
أو لدى اجلهات  ،لدى اجلهات احلكومية الوطنية كان اهلدف من إقامته العمل  فَإذا
قامته ما إ فيكون حمل وغري الرحبية  ،الرحبية أو املؤسسات ،ة كالشركاتة اخلاصّ ذات امللكيَّ 

إن كانت جهة عمله من اجلهات  ،والسكنة لإلقامة من أماكن معدّ  اتهتلك اجلخصصته له 
 حمال   وخيتارَ  له أن يسكن ويستقرّ  تاحُ يُ ه فإنّ  رتوفّ  ذا مل تكنإا أمّ ر املساكن لُعّماهلا، اليت توفّ 

 ب.  غِ حيث رَ إلقامته الدائمة 

وهو  بلدهابعة لات التّ أو القنصليَّ  ،فاراتابلسّ  عاماًل أو  امعتمدً  األجنيبم مثِّاًل  وإذا كانَ 
من األماكن  قامته يعدّ إ حملّ  فإنّ  ،ةدبلوماسيَّ ال ةصانَ حلع ابن يتمتّ وكان مّ  ،ململكةابن يقيمون مّ 

 .(1) وعدم جواز دخوهلا ،ات الدولية على حرمتهات االتفاقاليت نصّ 

أو الدائم  ،املؤقتمدى أتثري حمل إقامة األجنيب  عن تفصيُل القولِ  أييتويف هذا املطلب 
مدى عن ، و وضبط ذلك ه به يف ارتكاهبابِ على عمليات مجع املعلومات املتعلقة ابجلرمية اليت اشتُ 

وتفصيل  ،األجنبية ابململكة للبعثاتصة ألماكن املخصّ اة دخول رجال الضبط اجلنائي نظاميَّ 
 مأ ،ذه األماكنهب عاماًل  البحثِ  األجنيب املشتبه به ابرتكاب اجلرمية حملّ  ونِ كَ   القول للتَّفريق بني

 .  فيها ااكنً س
 :أتثري حمل إقامة األجنيب املؤقت على عمليات االستدالل :الفرع األول

 أن يكوَن ُمستقر ا يف األذهان أنَّهُ  إقامة األجنيب يف اململكة احلديث عن حملّ يقتضي 
ء تلك من ورا هِ وهدفِ  ،يف اململكةته حبسب طبيعة إقام ، وأييت هذا التَّنومع أو االختالفمتنوع  

أو  ،السياحةبقصد  ةً يف اململكة إقامة مؤقت اإن كان مقيمً  هُ أنّ  فيما سبق ريَ شِ ، فقد أُ اإلقامة
قامته  إفتكون  ،زايرة املسجد النبوي الشريفأو العمرة أداء أو  العبادة كأداء فريضة احلجّ بقصد 

 امؤقتً قامته إ يكون حملّ  يف احلالة النظامية للغرض منها، و تنتهي ابنتهاء املدّ  ،ةً مؤقت شكٍّ  دون

 

  م.19٦3من اتفاقية فيينّا للعالقات القنصلية  31 :املادة ؛م19٦1من اتفاقية فيينّا  22الفقرة )أ( من املادة:  - 1
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إليواء أو  ،ياحةللسِّ صة املخصّ والدور أو النزل  ،كالفنادق  اإلقامةملثل هذا النوع من  اومهيً 
 وار.واملعتمرين والزّ اج حلجّ ا

ت عليه املادة احلادية واألربعون  يدخل ضمن ما نصّ  اإلقامةأماكن وهذا النوع من أنواع 
اجلزائية )لألشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة جتب صيانتها،  اتجراءاإلمن نظام 

 وما معه من أمتعة، وتشمل حرمة املسكن كلّ  ،وحرمة الشخص حتمي جسده ومالبسه وماله
لرجال الضبط اجلنائي  ى( فال حيقّ الستعماله مأوً  حاجز، أو معدّ  أبيّ  أو حماطٍ  مسورٍ  مكانٍ 

م دخوهل صحم عدا ذلك فال يَ ا ماابجلرمية، أمّ قاطنيها عند تلبس  ليها وانتهاك حرمتها إاّل إالدخول 
 يق.  حقمن جهة التّ  بٍ مسبّ  مبوجب أمرٍ  إاّل 

هذه ى جواز دخول رجال الضبط اجلنائي النظام عل ومن ضمن األحوال اليت نصّ 
ملساعدة، أو ا، أن يكون اهلدف إغاثة من بداخلها عند طلبه أو غريها من املساكن األماكن

إن   (1) أثناء مطاردته للقبض عليه أو حريق، أو عند مالحقتهم ملعتدٍ  أو غرقٍ  عند حدوث هدمٍ 
، اما، فعندها جيوز لرجال الضبط اجلنائي دخوهلُ  ابرتكاب جرميةٍ  اد قبلها متلبسً وهِ كان قد شُ 

ابجلرمية هبدف ضبط  اض عليه متلبسً بِ املشتبه به الذي قُ  مسكنِ  هلم تفتيشَ  م أاتحَ املنظّ  بل إنّ 
أن تكون أمارات قوية  جراءاإلمن موجودات تفيد يف كشف احلقيقة، واشرتط لصحة  اهب ما

 . (2) اهب ةٍ أدلّ  د وجودَ تؤكّ 
أو   ،قامته أحد الفنادقإ ابجلرمية، وكان مقرّ  ااملشتبه به متلبسً على األجنيب  ضَ بِ قُ فإن 
د تؤكّ  ةً قويّ  ماراتٍ أ ابالستدالل أنّ ة لإلقامة املؤقتة، ومنى لعلم السلطة املختصَّ صة النزل املخصّ 

مراعاهتم ضرورة مع  ،شوا مسكنه ن يفتّ أفيجوز هلم  ،البحث ابجلرمية حملّ  ة هلا عالقة  وجود أدلّ 
 . االحقً  تفصيلها أييتواليت  ،لتفتيشة ابِ لضوابط اخلاصّ ا

 سواءً  ،يف اململكة املؤقتة اليت يسكنها األجنيبم  اإلقامةأماكن  ا سبق خنلص إىل أنّ ومّ 
يف املادة  اهبقصد العبادة، تدخل ضمن مصطلح املساكن الوارد نصم  اأم زائرً  اأكان سائحً 

 تشمل كلّ تها حرمَ  نت أنّ بيّ  ذه املادةه ة، كونُ اجلزائيَّ  اتجراءاإلاحلادية واألربعني من نظام 
صة  ، والفنادق والنزل املخصّ الستعماله كمأوى أو معدّ  ،حاجز أبيّ  أو حماطٍ  رٍ مسوّ  مكانٍ 

ة لالستعمال  كوهنا معدّ   ،و حماطة حباجزٍ أ ،لإلقامة املؤقتة تدخل يف معىن األماكن اليت هلا سورٍ 
ثر على عمليات االستدالل ومجع املعلومات إن كانت هذه ؤ األماكن ال ت تلك إنّ  مثّ كمأوى، 

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية.   42املادة:  - 1
 . السابقم نظاالمن  44املادة:  - 2
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،  اابرتكاهب مباشرة   ابجلرمية، أو كان هلا عالقة   تلك األماكن س ساكنعلى تلبّ  ةً ات مبنيّ العمليَّ 
لداخلها عند  شوهد أيوي إليها أو يفرم  املشتبه به يكونداخلها، أو أن  تكون ارتكبتكأن 

ل يف التوصّ  تفيد ، أو مضبوطاٍت قدداخلها موجوداتٍ  أبنّ  امالحقته، أو تعلم جهة الضبط يقينً 
 . ةإىل احلقيق

 ضَّبطعند تطبيق جهة الضبط ألحكام ال اإلقامةوهذه األماكن كغريها من أماكن 
ا يف الغالب  أهنّ  ،اإلقامةالفرق بينها وبني سائر أماكن   أنّ ، إاّل حال التلبس ابجلرمية التفتيشو 
يعكس مدى تقّدم ا ا حي  يف العصر احلاضر أمنوذجً  ا تعدم ، كما أهنّ من النزالء اكبريً   اوي عددً أت

زمة لزوارها خلدمات الاّل ا هادميتقمدى و  ،حلضارة من جانب القطاع السياحياالدولة ومواكبتها 
فوجب الدائم،  اإلقامة وبني مقرّ  ،املؤقت اإلقامة فرقة بني مقرّ وهذا ما دعا إىل التّ ، وقاصديها

 ،ابلنظام واألمن لطة مبا خيلّ فراط يف استعمال السّ ي واإلوعدم التعدّ  ،مراعاة احلال عندئذٍ 
بل جتب احملافظة على سالمتهم وسالمة املكان  عر بني النزالءويفضي إىل انتشار اهللع والذّ 

، فال بذا الغرض بقصد التكسّ صه هلِ لصاحبه الذي خصّ  ة  وحمتوايته، السيما وأّن ملكيته عائدَ 
أو   صلةٍ  ةُ ات مبمتلكات الغري الذي مل تكن له أيَّ ظام إىل إحداث تلفيّ ى تنفيذ النّ أن يتعدّ  جيوز

   .رميةابجل عالقةٍ 

 ،ياحةع يف جمال السِّ حنو التوسّ  م ِبطى متسارعةٍ 2030وفق رؤيتها مث إن اململكة تسري 
من  ،هلم ووسائلها الراحةة سبل مع توفري كافّ  ،محنلضيوف الرَّ  ةدد احملدّ اعداألورفع سقف 
ع ساكنيها مبدى متتّ  فيه مرتبط   ا ال شكّ ، وهو مّ (1)وغريها ومواصالتٍ  عاشةٍ إو  ،أماكن إقامة
وعليه ينبغي على مجيع العاملني ابجلهات  ،والطموح عظيم كينة، فاهلدف كبري  ابألمن والسَّ 

والقرارات والتعليمات  والئحته التنفيذية اخلاصم بذلك،ظام نَّ العليه  مبا نصّ  د التامّ بطية التقيّ الضَّ 
  الدولة تفتقر للحسّ  اح أبنّ وار والسيّ مبا يوهم الزّ ، وعدم إساءة استعمال السلطة املرتبطة هبما

اإلجرائية   والقواعدسَ سُ واألُ اإلنسانية تنفيذ ال تراعي املبادئ للة ابِ جهاهتا املخوّ  أو أنّ ، األمن
 . التطبيق عند

 

 

 

، منشورة على موقع رؤية اململكة على 5م، ص2030وثيقة برانمج خدمة ضيوف الرمحن، واليت تعّد أحد برامج رؤية اململكة  - 1
     mrahO-and-https://vision2030.gov.sa/ar/programs/Hajjالرابط التايل: 

https://vision2030.gov.sa/ar/programs/Hajj-and-Omrah
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:على عمليات االستدالل دائمأتثري حمل إقامة األجنيب ال :الفرع الثاين  
، وال  فيهاقامته طويلةً مدة إذا كانت إ إاّل  اإقامة األجنيب يف اململكة دائمً  ال يكون حملّ 

، (1) ألحكام نظام العمل السعودي اوفقً ذا كان اهلدف من ورائها العمل إ إاّل ها في قامتهإ تطول
 مبحلّ هنا ، واملقصود (2) وقواعدهِ  يف اململكة ألحكام نظام االستثمار األجنيبّ  او التجارة وفقً أ

 . على أرض اململكة ثهمك  لإلقامة فيه طيلة فرتة  هو املكان الذي خيتاره األجنيبّ  ،الدائم اإلقامة
ائمة يف الدّ  اإلقامة الذي يتيح لألجنيبّ  (3) زةاملميّ  اإلقامةنظام  اث مؤخرً حدِ وقد استُ 

املادة الثانية من نفس يف ها  علينصم الزات واحلقوق اليت ورد عه ابلعديد من املميّ مع متتّ  ،اململكة
  ، السكنية :ت عليه الفقرة )د( )امتالك العقارات لألغراضالنظام، واليت كان منها ما نصّ 

، واملناطق احلدودية وذلك فيما عدا مدينيت مكة املكرمة واملدينة املنورة ،والصناعية ،والتجارية
وأن يتملك  ،أن يقيم يف اململكة على الدوام فيتيح هذا النظام لألجنيبّ ( وفقا ملا حتدده الالئحة

  وفق الضوابط اليت نّص عليها النظام السابق. ا أيويه وابقي أفراد عائلتهعلى أرضها مسكنً 
  مبغرض العمل أأكان  سواءً  -إقامة األجنيب الدائم على أرض اململكة  حملّ بط بني وابلرّ 

ات االستدالل ومجع إجراءة وبني مشروعيّ  -زةاملميّ  اإلقامةعن طريق حصوله على  مأ ،التجارة
ل  عامَ قامته يُ إ حملّ  ، جند أنّ اه جنائي  تَ ظام مبوجبه مالحقَ يز النّ جيُِ  إن ارتكب فعاًل ه حبقّ املعلومات 

ت املادة السابعة من نظام زة، فقد نصّ قامته ميّ إ وإن كانت إقامة يف اململكة، حّت  حملّ  كأيّ 
املميزة ابلتقيد ابلنظام والئحته، وغريمها من األنظمة  اإلقامة)يلتزم حامل  أنَّهُ  زة علىاملميّ  اإلقامة

 والتعليمات املعمول هبا يف اململكة ..اخل( فال فرق عند مالحقة اجلرمية ومرتكبيها بني أجنيبٍّ 
 زة. حامٍل لإلقامة املميّ  أو التجارة يف اململكة، وبني أجنيبٍّ  ،بقصد العمل حيمل إقامةً 

 مزهلاوتفتيش من مابط والقبض على مرتكبها وتفتيشهوضو  ضبط اجلرمية وتنطبق قواعد
 ا، وهو ما ينطبق أيضً رضهاأى قامته علإكان القصد من وراء   أاي   ،املقيم يف اململكة على األجنيبّ 

 ،ابجلرمية ابض عليه من قبل رجال الضبط اجلنائي متلبسً قامته يف اململكة، فإن قُ إ على حملّ 
بداخله ما  د أنّ تؤكّ  ماراتٍ أا لوجود ، إمّ قامتهإ لّ تفتيش حم اوكانت عملية القبض تستدعي نظامً 

 

 ه .23/8/142٦واتريخ  (51م/) :الصادر ابملرسوم امللكي رقم - 1
 ه .5/1/1421واتريخ  (1م/) :الصادر ابملرسوم امللكي رقم - 2
 ه .10/9/1440واتريخ  (10٦م/) :الصادر ابملرسوم امللكي رقم - 3
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ه إىل بَ و ر هُ و  -ابجلرمية ابعد مشاهدته متلبسً  -مالحقتهب عملية تتسبّ  أن   وإمَّايوصل للحقيقة، 
 . (1) َمعهُ  جراءاإلاذ هذا من اختّ  ا، فال مانع نظامً قامتهإ حملّ 

 اأكانت عقارً  سواءً - وحده ابألجنيبّ  الدائم اخلاصّ  اإلقامة ال فرق بني حملّ  أنَّهُ  كما
 املؤقت الذي سبق تبيانه، إاّل  اإلقامة وبني حملّ  -زةإلقامة املميّ لله مبوجب محله  ةأم ملوكً  ةمؤجرً 

ب عليه وما يرتتّ ء، نزالالو  قاطننيمن الكثرة   قد تسكنه األحوال غالبيف املؤقت  اإلقامة حملّ  أنَّ 
من  شارُة إليهِ اإل تالنظامية املتبعة حينها ملا سبق اتجراءاإلتفاصيل  من وجوب مراعاة ألدقّ 

 . أسبابٍ 

ِبالف ما إذا كان  ،يف الغالب للسلطات املختصة االدائم يكون معلومً  تهإقامحمل  مث إنّ 
قامته والتعرف عليه، ومدى ارتباطه إحتديد مكان مع األوىل للعبادة، ويسهل  اأو قادمً  اسائحً 

تُعني األدلة اليت  بباقيه ما يفضي إىل اإلملام داخلوعالقته ابجلرمية املرتكبة، وما إذا كان خيبئ ب
الدائم يف اململكة يدخل ضمن ما ته حمل إقام االعتبار أنّ يف مع األخذ احلقيقة، ل إىل التوصّ  يف

لرجال الضبط اجلنائي  اجلزائية، فال حيقّ  اتجراءاإلت عليه املادة احلادية واألربعون من نظام نصّ 
س التلبّ  حالَ  الذي يسكنه ابجلرمية، ألنّ  س األجنيبّ  عند تلبّ إاّل  ،ليه وانتهاك حرمتهإالدخول 

ليت هي يف مارسة بعض األعمال ا احلقَّ  -على سبيل االستثناء  -تُعطي رجال الضبط اجلنائي
  . يف األصل من اختصاص جهة التحقيق كالقبض والتفتيش

 : (2)ها من أمهّ  ،ة أسبابواهلدف من هذا االستثناء يعود لعدّ 

من خطورة على أمن اجملتمع  ذلك وملا يف شهوٍد؛ا أمام لبس ابجلرمية يكون غالبً التَّ  أنّ  - 1
 به. اجلاين واستهتار 

 ؛و املكيدة ابملشتبه بهأ ،ة اخلطأ يف التقديرانتفاء ملظنّ ابجلرمية فيه  اضبط اجلاين متلبسً  أنّ  - 2
 ة. مام العامَّ أ ظاهرٍ  كون اجلرمية وأدلتها حدثت بشكلٍ لِ 

التأخر يف  وألنّ  ؛يف ضبط ومجع األدلة، وعدم ضياعها ملا مينحه هذا االستثناء من سرعةٍ  - 3
ل إىل يفضي إىل التأخر يف التوصّ وأدلتها  ،بهااليت تقود لضبط اجلرمية ومرتك اتجراءاإلمباشرة 

 احلقيقة. 

 

 .3٦4صمرجع سابق غايل، إلدوار اإلجراءات اجلنائية  - 1
 ، بتصرف.53 – 52ه ، ص1432اإلجراءات اجلنائية يف اململكة البن ظفري، ط - 2
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ال يؤثر على سري أعمال  ،الدائم يف اململكة إقامة األجنيبّ  حملّ  نّ أبالقول ميكن  نإذ
ابرتكابه  ،قامتهإ بيده حرمة حملّ  طاملا انتهك هذا األجنيبّ  ،ات االستدالل ومجع املعلوماتإجراء
حرمته  ليه وانتهاكَ إ  الضبط اجلنائي الدخولَ  لرجالِ   فعلهمبوجبِ  أاتحَ فَ  ،اونظامً  اشرعً  اجمرمً  فعاًل 
   . (1)نفخ  هُ وفو  ،اتأوك هُ ة النظام، فيدابقوّ 

 :ةي  جنب  ات األالقنصلي  و لسفارات ا ة دخول رجال الضبط اجلنائينظامي  مدى : الفرع الثالث
ر )توفّ أن  على  (2) للحكم ابململكة ادسة والثالثون من النظام األساسِ ت املادة السَّ نصّ 

، أو توقيفه، الدولة األمن جلميع مواطنيها واملقيمني على إقليمها، وال جيوز تقييد تصرفات أحدٍ 
من  الدولة ملتزمة بتوفري األمن لكلّ  يتضح أنّ  وعليها،  مبوجب أحكام النظام(أو حبسه، إاّل 

م حني أورد ما يظهر من قصد املنظّ  لعّل هذاا، و أم أجنبي   اأكان مواطنً  يقيم على إقليمها، سواءً 
يُوفَّر له األمن  أن يف الدولة احلقّ إقليم من يقيم على  مصطلح اإلقليم يف املادة السابقة، فلكلّ 

 وتقدميهم للعدالة.  ،ومالحقة مرتكبيها ،عليها، ومن سبل توفري األمن محاية اجملتمع من اجلرمية
ريع ق أحكام ، تطبّ (3) ةذات سيادة اتمّ  العربية السعودية دولةً وملا كانت اململكة  التَّش 

ة  لرجال الضبط اجلنائي بكافّ  ، فإنّ (4) من يقيم على أرضها دون تفرقةٍ  على كلّ اإلسالمّي 
اجلنائية  اتجراءاإلقوا أن يطبّ  (5) الختصاصاهتم اووفقً  ،ظاممسمياهتم املنصوص عليها يف النّ 

 . هام على أرضِ رّ جمُ  فعلٍ  رتكاب أيّ اب مَ هَ ت ّ أو ي ُ  ،به بهِ شتَ من يُ  كلّ   ظامية حبقّ النّ 
أو  ،ليه من معاهداتٍ إمن خالل ما انضمت ، ويلّن التزام اململكة جتاه اجملتمع الدّ مث إ

ات كاالتفاقَ   ،الدراسةذه اجلزئية من ق هبتعلّ يَ ، واليت منها ما هاحيّتم عليها احرتام ،ات دوليةاتفاق
ليها إ ةٍ مَّ ضَ ن  دولة مُ  وما أقّرته من وجوب احرتام كلّ  ،املعنية ابلعالقات الدبلوماسية والقنصلية

حرمة مقر على م 19٦1 الدبلوماسيةللعالقات  فيينّات اتفاقية ، فقد نصّ لقواعدها وأحكامها
 يف حال موافقة رئيس إاّل  ،املضيفةولة البعثة األجنبية، وعدم جواز دخوله من قبل مأموري الدّ 

على وجوب صيانة حرمة شخص املبعوث  ات أيضً ، كما نصّ (٦)ة على ذلكالبعثة األجنبيَّ 
 

يف أمثال العرب للزخمشري، مطبوعات دائرة املعارف العثمانية ابهلند املستقصى ُيضرب هذا املثل ملن كان سبَب هالكه ِمن ه،  - 1
 .2/410، 1ط
 ه   27/8/1412واتريخ  (90أ/) :الصادر ابألمر امللكي رقم - 2
 من النظام األساس للحكم.  1املادة:  - 3
 . السابقمن النظام  23املادة:  - 4
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  2٦املادة:  - 5
 م.  19٦1من اتفاقية فيينّا للعالقات الدبلوماسية  22الفقرة األوىل من املادة:  - ٦
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 للدولة املضيفة، كما ةلطات احملليَّ أو اعتقاله من قبل السم  ضبطِه،وعدم جواز  ،الدبلوماسي
ت على متتع املبعوث كما نصّ  ،(1) تشمل احلصانة أيضا منزله وأوراقه ومراسالته وأموالهِ 

 افال جتوز مالحقته جنائي  ، (2)ق ابلقضاء اجلنائية فيما يتعلّ الدبلوماسي ابحلصانة القضائيَّ 
لتلك   الدخولُ  الدولة املضيفةلرجال الضبط اجلنائي يف  حيقّ  ، والالدولة املضيفة أنظمة مبوجب 

  مبوافقة رئيسها. ور إاّل الدّ 
ت املادة السادسة والسبعون بعد  نصّ هذه احلرمة، حيث على  السعوديّ م د املنظّ أكّ قد و 

ى يف تفتيش دور السفارات راعَ )يُ  أنَّهُ  اجلزائية على اتجراءاإلاملائة من الالئحة التنفيذية لنظام 
األجنبية واهليئات واملنظمات الدولية ذات احلصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به األنظمة 

ح النظامي يتضّ  ومن هذا النصّ ، ات الدولية(الشأن، واألعراف واالتفاقَ لصادرة يف والقواعد ا
د مبا عها التقيّ مم تّ حتَ  ،ةبه نفسها من قواعد وأحكام دوليَّ اململكة ألزمت م ملا املنظّ احرتام  اجلي  

فيما  إليها اإلشارةُ ت ات الدولية، واليت سبقنظمة والقواعد واألعراف واالتفاقَ جاء بتلك األ
 سلف.

حت للمبعوثني نِ اجلدير ابلذكر أّن هذه احلصاانت واالمتيازات اليت مُ مثَّ إنَُّه من 
كان اهلدف من منحهم إاّيها هو ضمان أدائهم َو  ،ومتلكاهتمني وأماكن عملهم الدبلوماسيِّ 

ل السلطات ألعماهلم يف أجواء آمنة تسودها الطمأنينة وعدم اخلوف من مالحقتهم من قب
طاملا كانت أعماهلم ال خترج عن دائرة األعمال واملهام  (3) اليت تستضيفهم ة يف الدولة احملليّ 

  .املعلومة واملتعارف عليها

منهم   صدرفالهتم من العدالة إن إهذه احلصاانت ال تعن إعفاءهم من املالحقة و  إنّ  مثّ 
م حيق  119٦ الدبلوماسيةللعالقات  فيينّاموجب اتفاقية ب، ف(4)  أنظمة الدولة املضيفةخُيالُف  ما

إبعالن عدم رغبتها يف قبول أو ، أسباب ةبداء أيَّ إودون  وقتٍ  يف أيّ للدولة املضيفة أن تقوم 
ملا نصت عليه  اورفع الدعوى عليه ابلطرق الدبلوماسية وفقً لديها،  مثل الدولة األجنبية تواجد

مَتتمع املبعوث الدبلوماسي ابحلصانة القضائية يف ) أنَّ  من االتفاقية 31 :الفقرة الرابعة من املادة

 

 م.19٦1للعالقات الدبلوماسية من اتفاقية فيينّا  30و 29: وادامل - 1
 . السابقة من نفس االتفاقية 31الفقرة األوىل من املادة:  - 2
العالقات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية حملمد مدين، من إصدارات معهد األمري سعود الفيصل للدراسات  - 3

 .108ه ، ص1418 ،5الدبلوماسية، ط
 .27٦ص  ،م198٦جامعة عني مشس،  ،القنصلية لعبد العزيز سرحانقانون العالقات الدبلوماسية و  - 4
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كما أوجبت االتفاقية على املمثلني ،  (1) الدولة املعتَمد لديها ال يعفيه من قضاء الدولة املعتِمدة(
، (2) م التدخل يف الشؤون الداخلية هلاوعد ،الدبلوماسيني احرتام أنظمة الدولة املعتمدين لديها

 .(3) ناىف مع وظائفهاطريقة تت ةالبعثة أبيَّ  وأوجبت عليهم عدم استخدام مقرّ 
ات الدولية املتعلقة هبذا الشأن منحت البعثات األجنبية   االتفاقَ إنَّ ف وخالصة القول
ه من ات الدولة املضيفة، وهو ما سارت عليه اململكة واعتمدتإجراءاحلصانة القضائية جتاه 

ته مبوجب أنظمتها الداخلية اليت سبق اإلشارة اليها، ات، وما سنّ خالل انضمامها لتلك االتفاقَ 
أحكام أماكنهم أو تفتيشها دون مراعاة ئي الدخول إىل وعليه فال جيوز لرجال الضبط اجلنا

 . وقواعدها ات الدوليةاملعاهدات واالتفاق
يف احرتام العالقات  مبادرةً  دولةً  -وال زالت- واموإن كانت اململكة على وجه الدّ 

 اهلا أيضً  نّ إاّل أاألجنبية على أرضها،  البعثاتات وأماكن إقامة وصيانة حرمة مقرّ  ،الدبلوماسية
 تعدم  أفعال   ةِ األجنبيّ  ثاتِ بعالمثّلي من  وقعإن  ،امة على إقليمهاسيادهتا التّ  مارسةِ يف  احلقّ 

تلك الدور واألماكن ذات احلصانة  السيما وأنّ ، مبوجب أنظمة اململكة الداخلية جرائمَ 
  .(4) اململكة من إقليم اجزءً  تعدم الدبلوماسية 

تفيد ارتكاب جرمية ما  دةٍ مؤكّ  الضبط يف اململكة على معلوماتٍ فإن حصلت جهات 
 اتجراءاإلخذ اليت بدورها تتّ ، (5) ارة اخلارجيةز إبشعار و  تقوم مباشرةً ف ،داخل مقر بعثة أجنبية

بت اجلرمية داخل كِ وتطبق القواعد واألعراف الدولية حبق البعثة األجنبية اليت ارتُ  ،النظامية
  .مقرها

ها تلك الدولة اليت تتبعنظريهتا لدى رة اخلارجية زار و طِ أن ختُ  اتجراءاإلومن تلك 
أن  اط رئيس البعثة ابرتكاب اجلرمية، وهلا أيضً يف حال كانت املعلومات تشري إىل تورّ  ،البعثة

 

العالقات  ؛وما بعدها 450م، ص2004االدعاء العام وأحكامه يف الفقه والنظام لطلحة غوث، دار كنوز إشبيليا للنشر  - 1
 .122الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية حملمد مدين ص

 االتفاقية. ذات من  41من املادة:  1الفقرة:  - 2
 االتفاقية.ذات من  41من املادة:  3الفقرة:  - 3
السفارات تعّد جزًءا من إقليم الدول اليت تتبعها، وأن اجلرائم اليت تقع داخلها فكأمنا وقعت يف الدولة اليت  كان السائد قدميا أنّ   - 4

عندما قضت أنَّ السفارة تعدم جزءًا من إقليم الدولة اليت  حمكمة العدل الدولية أكدت رفضها لنظرية امتداد األقاليم  أنّ تتبعها، إاّل 
، هي عليها، وليست من إقليم دولة نفس السفارة، الوسيط يف قانون العقوابت القسم العام ألمحد سرور، دار النهضة العربية

 . 29٦-295-294م، ص2015 ،٦ط القاهرة،
ه  القاضي ابلتأكيد على كافة اجلهات 1/10/1435واتريخ  (4053٦) :صدر هبذا اخلصوص األمر السامي الكرمي رقم - 5

 احلكومية أبن تكون اتصاالهتم مع املمثليات األجنبية يف اململكة عرب وزارة اخلارجية فقط.     
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ابعني أو التّ لي البعثة بت من قبل أحد مثّ كِ إن كانت اجلرمية قد ارتُ  ،تشعر رئيس البعثة ابلواقعة
نازل عن احلصانة ا التّ إمّ  :خيارين أحدُ  جنبيةاأل الدولةِ  يكون أمام، وعندها رئيسها غريهلا 

ة هبذا ات الدولية املعنيّ االتفاقَ  تهاسنّ وفق االشرتاطات اليت - رتكب اجلرميةملالدبلوماسية 
املعمول هبا لدى الدولة  هحبقّ ظامية اجلنائية النّ  اتجراءاإلالستكمال  امتهيدً  -(1) اخلصوص

 مرغوبٍ  ليها غريَ و أحد مثّ أ ،األجنبيةأن رئيس البعثة املضيفة تعلن الدولة  أن   وإمَّا، املضيفة
 . (2) عليهابقائهم بتواجدهم أو 
ه   1432/ 11/11واتريخ  (52900) :األمر السامي الكرمي رقم يف الشأن وصدر

القاضي )ابملوافقة على ما رأته اللجنة العامة جمللس الوزراء من العرض على املقام الكرمي للنظر 
يتضمن توجيه اجلهات القضائية بعدم البت يف الدعاوى املقامة ضد البعثات  صدار أمرٍ إيف 

من املتمتعني ابحلصاانت  أو أيٍّ  ،ةة مبا فيها املنظمات الدولية واإلقليميَّ صليَّ أو القن ،الدبلوماسية
و أ ،أو املنظمات املعتمدة لدى اململكة ،أو القنصلية العاملني لدى تلك البعثات ،الدبلوماسية

أحد أفرادها الذين يتمتعون ابحلصانة الدبلوماسية أو القنصلية مامل تتضمن مستندات القضية 
عن احلصانة القضائية ابلنسبة إىل حضور الدعوى،   من البعثة يتضمن تنازاًل  اصرحيً  ارمسي   خطاابً 
عن احلصانة القضائية من البعثة أو أحد أعضائها عند الشروع يف   اكتابي    اصرحيً  رمسي ا وتنازاًل 
م 19٦1لدبلوماسية للعالقات ا فيينّامن اتفاقية  32 :إىل املادة ااستنادً  ،ات تنفيذ احلكمإجراء

ه ، 21/11/1400واتريخ  (38م/) :رقم الكرمي ليها اململكة ابملرسوم امللكيإت اليت انضمّ 
ليها اململكة ابملرسوم إت م واليت انضمّ 19٦3للعالقات القنصلية  فيينّامن اتفاقية  45 :واملادة
على اجلهات القضائية املختصة  أنّ فيها ه ، و 1408/ 8/9واتريخ  (44م/) :رقم الكرمي امللكي

عاوى املقامة من اجلهات املذكورة أو إبالغ وزارة اخلارجية ابلدّ  ،بنظر الدعوى يف مجيع احلاالت
 .     (3) لتقوم الوزارة مبتابعة املوضوع مع البعثة( ؛هاها فور ورودِ ضدّ 

 
 
 

    
 

 . م19٦3من اتفاقية فيينّا  32املادة:  - 1
 . 81- 80ص ،م2014 ،1ط، ريوتب، احلليبمنشورات  ،لرائد الشيباين آاثر جتاوز املبعوث الدبلوماسي مهامه - 2
 ه .3/12/1432يف  (4423/ت/13) :بُ لِّغت مجيع حماكم اململكة اِبألمر السامي اِبلتَّعميم القضائي لِوزير العدل ابلنيابة رقم - 3
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املطلب الثاين                
جلرمية    ا مكان ارتكاب األجنيبّ           

 اتعمليّ وأثره على  يف اململكة جلرميةااألجنيب احلديث عن مكان ارتكاب  سبق
  حتديد االختصاص النوعيّ  إىل ضرورةابتداًء  العودُ  مثَّ لزَم الباحثَ  ،االستدالل ومجع املعلومات

 هنالك جهات   ،انحية االختصاص النوعيفمن ، يف اململكة جلهات الضبط اجلنائيّ  واملكاينّ 
 وهم:  ،عامٍّ  نوعيٍّ  وفق اختصاصٍ  ةاجلنائيَّ  يةالضبط صفةال أسند إليها مهمَّة الضَّبط، واكتسبت

 يف املدن واحملافظات واملراكز.  ،مديرو الشرط ومعاونوهم .1
 املراكز. ورؤساءُ  ،احملافظات وحمافظ .2
  يها.عل بُ كَ رتَ ة يف اجلرائم اليت تُ ة واجلويّ املراكب السعودية البحريّ  رؤساءُ   .3

كافة اجلرائم اليت تقع داخل حميط  يفقوم أبعمال الضبط اجلنائي ت وهذه اجلهات       
أو ، عمالتلك األب هاقيامعند  ام حدود صالحياهتاملنظّ  ودون أن ميسّ  ،املكاينّ  ااختصاصه

، حيث نص من النظام 2٦ :ِبالف اجلهات األخرى الواردة بنص املادة ،(1) هامن صيقلّ 
يتعلق أبعضاء النيابة العامة،  : )يف جمال اختصاصاهتم( فيمام على تقييد صالحياهتم بقولهاملنظّ 

نكر  )يف حدود اختصاصهم( فيما يتعلق برؤساء مراكز هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املو
 .  اط القطاعات العسكريةليه( فيما يتعلق جبميع ضبّ إحبسب املهمات املوكولة  )كل  و (2) سابقا

 ،الضبط اجلنائي صفةَ  نةٍ معيّ  مبوجب أنظمةٍ  أسند إليها ضبطيةً  هنالك جهاتٍ كما أّن 
   : ومنها ،خاصٍّ  نوعيٍّ  وفق اختصاصٍ دة جلرائم حمدّ 
 .(3) ط الصفامديرو مكافحة املخدرات وضباطها وضب .1
صالحيات الضبط اجلنائي مبوجب  أسندت إليهماملوظفون واألشخاص الذين  .2

 . (4) ، ورجال حرس احلدودأنظمة خاصة، كموظفي اجلمارك

 

ن، التعليق على نظام اإلجراءات اجلزائية خلالد الشوافة، مكتبة االقتصاد والقانو  ؛٦1-٦0عبد احلميد احلرقان، مرجع سابق ص - 1
 .4٦ه ، هامش ص1440، 1التعليقات على نظام اإلجراءات لسعد القحطاين، ط ؛٦3ه ، ص1433 ،1الرايض، ط

: من هذه الدراسةيُنظَر ُسحبت صفة الضبط اجلنائي من رؤساء مراكز هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأعضائها،  - 2
 .34ص
 ه .8/7/142٦واتريخ  (39م/) :من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر ابملرسوم امللكي رقم ٦٦املادة:  - 3
واتريخ  (41م/) :ون" اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي الصادر ابملرسوم امللكي رقممن نظام "قان 11٦املادة:  - 4
 ه .1/8/1413( واتريخ 85من الالئحة التنفيذية لنظام أمن احلدود الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ) 8املادة: ؛ ه 3/11/1423
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اجلزائية والئحته التنفيذية مل  اتجراءاإلنظام  إنّ ف ،ا ما يتعلق ابالختصاص املكاينأمّ 
 ه أنّ على جواز خروج رجال الضبط اجلنائي عن دائرة اختصاصهم املكاين، إاّل  ا صراحةً ينصّ 

عن اختصاصهم  تكون خارجةً قد واليت  ،يهمإل الواردةلشكاوى والبالغات اقبول أوجب عليهم 
  . (1) املختصةالضبط  ةها إىل جهتلاحإ ومن مثّ  تسجيلهاعليهم  وأنّ ، املكاين

مديري  صراحةً ستثىن اة رات العقليَّ رات واملؤثِّ نظام مكافحة املخدِّ  ر اإلشارة إىل أنّ جتدُ وَ 
ت ث نصّ يد ابالختصاص املكاين، حابعني هلا من التقيّ التّ  اط الصفّ اطها وضبّ املكافحة وضبّ 

).. ملديري مكافحة املخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط  أنَّ منه على  ٦٦ :املادة
 ضوابطُ  الختصاصلفَ ، اململكة يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام(اجلنائي يف مجيع أحناء 

 : نة، وهيمعيّ  عايريَ مل افقً ذلك و و  ،هدُ حتدِّ 
  .مكان وقوع اجلرمية -1
 .مكان إقامة املتهم ابرتكاب اجلرمية -2
 اجلرمية.  ابرتكاباملكان الذي ت فيه ضبط املتهم  -3

 داملعايري اليت على ضوئها يتحدّ هذه على  ا صراحةً أو الئحته مل ينصّ  ،ظاموإن كان النّ 
 اتجراءاإلمن نظام  130 :املادة  أنّ ألعمال رجال الضبط اجلنائي، إاّل  االختصاص املكاينّ 

ميكن قياسه على املعايري، وهو ما  هلذه اللمحاكم وفقً  دت االختصاص املكاينّ اجلزائية حدّ 
 يه ه املعايريهذ، كما أن (2) لتوافق العلة االستدالل اتعملييف  املكاينّ حتديد االختصاص 

تصاص املكاين لرجل عند حتديدها لالخة يف الدول اجملاورة اجلنائيَّ األنظمة  اهايت تتبنّ ال اذاهت
وعي لرجال الضبط دت احلديث عن االختصاص املكاين والنَّ وقد تعمّ ، (3)الضبط اجلنائي

 ارتكاب األجنيب للجرميةاملتعلقة مبكان اثر النظامية على اآل لِلتَّعرمف امتهيدً  ،اململكةاجلنائي يف 
صفة ب انظامً  سند إليهااجلهات املُ عن ا مَّ يت: َوأعن اآل هذا املطلب سأجيب يفحيث ، فيها

بة على ارتكاب اثر املرتتّ واآل ،منافذ دخول اململكةارتكاب األجنيب للجرمية عند  الضبطية حال

 

 ام اإلجراءات اجلزائية.من الالئحة التنفيذية لنظ 15من املادة:  2الفقرة:  - 1
سهولة معرفة حال املشتبه به ومعرفة  -2سهولة مجع األدلة من مكان وقوع اجلرمية.  -1والعلة املتوافقة حمل القياس َتكُمن يف:  - 2

رتكبت وألن مكان ضبط املشتبه به جينب جهة الضبط عبء نقله إىل اجلهة اليت ا -3البيئة احمليطة به إن قبض عليه مبحل إقامته. 
  .139-138هبا اجلرمية، التعليقات على نظام اإلجراءات لسعد القحطاين، مرجع سابق ص

الوسيط يف قانون ؛ 315قانون اإلجراءات اجلنائية ملأمون حممد سالمة، ص ؛59عبد احلميد احلرقان، مرجع سابق ص - 3
 . 3٦٦فوزية عبد الستار، مرجع سابق ص ؛٦9٦اإلجراءات لسرور، ص
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أو  ،جرميًة داخل السفارة أجنيبٍّ  بِ اارتك واملعمول به حالَ  ،عملهِ  جلرمية يف مقرّ ااألجنيب 
      .القنصلية السعودية يف اخلارج

:: ارتكاب األجنيب اجلرمية عند منافذ دخول اململكةالفرع األول  
واململكة العربية السعودية شرعية،  قٍ رُ دخوهلا بطُ لِ  رمسية   من دول العامل منافذُ  دولةٍ  لكلّ 

ذي جعلها ترتبط بغريها من الّ  ة، ويعود ذلك إىل موقعها اجلغرايفّ ة وجويّ وحبريّ  ة حتوي منافذ بريّ 
ملنقولني اىل أرضها تستقبل ا ا فيها من مطاراتٍ مَ ولِ  ؛الدول اجملاورة عن طريق حدوٍد برية وحبرية

 .  (1) عن طريق اجلو

إليها،  حلدود، فمنهم من يكون من مواطن اململكة حال عودتهِ ابِ ع مرتكبو اجلرائم ويتنوّ 
  .دخول أرضهاجنسية دولة أخرى حال شروعهم يف ومنهم الذين حيملون 

 ةاملمنوعأو املواد احملرمة و  ،األشخاصهتريب  اجلرائم املرتكبة على احلدود يف تتمثلكما 
األمن من قبل املتسللني املخالفني ألنظمة وتعليمات الدخول جرائم مقاومة رجال و ، احملظورةو 

  . الشرعي إىل أرض اململكة

املادة وابحلديث عن الدخول الشرعي لألجانب أرض اململكة نستحضر ما نصت عليه 
)ال يعترب دخول األجنيب أراضي  أنَّهُ  (2)يف اململكة العربية السعودية  اإلقامةالثالثة من نظام 

 ذا كان: إاململكة أو خروجه منها مشروعا إال 

 من املوانئ املخصصة لذلك. :عن طريق البحر .1
 من مراكز احلدود املعدة لذلك. :عن طريق الرب .2
  .من املطارات املدنية املصرح ابهلبوط فيها( :عن طريق اجلو .3

حكام إ)يقصد أبمن احلدود أنَُّه على  (3)ت املادة األوىل من نظام أمن احلدود نصّ  وقد
أو اخلروج منها إال وفق  ،ليهاإالرقابة على حدود اململكة الربية ومياهها اإلقليمية مبنع الدخول 

 

 منافذ اململكة الرمسية املنشورة على موقع املديرية العامة حلرس احلدود الرابط: - 1
 https://www.fg.gov.sa/Arabic/BorderCrossings.aspxأمن من الالئحة التنفيذية لنظام  1ادَّة:امل ؛

 احلدود. 
 ه . 11/9/1371( بتاريخ 1337/ 25/2-17) :وج ابلتَّصديق امللكي العايل رقماملت - 2
 ه . 24/٦/1394واتريخ  (2٦م/) :الصادر ابملرسوم امللكي رقم - 3

https://www.fg.gov.sa/Arabic/BorderCrossings.aspx
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وعرب الطرق واملسالك واملوانئ واألمكنة املخصصة لذلك من قبل  ،األنظمة املعمول هبا
  .احلكومة(
)حرس احلدود هو املختص من بني  أنَّهالنظام على  هذاة الثانية من املادّ نّصت  ماك

وفق القواعد اليت  (1) ياه اإلقليمية واملوانئ البحريةقوات األمن الداخلي حبراسة احلدود الربية وامل
    .تصدر هبا الئحة من وزير الداخلية(

هي  ،ةابعة لوزارة الداخليَّ ة حلرس احلدود التّ  أّن املديرية العامّ يتبنّي  ، خريألا ومن النصّ 
، ومالحقة وضبط اجلرائم اليت ترتكب عليهاالربية والبحرية، حبراسة احلدود  ااجلهة املختصة نظامً 

 .(2) املخالفات املتعلِّقة أبمن احلدود والتحقيق يف
 وساململكة العربية السعودية ملا هلا من مكانة رفيعة يف نف نّ أا ال خيفى على أحد ومّ 

  على الصعيد السياسي واالقتصادي فهي دون شكٍّ  ةٍ عامليَّ  ، وملا حتظى به من مكانةٍ نيسلمامل
رات واملؤثرات العقلية، حيث املخدّ و واملمنوعات األسلحة وهتريب عصاابت بيع  استهدافِ  حملّ 

 اململكة على أرض نياألشخاص املقيمما يتاجرون به إىل  أن يصليسعون جاهدين إىل 
 ،بسبب طبيعة احلياة املادية واملعيشية فيها ةملا هلم من قدرة شرائيَّ  مواطنني كانوا أم أجانب؛

تقف  مل -رعاها هللا -اململكةَ إال أن ، مدالرفاهية وهلل احل واليت تصل عند العموم إىل حدّ 
هتا املمكنة حلماية حدودها اطاق وفة األيدي جتاه هذه احلمالت الشرسة، فقد سخرت جلّ تُ مك

 ملا هلا من خطورة ابلغةٍ احلدودية  ائمواجلر واجلمارك السعودية، متمثلة يف قطاع حرس احلدود 
ات خاصة، إجراءومن مرتكبيها  ،ا واحلماية منهاهَ دِ على أمن اجملتمع فقد نّظم املشرع هبدف وأ  

إيقاع ة و حقيقات النظاميَّ والتَّ  اتجراءاإلاذ ابختِّ طاع حرس احلدود كقيام قِ داري  إمنها ما هو ف
حيث  املخالفني،نفيذية على املقررة مبوجب نظام أمن احلدود والئحته التَّ ة اإلداري العقوابت

مع ضرورة مراعاة  ،حملاكمة خمالفي النظام والئحته التنفيذية مبناطق اململكة جلان إدارية تكلشُ 
 احلاصلني على شهادة ختصص أنظمة )قانون( وال تقلّ  جنة أحدُ أن يكون من ضمن أعضاء اللّ 

أو رتبته العسكرية عن مالزم أول، مع تكليف مرتجم  ،مرتبته الوظيفية عن املرتبة الثامنة
 . ابحلضور عند الضرورة

 

ه  املصادق 22/2/1425واتريخ  (57) :متت إضافة مهمة )أمن املوانئ البحرية( حلرس احلدود مبوجب قرار جملس الوزراء رقم - 1
 ه . 3/3/1425واتريخ  (19م/) :م امللكي رقمعليه ابملرسو 

 من الالئحة التنفيذية لنظام أمن احلدود.   8، واملادة: ٦من املادة:  14و 12الفقرتني:  - 2
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 دراسة ومراجعة تتوىّل  ،ة العامة حلرس احلدودة عليا ابملديريَّ جلنة إداريَّ  تكلشُ  قد
ة، ة والنظاميَّ كل منطقة من الناحية الشكليَّ   ةلقيادالتابعة جان للالصادرة عن ا ةاإلداري قراراتال

اللجنة عضوين حاصلني على شهادة ختصص يف هذه مراعاة أن يكون من ضمن أعضاء مع 
العسكرية عن  تهمارتب أو ،ةتاسععن املرتبة الالوظيفية  ماال تقل مرتبتهو  ،أو الشريعة ،األنظمة

 .(1) ، مع تكليف مرتجم ابحلضور عند الضرورةرتبة نقيب
: ما أيضاخذة حبق خمالفي أنظمة احلدود ة املتَّ اإلداريَّ بعة والقرارات املتَّ  اتجراءاإلومن  

: الوارد نصها يف مواد الفصل الثامن من الباب- جلمركية االبتدائية واالستئنافيةتقوم به اللجان ا
ة املقررة يف هذا النظام وفق اإلداريصدار العقوابت إمن  -(2) من نظام اجلمارك املوحد 13
 ق ابجلرائم املرتكبة على احلدود. فيما يتعلّ  اإلدارياملبّينة فيه، وهذا من اجلانب  اتجراءاإل

ة حبق مرتكيب خمالفات أنظمة اإلداريإيقاع العقوابت  فإنّ  ،اجلنائي ا من انحية الشقِّ أمّ 
، فإن ارتكب (3)  ال يعفيهم من املساءلة اجلزائية ي اعلى األفعال اجملرمة جنائ واجلمارك احلدود

 على هذا الفعل، فإن ومتت خمالفته إداراي   ،يشكل جرمية يف النظام السعودي  أجنيب  فعاًل 
ه مواد منوعة  حبوزتضبطت لو  مثالللجهات املختصة احلق يف حتريك الدعوى اجلزائية حبقه، ف

تقوم اجلهة اليت عندها رات واملؤثرات العقلية، فدرجة يف نظام مكافحة املخدكتلك املواد امل
ات إجراءالستكمال  ؛ضبطه هبا ضبطته بتسليمه إىل إدارة مكافحة املخدرات ابملنطقة اليت تّ 

لتحريك  ؛حالته جلهة التحقيقإ قة ابجلرمية اليت ارتكبها، ومن مثّ االستدالل ومجع املعلومات املتعلّ 
 .ام نظامً يانه للفعل اجملرّ إته إن ثبت لديها الدعوى اجلزائية حبقّ 

املرتكبة عند منافذ دخول عمليات االستدالل ومجع املعلومات املتعلقة ابجلرمية  فإنّ  نذإ
من ضمن اختصاصات رجال حرس احلدود وموظفي  من قبل األجنيب، تكون ابتداءً  اململكة
نطاق النظام من صفة الضبطية القضائية على اجلرائم اليت ترتكب داخل  أسند هلمملا  ؛اجلمارك

املخالفني، مع عدم  ىعلة اإلداريإيقاع العقوابت  ا، وهلم أيضً (4) حدود اختصاصهم املكاين
 

 من الالئحة التنفيذية لنظام أمن احلدود.  38و 37و 35نصوص املواد:  - 1
 ه .3/11/1423واتريخ  (41م/) :نظام "قانون" اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي الصادر ابملرسوم امللكي رقم - 2
من نظام اجلمارك املوحد بدول جملس التعاون اخلليجي، كما  145املادة:  ؛من الالئحة التنفيذية لنظام أمن احلدود 47املادة:  - 3

واتريخ  (72)رقم: بم )إمارايت اجلنسية( القرار اإلداري الصادر من اللجنة اجلمركية االستئنافية صدر يف هذا الشأن حبق مته
املتضمن إدانته ابلشروع يف جرمية التهريب اجلمركي، وصدر حبقه يف نفس القضية قرار احملكمة اجلزائية )منشور( ه  19/4/1438

( واتريخ 3712583٦1) :املؤيد من حمكمة االستئناف ابلقرار رقمه  و 7/5/1437( واتريخ 37149801) :مبدينة األحساء رقم
 لعدم اإلفصاح عن مصدر املضبوطات املتعلقة ابجلرمية.   ؛ه التهمة إليِه يف جرمية غسل أمواله  بتوجّ 27/7/1437

 . 79ص :من هذه الدراسة رنظَ يُ  - 4
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ابجلرمية املرتكبة من أن تباشر اختصاصاهتا  ي االتعارض مع حق اجلهات األخرى املختصة نوع
مبوجب أنظمتها اخلاصة هبا، كاختصاص املديرية العامة ملكافحة املخدرات  اليها نظامً إاملوكولة 

قضااي هتريب وحيازة املخدرات واملؤثرات العقلية، ومجع معلومات  ،عمليات االستداللب
 ا وقعت هبيتال ةنطقة احلدوديّ ة للماإلداري دخل ضمن املنطقةت يتمراكز الشرطة الواختصاص 

أو قضااي  ،قضااي هتريب األسلحة والذخائر يفومجع املعلومات  ،ات االستداللعمليَّ باجلرمية 
 .وغريها غسل األموال

 اثرً أجلرمية عند شروعه يف الدخول إىل اململكة ا األجنيبّ رتكاب ال إنَّ  وخالصة القول
ة مبالحقة مثل يف حتديد جهة الضبط املختصّ  ثاًل تمعمليات االستدالل ومجع املعلومات، معلى 

ة بعمليات االستدالل ومجع قيام اجلهة الضبطية املختصّ  كما أنّ  هذا النوع من اجلرائم،
ال حيول دون تطبيق الغرامات  ،تصاصهاقة ابجلرمية اليت تدخل ضمن اخاملعلومات املتعلّ 

د نظام أمن احلدود والئحته التنفيذية، ونظام اجلمارك املوحّ  تهخالفمل ؛هحبقّ ة اإلداريوالعقوابت 
   لدول جملس التعاون اخلليجي. 

 :: ارتكاب األجنيب اجلرمية يف مقّر عملهالفرع الثاين
على علميات املشتبه به يف ارتكاب اجلرمية األجنيب عمل  ثر مقرّ أقبل احلديث عن و 

اليت  الوظائف أماكنِ  أنواعِ  تفصيلُ  أواًل ابلباحِث  قة هبا، جيدرُ االستدالل ومجع املعلومات املتعلّ 
يف حتديد   ابلغةٍ  ةٍ ملا هلذا التفصيل من أمهيّ  ؛هبا العامل األجنيب يف اململكة من املمكن أن يعملَ 

 . ةعلى حدمنها مكان  خذة من قبل جهات الضبط يف كلّ مشروعية أعمال االستدالل املتّ 

 ميكن تقسيمها إىل قسمني: ذه األماكن هو 
 ،غريه من املوظفنيو حبيث جتمع هذا املشتبه به ، عامةأماكن عمل أن تكون إما ل: األوّ 

كالشركات واملصانع   ،أثناء ساعات العملدخوله متاح للعامة يف مكان واحد أو املراجعني 
  .اهبةشوغريها من أماكن العمل املُ  ،واجلامعات

يعمل  غريه، كأن   ال يتواجد به يف الغالب أحد  ف ،به اأن يكون مقر عمله خاص   الثاين:
اليكون  ؛إلقامته على الدوام امقر  ِه خذ من إحدى غرف، فيتّ ملنزلٍ  اأو حارسً  اسائقً   ةأليَّ  ُمستعد 
 صاحب عمله.   ليهإ ايوكله مهمةٍ 

ينعدم فيه  كان نوعه  أاي   مقر العمل الذي يعمل به العامل األجنيب بطبيعة احلال فإنّ و 
داري يف بعض أماكن إ، وإن كانت تتواجد جهات ضبط يف الغالب تواجد اجلهات الضبطية
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م تِّ للدولة وغريها من األماكن اليت حتُ  األعمال كاملصانع الكربى والشركات اليت تعود ملكيتها
غالب احلال ما   أنّ إاّل ، بواسطة سلطات خمتصة يف هذا الشأن املصلحة العامة ضبطها إداراي  

بنفسه رجل الضبط اجلنائي  دراكإلعدم التلبس،  وجود حالِ تصور ينعدم  هذه احلالومع ، ذكر
  .على شكوى أو بالغ  بناءً خرب وقوعها إاّل ليه إيصل  ر أن  ال يتصوّ فجلرمية وقت وقوعها، ا

له   جيزتفليس لرجل الضبط اجلنائي أن يقوم ابألعمال اليت أُ  ،سالتلبّ  حالِ  مع انعدامو 
 ،العامالعمل  زمة يف مقرّ ت الاّل التحرايّ  إجراءجيوز له وَ ، (1) مع هذه احلالمن ابب االستثناء 

ذا هل هإتيان تنشأ عندومل ، يف هذا املكانما  بوقوع جرميةٍ  على بالغٍ  جراءاإلهذا  نَ طاملا بُ 
 عندهاجيب و  ، بل(2) اخلاصَّة همأماكن وأفراد األحياة ي إىل انتهاك حرمة فضت اثر  آ جراءاإل

ومجع  ،البالغ على وجه السرعة، والتحقق من مرتكب اجلرمية والبحث عنهذلك  مباشرةُ 
املعلومات واألدلة الالزمة وفحصها، واالستماع للحاضرين وما قد يدلون به من معلومات تفيد 

ىل شخص مرتكبها، وعليه أن يبلغ على وجه السرعة جهة إل يف التحقق من اجلرمية والتوصّ 
 ا الشأنزم يف هذحملضر الاّل اليه بشأهنا، بعد استكماله إ ل التوصّ  وكافة ما تّ  ،التحقيق ابلواقعة

(3) . 
بعد تلقيه عام  عملٍ  املرتكبة مبقرّ إن وصل رجل الضبط اجلنائي إىل مسرح اجلرمية و 

تلبس  فهو أمام حالِ  ،من آاثرها يُنبئ بذاته عن وقوعها اأثرً بنفسه  وأدرك وشهد، ابشأهنِ  ابالغً 
 ،اثر املادية واحملافظة عليهاكمعاينة اآلله عند التلبس   جتوزُ اليت  اتجراءاإلوله إتيان  ،(4) ابجلرمية

ن يسمع أقوال أوإثبات حال املكان واملتواجدين به وكل ما قد يفيد يف كشف احلقيقة، وله 
حلني استكمال حترير احملضر، كما  ؛ومينعهم من مبارحة موقع اجلرمية أو االبتعاد عنه ،احلاضرين

هم احلاضر الذي توجد دالئل كافية على اهتامه، القبض على املتّ  يف هذه احلالِ أجاز املنظم له 
   .(5) اخلاص به يف مقر العمل وحمتوايتهومالبسه وأمتعته كاملكتب  هجسد وله تفتيش

 

من نظام اإلجراءات اجلزائية على أن  )تكون اجلرمية متلبسا هبا حال ارتكاهبا، أو عقب ارتكاهبا بوقت  30نصت املادة:  - 1
قريب، وتعد اجلرمية متلبسا هبا إذا تبع اجملن عليه شخصا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها 

الت أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت بوقت قريبًا حامال آ
 .به يف هذا الوقت آاثر أو عالمات تفيد ذلك(

 .317صمرجع سابق قانون اإلجراءات اجلنائية ملأمون سالمة،  - 2
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  27املادة:  - 3
 . 5٦صمرجع سابق جلنائية يف اململكة البن ظفري، اإلجراءات ا - 4
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  43 – 33 – 32 – 31املواد:  - 5
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 يف اكان املشتبه به حاضرً و  ،ابجلرميةس من حاالت التلبّ  اي  مل يشهد رجل الضبط أوإن 
العمل  املتواجدين يف نفس مقرّ من أو  ،فنياملوظَّ  من هؤُ زمالارتكابه  علىوشهد  ،هامسرحِ 

ما حيمل إىل االعتقاد   حيوزوإن كانت ال تظهر عليه آاثر اجلرمية أو كان ال  -الذي يعمل به
اليت هتدف إىل  اتجراءاإلة اذ كافّ اختّ  فعلى رجل الضبط اجلنائي -هحنو و  من سالحٍ  ابرتكابه هلا

 إىل مقرّ ه اقتياد يف هذه احلالِ له كما جيوز   ،مرتكبهاالتحفظ على و  ،على أدلة اجلرميةاحملافظة 
حلني صدور أمر جهة  ،أو طمس األدلة هبدف منعه من اهلرب ؛قلياًل  اواحتجازه وقتً  ،عمله

 .(1) التحقيق بشأنه

مراعاته ملا سبق التعريج عليه يف هذه الدراسة من حقوٍق للمشتبه به ضرورة مع  
كتمكينه من التواصل مع من يرى إبالغه، والسعي إلجياد   ،على رجال الضبط اجلنائي األجنيبّ 
ومساع  ،لالستيضاح منه عن الواقعة ؛إن كان ال يتحدث العربية ،، أو يتكلَُّم هبايفهم لغته مرتجمٍ 
 .(2) وتدوينها بشأهنا أقواله

كون ي، فهي مناطق العمل اليت ةأماكن العمل العامَّ من الضروري مبكان إيضاح مدلول و 
أم رجل سلطة  عاداي   اكان شخصً أ سواءً  ،أثناء ساعات العملشخص دخوهلا  أليّ  امتاحً 

وحرم دخوله دون  املسكن الذي صانه النظام ضمن مدلولال تدخل عامة، وهذه األماكن 
أو مالك املنشأة أزال صفة اخلصوصية عنها عند مساحه  ،صاحب العمل ألنَّ  ؛نظامي غٍ مسوّ 

املكان العام تعود له  قَ غلِ ذا انتهت ساعات العمل وأُ إو ، بينهم فريقٍ للعامة بدخوهلا دون تَ 
إىل  منصبةً رادة مالكه إطاملا كانت  (3) عها دخوله أو تفتيشهمخصوصيته وحرمته اليت ال جيوز 
     إبذنه.  دخوله خارج أوقات العمل إاّل  ال جيوز ألحدٍ به  اأن يصبح مكان العمل هذا خاص  

أنواع أماكن الوظائف اليت من املمكن أن يعمل هبا العامل األجنيب ا القسم الثاين من أمّ 
إال إبذنه، كعيادته غريه  اأو يشاركه هب ،ابه ال يدخله ةكون خاصت ليتا ي األماكنفهيف اململكة 

حراسة املنزل أو الطبية اخلاصة أو مكتبه اهلندسي اخلاص به، أو املكان الذي يقيم فيه لغرض 
وحّرم م فهذه األماكن تدخل ضمن مدلول املسكن الذي صانه املنظّ ص، خا كسائقٍ   هعملعند 

 

"لرجل الضبط اجلنائي أن يتخذ اإلجراءات التحفظية قبل صدور أمر القبض من النيابة العامة، وهي اإلجراءات اليت هتدف  - 1
إىل منع املتهم من اهلرب، وقد أتخذ اإلجراءات صورة استيقافه، أو اقتياده إىل مركز الشرطة، أو االحتجاز، وتستمد اإلجراءات 

 لوسيط يف اإلجراءات ِلسرورا ؛352، مرجع سابق صغايلإلدوار  اإلجراءات اجلنائية ،ضرورة اإلجرائية(قوهتا النظامية من )نظرية ال
من  27، وهذا يدخل ضمن )قيامه ابإلجراءات اليت تقتضيها احلال( اليت ورد النص عليها ابملادة: 705-704مرجع سابق ص

 نظام اإلجراءات اجلزائية. 
 . 49وَ  40صمن هذه الدراسة:  يُنظَر - 2
 .  9٦٦صاملرجع السابق سرور، للوسيط يف اإلجراءات ا - 3
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 حّت  - بدخولهِ  ألحدٍ ال يسمح ه له، كما أنّ  كمأوىً   اختذهُ  دخوله أو تفتيشه، ألن صاحبهُ 
  . وأخذ إذنه ابلدخول  بعد موافقتهإاّل  -وقت ساعات عمله بهِ 

عند أو  ،سالتلبّ  يف حالِ  إاّل  ألماكناذه ه ال جيوز لرجال الضبط اجلنائي دخولف
أو ما  أو عند حدوث هدم أو غرق ،حاالت الضرورة كأن يطلب أحدهم املساعدة من داخلها

ثناء مطاردته هبدف القبض عليه، فعندها يكون أوالتجائه إليها  شابه ذلك، أو عند هرب جانٍ 
احل اخلاصة الضرورة جيوز معها املساس ابملص دخوهلم إىل هذه األماكن مشروعا؛ ألن حالَ 

ا يف غري هذه احلاالت فال جيوز لرجال الضبط ، أمّ (1)  أمسى وهو محاية املصاحل العامةلغرضٍ 
 اجلنائي دخول هذه األماكن.

رجال الضبط اجلنائي أبن أحد قاطن هذه األماكن قد ل معلومات ودرُ و  ويف حال
ة بعد التحرايت وتشكلت لديهم قناعة اتمَّ شرع يف ارتكاهبا، يَ أو ارتكب جرمية بداخلها 

من جهة التحقيق بدخول  ، فليس هلم حينها إال استصدار أمرٍ اجلرمية فعاًل  وقوعوالبحث برتجح 
إن وافقت احلال حينها ما و يعمل به أ ،هُ ذلك املكان هبدف تفتيشه والقبض على من يسكن

 .استنتجوه من واقع حترايهتم

أماكن العمل العامة جيوز لرجال الضبط اجلنائي دخوهلا وإن مل  : إنَّ وخالصة القول
ليها، فيدخلوهنا بصفتهم رجاَل ضبٍط إللعاّمة الدخول  اجرمية، طاملا كان متاحً  ةترتكب أيَّ 

، (2) العامة ودرء اجلرمية قبل حدوثها هبدف صيانة ومحاية األمن والسكينة والصحة ،داريإ
ليه، إجاز دخول العامة فيها أو  ،وذلك خالل الساعات احملددة اليت اعتمدها صاحب املكان

 . َساِبًقا سبقت اإلشارُة إليهااليت  يف احلاالت أما يف غري ذلك الوقت فال جيوز هلم دخوهلا إاّل 
وحاالت الضرورة  ،س يف حاالت التلبّ كما ال جيوز هلم دخول أماكن العمل اخلاصة إاّل 

 وفق ما إاّل  جراءاإلاليت هتدف إىل محاية املصاحل العامة، أما يف غريها فلم جيز هلم املنظم هذا 
  تراه جهة التحقيق هبذا الشأن. 

 

 

 

ضماانت احلرية الشخصية أثناء التحري  ؛1٦8مدين اتج الدين، مرجع سابق ص ؛من نظام اإلجراءات اجلزائية 42املادة:  - 1
 .  159صمرجع سابق، واالستدالل حملمد احلليب، 

 وما بعدها.  233م، ص2009 بدون انشر، دور الشرطة يف احملافظة على مبدأ املشروعية حملمد سعيد، - 2
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 :السفارة أو القنصلية السعودية خارج اململكةيف  جلرميةاارتكاب األجنيب : الفرع الثالث
ماسية السعودية البعثة الدبلو  مقرّ  داخلَ  جرميةً  السعوديِّ غرُي ر أن يرتكب من املتصوّ 
ال جيوز فَ غالق صدة وحمكمة اإلؤ م هذه البعثات ليست مباينَ  سيما وأنّ خارج اململكة، ال

من هم للسعوديني املقيمني يف اخلارج، وغري  دخوهلا متاح   ليها، بل إنّ إمن كان الدخول  لكائنٍ 
ليها إفلهم الدخول ألجانب املقيمني عليها، ا وأ ،البعثة السعودية مواطن الدولة اليت هبا مقرّ 

أو غري ذلك من األعمال املوكل هلذه البعثات  ،هبدف استخراج أتشريات الدخول للمملكة
 . (1)اخلارج  يفها إجنازُ 

أو  ،البعثة الدبلوماسية السعودية يف اخلارج من قبل مراجعٍ  مقرّ  داخلَ  وقعت جرمية   فإن  
مالحقة تلك اجلرمية ومرتكبها من  ع ابحلصانة الدبلوماسية، فإنّ ال يتمتّ  أجنيبٍّ  موظفٍ 

السلطات  ؛ ألنّ (2) ة السعوديةالضبط يف الدولة املستضيفة للبعثة الدبلوماسيَّ  اختصاص جهاتِ 
ر، ومدى أتثري اجلرمية  يف تقدير الضرّ  كفاءةً   أكثرَ  ة واجملرمني تعدّ احمللية املختصة مبالحقة اجلرمي

 . (3) يف توقيع العقوبة على مرتكبها ا األحقم ونتائجها على أمنها االجتماعي، كما أهنّ 
جواز دخول سلطات  عدمُ  ،قة هبذا الشأناملتعلّ  فييّنا يتالتفاقَي ار وفقً ه من املقرّ  أنّ إاّل 
   بعد أخذ اإلذن من رئيس البعثةإاّل ، األجنبيةواملمثليات ة إىل دور ومقرّات البعثات الدولة احملليّ 

يف  إىل وقوع جرمية بداخلها، فليس هلم احلقّ  ا وإن كان السبب يف دخوهلم إليها عائدً ، حّت (4)
 بعد موافقته على دخوهلم إىل مقرّ  من رئيس البعثة نفسها، أو صادرٍ  على طلبٍ   بناءً ذلك إاّل 
 .بلدهب اصالبعثة اخل

اجلرائم ختضع الختصاص أنظمة الدولة اليت تتواجد هبا البعثة هذه  إنّ : وخالصة القول
 يف هذا الشأن احلقّ املختصة ة لسلطات الدولة احملليّ  كما أنّ ة اليت وقعت هبا اجلرمية،  الدبلوماسيَّ 

 اوحماكمته وفقً  ،والتحقيق مع مرتكبها ،قة ابجلرميةيف مجع االستدالالت واملعلومات املتعلّ 

 

منح اجلوازات  –قنصلية على: د )تشتمل األعمال ال :م على19٦3نصت الفقرة )د( من املادة اخلامسة من اتفاقية فيينّا  - 1
 وواثئق السفر لرعااي الدولة املوفدة، والسمات والواثئق الالزمة لألشخاص الذين يودون زايرة الدولة املوفدة(.  

أصول العالقات الدبلوماسية والقنصلية للرشدان واملوسى، املركز  ؛81-80العالقات الدبلوماسية للمملكة حملمد مدين، ص - 2
 .178م، ص2005 ،1األردن، ط، لدراسات الدبلوماسيةالعلمي ل

 . 241صمرجع سابق الوسيط يف قانون العقوابت )القسم العام( لسرور،  - 3
 م. 19٦3من اتفاقية فينا  31( من املادة: 2م، والفقرة )19٦1من اتفاقية فيينّا  22الفقرة )أ( من املادة:  - 4
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ط موافقة رئيس البعثة على دخول تلك رت شالقاعدة اليت تعدم إغفال وجوب ، مع (1) ألنظمتها
 شك من القواعد الواضحة اليت ال يدور حوهلا أيّ  ا تعدّ ما وأهنّ ، ال سيَّ السلطات إىل مقر البعثة

(2)  . 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 ،م2013 ،1ط ،طرابلس بلبنان ،اكيم نصر، نشر شركة املؤسسة احلديثة للكتابأصول احملاكمات اجلزائية لفيلومني يو  - 1
 .   243ص، مرجع سابق الوسيط يف قانون العقوابت )القسم العام( لسرور ؛407ص
 .289صمرجع سابق عبد العزيز سرحان،  - 2
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 املبحث الثالث
 يف مرحلة االستدالل ومجع املعلومات تفتيش األجنيبّ 

تَ ق َصيتُ  : أييت مبعىن الطََّلب والَبح ث،لغةً  يشُ فتِ التَّ  ُت َعنُه: َسألُت واس   .(1) وفَ ّتش 

هبدف البحث عن  ،خمتص   يقوم به موظف   ،ات التحقيقإجراءمن  إجراء وهو نِظَاًما
، ويقع على مكان اجلرمية أو مبنزل املتهم  هم ابرتكاهباونسبتها إىل املتّ  ،قد وقعت فعاًل  ة جرميةٍ أدلّ 

 . (2)معه أو شخصه وما حيمله 

أن  ليس لرجال الضبط اجلنائي ف ،من أعمال جهة التحقيق التفتيش عماًل  كان  وملا
ة على سبيل ائيّ ناجل اتجراءاإلعليها نُظم  تنة نصّ معيّ   يف حاالتٍ إاّل  ،يزاولوه، أو يقوموا به

حقيق لرجل الضبط اجلنائي عند ندب جهة التّ  وإمَّا ،هم ابجلرميةس املتّ ا عند تلبّ احلصر، وهي إمّ 
 . جراءاإللقيام هبذا ل

ابجلرمية،   اض عليه متلبسً بِ اجلنائي تفتيش املتهم األجنيب الذي قُ يجوز لرجل الضبط ف
جيوز لرجل الضبط )اجلزائية  اتجراءاإلدت عليه املادة الثالثة واألربعون من نظام ما أكّ  ذاوه

أن يفتشه، ويشمل التفتيش   –القبض على املتهم  ايف األحوال اليت جيوز فيها نظامً  –اجلنائي
 ..( جسده ومالبسه وأمتعته

)جيوز لرجل الضبط اجلنائي يف حال  :أنَّه النظام على هذا من 44ت املادة: كما نصّ 
ويضبط ما فيه من املوجودات اليت تفيد يف كشف  ،التلبس ابجلرمية أن يفتش مسكن املتهم

 مارات قوية أهنا موجودة يف املسكن(.  أبِ اتضح  إذااحلقيقة؛ 
تقسيمه إىل مطلبني، األول منهما ستتم فيه دراسة  فقد جاءَ ولدراسة هذا املبحث 

سه ابجلرمية، ومدى جواز عملية تفتيش املتهم األجنيب من قبل رجال الضبط اجلنائي حال تلبّ 
اثر النظامية املرتتبة على األدلة املضبوطة ابملمتلكات العائدة تفتيش وسيلة النقل اخلاصة به، واآل

 عمل األجنيب، ومدى جواز تفتيش األجانب العاملني يف السلك الدبلوماسي.  جلهة

 

 .   175(، صتش، مادة )فم1987 ،بريوت ،املصباح املنري ألمحد الفيومي، مكتبة لبنان ؛325/ ٦ (فتش)لسان العرب ماّدة:  - 1
الوسيط يف قانون  ؛335قانون اإلجراءات اجلنائية ملأمون سالمة، ص  ؛354غايل، مرجع سابق صإلدوار اإلجراءات اجلنائية  - 2

 . 125إلجراءات اجلنائية يف اململكة البن ظفري، مرجع سابق صا ؛947سرور، مرجع سابق صلاإلجراءات 
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ومدى ارتباطه ابألجنيب يف  اإلداريويف املطلب الثاين سيكون احلديث عن التفتيش 
 عن، و اي  برازها من قبل األجنيب حال تفتيشه إدار إاألوراق الثبوتية املطلوب  عنبعض احلاالت، و 

  .   بة على وجود شبهة جنائية حال تفتيش األجنيب إداراي  اثر النظامية املرتتاآل
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 املطلب األول
 س ابجلرميةحال التلبّ  تفتيش األجنيبّ 

  بط اجلنائي النظام معها لرجال الضَّ  يزُ س ابجلرمية من احلاالت اليت جيُ التلبّ  نّ قيَل: إسبق و 
تفتيشه وتفتيش حمل  فإنَّه جيوزُ جاز القبض على املتهم  وليس غريبًا أنَّه إذا ،املتهم أن تضبطَ 

الغموض  وتفيد يف كشف ،ق ابجلرميةبه موجودات تتعلّ  د أنّ تؤكّ  قوية   مارت  أ إذا ظهرتقامته إ
 . (1)احلقيقة  واملالبسات، وتساعد يف إظهار

أو اكتشافهم هلا  ،بصر رجال الضبط اجلنائيا حتت مسع، وَ س ابجلرمية هو ارتكاهبُ والتلبّ 
 اتجراءاإلوقد حدد نظام ، (2)، حبيث تكون أدلتها ال زالت قائمة بعد ارتكاهبا بوقت يسريٍ 

 : (3) كاآليتعلى سبيل احلصر  التلبس  تاجلزائية حاال

دراك رجل الضبط اجلنائي لألفعال إحال ارتكاهبا، واملقصود من ذلك  اجلرميةمشاهدة  .1
 من حواسه.  حاسةٍ  ةأبيَّ  اة املكونة هلاملاديّ 

 مشاهدة اجلرمية بعد ارتكاهبا بوقت يسري، ويف هذه احلال مل يشاهد رجل الضبط اجلنائي أاي   .2
ف عنها، كمشاهدته ه شاهد آاثرها ونتيجتها وما ختلّ  أنّ ، إاّل امن األفعال املادية املكونة هل

بعد مساع أصوات ما كان من م هارابً ، أو مشاهدته للجاين خيرج اجلسد الضحية ينزف دمً 
 ه، وحنو ذلك. بداخلة أعرية انريّ 

ة الناس مع الصياح، و أن يتبع اجلاين عامّ أوقوع اجلرمية،  عليه بعدَ  ع اجلاين من قبل اجملنِّ تتبم  .3
 ة دون تتبعهم للجاين. ويكفي صياح العامّ 

جد او ت، حبيث يعلى اجلاين آاثرهاعالماهتا و و  ة اجلرميةأن يشاهد رجل الضبط اجلنائي أدلّ  .4
على ارتكابه هلا، كالسالح  معه ما يدلّ  ويكون حاماًل  ،اجلاين بعد وقوع اجلرمية يف مسرحها

 . اثر اجلرمية ما يؤكد ارتكابه هلاآ، أو أن تظهر عليه من أو املسروق وحنومها
 ماملته ضبطجيوز لرجل الضبط اجلنائي  ، فإنَّههذه األحوالِ  إذا كانت حال  منف
 ؛فال ضري يف تفتيشه ضبطهطاملا أجاز املنظم و  ،، أو غريه ألن نصوص النِّظام مل تفرقاألجنيب

أو  ّرم احمللفعل اه ابقرتافه لسقوط حقه يف حرمة ما خيصّ ، و الضَّبطخطورة من أقل  ذلكألن 
 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  44وَ  43 اد:و امل - 1
 . 380فوزية عبد الستار، مرجع سابق ص - 2
الوسيط يف شرح نظام اإلجراءات  ؛54-53، اإلجراءات اجلنائية يف اململكة البن ظفري، صالسابق من النظام 30املادة:  - 3

 .  133ه ، ص143٦ ،1الرايض، ط، حملمد الكاملي، مكتبة القانون واالقتصاد
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قبل ضياعها  وإدراكهادلة األتفتيشه حال تلبسه ابجلرمية يؤدي إىل حصر كافة  ألنّ و  ؛(1) اجملّرم
ها ينُ عِ يُ  كونه، وملا هلذا التفتيش من فائدة عظيمة جلهة التحقيق،  هإخفائها من قبلأو و طمسها أ

وبكافة األدلة   ،ضبطه معه تّ  ه بعد أنهم عند استجوابل إىل احلقيقة ومواجهة املتّ على التوصّ 
 ه. اليت مجعت ضدّ 

 إجراء أبيّ  - جلرميةاب اتلبسً احلال إن كانت  -د لرجل الضبط اجلنائياملنظم مل حيدّ  مث إنّ 
هم مث على املتّ  أو يتم القبضُ  ،القبضَ  يبدأ القبض أم التفتيش، فال مانع من أن يسبق التفتيشُ 

ينقسم إىل   ،ابجلرمية سهِ حال تلبم من قبل جهات الضبط هم وتفتيش املتّ ، (2) تفتيشه يكونُ 
 : (3)  قسمني

أو ما يرتديه أو ما حيمله  ،تفتيش األشخاص: وهو الذي ينصب على جسد املتهم نفسه .1
وهو ما سيتم تفصيله  ،، كما يدخل يف تفتيش األشخاص ما يركبه املتهم(4) معه من أمتعة

 .إن شاء هللا يف الفرع الالحق
كن من قبل رجال الضبط اجلنائي حال ا كن: أوضح املنظم جواز تفتيش املسا تفتيش املس .2

ه ، إن كانت هنالك أمارات قوية توحي هلم أبن منزل املتهم ببصريح النَّصِّ  التلبس ابجلرمية
             .(5) ما يفيد يف التَّوصمل إىل احلقيقة

ذا اتضح إ  مسكن غريه، إاّل  تفتيشُ  أو ،همجيوز تفتيش غري املتّ  ه الم أنّ املنظّ  بنّي 
أو  ،ملرأةا عدم جواز تفتيش رجال الضبط اجلنائي ، كما بنّي يفيد يف التحقيقِ  هُ أنَّ  قويةٍ  تٍ امارَ أبِ 
 منمتكني  اأيضً  ا عليهاجبً بل يعدم وا ،للجهةِ  اتبعةٍ   حبضور امرأةٍ إاّل  ،ملنزل الذي به نساءا

 سهيالتٍ تَ  نَ ح  نَ ، كما جيب أن ميُ ةِ غادر املالتفتيش من االحتجاب، أو  يف املسكن حملّ  نَ يتواجد  
  .(٦)  مبصلحة التفتيش ونتائجه يضرّ  مبا ال ،لذلك

التفتيش األشياء اخلاصة ابجلرمية اليت  ى حملّ يتعدّ  م على عدم جواز أن  املنظّ  كما نصّ 
ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازهتا  ما إذا جيري مجع املعلومات عنها، ويف حال

 

 .3٦1غايل، صإلدوار اإلجراءات اجلنائية  ؛112الشوافة، مرجع سابق ص - 1
 . 3٦2مرجع سابق ص غايل،إلدوار اإلجراءات اجلنائية  ؛757، مرجع سابق صالوسيط يف قانون اإلجراءات لسرور - 2
 وأنواع التفتيش هذه هي نفسها اليت تتخذ كإجراء من إجراءات التحقيق.   - 3
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  43املادة:  - 4
 .السابق نظامنفس المن  44املادة:  - 5
 . السابق نظامنفس المن  55و 54و 43املواد:  - ٦
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على رجل الضبط اجلنائي ضبطها فيجب جرمية، أو تفيد يف كشف حقيقة جرمية أخرى، 
 . (1)وإثباهتا يف احملضر اخلاص ابلتفتيش 

من انحية اللغة  ينبغي جلهات الضبط مراعاة حال األجنيب اتاءجر اإلومع مجيع هذه 
جلهة الضبط ِه ، فيستحسن وجود مرتجم ينقل كافة أقوالِ ، أو ال يتكلَّمهاإن كان ال يفهم العربية

ريع اإلسالميّ ها  اليت كفلَ على كافة احلقوق األساسِ  ا، وحفاظً هافهملسوء  تفادايً  كفلتها و  التَّش 
عند إتيان مثل هذه لتقومي األعمال ة وملا للرتمجة من حاجة ملحّ  ؛اململكة املستمدة منهُ أنظمة 

      . (2) ة حبرمة احلياة اخلاصَّةاملاسَّ  اتجراءاإل

   :األجنيبملت هم ة ابقل اخلاصّ تفتيش وسيلة النّ : الفرع األول
)لألشخاص  أنَّهُ اجلزائية على  اتجراءاإلت املادة احلادية واألربعون من نظام نصّ 

ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة جتب صيانتها، وحرمة الشخص حتمي جسده ومالبسه 
فقد أوضح املنظم صراحة حرمة املراكب اخلاصة  ن..اخل( إذ وماله وما معه من أمتعة

 يف األحوال اليت أجاز النظام معها هذا ابألشخاص وأوجب صيانتها، فال جيوز تفتيشها إاّل 
 .جراءاإل

)جيوز لرجل الضبط اجلنائي  أنَّه النظام على نفست املادة الثالثة واألربعون من نصّ  مثَّ 
أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده ومالبسه  –املتَّهم ضبط ايف األحوال اليت جيوز فيها نظامً –

املنوط هبا  هةاجلمن قبل  املتهمشخص اليت جيوز معها تفتيش   النظام احلالَ وهنا بنّي وأمتعته..( 
سه ابجلرمية، ا لتلبّ ، إمّ ضبطهُ  ا، وهي األحوال اليت جيوز فيها نظامً الضبط اجلنائي ذلك وهي جهة

له  وما حيم هُ ، فعندها جيوز لرجال الضبط اجلنائي تفتيشُ ِبضبطهصدور أمر جهة التحقيق ل وإمَّا
 . ساِبًقا  إىل مسكنه كما تبنّي حّت  -ال التلبس ابجلرميةح- وما يركبه، بل يصل اجلواز هنا

الثني من الالئحة التنفيذية للنظام أن تفتيش وقد أوضحت الفقرة األوىل من املادة الثَّ 
حرمتها من هذا  ا يكون يف جسده، وما يتصل به من أشياء تستمدّ شمل البحث عمّ املتهم ي

، ووسيلة نقله، ويدخل يف ذلك كل ما حيوزه املتهم، منقولةٍ  االتصال، وكذا ما حيمله من أشياءَ 
 أو حيرزه، أو يهيمن عليه. 

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  4٦دة: املا - 1
الرايض، ، أحكام الرتمجة يف الفقه اإلسالمي حملمد واصل، دار طيبة للنشر السابق؛ من الئحة النظام 33من املادة:  2الفقرة:  - 2
 . 5٦م، ص2012 ،1اإلسكندرية، ط، احلق يف الرتمجة لسيد عبد هللا خليل، مكتبة الوفاء القانونية ؛72ه ، ص1433 1ط
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تفتيش  وإمَّا ا تفتيش األشخاص، : إمّ قسم إىل قسمنيالتفتيش اجلنائي ين لّ وملا كان حم
أدرج تفتيش وسيلة النقل اخلاصة ابملتهم ضمن نوع التفتيش اخلاص  قد املساكن، ولكون املنظم

جيوز لرجل الضبط اجلنائي تفتيش  فإنَّه إذن، من النص النظامي السابقكما يظهر   هِ بشخصِ 
 .ضبطهُ هم، بشرط أن يكون هذا التفتيش عند األحوال اليت جيوز معها وسيلة النقل اخلاصة ابملتَّ 

 جراءخيضع إل عدم قبول املُتَّهم أنكما أجاز املنظم لرجل الضبط اجلنائي يف حال 
إعداد احملضر اخلاص  وعليه، (1) أن يتخذ حينها الوسائل الالزمة املشروعة لذلك االتفتيش طوعً 

كتابة احملضر ابللغة   أن تتمّ  أوجبكما ،  (2) ابجلرمية قٍ متعلّ  شيءٍ  ابلتفتيش ولو مل يتم ضبط أيّ 
 مع أخذ توقيع وجب تبيان ذلك يف احملضر دعت احلاجة إىل االستعانة مبرتجمٍ  نالعربية، وإ 

،  ال يفهم اللغة العربية اعليه التفتيش أجنبي   بم صَ ن  ، كأن يكون الشخص الذي ي َ (3) عليه املرتجم
هم األجنيب، ال ملتّ صاحل ارة لالضماانت املقرّ  ضمانًة من األخري يعدّ  جراءاإلوهذا  ،وال يتكلَّمها

والتهمة اليت   ،ادر ابلتفتيشيف حضور املرتجم ما يفيد يف تبيان حقيقة األمر الصّ  سيما وأنّ 
التفتيش،  جراءندب رجال الضبط اجلنائي للقيام إب يف حالهذا كلم ، َو جراءاإلب عليها هذا ترتّ 

 ،املفاجأةسم به من عنصر ملا تتّ  ؛لبس أن يتواجد مرتجم مع جهة الضبطالتّ  ر مع حالِ وال يتصوّ 
فيد يف اليت تُ يف حصر األدلة  تَّعجملضفيه على الواقعة من ضرورة الوملا تُ  ؛حظةولكوهنا وليدة اللّ 

 . ومجعها كبوصل إىل حقيقة الفعل املرتَ التّ 
 امتلبسً ضبِطِه عند إدراكه أو - هم األجنيبوقد تكون وسيلة النقل اليت يكون هبا املتَّ 

كون مستعارة و تكون مؤجرة له، أو تأكيته، لعائدة مل -الضبط اجلنائيرمية من قبل رجال ابجل
رم تفتيشها ما دام اجلُ جيوُز جِلهة الضبط احلاالت تلك من مالكها األصلي لغرض ما، ويف مجيع 

عند العثور على األشياء املتعلقة ابجلرمية  التفتيش مباشرةً  إجراء، بشرط أن يقف (4)  امشهودً 
 .(5) صحَّ من أجلها التفتيشواليت ، ري مجع املعلومات عنهااملرتبكة اليت جي

حتت تفتيش  اَلّما كان يندرج نظامً  -كالسيارات وحنوها- تفتيش وسيلة النقل مث إنّ 
حقيق، بل يكتفى يف أخذ اإلذن معه استصدار أمر من جهة التَّ  يسَتوجبُ األشخاص، فال 

ِبالف تفتيش املساكن يف غري  ،اونوعً  اجلرمية مكاانً إبتيانه من احملقق املختص ابلتحقيق يف 
 

 . اإلجراءات اجلزائية لنظامالتنفيذية الئحة المن  30من املادة:  2الفقرة:  - 1
  .ذاهتا من الالئحة 33من املادة:  1الفقرة:  - 2
 .  الالئحة ذاهتامن  33من املادة:  2الفقرة : - 3
 .335صمرجع سابق ضوابط استعمال سلطيت الضبط والتحقيق للكاملي،  - 4
 .اإلجراءات اجلزائية من الالئحة التنفيذية لنظام 31املادة:  - 5
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ة اليت اإلداريفرع النيابة العامة ابملنطقة  رئيسِ  إذنِ  ه أخذُ تنفيذ قبليسَتوجُب  التلبس الذي حال
اسم من أصدره وتوقيعه  اومتضمنً  ،مع ضرورة أن يكون هذا اإلذن مكتوابً ، (1) يقع هبا التفتيش

 نال تزيد ع معينة   ة  مدّ  هِ في دَ دَّ خيه وتعيني ما يراد تفتيشه، وأن حتُ ووظيفته وساعة صدوره واتر 
إذٍن  مبوجبِ  التفتيش إاّل  إجراءدة فال جيوز هذه املدة احملدّ  ، وعند مضيّ (2) سبعة أايم لتنفيذه

 التلبس وقت  معني  أو تواجدُ  ة تفتيش وسيلة النقل يف حالِ ، كما ال يشرتط لصحّ (3)جديد
 . (4) شهود

ذا  إتفتيشهم إال  ن يُفتِّشجيوز مل الويف حال تواجد غري املتهم معه يف وسيلة النقل، 
 . (5) صل إىل احلقيقةوّ يفيد يف التما قد  همتفتيشيف أن  قويةٍ  ماراتٍ أاتضح من 
فال تدخل يف  ،و حائزهاأبشخص صاحبها  ارتبطً ميعد وسيلة النقل وما حتويه ّن إ مثّ 

  لبعضِ  ، إال أنّ (٦) ألن حرمتها مستمدة من اتصاهلا بشخص راكبها ؛حكم تفتيش املساكن
 ةكسيار   اخلاصة غريبني الوسيلة لتفرقة بني وسيلة النقل اخلاصة و اب خذُ أي رأايً  ظامفقهاء النّ 

 يف جوهر نظرا لالختالف البنّي فال جيوز تفتيشها  ،األجرة، فجعل لألوىل حرمة كحرمة املسكن
 .(7) مااالستعمال بينه

  :ب على األدلة املضبوطة ابملمتلكات العائدة جلهة عمل األجنيباملرتتّ  األثر النظاميّ :الفرع الثاين

هم يف احلاالت اليت جيوز اجلنائي تفتيش املتَّ م أجاز لرجال الضبط املنظِّ  ا سبق أنّ  مّ تبنّي 
ل بشخصه، ويشمل التفتيش ما يتصّ  تفتيش كلّ عندها ، كما أجاز هلم ضبطهُ نظاما ها مع

ا يكون يف جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا االتصال، وكذا البحث عمّ 
ما حيوزه، أو حيرزه، أو يهيمن ما حيمله من أشياء منقولة، ووسيلة نقله، ويدخل يف ذلك كل 

 عليه.   

 

 . التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية من الالئحة 28من املادة  2و 1الفقرتني:  - 1
 . السابقة املادة ذاتمن  3الفقرة:  - 2
 . التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية من الالئحة 29من املادة  3و 2الفقرتني:  - 3
 . 338صمرجع سابق قانون اإلجراءات اجلنائية ملأمون سالمة،  ؛103الشوافة، مرجع سابق ص  - 4
 من الئحته التنفيذية.  29من املادة:  5الفقرة:  اإلجراءات اجلزائية؛ من نظام 55املادة:  - 5
 . 9٦8صمرجع سابق الوسيط يف قانون اإلجراءات لسرور،  - ٦
ابحة تفتيش سيارة األجرة ليس مفاده إابحة تفتيش األمتعة إ مع إشارته إىل " أنّ  ،339، مرجع سابق صمأمون سالمة - 7

 اخلاصة ابلركاب الذين مل تتوافر يف حقهم شروط القبض". 
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ه من احملتمل أن هلا عالقة مباشرة ابجلرمية املرتكبة، كما أنّ  وقد يُظِهر هذا التفتيش أدلةً 
اجلرمية اليت جيري البحث عن أدلتها، وهذا ما نصت  غريأدلة ترتبط جبرمية أخرى معه َتظَهر 

أثناء التفتيش  ااجلزائية ).. إذا ظهر عرضً  اتجراءاإلعليه املادة السادسة واألربعون من نظام 
على  فإنَُّه جيبُ ، أو تفيد يف كشف احلقيقة يف جرمية أخرى، حيازهتا جرميةً  تعدّ  وجود أشياءَ 

رجل الضبط على  املنظم أوجبرجل الضبط اجلنائي ضبطها وإثباهتا يف حمضر التفتيش( فقد 
أخرى غري  جبرميةٍ  اوإن كان مرتبطً  حّت  ،التفتيش إليه عن طريق لُ وصَّ تَ ي ُ  اجلنائي ضبط أي دليلٍ 

 . جراءإل، مع إثبات ذلك يف احملضر اخلاص ابِ بشأهناؤُه إجرا تّ اجلرمية اليت 

 تبعضبط أدلة اجلرمية ابملمتلكات العائدة جلهة العمل اليت ي من املمكن أن يتمّ كما أنّه 
و أن يتم  أ، هعمل ت بداخل مقرّ طَ بِ ضُ قد  هلا األجنيب يف اململكة، كأن تكون أدلة اجلرمية

 .  ها لصاحب العملضبطها يف وسيلة النقل اليت تعود ملكيتُ 

ة املضبوطة ابملمتلكات على األدلّ ب األثر النظامي املرتتّ هنا حول  تساؤل   ربُز ويثوريو 
يف  ذا كان لرجل الضبط اجلنائي احلقّ إما األجنيب، و ها العامل اليت يتبععمل الالعائدة جلهة 

هم األجنيب الذي سبق هلم صاحب العمل الذي يعمل عنده املتّ  ائية حبقّ ناجل اتجراءاإلمباشرة 
العامل بطت حبيازة  أهنا ضُ إاّل ته، لكيّ ة اجلرمية داخل متلكاٍت تعود يف حقيقتها ملضبط أدلّ 

 ؟يعمل عنده األجنيب الذي
ص لقيام العامل املكان املخصّ  داخلَ  أو حمظورةٍ  خمدرةٍ  ضبط موادٍ  ومثال ذلك أن يتمّ 

ضبطها داخل  به من قبل صاحب العمل، أو يتمّ  له وواجبه الوظيفي املنوطَ عمَ أبداء  األجنيبّ 
 تها لصاحب العمل أثناء حيازة العامل هلا. ملكيّ  قل اليت تعودُ وسيلة النّ 

عند التلبس تياهنا لرجال الضبط اجلنائي بصفة استثنائية إل املخوّ  ائيةناجل اتجراءاإل إنّ 
نصت  فقد، وذلك يف األصل ر حبق املتهم ابرتكاهبا دون غريهباشَ تُ )القبض والتفتيش(  ابجلرمية

)ال جيوز تفتيش غري املتهم أو  أنَّهُ  اجلزائية على اتجراءاإلاملادة اخلامسة واخلمسون من نظام 
مارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد يف التحقيق(، كما أغري مسكنه، إال اذا اتضح من  مسكنٍ 

ال جيوز أن يفتش ) أنَّهُ  علىنصت الفقرة اخلامسة من املادة التاسعة والعشرين من الئحة النظام 
غري املتهم؛ ما مل تقم دالئل كافية على اشرتاك هذا الغري يف اجلرمية اليت ِبصوصها صدر إذن  

املكان الذي يعمل به العامل تفتيش حيق لرجل الضبط اجلنائي  مع هذه احلالِ ، وَ التفتيش(
لرجل الضبط اجلنائي   ، كما حيقهبَا اض عليه متلبسً بِ جلرمية قُ  ااألجنيب طاملا كان املكان مسرحً 
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 أصلِ دون النظر إىل  ،حال تلبسه ابجلرمية تهوسيلة النقل اليت تكون حتت حياز تفتيش  ايضً أ
 .  فها يف حلظة التلبس ابجلرمية كانت حتت تصرّ مالكها طاملا أهنّ 

هم وما حيمله وما حيوزه املتّ  اته شخصَ إجراءى لرجل الضبط اجلنائي أن تتعدّ  ال حيقم و 
ابجلرمية املرتكبة، وهو  صاحب العملغريه ك د ارتباطَ مل تظهر دالئل وأمارات تؤكّ حينها، طاملا 

 .اليت سبق عرضهااملواد النظامية  ليهع نصتما 
 اليت يتمّ و  ،من قبل املتهم األجنيب س هبالبَّ تَ قة ابجلرمية املة املتعلّ األدلّ : إنَّ وخالصة القول

 ةُ ب معها أيَّ ، ال ترتتّ الذي يتبع له تها لصاحب العملتعود ملكيّ  متلكاتٍ وزته داخل ضبطها حب
طاملا مل تتوافر لدى جهة الضبط  ،األخري صوصِِب  ائية  نات جإجراء عليها بىَن ة تُ اثر نظاميّ آ

 . د ارتباطه ابجلرمية املرتبكة دالئل كافية تؤكّ 
حبوزته أو يف  وأنّ أو مشاركته فيها، ارتباطه ابجلرمية د تؤكّ  قوية   مارات  أذا وجدت إا أمّ 

  ، تفتيشه وتفتيش منزلهِ و  القبض عليه يفيد يف كشف احلقيقة، فيحق حينها جلهة الضبط ما منزله
 جهةِ  شريطة أخذ إذنِ  ،أثناء تلبس العامل األجنيب الذي يتبع له ابجلرمية امل يكن متواجدً ولو 

  نصمهااملادة اخلامسة واخلمسني من النظام منعَ  ، ألنّ صوِصهِب  إجراء قبل إتيان أيّ  التحقيقِ 
هذا التفتيش  ة أنّ مارات قويّ أبِ ضح ذا اتّ إ مسكٍن غري مسكنه، إاّل تفتيش و أتفتيش غري املتهم 

جلهة الضبط   فال حيقّ  حينها ابجلرمية سٍ كان صاحب العمل غري متلبّ   وملاسيفيد يف التحقيق، 
للقواعد اليت نصت   ا، وذلك وفقً (1)من جهة التحقيق ذنٍ إ بعد أخذ و تفتيشه إاّل أضبطُه، 

  ضبطلايف إصدار أمر  فيما يتعلق ابجلهة اليت هلا احلقّ  عليها املادة الثانية واألربعون من النظام
من رئيس فرع  اجب أن يكون اإلذن صادرً في ،همالتفتيش مسكن املتّ  التفتيش، فإن كان حملّ و 

املسكن، وإن تعّلق التفتيش بغري املساكن فيكون ة اليت يكون هبا اإلداريالنيابة العامة يف املنطقة 
   .  (2) ومكاانً  ااملختص نوعً  قأخذ اإلذن إبجرائه من احملق

 :القنصلي وأ لك الدبلوماسيّ  تفتيش األجانب العاملني ابلسّ : الفرع الثالث
  ال جيوز لرجال الضبط اجلنائيّ  ،حقيقات التَّ إجراءمن  إجراء ا سابقً التفتيش كما تبنّي 

أو ندب جهة التحقيق  ،س ابجلرميةا التلبّ وهي إمّ  ،ظامنها النّ بيّ  استثنائيةٍ   يف حاالتٍ مارسته إاّل 
 . ، وقد سبق التَّفصيلالتفتيش جراءلقيام إبللرجل الضبط اجلنائي 

 

 .390مرجع سابق ص غايل،إلدوار اإلجراءات اجلنائية  ؛٦9صالتعليقات على نظام اإلجراءات للقحطاين، مرجع سابق  - 1
 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية.  28من املادة:  2و 1: اتالفقر  - 2
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سي أو ابلسلك الدبلوما ضبط أحد األجانب العاملني ر أن يتمّ من املتصوّ ملا كان و 
ه جيب إيضاح القواعد  جبرمية ما، فإنّ  االقنصلي يف اململكة من قبل رجال الضبط اجلنائي متلبسً 

، أو القنصلي، ال الدبلوماسياألجنيب املوظف هذا  اجلزائية حبقّ  اتجراءاإلاملنظمة ملمارسة 
ات إجراءضد بعض  وحصاانتٍ  ت الدولية منحت هذه الوظائف امتيازاتٍ سيما وأن االتفاقَا

 الدولة اليت يعمل هبا هذا املوظف. 
التفرقة بني امتيازات الوظيفة  ابتداءً  فإنَّه جيبُ  ،وابحلديث عن هذه احلصاانت

 فيينّاما يتعلق ابألوىل فقد نصت اتفاقية فيوبني نظريهتا القنصلية، ف وحصاانهتا الدبلوماسية
حرمة شخص املمثل الدبلوماسي ومسكنه،  ةانيم على وجوب ص19٦1 للعالقات الدبلوماسية

على  اكما نصت أيضً   (1)أو االعتقال  ،وعدم جواز إخضاعه ألي شكل من أشكال التوقيف
فاقية ، كما أوضحت االتّ (2) للدولة اليت يعمل على أرضها ائيِّ نعه ابحلصانة حيال القضاء اجلمتتّ 
 ات واحلصاانت هم: ع هبذه االمتياز يف التمتّ  الفئات اليت هلا احلقّ  أنّ 

 فيها.  دبلوماسيٍّ  عضوٍ  أو أيم  ،ل الدبلوماسي، وهو: رئيس البعثة الدبلوماسيةاملمثّ  .1
 يكونوا من مواطن الدولة ، شريطة أاّل معهُ أفراد أسرة املمثل الدبلوماسي الذين يعيشون  .2

 املضيفة. 
، وهم: موظفو الدوائر  معهموالفن وأفراد أسرهم الذين يعيشون  اإلداريأعضاء السلك  .3

 يكون هلم فيها وأاّل  ، يكونوا من مواطن الدولة املضيفةة والفنية ابلبعثة، شريطة أاّل اإلداري
 إقامة دائم.  حملّ 

من غري مواطن الدولة املضيفة الذين ليس هلم حمل إقامة الدبلوماسية خدم البعثة ا أمّ 
  .المتيازات واحلصاانت أثناء قيامهم أبعمال وظائفهم فقطابِ متعون دائم، فيت

الذين ال حيملون جنسية الدولة  الدبلوماسية ون لدى أعضاء البعثة اخلدم اخلصوصيم أمَّا و 
 ابلقدر الذي إاّل  ،حصاانتأو متيازات فال يتمتعون اب ،وليس هلم فيها حمل إقامة دائم ،املضيفة

مارسة واليتها القضائية على هذه الفئة ابلقدر  أنَُّه جيُب عليهاتقبل به الدولة املضيفة، مع العلم 
     .(3)  اكثريً أعمال البعثة   هذاعرقل يُ الذي ال 

 

 م19٦1فيينّا للعالقات الدبلوماسية  30، والفقرة )أ( من املادة: 29املادة:  - 1
 من االتفاقية السابقة. 31( من املادة: 1الفقرة ) - 2
 .  السابقة من االتفاقية 37املادة:  - 3
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حيال  هلذه الفئات الواردة حصاانتٍ نظاٍم من األنظمة أنَّ  ىمطَّلٍع عل ىال يغيُب عل 
فئة منها، فال جيوز لرجال  لألحكام والقواعد اليت حتكم كلّ  اوفقً ، اتهإجراءائي و نالقضاء اجل

م ابرتكاهبا،  أو تفتيشه على إثر جرمية اهتم  ،منهم أيٍّ  ضبطُ  أو غريها الضبط اجلنائي يف اململكة
 املرتكبة من قبل تلك الفئاتائي يف اململكة على اجلرائم نكما ال ينعقد اختصاص القضاء اجل

  ،قة هبذا اخلصوصم املتعلّ 19٦1 فيينّاة ت إىل اتفاقيّ اململكة قد انضمّ  ، ال سيما وأنّ (1)
 . ابحرتام قواعدها امً لزَ مُ  اوأصبحت طرفً 

ما حيمله من ه حيق لرجل الضبط اجلنائي جتريدفإنَُّه س أحدهم ابجلرمية يف حال تلبّ و 
اختاذ   اوإخراجها من حيازهتا، كما حيق له أيضً  أو املخدرات وغريها ،كاألسلحةمواد خطرة  

 على ريتأثالبعد خطر اجلرمية عن الغري إن كان من شأهنا اليت تُ الضرورية كافة الوسائل املشروعة 
من ا يف ذلك مل ؛و التفتيشأ ضَّبط إىل ال هِ لِ بَ املتخذة من قِ  اتجراءاإل، دون أن تصل (2)سالمتهم

 فيحقّ  ،يسرية اهليِّنة، وإن كانت اجلرمية من اجلرائم القة هبذا الشأنة املتعلّ االتفاقيّ  لنصّ  ةالفخم
عدم ب والتنبيه عليهولفت نظره  ،ل البعثة األجنبية أو أحد أعضائهاارجية استدعاء مثّ اخللوزارة 

اعتبار مرتكبها يف  احلقّ للدولة  فإنّ  ،ا إن كانت اجلرمية من اجلرائم اخلطريةتكرار الفعل، أمّ 
 . (3) ارف عليهاعَ ت َ رق الدبلوماسية املُ الطّ  وفقَ ، يف تواجده على أرضها مرغوبٍ  غريَ  اشخصً 

 :املادةفقد نصت  ،رة للموظفني القنصلينّي ق ابالمتيازات واحلصاانت املقرّ ا ما يتعلّ أمّ 
 يت: على اآلم 19٦3للعالقات القنصلية  فيينّااتفاقية من  41

 يف ون لالعتقال أو التوقيف االحتياطي ابنتظار احملاكمة إاّل خيضع املوظفون القنصليم  ال  .1
 لقرار السلطة العدلية املختصة.  اتنفيذً  ؛اجلرم اخلطري حالِ 

ال جيوز سجن املوظفني  ،وىل من هذه املادةاملنصوص عليها يف الفقرة األ ابستثناء احلالِ  .2
تنفيذ   يف حالِ إاّل  ،هتم الشخصيةمن أنواع القيود على حرايّ  نوعٍ  يّ أوال فرض  ،القنصليني

 قرار عديل اكتسب الدرجة القطعية.
مام أ جيب عليه عند االقتضاء املثولُ  ،لدى قيام مالحقات جزائية حبق املوظف القنصلي .3

تليق مبركزه   القيام مبالحقاته بطريقةٍ  اتالسلط كما جيب على هذه  ،السلطات املختصة
 عاقة عمله القنصلي. إمكان وتتفادى بقدر اإل ،الرمسيِّ 

 

 .ه 11/11/1432( واتريخ 52900) :صدر هبذا الشأن: األمر السامي الكرمي رقم - 1
 .   197الرشدان واملوسى، مرجع سابق  ؛وما بعدها 99العالقات الدبلوماسية للملكة حملمد مدين  - 2
 .80-79رائد الشيباين، مرجع سابق ص - 3
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االتفاقية على عدم جواز خضوع  نفسمن  43 :ت الفقرة األوىل من املادةكما نصّ 
ق ابألفعال ة يف الدولة املضيفة فيما يتعلّ اإلداري ني لصالحية السلطتني العدلية و املوظفني القنصليِّ 

 القنصلية.  معماهلأاملنجزة يف جمرى مارستهم 
عون بنفس املركز  ني ال يتمتّ املوظفني القنصليِّ   من هذه النصوص التنظيمية أنّ ويتبنّي 

ت على م نصّ 19٦1 فيينّااتفاقية  حيث إنّ ون، القانوين الذي حيظى به املوظفون الدبلوماسيم 
 قيدٍ  دون أيّ و  ،ائية أو احملاكمةناجل اتجراءاإلمن  اءإجر  عدم خضوع املوظف الدبلوماسي أليّ 

قة ابملوظفني م املتعلّ 19٦3 فيينّاة ق ابتفاقيّ احلال فيما يتعلّ  غريُ يرد على هذه احلصانة، وهو 
اته أثناء قيامهم أبعمال إجراءائي و نت على حصانتهم حيال القضاء اجلنصّ  واليتني، القنصليِّ 

 .وظائفهم القنصلية فقط
على اجلرائم املرتبكة  اائي  نيف مالحقتهم ج ولة املضيفة احلقم فللدّ  ،ا ما خيرج عن ذلكأمّ  

يف سجنهم  احلقّ  اهلا أيضً  أنَّ  يف اجلرائم اخلطرية، كما ي اتوقيفهم احتياط امن قبلهم، وهلا أيضً 
 . يقضي بذلكدرجة القطعية  مكتسبٍ  عند صدور قرار عديلٍّ 

 نُ مُ ك  يَ حصانة املوظف القنصلي بني ف الدبلوماسي و حصانة املوظّ وموضع التفرقة بني 
عليه موظفو  غري ماعن دولته، ب مثيل الرمسي نيابةً أتخذ طابع التّ  ل يباشر أعمااًل األوّ  نّ أيف 

 الثَّاينا أمّ  ةاحلصانة الوظيفيّ بني ة و جيمع بني احلصانة الشخصيّ  األوَّل السلك القنصلي، كما أنّ 
  .(1) حمددٍ  بشكلٍ  هاق مبهامّ ة تتعلّ حصانته وظيفيّ  فإنّ 

الذي   ف الدبلوماسيوظّ لرجال الضبط اجلنائي يف اململكة تفتيش امل حيقّ ال   إذن هُ نّ فإ
م من وجوب صيانة 19٦1 فيينّاة ملا أوجبته اتفاقيّ  انظرً  ها؛إحدى البعثات األجنبية فييعمل يف 

القنصلي ا املوظف أمّ ، اائي  نه جتَ متنع مالحقَ  ةٍ قضائيّ  حبصاانتٍ  هِ عِ متتم و  ،ومسكنه حرمة شخصه
قة مبمارسته ابألعمال املتعلّ  ليس هلا ارتباط   خطريةٍ  رميةٍ جب قةً تعلِّ مُ  ائيةنت مالحقته اجلإذا كانف
فيجوز قضائية،  نةٍ حصا ةع أبيَّ يتمتّ  م ال19٦3االتفاقية حينها مبوجب  وة، فهعمال القنصليَّ أ

 حينها وتفتيشه.  ضبطُهُ 

وهو يف للموظف القنصلي  املركز الرمسيّ جانب ل غفُ مل تُ م 19٦3 فيينّااتفاقية  كما أنّ 
وتتفادى  ،تليق مبركزه الرمسي أوجبت أن تكون مالحقته بطريقةٍ حيث ة، همة اجلنائيّ موقع التّ 

 

 (القسم العام): الوسيط يف قانون العقوابت ينظرلالستزادة يف أنواع احلصاانت  ؛1٦2الرشدان واملوسى، مرجع سابق ص - 1
 وما بعدها.   284ص ، مرجع سابقلسرور
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أن تبلغ على تلك احلال  أيضا على الدولة املضيفة يفأوجبت و ، بقدر اإلمكان إعاقة عملهِ 
 غَ لّ ب َ فيجب أن ت ُ  ،و توقيفهأرئيس هو من تتم مالحقته ال الفور رئيس البعثة القنصلية، وإذا كان

    .(1)رق الدبلوماسية لطّ على الفور دولته ابِ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   
 

 

م، ويكون التبليغ الوارد بنص هذه املادة عن طريق وزارة اخلارجية 19٦3من اتفاقية فيينّا للعالقات الدبلوماسية  42املادة:  - 1
 .ه 1/10/1435( واتريخ 4053٦) :ما أّكد عليه األمر السامي الكرمي رقم ذافقط، وه
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 املطلب الثاين
 اإلداريتفتيش ال

أو ة اإلداريسلطات ال اتقوم هب ،احرتازية وتدابري إدارية وأمنية ات  إجراء :اإلداريّ التفتيش 
د من تطبيق األنظمة واللوائح ذات لتأكّ او  ،منع اجلرمية قبل وقوعها بقصد ؛وناملوظفون العموميم 

 .(1) ة هبااخلاصّ  اتجراءإلأو اب ،ابرتكاب اجلرمية مباشر   العالقة، وليس له ارتباط  
 : يتستخلص من التعريف السابق ما أيَ يُ و 

واختاذ كافة التدابري  ،منع اجلرمية قبل وقوعهامن هذا النوع من أنواع التفتيش اهلدف ّن إ .1
ابملكان الذي تطبيق األنظمة واللوائح اخلاصة سالمة ة للوقاية منها، والتأكد من االحرتازيّ 

 جتري به عملية التفتيش. 
جراؤه من قبل رجال الضبط اجلنائي بشكل إال يشرتط يف هذا النوع من التفتيش أن يتم  .2

 . (2) نو العموميم ، أو املوظفون اإلداري، بل جاز كذلك أن تقوم به جهات الضبط خاصٍّ 
ة جرمية  البحث عن أدلّ بعملية  اأن يكون مرتبطً التفتيش أنواع ال يشرتط يف هذا النوع من  .3

أو تفادي  ،سري العمل سالمةىل حتقيق إيهدف  إداري   إجراء، وإمنا هو قد وقعت فعاًل 
 .(3)أو للحفاظ على أسرار أماكن معينة  ،معينة أخطارٍ 

ىل التفتيش  إينصرف  األخري ألنّ  ؛قيقالدّ  ظاميّ ابملعىن الن اتفتيشً  اإلداريالتفتيش ال يعترب  .4
عن  احبثً  -س ابجلرميةحال التلبّ رجل الضبط اجلنائي أو  -حقيقجهة التّ يه رِ جتُ الذي  اجلنائيِّ 

 .(4)تفيد يف الوصول إىل حقيقتها و  -و تفتيش مسكنهأ ابرتكاهبا يف شخص املتهم -تهاأدلّ 
  صدار إذٍن مسبق من السلطة القضائية. إ داراي  إعند التفتيش ال يشرتط  .5

مجع املعلومات و  عن دائرة أعمال االستدالل اخارجً ن اكوإن  -اإلداريّ والتفتيش 
من يقوم به يف الغالب يف اململكة هم رجال الضبط اجلنائي بصفتهم   أنّ إاّل  -املتعلقة ابجلرمية

ينعقد جرمية متلبس هبا ظهور  هأسفر عن يف حال ، كما أنهداريٍّ إأثناء القيام به رجاَل ضبط 
حينها مباشرًة اختصاص جهات الضبط اجلنائي يف علميات االستدالل عن اجلرمية املتلبس هبا 

ومدى ارتباطه  اإلدارّي، التفتيشِ  موضوعِ  ثَ ا، وهذا ما استدعى حَب  ومجع املعلومات املتعلقة هب
 

 .33٦، مرجع سابق صللكاملي ..ال سلطيت ضوابط استعم ؛125البن ظفري، مرجع سابق صاإلجراءات اجلنائية  - 1
 . 1٦8مدين اتج الدين، مرجع سابق ص - 2
 .152صمرجع سابق ضماانت احلرية الشخصية أثناء التحري واالستدالل حملمد احلليب،  - 3
 .358صمرجع سابق غايل، إلدوار اإلجراءات اجلنائية  ؛342صمرجع سابق قانون اإلجراءات اجلنائية ملأمون سالمة،  - 4
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ما تقوم به اجلهات املخولة حبراسة ِه من صور  جنيب يف العديد من احلاالت، ال سيما وأنّ ألاب
كمديرية حرس احلدود التابعة لوزارة الداخلية، ورجال   ،ومناِفذها حدود الدخول إىل اململكة

 ة. اجلويّ أم ة ة أم البحريّ أكان ذلك يف احلدود الربيّ  سواءً  ،ةاجلمارك السعوديَّ 
تفتيش عّمال املصانع أثناء  ،امن صور هذا النوع من أنواع التفتيش أيضً  كما أنّ 

 إىل بعض األماكن اليت هلا طابع  الدخول يف دخوهلم إليها وخروجهم منها، وتفتيش الراغبني 
املناطق العسكرية و ، (1) واجملمعات التجارية كالفنادق واجملمعات السكنية الكبرية ،خاص

النيابة العامة وغريها، ومن صوره أيضا التفتيش داخل فروع والسفارات األجنبية واحملاكم ومباين 
أو عند عودهتم من  ،يف زانزينهم أو مواد حمظورة ،ا قد حيوزه النزالء من منوعاتالسجون عمّ 

، والتفتيش قبل  ة يف املستشفيات اليت تكون خارج السجنأو املواعيد الطبيَّ  ،جلسات احملاكمة
هبدف منع إدخال األدوات اخلطرة أو  ،ركوب وسائل النقل العامة كالطائرات والقطارات وغريها

، وغري ذلك من صور التفتيش اليت (2) أو نقلها رميةج خمالفة أو املمنوعات اليت تشكل حيازهتا
 ذا النوع من أنواع التفتيش.   هب فعند التعري تتشابه يف غايتها وأهدافها مع ما سبق تبيانهُ 

من قام  ىكان عل  ،هبا سٍ بّ تلَ إىل جرمية مُ  اإلداريّ ل من خالل التفتيش التوصّ  إن تّ ف
ل له وِّ مل خيُ ن مّ كان   يف حال ،ائيجن ضبطٍ  جهةويسلمه ألقرب  ،همظ على املتّ أن يتحفّ  ئهجراإب

ا مّ أ، (3) ة يف الفنادق واملصانع وغريهاكموظفي احلراسات األمنيَّ   ،النظام صفة الضبط اجلنائي
في وزارة وموظّ  ،ككموظفي اجلمار   ،بط اجلنائيله صفة الضّ  رجلٍ  لِ بَ من قِ  يَ رِ ج  إن كان قد أُ 

خاصة  مبوجب تنظيماتٍ  جنائيٍّ  ضبطٍ  رجلَ  عدّ س يالتلبّ  ه يف حالِ فإنّ  ،واالستثمارالتجارة 
 . داريٍّ إ ضبطٍ  التلبس رجلَ  قيامه ابلتفتيش قبل ظهور حال وإن كان أثناءَ ، (4) بذلك

ابألجنيب يف بعض احلاالت  اإلداريدراسة مدى ارتباط التفتيش  تتمّ ويف هذا املطلب 
 جراءلني إبب إبرازها من قبل األجنيب للمخوّ األوراق الثبوتية اليت يتطلّ  طبيعةتبياهنا، و  اليت سيتمّ 

 عندما  جبرميةٍ  تلبسٍ  بة على ظهور حالاآلاثر النظامية املرتتكذلك هذا النوع من التفتيش، و 
 . تفتيش األجنيب إداراي  

 

 :من الالئحة التنفيذية لنظام احلراسات األمنية املدنية اخلاصة الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 2الفقرة )أ( من املادة:  - 1
 ه . 5/5/1427/ح/د( واتريخ 150)
عبد احلميد  ؛37٦أمحد عوض بالل، مرجع سابق ص ؛وما بعدها 951صمرجع سابق سرور، لالوسيط يف قانون اإلجراءات  - 2

 .  180احلرقان، مرجع سابق ص
 من الالئحة التنفيذية لنظام احلراسات األمنية املدنية اخلاصة.   5املادة:  - 3
 . 79ص :من هذه الدراسةيُنظَر  - 4
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  :يف بعض احلاالت ابألجنيبّ  اإلداريمدى ارتباط التفتيش : الفرع األول
التفتيش  :هاواليت من أمهّ  ،ابألجنيب يف العديد من احلاالت اإلداريّ التفتيش  يرتبطُ 

ة،  ة واجلويّ ة والبحريّ ة الربيّ روع يف الدخول إىل اململكة عرب منافذها الرمسيّ الذي يكون حال الشّ 
 لزمُ ا يَ ، مّ و احلجأ ،ألداء العمرة اليت يكثر معها اإلقبال على اململكة العبادة السيما يف مواسم

ومسجد رسوله  ،حلماية زوار بيت هللا العتيقواستحضارها معه استنفار كافة الطاقات األمنية 
  ّومن ه أيدي العابثني واحلاقدينواملشاعر املقدسة، وحراسة مجيع أرجاء الوطن من أن متس ،
كاملخدرات واملؤثرات العقلية واألسلحة واألدوات   ،اونظامً  امواد منوعة شرعً  ةتدخل إليه أيَّ أن 

  .اخلطرة
ع حنو التوسّ  متسارعةٍ  م ِبطىً 2030اململكة العربية السعودية تسري وفق رؤيتها  كما أنّ 

أعداد قاصديها هنا أن ترفع أاليت من ش ،ووسائلهِ  د يف جماالت الرتفيهوالتعدّ  ،يف جمال السياحة
 يتال ،ووسائلهما الراحةاألمن و توفري كافة سبل عدم إغفال ضرورة  يستلزمُ ا مّ  ،(1) هلذا الغرض
يف حال كانت األعني املسخرة حلراسة احلدود ال تسهر على منع  ملموس   أثر   الن يكون هل

 . وطمأنينتهم بالدقد ميس أمن مواطن ومقيمي وزائري ال مادخول 

أثناء شروعهم يف القادمني من تفتيش  ،ة للجماركومن ذلك ما تقوم به اهليئة العامّ 
ولة العائدين إليها من اخلارج، من هم من مواطن الدّ  همالدخول إىل اململكة، وإن كان من ضمن

  هم فتقوم بتفتيش من أعداد القادمني يف الغالب يكون للعنصر األجنيب النصيب األكرب  أنهّ إاّل 
متعة من األالبس و امل تفتيشعن طريق داخل البضائع منوعة إىل  وأمواد  ةأيَّ ل ادخإ منع لِ إداراي  

 . واملنقوالتوغريها من احملموالت  ،حقائب
 بعض ّمالعُ  تفتيشُ  ،ابألجنيب يف اململكة اإلداريمن صور ارتباط التفتيش  كما أنّ 

وهذا  أثناء دخوهلم إليها وخروجهم منهاوغريها  الكربىفطية النّ والشركات واملناجم  املصانع
 اعند دخوهلم وخروجهم، حتقيقً  يوميٍّ  بشكلٍ  هُ ر إجراؤُ ، فيتكرّ وامصفة الدّ  ذُ التفتيش أيخُ 

 .(2) هاأم غري  أم ماليةً  أم صحيةً   أكانت أمنيةً  سواءً  ،إدارية ألهدافٍ 

 هن اخلدمية وأعمال الصيانة والتشييدملاب تفتيش العمال األجانب العاملني امنه أيضً و 
أو  ،للتشغيل والصيانة والنظافة أو العاملني داخل السجون ودور التوقيف ،ابملناطق العسكرية

 

 منشورة على املوقع اإللكرتوين:  ،م2020 -م 2018من اخلطة التنفيذية لربانمج التحول الوطن  105ص - 1
https://vision2030.gov.sa/ar/programs/NTP   . 

 .950صمرجع سابق سرور، لالوسيط يف قانون اإلجراءات  - 2

https://vision2030.gov.sa/ar/programs/NTP
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كاحملاكم وفروع النيابة العامة ودوائرها وتقدمي  وصيانتها العاملني على نظافة املباين العدلية
وغريها من األماكن واملناطق اليت خدمات الضيافة لكبار مسؤويل تلك األماكن وضيوفهم، 

ها وسالمة موظفيها على أمن مقرّ  احفاظً  ؛ة عند الدخول إليها واخلروج منهاات أمنيّ جراءتقوم إب
  .ة مستنداهتا وأعماهلاوسريّ 

 اإلقامةاخلاصة ابلبحث عن خمالفي أنظمة  اإلداريوالتفتيش أعمال الضبط  اومنه أيضً 
 اتجراءاإلواستكمال  هم ومالحقتهم وضبطهمبُ وتعقم  أنظمة التجارة واالستثمارخمالفي و والعمل 

  ،عديدةٍ  وخمالفاتٍ  عن جرائمَ  من كشفٍ  اتجراءاإل، وما قد تسفر عنه هذه (1) النظامية َمعهم
 .   (3) هِ وحنو جارية وتقليد العالمات التّ  (2)  التجاريكالتسرّت 

نت مدى  ا قد بيّ أهنّ  فإنَّ الباحَث جَيدُ  ،كافة تلك الصور واألمثلة السابقةظر إىل  ابلنّ و 
 لمَ عُ  ذا ماإ اأيضً ال سيما  ،ألجنيب يف العديد من احلاالت واألماكناب اإلداريّ ارتباط التفتيش 

بلغت حت الربع  يف القطاع احلكومي واخلاص-ملكةلعاملني ابمللألجانب ااألعداد الفعلية  أنّ 
 .(4) ( عامل9,٦53,212م )2019ل من عام األوَّ 

( 5) يعملون ابملهن اخلدمية وأعمال البناء والتشييد هذا العددالنسبة العظمى من  نَّ إ 

 للعامة، كما أنّ  ادخوهلم إىل العديد من األمكنة اليت ال يكون الدخول إليها متاحً  لزمُ اليت تست
  . منها حبسب طبيعة كلٍّ  ،هبا خاصةً  اتٍ إجراءلدخوهلا واخلروج منها 

  
 

هذه األعمال واإلجراءات منوطة برجال األمن التابعني لُشعب الضبط اإلداري التابعة إلدارات الشرط بكل مدينة أو حمافظة  - 1
يف اململكة، ابإلضافة إىل موظفي وزارة التجارة واالستثمار السعودية الذين خول هلم نظام مكافحة التسرت الصادر ابملرسوم امللكي 

من النظام  2الفقرة )ب( من نص املادة  ؛ه  صفة الضبط اجلنائي أيضا وفقا ملا يقدره وزير التجارة4/5/1425واتريخ  22رقم م/
 املشار اليه.  

)متكني غري السعودي من االستثمار يف أي نشاط حمظور عليه االستثمار فيه، أو مارسة أي نشاط  :التسرت التجاري هو - 2
أبيَّة طريقة أخرى( املادة األوىل من  مق استعمال امسه أم ترخيصه أم سجله التجاري، أحمظور عليه مارسته، سواء كان ذلك عن طري

 نظام مكافحة التسرت.  
ه  واليت نصت على )مع 28/5/1423واتريخ  (21م/)من نظام العالمات التجارية الصادر ابملرسوم امللكي رقم  43املادة:  - 3

عدم اإلخالل أبيَّة عقوبة أشد، يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف رايل وال تزيد على مليون 
استعمل  كل من زور عالمة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب يف تضليل اجلمهور، وكل من  -رايل أو إبحدى هاتني العقوبتني: أ 

 بسوء القصد عالمة مزورة أو مقلدة(. 
منشورة على املوقع  ،م الصادرة عن اهليئة العامة لإلحصاء ابلسعودية2019من نشرة سوق العمل للربع األول من عام  18ص - 4

 https://www.stats.gov.sa/ar/6470اإللكرتوين: 
 .  3٦وص 33رجع السابق صامل - 5

https://www.stats.gov.sa/ar/6470
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  :تفتيشه إدارّي   حالاملطلوب إبرازها من قبل األجنيب األوراق الثبوتية : الفرع الثاين
يهدف بصورة عامة إىل منع اجلرمية قبل  اإلداريفتيش التَّ  أنّ  فإنَُّه يتَّضحُ ا سبق مّ 

أكد من تطبيق األنظمة واللوائح اخلاصة اذ كافة التدابري االحرتازية للوقاية منها، والتَّ وقوعها واختِّ 
العديد من صور احلاالت اليت يتم  جرى تبيانابملكان الذي جتري به عمليات التفتيش، كما 

 ، ومدى ارتباطها ابألجنيب الذي هو حمل هذه الدراسة. عندها التفتيش إداراي  
ق اجلنائي، وال يشرتط حقيعن أعمال التَّ  اكلي    هذا النوع من أنواع التفتيش خارج   نّ مث إ

عليه  احبقه يكون موافقً  جراءاإلهذا  تّخذُ من يُ  نّ أ كماجرائه أخذ إذن السلطة القاضية،  إعند 
وكاملراجع عند دخول  ،وكالعامل عند دخوله للمنجم ،كاملسافر قبل ركوبه للطائرة ،اضمني  

سالمة موقفهم يقينهم بل ،اتجراءاإلالعسكرية وغريهم، فجميعهم ال يرفضون هذه  ةملنطقا
ا الدخول إىل املكان أو إمّ  ،رفضهم هلا يؤدي إىل منعهم من استكمال ما يرجونه وعلمهم أبنّ 

بيد السلطة املختصة ابلتفتيش   إجراءأقصى  وهذا املنع يعدّ الصعود إىل الطائرة أو غري ذلك، 
من  كراه؛ لعدم توفر حالواإل  ليس من حقهم اإلخضاع إىل التفتيش ابستخدام القوةف، اإلداري

    احلاالت اليت تشرّع هذا الفعل . 

  ى زمنه ثوانٍ ال يتعدّ  مؤقتٍ  ستيقافٍ اال يعدو أن يكون جمرد  اإلداريَّ مث إن التفتيش 
مكان حبسب  كلّ يف   احلال مع األنظمة والتعليمات املرعية مسايرةِ  ق منهبدف التحقّ  ،قليلة

من  اإلداريالتفتيش  جراءإب ما يطلبه املختصّ وصورِه ق ومن سبل هذا التحقّ طبيعته ونشاطه، 
 وقف. املسالمة عن وتبني  ،اليت من شأهنا أن توضح األمرالثبوتية  واثئقإظهار بعض األوراق وال

ابختالف طبيعة حال حائزها وحاملها، السيما  والواثئقوختتلف تلك األوراق الثبوتية 
وامسه وجنسيته وطبيعة عمله  ، صفة حاملها ومركزه النظامياألوراق الثبوتية الرمسية اليت تبنّي 

كه هلا، فاألوراق الثبوتية اخلاصة إبثبات حال د مشروعية محله ومتلّ ق ويؤكّ ذلك ما يوثّ  غريو 
بياانهتم الكاملة، به  هبم واملوضحِ  جواز السفر اخلاصِّ األجانب من املعتمرين واحلجاج هي 

، ومثلهم (1) املكوث على أرض اململكة خالهلاملدة النظامية املسموح هلم اب عليهِ  واملؤشر
  .أو العالج األجانب القادمون بقصد السياحة

 

من تنظيم معاملة القادمني للمملكة بتأشريات دخول للحج أو العمرة وغريها الصادر ابملرسوم امللكي  3الفقرة )أ( من املادة:  - 1
دهم ه  واليت نصت على )ال جيوز للقادمني للحج وللُعمرة أو زايرة املسجد النبوي أن يُقيم أح18/10/1404واتريخ  (42م/) :رقم

يف البِّالد بعد انتهاء صالحية التأشريات املمنوحة له، كما حيظُر عليه العمل يف مجيع أحناء اململكة أو االنِتقال خارج نِطاق مكة 
 املُكرمة وجدة واملدينة املُنورة(.
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فتكون أوراقهم   ،طويلة الذين يقيمون على أرضها إقامةً ا األجانب العاملون يف الدولة أمّ 
ورقم وحتوي صورة حاملها وامسه  (هوية مقيما )حاليً  ىمّ اليت تس اإلقامةالثبوتية هي رخصة 

، وإن كان (1) نظاماحاملها واسم صاحب العمل الذي يتبع له  ،قامته ومكان إصدارها واترخيهإ
كلها أمثلة األخرية  ة، وهذه ن ذلك يف بطاقته الشخصيَّ  لإلقامة املميزة فيدوّ ا أو حاماًل مستثمرً 

 صدرها الدولة. تُ  رمسيةٍ  وواثئقَ  أوراقٍ  لىع
اليت تصدرها اجلهات اليت يعمل لديها  بوتيةوهناك نوع آخر من األرواق والواثئق الثم 

العامل األجنيب كاملصانع والفنادق واملناطق العسكرية والسجون وغريها، حبيث حتوي صورته 
ن حيق له دخول تلك األماكن ألداء واجباته مبوجبها مّ  ى مهنته، ويعدّ ومسمّ قامته إورقم  ،وامسه

عند  وسالمتهِ  ة املسؤولة عن أمن املكاناإلداريالعملية املنوطة به، كما جيب عليه إبرازها للجهة 
بعض تلك األماكن توجب على العامل أن  به، بل إنّ  وأثناء تواجدهيه الدخول إل شروعه يف 

 . لهطيلة فرتة تواجده داخويثبت هويته ما يربز صفته دره على ص ملَ حيَ 

ى هبذا فَ كت َ ة، وقد يُ ا بطلب إبراز الواثئق الرمسيَّ بطبيعته يبدأ غالبً  اإلداريوالتفتيش 
إبراز واثئقه  أجنيبّ  الطلب يف بعض األماكن واحلاالت، كأن يطلب رجل األمن من مقيمٍ 

، ويف بعض احلاالت األخرى (2) قامته على أرض اململكةإت من نظامية ثبّ ليتَ  ؛الثبوتية الرمسية
 ؛وغريها صل به من أمتعةٍ وما يتّ  ،اق الثبوتية إىل تفتيش اجلسدور د إبراز األجمرّ  اتجراءاإلى تتعدّ 

أو عند الشروع يف الدخول  ،للتأكد من عدم خمالفة أنظمة السالمة عند صعود الطائرات مثاًل 
ة، وقد يصل احلال إىل استطالع ما بداخل إىل إقليم الدولة عن طريق أحد منافذها الرمسيَّ 

اجد أو املناطق اليت يتو  ،احلقيبة أو املركبة وغريها عند الشروع يف الدخول إىل املناطق العسكرية
كتفتيش املركبة   ،ب احلال محايتهم، أو عند اخلروج من أماكن معينة أيضاهبا أشخاص تتطلّ 

 اإلعاشة عند شروعها يف اخلروج من السجن. دمات اخلاصة ِب

ح للقائمني ة، كوهنا توضّ ابلغ أمهية   اإلداريّ التفتيش  إجراءعند ولألرواق الثبوتية 
على سبيل أمهيتها  من مظاهراحلال لألنظمة والتعليمات، و بعمليات التفتيش مدى مطابقة 

ل قيام مفتشي وزارة العمل جبوالت تفتيشية على منشآت العمل وأماكن تواجد العمال، اثامل
كأن يتم ضبط عامل يعمل حلسابه   ،احلاالت اليت تعد خمالفة لنظام العمل هلم حينها يتبنّي ف

 

 . اإلقامة من نظام 39املادة:  - 1
مته يف اململكة أن يقدم مت طلب منه جواز سفره أو من نظام اإلقامة )على كل أجنيب خالل مدة إقا 24نصت املادة:  - 2

األوراق املثبتة هلويته ومجيع ما قد يسأل عنه من بياانت كما أن عليه إذا طلب منه أن يذهب إىل أي مكتب من مكاتب مراقبة 
 األجانب أو من يقوم مقامها من سلطات األمن العام يف امليعاد احملدد له دون أتخري(.
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 يتهامن األمثلة على أمهّ  هبويته، كما أنّ  امسهُ  نَ وِّ غري الذي دُ  عملٍ  أو لدى صاحبِ  ،اخلاص
يدير   عامل   ضَبطَ كأن يُ   ،تجاريالتسرت الحاالت موظفو وزارة التجارة من  هشفتكما ي ايضً أ

وتكون عوائده املادية حلسابه اخلاص، وغريها من األمثلة اليت  ،ابسم غريه انظامً  مسجاًل  عماًل 
ومن يف  ،تربز األثر النظامي املرتتب على وجوب إبراز الواثئق الرمسية لرجال السلطة العامة

حكمهم من خول هلم املنظم سلطة االطالع عليها للتحقق من عدم اخلروج عن السري الذي 
 ة هبذا الشأن.    رمسته األنظمة والتعليمات املعنيّ 

  :ب على وجود شبهة جنائية حال تفتيش األجنيب إدارّي  األثر النظامي املرتتّ : الفرع الثالث

حيازته جرمية يعاقب عليها  تعدّ ضبط ما يف بعض احلاالت عن  اإلداريفتيش التَّ  يسفر
ة، كما ميكن أن يسفر عن عقليَّ الالنظام، كاألسلحة أو املواد احملظورة كاملخدرات واملؤثرات 

يف اخلروج منها، ومن  مال املصانع أو املناجم وغريها عند شروعهحبوزة عمّ  مسروقٍ  ضبط شيءٍ 
و ضبط  أالتهريب اجلمركي، ضبط علميات  عن اإلدارياملمكن أيضا أن يسفر التفتيش 

عمليات هتريب األشخاص املخالفني أو جمهويل اهلوية، أو مساعدة السجناء أو املوقوفني على 
وجرائم تزوير  ،أو الكشف عن حاالت التسرت التجارياهلرب من السجون ودور التوقيف، 

وغري ذلك من الصور واألمثلة األوراق الرمسية والعالمات التجارية، وجرائم االجتار ابألشخاص، 
 . اإلداريالتفتيش  عملياتِ  إجراءعند  ةً جنائيَّ  اليت من املمكن أن تُوِجد شبهةً 

، بل نييَّنمع تيانه من قبل أشخاصٍ إ طُ شرتََ ال يُ  اإلداريالتفتيش  ا سبق أنّ  مّ وقد تبنّي 
أو  ،نيكحراس األمن املدنيِّ   ،املمكن أن يتم بواسطة أي شخص يتم تعيينه هلذا الغرضمن 

أو رجال األمن  ،والشركات الكربىأو موظفي األمن والسالمة ابملصانع  ،رجال الدفاع املدين
  . السجون واملناطق العسكرية وغريهم ىاحلرَّاس عل

من  اإلداريأثناء التفتيش حول ما إذا ت ضبط حالة تلبس جبرمية ما هنا  تساؤل   ربزُ وي
هلذا  حينها؟ وهل حيقّ  النظاميم  جراءاإلليست له صفة الضبط اجلنائي، فما  قبل شخصٍ 

دراكها من إحالة التلبس اليت ت  ا؟ وهل تعدّ ي  الشخص تقييد حرية املشتبه به وتفتيشه جنائ
 دانة املتهم؟إتند عليه يف ا يسمّ  اإلداريخالل التفتيش 

ما عند  جبرميةٍ  تلبسٍ  حال دراكِ إب على عملية من السهل حتديد األثر النظامي املرتتّ 
 ،من قبل رجل له صفة الضبط اجلنائي كرجال اجلمارك وموظفي وزارة التجارة التفتيش إداراي  

ومنسويب األمن العام وغريهم من هلم هذه  ،ورجال مكافحة املخدرات ،ورجال حرس احلدود
وقد  امَ ، أَ ُمستقباًل اجلرمية وقوع  منعاليت هتدف إىل  اإلداريالصفة، فجميعهم هلم صفة الضبط 
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- االستثنائية اتجراءاإلمعها  رَ شَ بافمن البديهي أن تُ  ،تلبس وقعت اجلرمية وُضِبَطت حبال
دراكهم إلحدى حاالت إرجال الضبط اجلنائي عند املنظم ل هاأجاز اليت  -القبض والتفتيش

 . احلالاثر النظامية يف آل، فال مشكلة هنا يف حتديد ااالتلبس هب
من قبل  اي  ما أثناء التفتيش إدار  جبرميةٍ  تلبسٍ  غري أنَُّه من املمكن أن يتم ضبط حال

السلطة  ورجالِ  ،منية املدنيةكموظفي احلراسات األ  ،وا صفة الضبط اجلنائيلُ وَّ أشخاص مل خيَُ 
هلم أن مينعوا املشتبه به من الفرار إىل حني  جيوزُ وعندها ني وغريهم، واملوظفني العموميِّ  ،العامة

  .(1)قدوم السلطات املختصة، كما جيوز هلم اقتياده إىل أقرب جهة ضبطية خمتصة وتسليمه إليهم

ليس فيه ما خيالف مقاصد  هأنّ  ، إاّل جراءاإل اهذاملنظم السعودي مل ينّص على وإن كان 
فليغريه بيده، فإن مل يستطع   ا)من رأى منكم منكرً  الشريعة اإلسالمية، فقد قال النيب 

ما رواه علقمة بن  اومن ذلك أيضً  ،(2) وذلك أضعف اإلميان( ،فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه
َعٍة، فقال: اي رسول هللا  إذ   مع النيب   لقاعد  وائل عن أبيه قال: )إينّ  جاء رجل يقود آخر بِِنس 
: أقتلته؟ فقال : إنه لو مل يكن يعرتف أقمت عليه البينة، قال : نعم هذا قتل أخي، فقال 

قتلته، قال كيف؟ قال :كنت أان وهو خَن َتِبُط من شجرة فسبن فضربته ابلفأس على قرنه فقتلته 
، لمتهم داللة على مشروعية هذا الفعلل  هن اقتيادع الرجلعن هني  ، ويف سكوته (3)..اخل( 

جاء يف فتح املنعم عند كالمه عن فقه هذا احلديث : )اإلغالظ على اجلناة، وربطهم،  افممّ 
ربط القاتل، وسلم حبله لويل القتيل(  واقتيادهم، وإحضارهم إىل ويل األمر، إذ أقر الرسول 

عبدالقادر عودة رمحه هللا: )إذا شوهد اجلاين وهو يرتكب اجلناية كان ألي يقول الدكتور و ، (4)
  .(5) شخص أن مينعه ابلقوة عن ارتكاب اجلرمية، وأن يستعمل القوة الالزمة ملنعه(

يف مشروع الالئحة التنفيذية للنظام قبل  اسابقً  عليه صّ قد نُ  جراءاإلهذا  كما أنّ 
ه يبدو أنّ ه  أنّ ، إاّل السعودي املنظملدى دراسة الا كانت حتت أهنّ د ، وهو ما يؤكّ (٦) اعتمادها

 

 احلرقان، مرجع سابق ؛748ص مرجع سابق الوسيط يف قانون اإلجراءات لسرور، ؛418ص سعيد، مرجع سابق حممد حممود - 1
 . 351، مرجع سابق صرؤوف عبيد ؛٦0صمرجع سابق اإلجراءات اجلنائية أتصيال وحتليال لرمسيس هبنام،  ؛240ص
نظر: املنهاج شرح مسلم بن ي ،ابب كون النَّهي عن املنكر –كتاب اإلميان – 34فقد أخرجُه مسلم  برقم:  ،احلديث صحيح   - 2

 .2/33٦ :احلجاج
نظر: ي ،ابب صحة اإلقرار ابلقتل ومتكني ويل الدَّم -كتاب الدِّايت- ،1٦80فقد أخرجُه مسلم  برقم: ،احلَديث صحيح   - 3

 والنِّس َعة: حبل َمضفور  من جلود. ،3/1307 :املنهاج شرح مسلم بن احلجاج
 سبق ختريج احلديث يف اهلامش السَّابق؛ إذ هو مستنبط  من احلديث املخرَّج آنًِفا. - 4
 . 70-1/٦9 :عودة، مرجع سابق - 5
 ( من مشروع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية قبل اعتمادها ابلصيغة األخرية هلا.30/4املادة: ) - ٦
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املبالغة يف تقييد حرايت األشخاص من قبل األشخاص  ألاّل تتمّ  ؛عليها ل عدم النصّ فضّ 
بعض التشريعات العربية اجملاورة  كما أنّ ، ةلوا صفة الضبطية اجلنائيني الذين مل خيوّ العاديِّ 

إىل أقرب  امتلبسً  طُ ضبَ لمشتبه به الذي يُ األشخاص العاديني لت على جواز اقتياد للمملكة نصّ 
  . (1) سلطة خمتصة

يح إتيان بعض األفعال من بِ تُ اليت اإلجرائية حاالت الضرورة من  حالة التلبس تعدّ مث إّن 
ما لِ و  ؛على األمن العام له من خطورةٍ ا تشكِّ مَ لِ  ؛عن األصل استثناءً قبل غري املختصني هبا 

خذ أن يؤ ضرورة مع ، (2) ملصاحل اجملتمع وانتهاكٍ  ،على حياة الناس به من فوضى واعتداءٍ تسبّ 
الستناد ر ابالتعذّ  وأ ،مهاااستخدإساءة  و أ ،يف تفسري هذه احلالِ  فِ تعسّ ال عدمُ االعتبار عني ب

 .رغم انعدامها عليها
 اتجراءاإلمن  حاالت الضرورة مثل هذه األفعال اليت تعدّ عند جيزت وإن كانت قد أُ  

 هلم زَ جيأُ ه ال جيوز لغريهم ما  أنّ ائية اليت هي من صميم اختصاص رجال الضبط اجلنائي، إاّل ناجل
لألشخاص العاديني ال جيوز ف، َضبطهُ هم يف احلاالت اليت جيوز هلم فيها ملتّ ا ، كتفتيشِ إبطالقٍ 

ا قد أو مّ  ،حيازته جرمية ا تعدّ ى جتريده مّ  فيما ال يتعدّ إاّل  -ابجلرمية  اوإن كان متلبسً  -هُ تفتيشُ 
ما يسمى  ذان هم حوله كالسالح واألدوات اخلطرة وغريها، وهأو غريه مّ  ،يؤذي به نفسهُ 

ل أن يكون مَ تَ ا حيُ ابجلرمية مّ  تلبسٍ  لِ ريد من وجد حباجت يقصد بهِ  لتفتيش الوقائي الذياب انظامً 
وملنعه  ؛اإلفالت من تقدميه للجهات املختصة يف ال يستعني به حّت  ؛حنوهو  حبوزته من سالحٍ 

  .(3) نفسه ابملكان متواجد   آخر مأ ،هتفتيشب قومُ من يُ  هُ غري أكان  سواءً  ،أن يؤذي نفسه أو غريه

الفقرة الثالثة من املادة احلادية  يف املنظم السعودي على التفتيش الوقائي نصّ قد و 
إىل   املن يقوم ابلقبض استنادً ) أنَّ اجلزائية  اتجراءاإلوالعشرين من الالئحة التنفيذية لنظام 

مقاومة،  ةالالزمة لتنفيذه، والتغلب على أيَّ  اتجراءاإلمن النظام أن يتخذ  35 :أو 33 :املادة
  ة وله أن يُفتِّش املقبوض عليه؛ لتجريده من أيَّ  ،يف حدود ما تقتضيه الضرورة يف ضوء األنظمة

أسلحة، أو أشياء قد يستعملها يف املقاومة أو يف إيذاء نفسه أو غريه، وأن يضبطها، ويُدون 
          . ذلك يف احملضر(

 

م( الصادر 2003لسنة  95من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري )طبقا ألحدث التعديالت ابلقانون رقم:  37املادة:  - 1
عام  17من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت رقم:  58ادة: من امل 4م، والفقرة: 1950عام 150ابلقانون رقم: 

 م.19٦1لسنة  9من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين وتعديالته رقم  101م، واملادة 19٦0
 .10٦صمرجع سابق ضماانت احلرية الشخصية أثناء التحري واالستدالل للحليب،  - 2
 .  949املرجع السابق ص ،سرور ؛127صمرجع سابق اململكة البن ظفري، اإلجراءات اجلنائية يف  - 3
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مشروع،  على عملٍ  ةً مبنيّ  اإلداريدراكها عن طريق التفتيش إس اليت يتم تلبّ ال وتعّد حالُ 
هم من دانة املتَّ إ على ما يسفر عنه من أدلة يف أو  ،جيوز االستناد على هذا التفتيشفإنَُّه وابلتايل 

 .(1) املختصةالقضائية قبل السلطة 
الذين  -من غري رجال الضبط اجلنائي  -نيجيوز لألشخاص العاديِّ  : إنَّهُ وخالصة القول

 ،جبرمية ما اأن يقيدوا من حرية من يضبط متلبسً  ،اإلداريصالحية التفتيش  أسندت إليهم
من شأنه أن مينع املشتبه به من الفرار، وابلقدر الذي  جتاوز ما  معهدُث حي ابلقدر الذي ال

التأكيد الضرورة اإلجرائية، مع  حلالِ  ااستنادً  ،طية خمتصةيعينهم على تسليمه ألقرب جهة ضب
  ألنّ  ؛من قبلهم بقصد البحث والتنقيب عن ابقي أدلة اجلرمية اعدم جواز تفتيشه جنائي  على 
على وجه  -ات التحقيق اليت جيوز لرجل الضبط اجلنائي وحدهإجراءمن  جراءاإلهذا 

، كما األحوال اليت أجاز املنظم له فيها القبض على املشتبه بهعند  مارسته استثناءً  -اخلصوص
 ،إداريّ  عن طريق تفتيشٍ  جبرمية ما انشئ   تلبسٍ  ليه عن طريق إدراك حالِ إوّصل الدليل املتَ  أنّ 

 ا سبق.   مّ االستناد عليه يف اإلدانة كما تبنّي  يصحم  مشروعٍ  جراءإل مثرةً  يعدّ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

قضت حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية إبدانة شخص أجنيب قبض عليه عن طريق رجال اجلمارك أثناء قيامهم أبعمال  - 1
د هتريبها إىل داخل البالد، التفتيش اإلداري على احلدود، حيث عثر بداخل سيارته على كمية كبرية من اخلمور املسكرة بقص

، ه 13/2/1435( واتريخ 3514٦742ه  قرار االستئناف رقم )1435جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن وزارة العدل لعام 
 (.11/413، )888منشور ابلرقم التسلسلي: 
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 اين الفصل الث  
 التحقيقيف مرحلة  ألجنيبّ هم المتّ لجرائية احلماية اإل

تَ ق  التحقيق يف اللغة: مأخوذ من حقَ  وجعلته ووقفت على حقيقته  ،هُ َت األمر إذا تَ يَ ّقن  
َك فِّرِّينَۡ﴿ :-تعاىل-ل اق، االزمً  ااثبتً 

ۡٱل  ۡلََعَ َعَذابِّ
ۡٱل  ََۡكَِّمُة ت  َۡحقَّ ن  ( أي:  71:)الزمر ﴾٧١َوَل كِّ

: التصديق والتأكيد هوفن ذإَحّقَق مع فالٍن يف قضّية: أي َأَخَذ أق واَله، يقال: و ، ت  تَ ب ُ ت وث َ بَ وجَ 
 .(1)  والتثبيت

  .(2) مي هو: )إثبات املسألة بدليلها(يف الفقه اإلسالمبعناه العام والتحقيق 

)بذل اجلهد من خمتص هو:  -راسةلدِّ ا الذي هو حملم - شريعةالحقيق اجلنائي يف والتَّ 
 .(3) أو ينفيها( ،د التهمةمبا يؤكّ  شرعيٍّ  حمظورٍ  ت من صحة ما ينسب إىل املتهم من فعلِ للتثبم 

النظامية اليت تقوم هبا السلطة املخولة إبتياهنا نظاما،  اتجراءاإلجمموعة من : ويف النظام
: )جمموعة من اوهو أيضً  ،(4) هبدف التثبت من حقيقة اجلرمية املرتكبة والتوصل إىل فاعلها

املشروعة اليت تباشرها سلطات التحقيق قبل احملاكمة بقصد الوصول إىل احلقيقة عن  اتجراءاإل
 .  (5)رتكاب اجلرمية ونسبتها إىل فاعلها( ال املثبتةطريق التثبت من األدلة 

ريع اإلسالميّ وقد سبق يف هذه الدراسة أتصيل التحقيق اجلنائي يف    .(٦) التَّش 
 (7)عليه فعلها  تُ ملعاقبة من يثبُ  ؛إىل كشف حقيقة اجلرميةالتحقيق اجلنائي يهدف و 

عن طريق متابعة مرتكيب اجلرائم، والسعي لتوقيع اجلزاء عليهم،   ،ومحاية مصاحل اجملتمع بوجه عام

 

املعجم الوسيط، مرجع  ؛203صأساس البالغة مرجع سابق، ؛ 10/49لسان العرب،  ؛55املصباح املنري، مرجع سابق ص - 1
 الكل بنفس املادَّة: )حقق(. 188سابق ص

 48التعريفات للجرجاين، مرجع سابق ص - 2
 .  4بعنوان: تسبيب قرار التحقيق يف اجلرمية، ص ،عبد هللا آل خننيلدكتور.، حبث ل10جملة العدل، العدد: - 3
 .بتصرف، 19ص ،ه 1423 ،يف للعلوم األمنية، الرايضاملرشد للتحقيق والبحث اجلنائي للحويقل، أكادميية ان - 4
آل ظفري هذا التعريف بعد إضافته مصطلح )املشروعة( .، وقد رّجح د399صمرجع سابق غايل، إلدوار  اإلجراءات اجلنائية - 5

 .74ص ، مرجع سابقإىل مجلة: جمموعة اإلجراءات، اإلجراءات اجلنائية يف اململكة آلل ظفري
 .27-2٦ :من هذه الدراسة يُنظَر - ٦
 .54أصول التحقيق اجلنائي للعمر، مرجع سابق ص - 7
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وتقدمي ما  ،ه يف الدفاع عن نفسهحقّ  بضمانِ نفسه  ملتهمِ ا إىل حتقيق مصلحةِ  اكما يهدف أيضً 
  .  (1) ردَ عليه من أن هتُ  حلقوق اجملنِّ  محاية   اأيضً  هو، و قد يربئه

 : األمور امنه ،صاهنا النظام كثرية    يف هذه املرحلة حقوق   اوللمتهم عمومً 
م﴾ ن آدَ ا بَ منَ رّ كَ  دقَ لَ وَ ۞﴿ :-تعاىل–إنسانية، فقد قال  ل معاملةً امَ عَ ه يف أن ي ُ حقّ  .1

حيظر على )يف اململكة اجلزائية  اتجراءاإلت املادة الثانية من نظام ( كما نصّ 70:سراءإل)ا
ينة هِ أو املعاملة املُ  ،عذيب، وحيظر كذلك تعريضه للتّ أو معنواي   إيذاء املقبوض عليه جسداي  

  للكرامة(. 
اثبت يقينا، واليقني ال  ابراءة ذمته، وهذ اإلنساناألصل يف  ألنّ  ؛يف افرتاض براءته احلقّ  .2

احلادية  :كما نصت الفقرة األوىل من املادة،  (2) له  بيقني ماثلٍ إاّل  غريَّ يزول ابلشك، وال يُ 
)كلم شخص متَّهم جبرمية  أنَّهُ  م على1948 اإلنسانمن اإلعالن العاملي حلقوق  ةَ عشر 

يف حماكمة علنية تكون قد ُوفِّرت له فيها مجيُع  إىل أن يثبت ارتكابُه هلا قانوانً  ايُعترَب بريئً 
 الضماانت الالزمة للدفاع عن نفسه(.

 اتجراءاإلمن نظام  ٦5 :وهو ما نصت عليه املادةاحلق يف استعانته مبن يدافع عنه،  .3
  .حلضور التحقيق..( أو حمام ،)للمتهم حق االستعانة بوكيل أنَّهُ ململكة على ابِ اجلزائية 

ريع اإلسالميّ  هاوق والضماانت اليت كفلَ وغري ذلك من احلق أنظمة أخذت هبا و  التَّش 
إىل أدىن   -القهريةو ة وطأة الطبيعة القاسية دّ هتدف إىل تقليص حِ  اليتاملستمدة منه، و اململكة 

على  سلبيةٍ  هلا من آاثرٍ وما  ،ات التحقيق اجلنائي على املتهمإجراءصف هبا تتّ اليت  - مكنٍ قدرٍ 
 . (3) تهحقوقه وحرايّ 

ة اجلنائية اخلاصّ  اتجراءاإلعلى  أدقّ  بشكلٍ  الضَّوء طُ ا كانت هذه الدراسة تسلّ ومل
فقد جرى تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، سيكون البحث يف أوهلا  ،ابألجنيب يف اململكة

أبرز حقوقه أثناء عقد تلك  عنو  ،حقيقعن احلماية اجلنائية لألجنيب أثناء جلسات التَّ 
احلديث عن هذا  تاجللسات، واثنيها عن تفتيش األجنيب يف مرحلة التحقيق، وإن كان قد 

 وأكثر تفصياًل  ،بشكل أكربفيه التوسع  يكونُ زء منها اجل ا، إال أنه يف هذسابًقا جراءاإل

 

 .9محزة محزة، مرجع سابق ص - 1
الوجيز يف إيضاح القواعد الفقهية للبورنو، دار الرسالة العلمية بسوراي، ؛ 50األشباه والنظائر البن النجيم، مرجع سابق ص - 2
 . 179وص 1٦٦، ص5ط
 .112ن، مرجع سابق صعبد احلميد احلرقا - 3
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وما  ،ا آخرها فسيتم فيه حبث اآلاثر النظامية املتعلقة ابألجنيب يف مرحلة التحقيق، أمّ يضاحاإو 
من قبل اجلهة املختصة ه ر ضدّ اشَ بَ ات ت ُ إجراءقد خيتلف فيه عن غريه من مواطن اململكة من 

 .(1)ابلتحقيق 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

خول املنظم السعودي إجراء التحقيق اجلنائي واالدعاء العام يف الغالب األعمِّ من اجلرائم اليت ترتكب على إقليم اململكة إىل  - 1
ابة العامة من نظام اإلجراءات اجلزائية على أنَُّه ) تتوىل هيئة التحقيق واالدعاء العام "الني 13)النيابة العامة( حيث نصت املادة: 

مي حاليا" التحقيق واالدعاء العام طبقا لنظامها والئحته ( وقد ت تعديل مسمَّاها مؤخرا إىل )النيابة العامة( مبوجب األمر امللكي الكر 
(  من نظام هيئة التَّحقيق واالدعاء العام سابقا ) النيابة العامة حاليا 3ه ، كما نصت املادة: 22/9/1438( واتريخ 240)أ/ :رقم

ه  على مجيع اختصاصاهتا، ومنها ما جاءت به الفقرة ) أ ( 24/10/1409( واتريخ 5٦)م/ :الصادر ابملرسوم امللكي الكرمي رقم
 ه .   13/4/143٦( واتريخ 31)م/ :من نفس املادة : التحقيق يف اجلرائم، وقد ت تعديل املادة مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم
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 املبحث االول
 حقيقأثناء جلسات الت   هم األجنيبّ احلماية اإلجرائية للمتّ 

 أنَّهُ  اجلزائية على اتجراءاإلت الفقرة األوىل من املادة األوىل بعد املائة من نظام نصّ  
)جيب على احملقق عند حضور املتهم ألول مرة للتحقيق أن يدون مجيع البياانت الشخصية 

 ،ويبلغه ابلتهمة املنسوبة إليه، ويثبت يف احملضر ما يبديه املتهم يف شأهنا من أقوال ،اخلاصة به
ا عليه،  ه بغريه من املتهمني، أو الشهود، ويوقع املتهم على أقواله بعد تالوهتهَ وللمحقق أن يواجِ 

فإن امتنع أثبت احملقق امتناعه عن التوقيع يف احملضر وسببه(، كما نصت املادة الثانية بعد املائة 
)جيب أن يكون االستجواب يف حال ال أتثري فيها على إرادة املتهم يف  أنَّهُ  النظام على هذامن 

وال جيوز استجواب املتهم  ،وال استعمال وسائل اإلكراه ضده ،إبداء أقواله، وال جيوز حتليفه
  .خارج مقر جهة التحقيق إال لضرورة يقدرها احملقق(

املنظم السعودي أوجب على   أنّ يتبنّي  ، وبناًء عليهامن خالل هذه النصوص النظاميةو 
هم  متَّ لِ أخرى يف نسبة واقعة لعدم اخللط  ؛احملقق تدوين مجيع البياانت الشخصية اخلاصة ابملتهم

ما ت يف حمضر التحقيق ثبِ م به، وأن يُ كما أوجب عليه ضرورة تبليغه مبا اهتمِ ،  اوإن تشاهبت آخر
 إجراءاملنظم على ضرورة أن يقرتن  ليه، كما نصّ إل تتعلق ابلتهمة املنسوبة ايديل به من أقو 

أو من  ،ابإلكراهِ امه د من اهتّ  مبا يعضّ ديل حت ال يُ تِه؛ ال أتثري فيها على إراد الٍ حباالستجواب 
 . رادتهإابب الفكاك من الضغوط النفسية أو اجلسدية اليت قد تواجهه عند التأثري على 

كما ،  َمعهُ  كراهٍ إأو استعمال وسائل  ،من عدم جواز حتليفه اأيضً   النِّظامُ دهُ ما أكّ  ذاوه 
رة اليت  يف حاالت الضرو جهة التحقيق إاّل  عدم جواز استجواب املتهم خارج مقرّ نّص على 

يتم استجواب املتهم يف أن ومثال ذلك ، ن ذلك يف حمضر التحقيقعلى أن يدوّ  ،يقدرها احملقق
وحتت عنايتها، فبإمكان احملقق  إلشراف جهة طبية املتهم خاضعً يكون اأو أن  ،مقر توقيفه

 .(1) استجوابه ابملكان الذي يكون فيه حينها
عشرين ساعة اليستجوب املتهم خالل األربع و ويف مجيع األحوال جيب على احملقق أن 

 اتجراءاإل أنّ  اأيضً  تبنّي ومن خالل هذه النصوص النظامية ييه، لإ األوىل من وقت وصوله 

 

إذا وجد احملقق ضرورة الستجواب املتهم خارج مقر جهة  -1الالئحة التنفيذية للنظام على اآليت:  من 73نصت املادة:  - 1
على اجلهة املوقوف لديها املتهم نقله إىل مكان  - 2فيدون ذلك يف حمضر التحقيق.  -وفقا للمادة الثانية بعد املائة –التحقيق

 واب يف مقرها.استجوابه، وتسهيل مهمة احملقق إذا قرر إجراء االستج
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االستجواب  :الهلا هيخِ  اوتكون غالبً  ، جبلسات التحقيق اوثيقً  صل اتصااًل اجلنائية اليت تتّ 
  .(1) ومساع الشهود ،واملواجهة

: ما يكون ، واجلوابُ ابَ وَ ب اجلَ لَ ، أي: طَ بَ وَ ج  تَ س  اِ  منواالستجواب يف اللغة العربية: 
ۡقَرِّيٌبۡ ﴿ :-تعاىل-أو دعوى، ومنه قوله  ،أو دعاءٍ  على سؤالٍ  ارد   ِّ

ۡفَإِّّن  ِّ ۡعِّبَادِّيَۡعّن  لََك
َ
َۡسأ ِإَوذَا

َۡدََعنِِّۖۡ ۡإِّذَا اعِّ َوَةۡٱدلَّ يُبَۡدع  جِّ
ُ
ۡيَر ُشُدونَۡأ ۡلََعلَُّهم  ِۡبِّ

مِّنُوا  ُؤ  َۡوۡل  َۡلِّ
يبُوا  تَجِّ ويف ، (2) (18٦:)البقرة ﴾١٨٦فَل يَس 

مناقشته  ومطالبته إببداء رأيه فيها، مثّ  ،ليهإى عليه ابلتهمة املنسوبة عَ )مواجهة املدّ النظام هو: 
 . (3)كمحاولة للكشف عن احلقيقة(   ،هيف األدلة القائمة ضدّ  تفصياًل 

 ؛تفصيليةً  ه، ومناقشته فيها مناقشةً لَ ب َ ة القائمة قِ هم ابألدلَّ جماهبة املتَّ  هنّ إ عن ُه: اوقيل أيضً 
 .(4) اء االعرتافلينفيها إن كان منكرا، أو يعرتف هبا إذا ش

يف أمور التهمة وأحواهلا  مستفيضةً  تفصيليةً  مناقشة املتهم مناقشةً ه: أنّ  اف أيضً رِّ وعُ 
و أللتهمة،  اه من أدلة وشبهات كيما يفندها إن كان منكرً وظروفها، وجماهبته مبا يقوم ضدّ 

 .(5) االعرتافذا شاء إيعرتف هبا 
عى عليه( وهو ما يستخدم يف غالب من التعريف األول اختيار مصطلح )املدّ  ويظهر

مصطلح  االدعاوى واخلصومات اجلنائية فيستخدم دائمً ا يف احلال مع الدعاوى غري اجلنائية، أمّ 
 عند احلديث عن النظام اجلنائي.  ااألكثر استخدامً )املتَّهم( وهو األصوب األنسب 

مجيع التعريفات  ، كما أنّ بعيدٍ  ا التعريفان اآلخران فهما متقارابن ومتشاهبان إىل حدٍّ أمّ 
لدى   فى بداهةً ، وإن كان ال خيَ جراءاإلمن حتديد اجلهة املختصة إبتيان هذا  ت  لَ السابقة خَ 

عند حديثهم عن  ادائمً م يشريون إليه ، السيما وأهنّ جراءاإلهبذا  فقهاء النظام من هو املختصّ 
تقوم مبقتضاه جهة  إجراء لالستجواب هوَ  املختارالتعريف   أنّ ات التحقيق اجلنائي، إاّل إجراء

 وابلشمهودأبدلتها  تهليه، ومواجهإناقشة املتهم مناقشة تفصيلية عن التهمة املنسوبة التحقيق مب
بعد التوصل إىل كامل  عليهِ أو التأكد من ثبوهتا  ؛لتمكينه من نفيها عن نفسه ؛وابجملن عليه

   .بكافة األدلة املشروعةاحلقيقة 
 

 التَّنفيذيَّة. ته من الئح 20املادة:  اإلجراءات اجلزائية؛ من نظام 34املادة:  - 1
 .283لسان العرب، مادة )جوب( ص ؛145-144املعجم الوسيط، مادة )َجوب( ص - 2
 .4٦0فوزية عبد الستار، مرجع سابق ص - 3
 .بتصرف ،434مرجع سابق ص ،رؤوف عبيد - 4
 .43٦أمحد عوض بالل، مرجع سابق ص - 5
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األخري  ألنّ  ؛عن سؤال املشتبه به أثناء عمليات االستدالل اواالستجواب خيتلف متامً 
إىل املشتبه  هٍ موجّ  د طلب توضيحٍ ن كونه جمرّ عرج خيال  والتحقيق، فهة يف عمليَّ  ق  تعمّ ليس فيه 

يف  استفاضةٍ  وأ دون تفصيلٍ  ،عن الواقعة يلاألوّ وتدوين جوابه  ،به ِبصوص اجلرمية املرتكبة
 زة.  ة املضبوطة واحملرَّ ودون اخلوض يف األدلّ  ،النقاش

اليت تكون أثناء عقد  اتجراءاإله خيتلف عن املواجهة اليت هي أيضا من كما أنّ 
همني يف نفس الواقعة اجلرمية، أو هم بغريه من املتَّ مواجهة املتَّ  :انظامً هي و جلسات التحقيق، 

اوختتلف عن االستجواب  ؛(1) عليهبغريه من شهدوا  أو أكثر  ،بدليلٍ ِتِه تتمثل يف مواجه ألهنَّ
ويف املقامة ضده،  ميع األدلةجب فيكون مبواجهته، أما االستجواب وليس كلها من أدلة االهتام

كمي، حيث املواجهة ابالستجواب احلُ  إجراءهذا الصدد رأى بعض فقهاء النظام تسمية 
 : (2)  كاآليتإىل قسمني: حقيقي وحكميٍّ  هُ قسمو 

ليه أبسلوب تفصيلي، ومواجهته إاالستجواب احلقيقي: مناقشة املتهم عن التهمة املنسوبة  .1
 جبميع األدلة القائمة ضده.

 أدلواة املتهم بغريه من املتهمني أو الشهود، ومقارنة أقواله مبا االستجواب احلكمي: مواجه .2
امه عليه واليت  د من اهتِّ مبجرد عرض أقواهلم اليت تعضّ  مبه، سواء ابستحضارهم أمامه، أ

م عليه الرد عليهم مبا يدحض أقواهلم، فإن مل يطلب احملقق من ، وحتتّ توقعه يف موقف حرج
املواجهة إىل  إجراءهمني أو الشهود فإننا خنرج من دائرة غريه من املتَّ املتهم الرد على أقوال 

    . (3) همنيمجيع املتَّ  مع ا مجاعي  دائرة االستجواب الذي أيخذ شكاًل 

 ، إاّل ان عن حقيقة واحدةٍ االستجواب واملواجهة مصطلحان يعربِّ  خر أنّ البعض اآل ويري
جهة بني هم و ل لقاء بني املتّ وّ أاالستجواب هو  املنّظم فّضل الفصل بينهما بقصد أنّ  أنّ 

حقة ا املواجهة فهي جلسات التحقيق الاّل ه، أمّ ضدّ  لقائمةفيه مواجهته ابألدلة ا التحقيق تتمّ 
ن قد توافرت يف مل تك د من أدلةٍ جِ هم، بقصد مواجهته مبا استُ ق ابملتّ ل لقاء مجع احملقّ ألوّ 
 . (4) واجهتهما األوىلم

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  101( من املادة: 1الفقرة ) - 1
 .1018-1017صمرجع سابق الوسيط يف قانون اإلجراءات لسرور،  - 2
 . 438صمرجع سابق غايل، إلدوار اإلجراءات اجلنائية  - 3
 .250اإلجراءات اجلنائية أتصيال وحتليال لرمسيس هبنام، ص - 4
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بعة على ات متّ إجراءع عنهما من وما يتفرّ - من يدقِّق النَّظر يف تفسري املصطلحنيو 
ال يشرتط ف ،من أعمال االستجواب املواجهة عمل   يتوصل إىل أنّ  -ميادين الواقع العملي

التحقيق من عملية خلو و ، هودهمني أو الشم مواجهة املتهم بغريه من املتَّ  االستجوابلكمال 
جوازي يدخل ضمن دائرة  إجراءاملواجهة  نّ أ، السيما و (1)  املواجهة ال جيرّه إىل دائرة البطالن
 .السلطات التقديرية جلهة التحقيق

اجلزائية  اتجراءاإلمن نظام م يف الفقرة األوىل من املادة األوىل بعد املائة املنظّ  نصّ وقد  
ما  اهذه العبارة حتديدً  يفهمني، و هم بغريه من املتَّ ق أن يواجه املتَّ للمحقّ  على أنّ يف اململكة 

ا، بل جاءت من ابب ختيريه بني أن أييت هب ،املواجهة جراءيشري إىل عدم وجوب إتيان احملقق إل
الغالب من الناحية   أنّ االستجواب، إاّل ، كما جيوز له البدء به قبل ا فاألمر جوازي  عهدَ و يَ أ

وتفنيد التناقض  ،حقق من صحة األقوالهبدف التَّ العملية أتخري املواجهة ملا بعد االستجواب 
 .  (2) بينهافيما 

عمليات االستجواب يف  ىحدإهود أو الشم  ،همنيهم بغريه من املتَّ كانت مواجهة املتَّ   وملا
ت لالستجواب يف هذه املرحلة رَّ قِ حقيق، فإن املنظم أحاطها بنفس الضماانت اليت أُ مرحلة التَّ 

 : الضَّماانت اآلتية وهي

دته املادة السادسة من قبل جهة التحقيق دون غريها، وهذا ما أكّ حبق املتهم ر اشَ بَ أن ي ُ  .1
حد رجال الضبط أ)للمحقق أن يندب كتابة  إذ فيها اجلزائية اتجراءاإلون من نظام والستم 

( مع عدم إغفال استجواب املتهم ..ات التحقيق عدا إجراءمن  معنيٍ  جراءاجلنائي للقيام إب
واليت تصل  ،الضرورة اليت قد تواجه رجل الضبط املنتدب للقيام أبعمال التحقيق حالِ 

رجل الضبط اجلنائي   أي –ن استجوابه إىل خشية فوات الوقت، بشرط أن يكو  أحياانً 
يف كشف احلقيقة، ويكون تقدير   اب له والزمً دِ ابلعمل الذي انتُ  ملتهم متصاًل ا -املنتدب 

لتقديرية وحتت إشراف جهة لسلطة رجل الضبط اجلنائي ا االوقت الذي خيشى فواته خاضعً 
 .(3) التحقيق

 

 .102صمرجع سابق لقحطاين، ا سعد - 1
 .215احلرقان، مرجع سابق ص ؛211مدين اتج الدين، مرجع سابق ص - 2
 من الئحته التَّنفيذيَّة.  45، واملادة: اإلجراءات اجلزائية من نظام ٦7املادة:  - 3
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، وحقه يف عدم جواز عزله عن (1) للدفاع عنه أو حمامٍ  حق املتهم يف االستعانة بوكيلٍ  .2
و وكيله من االطالع على األوراق أ، ومتكني حماميه (2) و وكيله أثناء التحقيقأ ،حماميهِ 

 .(3) اخلاصة ابلتحقيقواملستندات 
يف حتليفه  ألنَّ  ؛(4) إكراهه على االعرتاف وأو حتليفه أهم عدم جواز التأثري على إرادة املتَّ  .3

 ،من العقوبة اخوفً  أمرين: فإما أن حيلف كاذابً  نلن خترج ع تهن نتيجرادته، مث إإأتثريا على 
وهو ما يضّر به وحيمل على إدانته،   ،ابحلقيقة ا أن يقرّ ، وإمّ ا أي ابُه الشارع احلكيموهو مّ 
رها الضرورة اليت يقدّ   يف حالِ التحقيق معه خارج مقر جهة التحقيق إاّل  اأيضً وز جي كما ال
 . (5) احملقق

ويف هذا منع ، (٦) تالوهتا عليه وأخذ مصادقته عليهاتدوين أقوال املتهم يف حمضر التحقيق و  .4
 .إضافة كالم أو عبارات مل تصدر عن هُ  أو ،للتزوير 

أو ال جييد  ،ال يفهم اللغة العربية، وال يتكلَّمهايتقن لغة املتهم األجنيب الذي  مرتجمٍ  حضورُ  .5
ذو طبيعة   إجراءنه أ يثبتُ  أثناء التحقيقاالستجواب قواعد سري يف  ، وابلتَّدقيقِ (7) قراءهتا

ات إجراءمن  إجراءسنجد أنه  ،ليه من انحية احملققإنا لو نظران مزدوجة، مبعىن أدق فإنّ 
لدى  فاعمن أقوى وسائل الدِّ  فسنجده وسيلةً  ،هممن انحية املتَّ  نظران إليهِ ثبات، وإن اإل
هو واجب على ن إذ، ل حبقههم، فهو الطريق الذي حيافظ فيه على مبدأ الرباءة املتأصِّ املتَّ 

 . (8)للمتهم بصفته وسيلة دفاع  ثبات، وحق  إ إجراءُ ؛ ألنَُّه احملقق
وعند احلديث عن وجوب االستجواب من جهة احملقق نستحضر ما نصت عليه املادة 

)وجيب على احملقق أن يقوم ابلتحقيق يف مجيع  يف اجلزائية اتجراءاإلاخلامسة والستون من نظام 
وله يف غري هذه اجلرائم أن يقوم  ،ملا هو منصوص عليه يف هذا النظام ااجلرائم الكبرية وفقً 

هم ا إذا وجد أن ظروفها أو أمهيتها تستلزم ذلك أو أن يرفع الدعوى بتكليف املتَّ ابلتحقيق فيه
 

 . اإلجراءات اجلزائيةنظام من  ٦5املادة:  - 1
 . السابق نفسهنظام المن  70املادة: - 2
ه  واليت نصت على أنَّ )على احملاكم 28/7/1422( واتريخ 38)م/ :من نظام احملاماة الصادر ابملرسوم امللكي رقم 19املادة: - 3

وديوان املظامل واللجان املشار إليها يف املادة األوىل من هذا النظام، والدوائر الرمسية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي 
 (...اخل حقيقالتسهيالت اليت يقتضيها القيام بواجبه، وأن متكنه من االطالع على األوراق وحضور الت

 ه  القاضي مبنع أخذ االعرتاف ابلتعذيب واإلكراه أثناء التحقيق. 23/2/1405 بتاريخ( 277/8: )الكرمي رقم األمر السامي - 4
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  102املادة:  - 5
 . السابق لنظاملالئحة التَّنفيذيَّة المن  72املادة:  - ٦
 . ذاهتاالئحة المن  72( من املادة: 1الفقرة ) - 7
 .439أمحد عوض بالل، املرجع السابق ص ؛1019سرور، املرجع السابق ص - 8
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 على احملقق يف اجلرائم الكبرية واجب   إجراء   مام احملكمة املختصة(، فهو إذنأابحلضور مباشرة 
، كما أجاز املنظم له يسريةفيما عداها من أنواع اجلرائم ال ، وجوازي  (1) اليت تستوجب التوقيف

  احملكمة املختصة.  أمام مباشرة واملثول هم ابحلضور ف املتَّ ويكلّ  ،عوىالدَّ  أن يرفع
واليت ترتبط جبلسات التحقيق   اأيضً اجلنائية يف مرحلة التحقيق  اتجراءاإلومن 

  .مساع الشهود إجراء كاالستجواب واملواجهة
شهد الرجل على كذا، وفاعلها: شهيد تقول منه:  ع  اطِ قَ  رَب  يف اللغة هي: خَ  هادةوالش

 :-تعاىل -قوله هه، ومنرَ هَ ظ  أَ ه وَ مُ علَ وشاهد، ويقال: شهد الشاهد عند احلاكم، أي: بنّي ما يَ 
(، ومجعها: 2٦ :َفَصَدَقت﴾ )يوسف ﴿َوَشِهَد َشاِهد  ِمن أَهِلَها ِإن  َكان َقميُصُه ُقدَّ ِمن قُ ُبلٍ 

 . (2) ود  هُ وشُ  اد  هَ ش  أَ 
، (3) لغري على آخر(ا حبقٍ  ،يف جملس القاضي هابلفظ يانٍ عن عَ  بار  خ  )إِ  فقًها:الشهادة و 

عن الغري تتعلق ابجلرمية ومرتكبها من  دالء مبعلوماتٍ اإل: يف النظامأثناء عمليات التحقيق  هيو 
بطريقة مباشرة أمام سلطة  أو أدركه حبواسه األخرى ،أو مسعهُ  ،خالل ما شاهده الشاهد

 . (4) التحقيق

ا تصدر من  وختتلف الشهادة عن البالغ والدعوى واالعرتاف واإلقرار من حيث أهنَّ 
مان عوى فهما يقدَّ أو الدَّ  ،أحد أطرافها، ِبالف البالغ وال يعدّ  ،ليس هلا صلة ابلواقعة طرفٍ 

اإلقرار واالعرتاف يصدر  ، كما أنّ نفسه صاحب حقٍّ  ن يظنّ أو مّ  ،من الشخص املعتدى عليه
    ثبات احلق على نفسه.  إمن املتهم أو املدعى عليه بقصد 

ة ات جنائيَّ إجراءع من وربطه مبا يتفرّ  ،األجنيب الذي هو حمل الدراسةوابلعودة إىل املتهم 
توجب  اتجراءاإلهذه  ، جند أنّ سابًقاها نَاا قد بي َّ حقيق اجلنائي كنّ عند عقد جلسات التَّ 

احلاجة  ه يف أمسّ بل إنّ  –أي األجنيب  – همنيعن هذا النوع من املتضماانن ال انفكاك منهما 
ه يف االستعانة مبن متكينه من حقّ : أوهلماإليهما مع هذه املرحلة من مراحل اخلصومة اجلنائية، 

يدافع عنه، السيما وأنه يف الغالب جيهل ما هي عليه أنظمة الدولة، وإن كان ال يعذر جبهله 
 

ه  املتضمن تعداد كافة اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف، وفقا ملا 10/٦/1435( واتريخ 2000قرار مسو وزير الداخلية رقم: ) - 1
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  112نصت عليه املادة: 

 .239لسان العرب، مادة )شهد( ص - 2
 . 111معجم التعريفات للجرجاين، مرجع سابق ص - 3
 .428مرجع سابق ص ،رؤوف عبيد ؛434غايل، مرجع سابق صإلدوار اإلجراءات اجلنائية  - 4
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عامة الناس ى على ختف أمورٍ و معها من ضماانت  رَ رّ قَ اجلنائية وما ت َ  اتجراءاإليف   أنّ هذا، إاّل 
 !  هي احلال عند حديثنا عن األجنيب من املواطنني، فكيف

لينقل أقواله بلغة يفهمها املختص  ؛أثناء جلسات التحقيق ه يف حضور مرتجمٍ واثنيهما: حقّ 
أو يديل مبا  ،ا هو فيهمّ  اه بذلك يلقى خمرجً ليه، لعلّ إابلتحقيق معه، ويرتجم له األسئلة املوجهة 

 يفهمه ميضي على صحة ما مل   وأ ،ق، وحت ال يصادِ التهمة عن نفسه ويدَرأُ  براءتهمن د عضّ ي
ويرتجم  ،ات أخرى مل يكن ليصلها لو كان جبانبه من حيامي عنهإجراء، فيجّر نفسه إىل ييهعِ ويَ 

 أن يكون عليها.  هللاله احلال اليت شاء 

الضماانت هذه خرتت أن تكون ا املبحث إىل مطلبني، و وعليه فقد جرى تقسيم هذا 
ا، فأّوهلما: متكني املّتهم األجنيب من االستعانة بوكيل أو حماٍم للّدفاع عنه، والثاين: هلم نَ ويعنا

 .الرتمجة للمتهم األجنيب أثناَء جلساِت الّتحقيق
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 املطلب األول
 للدفاع عنه و حمام  أشرعي  بوكيل  ستعانة من اال هم األجنيبّ متكني املتّ 

بعضكم أن يكون أحلن حبجته من  كم ختتصمون إيّل، ولعلّ ا أان بشر، وإنّ : )إمنّ  قال
، فإمنا  فأقضي له على حنو ما أمسع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فال أيخذه ؛بعضٍ 

أن بعض املتخاصمني قد  ، ويف هذا احلديث الشريف بنّي (1) أقطع له قطعة من النار(
وإن كان ليس  ،قناع حبجتهِ اإل من تمكنتكون حجته أقوى وأبلغ وأفصح من خصمه، في

بصاحب حٍق؛ لِما آاته هللا من علم وفصاحة وبالغة، وهو ماال يرضاه ديننا احلنيف الذي أمر 
ئ على تقدمي ما يرب  يف تقدمي حجته غري قادرٍ  اضعيفً  املتهمابلعدل وهنى عن الظلم، فإن كان 

االستعانة بغريه من هو أقوى منه يف ذلك للدفاع عنه، فنحن عندها أمام من ن كّ ساحته، ومل ميَُ 
وتفكيك  ،اعليه ما يعرض كلِّ استيعاب   ئيةالقضا السلطة من واجبات ألنّ  ؛هطريق لظلمالأول 

لعدل، وهو ماال ميكن ابِ  احلكمِ  يتم التوصل إىل حتمجيع مالبساته وما قد يعرتيه من غموض؛ 
الوقائع واألدلة ابلطرق الشرعية والنظامية   ،على إيضاح هم غري قادرٍ ذا ما كان املتّ إل إليه و الوص

 اليت تكون يف الغالب يسرية على غريه من ذوي املعرفة واالختصاص .

رضي  يف قبول نكاح ميمونة  ل أاب رافعٍ أنه وكّ   هُ روي عن   يف مشروعية التوكيلو 
  .(2)ليشرتي له أضحية ؛  ووّكل عروة البارقيّ ، هللا عنها

كان يقول: ،   عند أيب بكر الصديق أخاه عقياًل  لوكّ أنه   عليّ كما روي عن 
عند عثمان  هللا بن جعفر ل ابن أخيه عبدوكّ  كما،  )ما ُقِضَي له فلي، وما ُقضَي عليه فعَلي(

 (3)يضا أ.  
وكيل على أبواب القضاة، من لدن رسول هللا جاء يف املبسوط: )جرى الرسم على التّ و 

  ِهم  املتّ وإن كان األصل أن يتوىّل  ،(4)ر( وال زجر زاجِ  رٍ إىل يومنا هذا، من غري نكري منك
على جواز االستعانة بوكيل   لة واضحةدال فيه هما سبق مجعُ   أنّ فاع عنها، إاّل ة الدِّ ه مهمّ نفسُ 

 

 .7/583 :الُبخارّي بشرح الفتح :ظُري  ، ا٦9٦7ِبرقم:  -كتاب احليل- احلَديُث صحيح ، فقد أخرَجهُ البخاري يف َصحيِحهِ  - 1
ه ، 141٦ ،1تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري للحافظ ابن حجر، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر، ط - 2
3/111. 
 ،1طشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي لإلمام الزركشي احلنبلي، حتقيق: عبد هللا اجلربين، مكتبة العبيكان للنشر ابلرايض،  - 3

 .141ه ، ص1413
  .19/4ه ، 1409:بريوت، ط ،لإلمام السرخسي، دار املعرفة للطباعة والنشر - 4
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السلطة  مهم أماجِ جَ إيضاح حُ  علىمث إّن مقدرة األشخاص يف مرحلة اخلصومة،  هللدفاع عن
 -عز وجل-ما منحهم هللا  قدر، وبوفكري يّ علمخمزون ختتلف حبسب ما لديهم من  القضائية

ريع اإلسالميّ درجات معرفتهم أبحكام  امن فصاحة وبالغة، كما تتفاوت أيضً  قواعد  و  ،التَّش 
، رتوتطوّ  اتجراءاإلرت فيه ، ال سيما يف الوقت احلايل الذي كثُ وأصوهلا التقاضيات إجراء

معها متكينهم من االستعانة أبصحاب  حُيتِّمُ على العامة من ذي قبل، ما  اأصبحت أكثر تعقيدً و 
 .(1) للحق اللعدالة وإحقاقً  صيانةً  ؛راية واملعرفة يف اجملالالدّ 

ن مّ  هبذا العلم ودرايةٍ  معرفةٍ كان القصد من وراء التوكيل يف اخلصومات ملن هم أهل   وملا
على الوصول  وبسط العدل ومعاونة القضاةِ  السعي إلحقاق احلقّ  :منهم يف ذلك هو هم أقلّ 

عنه،   عَ  يدافِ من توكيل غريه حّت  هم األجنيبّ إىل احلقيقة، صار من ابب أوىل أن مُيّكن املتّ 
 ها: ة من أمهّ عدّ  العتباراتٍ 

يف البلد اليت  ات اجلنائيةاحملاكمأصول و  ،ات التحقيقجراءمن جهله إب ب على الظنّ ما يغلُ  .1
 ها.علييقيم 

 اللغةالثقافة و ته أثناء التحقيق معه؛ الختالف ئَ ل إىل تربِ حيمِ ا قد عدم قدرته على التعبري عمّ  .2
 . اليت يتكلمها عن اللغة اليت حُيقَّق معه هبا

ريع اإلسالميّ  وبعد أن أقرّ  اجملتمع الدويل به   ا، اندى مؤخرً ُوجوِدهِ هذا احلق منذ  التَّش 
ريع اإلسالميّ  يف كغريه من احلقوق اليت سبق ، وأمجعت الدول على أن تتضمن تقريرها التَّش 

َتضَمُنه للمتهم، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من  وقواعدَ  اأنظمتها اإلجرائية نصوصً 
الذين يتعرضون ألي  من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص املبدأ السابع عشرَ 

حيق للشخص احملتجز أن حيصل على مساعدة أنَُّه ) أو السجن ،شكل من أشكال االحتجاز
ه التسهيالت  حمام، وتقوم السلطة املختصة إببالغه حبقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر ل

  .(2) (هاملعقولة ملمارست
ت الفقرة فنصّ والئحته التنفيذية، اجلزائية  اتجراءاإلنظام  على هذا احلقّ  نصّ  وقد

للدفاع عنه  أو حمامٍ  هم يف أن يستعني بوكيلٍ متّ  كلّ   األوىل من املادة الرابعة من النظام على حقّ 
 ت املادة اخلامسة والستون من ذات النظام على أنّ يف مرحليت التحقيق واحملاكمة، كما نصّ 

حلضور التحقيق، والفقرة الثانية من املادة التاسعة  أو حمامٍ  يف االستعانة بوكيلٍ  هم احلقّ للمتّ 
 

 .348أصول التحقيق اجلنائي للعمر، مرجع سابق ص - 1
 م.1988ديسمرب  9 واتريخ (173/43رقم: )اعتمدت ونشرت على املأل بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  - 2
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دت ات التحقيق، كما أكّ إجراء يف أن حيضرَ  لوكيل املتهم أو حماميه احلقّ  على أنّ ُه ني من  والستِّ 
ات أو حماميه أثناء جلس هم عن وكيلهق أن يعزل املتّ املادة السبعون من النظام أنه ليس للمحقّ 

، وأّكد فيها يف اململكةنظام احملاماة ت على ذلك أيضا الالئحة التنفيذية لقد نصّ و التحقيق، 
 .(1) مرحلة التَّحقيق للمحامي الدفاع عن موكله يف املنّظم على أنّ 

يقال: وكيل ، و لقيوَم بهغري الإىل ابألمر  دَ عهَ أن يُ : كسرهاَو بفتح الواو  لغةً والوكالة 
 ول  كُ و  ُموِكَله قد وّكل إليه القيام أبمرِه، فهو مَ  ؛ ألنّ الذي يقوم أبمره، ومّسي وكياًل ، أي: الرجل

ۡٱل َوكِّيُلۡ..﴿ :-تعاىل–، ومنه قوله (2) إليه األمر َم َۡونِّع  ُ ۡٱَّللَّ بُنَا َۡحس  (،  173:ل عمرانآ) ﴾١٧٣َوقَالُوا 
 والوكالة هنا تعن، (3)هم احلِِ صَ مبَِ  مُ والقائِ ، هِ بادِ عِ شأِن  ريُ دبِ إليه تَ  ضُ وَّ فَ املُ والوكيل هنا مبعىن: 

 .  التفويض أيضا
من  يبَ نِ ، ومعناه أن يُ (4) (ةُ ابَ يَ ه الن ّ دُخلُ ثَله فيما تَ ف مِ صرم جائِز التّ  ةُ ابَ نَ تِ )اس   وفقًها الوكالُة:

يف أمور جتوز  ،تصرفاته ان جتوز أيضً غريه مّ  -كان أم أنثى  اذكرً  -اونظامً  اجتوز تصرفاته شرعً 
  -أو اجملنون مثاًل  غري املميز كالصيبّ   -، فيخرج من ذلك من ال جيوز تصرفهفيها هذه اإلانبة

األمور اليت ال جتوز فيها إانبة الغري كأداء  اكان أم موكال، كما خيرج عن التعريف أيضً   وكياًل 
فال يقوم غريه  ،ن هي عليهق ببدن ما تتعلّ ؛ ألهنّ على سبيل املثالأو الصيام أو الطهارة  ،الصالة

 .  (5) مقامه فيها
 التصرفِ  ا: )استنابة جائزِ أهنَّ  -الدراسة واليت هي حملّ  -اخلصومة يفالوكالة  تفَ رِّ قد عُ و 

فهي هبذا التعريف  (٦) (لدى قاضٍ  احلياةِ  حالَ  ه الذي تدخله النيابةُ دافعة غريه عن حقّ يف مُ  مثلهُ 
احلق الذي جيوز مطالبته والدفاع عنه عن طريق من ينيبه صاحب تقتصر على مدافعة الغري عن 

ه املدافعة أمام السلطة القضائية، ن تكون هذأو  ،لاحلق، شريطة أن يكون ذلك حال حياة املوكّ 
 . (7) ني  مَ ص  عن أحد اخلَ  عُ افِ دَ : املُ هوي امِ حَ ي، واملُ حامِ ة املُ هنَ غة: مِ ا احملاماة، فهي يف اللّ أمّ 

 

 ه . 8/٦/1423( يف 4٦49) :من الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة يف اململكة الصادرة بقرار معايل وزير العدل رقم 1/2الفقرة  - 1
 .  11/73٦لسان العرب بنفس مادة: )وكل(  ؛1055املعجم الوسيط مادة: )وََكَل( ص - 2
 1٦7ه:1422 ،2طتيسري الكرمي الرمحن للسعدي، دار السالم للنشر والتوزيع ابلرايض،  - 3
 .3/4٦1كشاف القناع للبهويت،   - 4
 . 7/202 ،املغن البن قدامة - 5
 آل خنني، بعنوان: الوكالة على اخلصومة وأحكامها املهنية يف الفقه اإلسالمي ونظام احملاماة السعودي، عبد هللا. حبث  للدكتور - ٦

 .  40ه ، ص1422عام  15 منشور مبجلة العدل العدد:
 .201صمرجع سابق املعجم الوسيط،  - 7
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)الرتافع عن الغري أمام احملاكم وديوان املظامل، واللجان املشكلة  املُحاماُة:ظام ويف النّ 
مبوجب األنظمة واألوامر والقرارات لنظر القضااي الداخلة يف اختصاصها، ومزاولة االستشارات 

شخص أن يرتافع عن  لكلّ  ا، وحيقّ ويسمى من يزاول هذه املهنة حماميً  ،ظاميةالشرعية والنِّ 
 .(1) نفسه(

د اسم مارسها يف جدول احملامني ويشرتط ملمارسة هذه املهنة يف اململكة أن يقيّ 
 : (2) آلتيةاملمارسني، كما يشرتط فيمن يقيد امسه هبذا اجلدول الشروط ا

اماة طبقا ملا تقضي به اجلنسية، وجيوز لغري السعودي مزاولة مهنة احمل أن يكون سعوديَّ   .1
 ات بني اململكة وغريها من الدول. االتفاق

ص أنظمة من أو شهادة البكالوريوس ختصّ  ،على شهادة كلية الشريعة أن يكون حاصاًل   .2
، أو دبلوم دراسات األنظمة من هامنهما خارجَ  أو ما يعادل أاي   ،إحدى جامعات اململكة

 معهد اإلدارة العامة بعد احلصول على الشهادة اجلامعية. 
ض هذه املدة أن تتوافر لديه خربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن ثالث سنوات، وختفَّ   .3

أو يف ختصص  ،للحاصل على شهادة املاجستري يف الشريعة اإلسالمية واحدةٍ  إىل سنةٍ 
  ،منهما، أو دبلوم دراسات األنظمة ابلنسبة خلرجيي كلية الشريعة عادل أاي  أو ما ي ،األنظمة

 ويعفى من هذه املدة احلاصل على شهادة الدكتوراه يف جمال التخصص. 
 أن يكون حسن السرية والسلوك، وغري حمجور عليه.   .4
رف أو األمانة، ما مل يكن قد ابلشَّ  ةٍ خملَّ  يف جرميةٍ  أو بعقوبةٍ  كم عليه حبدٍّ  يكون قد حُ أاّل   .5

 مضى على انتهاء تنفيذ احلكم مخس سنوات على األقل. 
   يف اململكة.  اأن يكون مقيمً   .٦

أو  هم األجنيب يف اململكة لوكيلٍ حبث مدى نظامية توكيل املتّ  ويف هذا املطلب سيتمّ   
أو انتهاء صالحيتها ملن ميلكها  -أي الشخص جمهول اهلوية -أجنيب، وأثر انعدام اهلوية حمامٍ 

هم األجنيب؟ وما مدى عن املتّ  وأتعابهُ  ل الدولة نفقات احملاميوكيل، وهل تتحمّ ة التَّ على نظاميّ 
همني من رعااي حقيق مع املتّ ة يف اململكة جللسات التَّ األجنبيّ  البعثاتفي ة حضور موظّ نظاميّ 

 بالدهم.   
 

 

 املادة األوىل من نظام احملاماة.  - 1
 .  سابقنظام الالمن  3املادة:  - 2
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 :يف اململكة اأجنبي  ي ا أو حمام وكيال   هم األجنيبّ مدى نظامية توكيل املتّ : لالفرع األو 
فه از تصرم ن جَ ه مّ يب جائز التصرف غريَ نِ ن يُ أاخلصومة تعن يف الوكالة  نّ أا سبق  مّ تبنّي 

ل إىل معىن مام السلطة القضائية، ومن خالل التعريف نتوصّ أه حال احلياة عن حقّ  دِّفاعِ يف ال
أثناء اخلصومة لدى السلطة عنه  الدِّفاعِ  يفصاحب احلق  املفوض منالوكيل ابخلصومة، فهو 

  أن يكون عاقاًل  اشرعً  هيشرتط في ، إاّل أنه (1)  اكان أم كافرً   ام أنثى، مسلمً أكان   ا، ذكرً القضائية
من موانع األهلية هتا مباشر ليس فيه ما مينعه من و نه من مباشرة اخلصومة، ذا صالحية متكّ  ،ميزا

ه يعرف متطلباتِ  :، أي(2) دهل العقد ويقصِ عقِ أن يكون من يَ  ايشرتط فيه أيضً كما ،  وعوارضها
  .ه وتبعاتهوواجباتِ 

ريع اإلسالمّي  كان  وملا فهو من ابب أوىل ال  نإذلكافر، انع من توكيل املسلم امل ميالتَّش 
يف حال انطبقت عليه الشروط  -ابملعىن احلديث هلذا املصطلح- األجنيب ميانع يف توكيل

أم من نظريه األجنيب، وهذا من اجلانب  ،ه من املواطنأكان توكيلُ  سواء  الشرعية السابقة، 
    الشرعي.  
أن توكيل األجنيب لغريه يكون م السعودي املنظّ  بنّي فقد  ،ظاميق ابجلانب النِّ ا ما يتعلّ أمّ 

جنيب الرتافع يف  أل ه ال جيوزأدق فإنّ  مبعىنً و فقط،  ةالسعوديحاملي اجلنسية على  امقتصرً 
 :  (3) اآلتية يف احلاالت إاّل  ،الدعاوى بعمومها داخل اململكة

 ،أو مؤسسةٍ  يف شركةٍ  اأو شريكً  ابصفته مالكً ، إذا كان يرتافع عن نفسه أو عن مصلحة له .1
  الدرجة الرابعة. أو األشخاص من ذوي القرىب حّت  ،أو أصهارهِ  ،أو يرتافع عن زوجهِ 

 ما. أو قيّ  اإذا كان وصي   .2
ه  نت املادة الثالثة منه على أنّ نظام احملاماة يف اململكة، حيث بيّ  اده أيضً وهو ما أكّ 

يشرتط فيمن يزاول مهنة احملاماة أن يقّيد امسه يف جدول احملامني املمارسني، كما يشرتط فيمن 

 

 .7/237 ،قدامةاملغن البن  - 1
 .5/489ه ، 1417 ،1طابكستان، ، اهلداية شرح بداية املبتدى للمرغياين، نشر إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية - 2
)ال ختل األحكام الواردة يف هذا القرار  :ه ، وقد جاء فيه9/2/1420( واتريخ 30) :قرار جملس الوزراء السعودي رقم - 3

 ملعقودة بني اململكة وأية دولة(.ابالتفاقات ا
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، مع جواز مزاولة هذه املهنة لغري  (1) اجلنسية  د امسه هبذا اجلدول أن يكون سعوديّ يقيّ 
 ات بني اململكة وغريها من الدول يف هذا الشأن. فاقَ السعودي وفق ما تقضي به االتّ 

ل أن يوكّ  -يف اململكة ةمن الناحية النظاميّ  -لألجنيبّ  ال جيوز : إنَّهوخالصة القول
م  املنظّ  زِ ، كما مل جيُِ السابق ا يفقريبً واليت بّيناها  ، يف احلاالت اليت استثناها النظامإاّل  ،مثله اأجنبي  

قة هبذا ات املتعلّ فاقت عليها االتّ  يف احلدود اليت نصّ أن ميتهن احملاماة إاّل  لألجنيبّ السعودي 
معظم التشريعات العربية  اأيضً ، وهذا ما دأبت عليه (2) الشأن بني اململكة وغريها من الدول

 .  (3) قة هبذا اخلصوصاملتعلّ 

نبي ا حظر توكيل األجنيبّ اجلدير ابلذكر أن وَ  الدولة املراد  نسية ع جبالتمتّ اشرتاط ، و مثله أج 
به يف  ا يعتدّ ه مّ  أنّ إاّل  ي اكلّ   هُ مينعُ  ماالفقه اإلسالمي يف  مل يكن  وإن  -هامزاولة مهنة احملاماة في

قة ابحلقوق والعلوم ذات أدرى وأقرب ألعراف بلده املتعلّ  املواطناحملامي  الوقت الراهن؛ ألنّ 
 معينةٍ  أبنواعٍ  أن تستقلّ يف  احلقّ دولة  لكلّ  ، كما أنّ يمني فيهااألجانب املقمن غريه من  الصلة

 .     (4) مزاولتهاغريهم من نع مبوحتصرها عليهم  ،من املهن ملواطنيها
 :وكيل يف اململكةة التّ على نظاميّ  تهاأثر انعدام اهلوية أو انتهاء صالحيّ : الفرع الثاين

قة بطالب املتعلّ  (5) األنظمة والتعليمات يف اململكةمبوجب  إنَّ من شروط عقد الوكالة
ه املعتربة وأن يكون حبالِ  ،ة لدى كاتب العدلأن حيضر بصفته الشخصيَّ  :عقد الوكالة )املوّكل(

 

قبل صدور نظام احملاماة يف اململكة كان جملس الوزراء السعودي قد أكد على منع األجنيب من مزاولة مهنة احملاماة  - 1
 ه .  12/7/1400يف  (11٦) :قرار جملس الوزراء املوقر رقم ؛واالستشارات الشرعية والنظامية

( على الالئحة التنفيذية 3/21) :ه  املتضمن إضافة مادة برقم5/5/1439( يف 1517) :قرار وزير العدل السعودي رقم - 2
لنظام احملاماة السعودي، ويكون نصها: )يقيد احملامي الذي حيمل جنسية إحدى دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف جدول 

ذا كان مرخصا له يف بلده مبزاولة مهنة احملاماة برخصة سارية املفعول، إص مبزاولة مهنة احملاماة؛ احملامني املمارسني، ويصدر له ترخي
 ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط املنصوص عليها يف النظام والئحته عدا شرط اإلقامة(.   

م، 2008لسنة:  197 :عدل ابلقانون رقمم وامل1983لسنة:  17 :من قانون احملاماة املصري رقم 13الفقرة األوىل من املادة:  - 3
من القانون  ٦م يف شأن تنظيم مهنة احملاماة أمام احملاكم يف دولة الكويت، واملادة: 19٦4 :لسنة 42من القانون رقم:  2واملادة: 

ادي رقم من قانون نقابتها  8م بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف شأن تنظيم مهنة احملاماة، واملادة: 1991 :لسنة 23 :االحتِّ
 م ابململكة األردنية اهلامشية.  1972 :لسنة 11النظاميِّني رقم: 

 .292ص ،3٦العدد:  ،منشور مبجلة العدل ل خنني،آ. عبد هللا كتورد لمقال بعنوان )شروط احملامي( ل - 4
، حبث بعنوان )عقد الوكالة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف كتاابت العدل ابململكة( حلماد احلّماد، منشور مبجلة العدل - 5

 .144، ص23العدد: 
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 هوية مقيم وإمَّاني، اهلوية الوطنية للسعوديِّ إما ر ما يثبت هويته، وهي ضِ ، وأن حيُ (1) اشرعً 
غري املقيمني يف اململكة، فوجودهم  جواز السفر لألجانب للمقيمني طوياًل يف اململكة، وإمَّا

      . فيها لغرٍض مؤقٍَّت كما سبق وذكرتُ 
عدل  تو املوقوفني فقد استحدثت وزارة العدل السعودية كتاابأما يتعلق ابلسجناء وفي

يقوم   ، حبيثلتوقيف ااألمنية اليت ُخصِّص هبا مقرم نسيق مع اجلهات متنقلة، كما قامت ابلتَّ 
من   سبق إن كان مثةَ أسبوع، أو حبسب التنسيق املُ  أو مرتني كلَّ  ،مرةً بزايرهتا كاتب العدل 

أو املوَثق  ،كاتب العدلالقيام بتوكيل غريه، فيقوم  ِبرغبتِه يف أو السجناء طالب من املوقوفني يُ 
ويف مكاتب  ،ل املقدمة من املوقوفني من داخل تلك الدورات طلبات التوكيإجراءابستكمال 

 . خمّصصة ومهّيأة هلذا الغرض
أن  تبنّي اهلوية، وقد  جمهولَ  اطالب التوكيل شخصً املتهم ويف بعض احلاالت يكون 

ات إجراءالستكمال  -اأم أجنبي   اأكان مواطنً  سواءً - ما يثبت هويته عليه محلالنظام يوجب 
ات استخراج الوكالة، األمر الذي  إجراءثبات هويته دون استكمال إعقد الوكالة، فيحول انعدام 

و أ ،من حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق؛ وهو االستعانة بوكيلٍ  ينشأ معه املساس حبق أساسٍ 
 يدافع عنه.  حمامٍ 

، عالجدون  يف اململكة مل ترتك هذا األمر ذات الصلة ابملوضوعاجلهات  أنّ  ال شكّ 
جهات الضبط  فمن خالل الواقع العملي وابلوقوف على حاالت مشاهبة لألمر، فإنّ 

واصل مع تقوم عرب وزارة اخلارجية ابلتَّ  -أنيف هذا الشَّ  ملا هلم من صالحياتٍ  اوفقً  -والتحقيق
ليتسىن هلم زايرته والوقوف على حاله ومتابعة  ؛ته هلاعي اجملهول األجنيب تبعيّ مثلي الدولة اليت يدّ 

 صة، والقيام ابستخراج جواز سفرٍ أمام اجلهات املختَ  اته، والعمل على إجياد من ميثله نظامً قضيَّ 
 اليدافع عنه، وهذا حيصل إن كان احلديث متعلقً  ؛توكيل من يراهمن ن مبوجبه حت يتمكّ  ؛له

هم يف اململكة ابلرعاية والعناية الالزمة وفقا ثناء تواجدِ ابلدول املتعاونة اليت حيظى مواطنوها أ
حدوث هذا األمر من رعااي  ا، وإن كان اندرً أنللمعاهدات واالتفاقات الدولية املتعلقة هبذا الشَّ 

 . تلك الدول

االعرتاف  -ته هلا اهلوية تبعيَّ  هم األجنيب جمهولَ عي املتَّ اليت يدّ  -ويف حال رفِض الدولة
تقوم  له، فإن جهة القبض وفق ما لديها من تعليماتٍ  أو طالت مدة استخراج جواز سفرٍ  ،به

 

حقة فيمكنه عمل الوكاالت عن ا يف املرات الاّل ويكون اشرتاط حضوره شخصي ا عند أول مرة يقوم فيها بعملية التَّوكيل، أمّ  - 1
 خلدمات اإللكرتونيَّة التَّابعة لوزارة العدل على صفحتهم اإللكرتونية. طريق ا
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وعند  ،حقيق واحملاكمةعريف به أثناء مرحليت التَّ ، ُتستخَدم للتّ (1) همللمتّ  بديلةٍ  ابستخراج بطاقةٍ 
ذا فيما ، وهوكيل إن رغب يف ذلك، ومُيَكَّن مبوجبها من التَّ دانةإلتنفيذ العقوبة حال ثبوت ا

 . (2)اهلوية  هم األجنيب جمهولِ ق ابملتَّ يتعلّ 
 اثبات هويته )هوية مقيم( قد انتهت صالحيتهإ تكون وثيقةهم األجنيب الذي ا املتَّ أمّ 

لوزارة  وكيل هلذا السبب، ففي هذا الشأن وردت عّدة استفساراتٍ ر عليه التّ ة، وتعذّ النظاميَّ 
قامت الوزارة ببحث املوضوع مع املديرية العامة ف العدل من قبل كتاابت العدل يف اململكة،

أو املوقوفني  ،صدار وكاالت للسجناءإنه ال يوجد ما مينع من أاألمر إىل  انتهيللجوازات، و 
  -إن لزم األمر -على أن يكون استخراج عقد الوكالةاألجانب الذين انتهت صالحية هويتهم، 

انتهت حت وإن كانت قد  اإلقامةأو مبوجب رقم هوية  به، مبوجب رقم جواز السفر اخلاص
 .(3) وكيل من جهة اإليقافطلب التَّ  دَ رِ ن يَ أ، شريطة صالحيتها

ة هبذا الشأن يف اململكة على حرص اجلهات احلكومية املختصَّ  اجلي  ضح ا سبق يتّ ومّ 
يف توكيل من يرغب، فبالرغم من  اإلقامةاألجنيب املخالف ألنظمة ضرورة مراعاة حق املتهم 

 استبقى دائمً  حقوقه األساسَ  نّ ، إال أَ املعمول هبا ألنظمتها ةٍ خمالف بطريقةٍ  هاتواجده على أرضِ 
تلك املستجدة اليت من شأهنا أن متس املستحدثة والوقائع  اتجراءاإل كما أنّ ،  مصانة حمفوظةً 
تتماشى مع القواعد العامة واحلقوق ل ، يتم على الفور بذل أقصى اجلهود ملعاجلتهااحلقوق

 ونظاما.  ااألساس الثابتة شرعً 

 

البطاقة البديلة: هي إثبات هوية مؤقت تصدره جهات القبض يف اململكة للمجهولني، للتعريف هبم أثناء مرحليت التحقيق  - 1
صدارها، واجلنسية اليت يدعي اجملهول تبعيته هلا، واحملاكمة، ويدون فيها رقمها واتريخ إصدارها، واسم صاحبها، واجلهة اليت قامت إب

ونوع اجلرمية املسندة إليه، ومكان القبض واترخيه، وتبقى هذه البطاقة مبلف القضية وال ُتسّلم للمجهول، وتنتهي صالحيتها ابنتهاء 
تستخدم يف التعريف به إذا ما قام حمكوميته، أو عند التوصل إىل ما يثبت هويته اليت كان يدعيها قبل إصدار البطاقة، كما أهنا 

 ابرتكاب جرمية أخرى أثناء تواجده يف السجن أو مقر التوقيف، أو أثناء جلسات التحقيق أو احملاكمة.    
ه  املتضمن إيضاح كيفية 15/٦/1413( يف 2٦53س/19) :صدر بشأن )البطاقة البديلة(: تعميم مسو وزير الداخلية رقم - 2

رائم من جمهويل اهلوية وحماكمتهم وفقا ملا رأته اللجنة املشكلة من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، وديوان املظامل، ضبط أقوال مرتكيب اجل
اثنيا: عند تعذر احلصول على هوية املتهم األصليَّة فقد صممت اللجنة بطاقة ) ،وهيئة الرقابة والتحقيق واليت كان ما أوصت به

هم جمهول، تعد وتوثق من جهة التَّحقيق وتثبت عليها بصمات املتَّهم العشرية، وصورته الشمسية بديلة مؤقتة إلثبات شخصية متَّ 
الواضحة إضافة إىل املعلومات الضرورية املوضحة ابلنموذج، اثلثا/ يتخذ سجل خاص مرقم إلصدار هذه البطاقة حيتوي على ذات 

عتمد ابخلتم الرمسي من جهة إصدارها بعد استكمال كافة معلوماهتا وتوضع يف املعلومات اليت حتتويها البطاقة، رابعا/ توقع البطاقة وت
 .   ( ا.ه ملف القضية، ويثبت رقمها يف املذكرة ، وتكون بديلة عن اهلوية الرمسية إلثبات شخصية املتهم لدى احملكمة

ه  واملشار فيه إىل خطاب 1٦/7/1438( يف ٦7٦7/ت/13) :تعميم وكيل وزارة العدل للتَّوثيق والتَّسجيل العين للعقار رقم - 3
 ه .  15/11/1437( يف 7701٦) :مدير عام اجلوازات ابململكة رقم
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 :املتعلقة برعاّي دوهلمحقيق األجنبية جلسات الت   البعثات مدى نظامية حضور ممثلي  :الفرع الثالث

ة يف اململكة اجلزائيَّ  اتجراءاإلني من نظام اسعة والستِّ التَّ  املادة الفقرة الثانية من تنصّ 
منهم وحماميه، أن حيضروا  عي ابحلق اخلاص، ووكيل كلٍّ عليه، واملدّ  )للمتهم واجملنّ أنَُّه على 
ا قدهلذا النظام( وهبذا جندُ زمة اّل ده اللوائح الحقيق وفق ما حتدّ ات التّ إجراء نت على بيّ   فيها أهنَّ

ن أو مّ  ،أو معاونيهم ،من غري احملققني -التحقيق اتإجراءسبيل احلصر من له احلق يف حضور 
 وهم أربعة:   -وغريهمأو املرتجم  ،هداالش وأ ،ريكاخلب  ،طلب منه احلضوريُ 

 حُيَقَُّق معه. الذي نفسه  املتهمُ  .1
 .إن كاَن حي ا عليه اجملنم  الشخصُ  .2
 اخلاص. عي ابحلقّ املدّ  .3
 أو حماميه.  ،ن سبقمّ  أيٍّ  وكيلُ  .4

من   ألنَّ  ؛ت التحقيق دون غريهما إجراءحضور احلق يف هلم  رعلى سبيل احلصو فهؤالء 
غريهم، وهو ما أّكدت عليه  ة حبقّ تكون عالنية حبقهم، وسريّ أهنا حقيق ات التَّ إجراءخصائص 

ات التحقيق نفسها والنتائج اليت تسفر عنها من إجراء املادة الثامنة والستون من النظام )تعدّ 
 ،حقيقصلون ابلتّ ن يتّ من كتّاب وخرباء وغريهم مّ  -قني ومعاونيهم اليت جيب على احملقّ  األسرار

 .  مساءلته(ن خيالف منهم تتعنّي فشائها، ومإعدم  -أو مهنتهم  ؛أو حيضرونه بسبب وظيفتهم
ات إجراءيف حضور  هلم احلقّ   أنّ جلهة التحقيق منع أحد األشخاص الذين تبنّي  وحيقّ 

 ؛من األصل إىل احلقيقة، ويكون هذا املنع استثناءً  تصلَ مت رأت يف ذلك ضرورة ل ،حقيقالتَّ 
اليت دعت إىل املنع يف حمضر األصل حضورهم، على أن تقوم جهة التحقيق بتدوين األسباب فَ 

ه ع مننِ عليها يف املنع من احلضور يتاح ملن مُ  دِ نَ ست َ الضرورة املُ  انتهاء حالِ  رحقيق، وفو التَّ 
 . (1) ت يف غيابهما الع على االطّ 

  ذا  إمثله، إاّل  ال أجنبي  هم األجنيب يف اململكة أن يوكّ جيوز للمتّ  ه الأنّ  وأن تبنّي وقد سبق 
ما، أما فيما عدا ذلك فال أو قيّ  او أن يكون وصي  أحت الدرجة الرابعة،  ِه،من أقاربِ كان الوكيل 
يف اململكة ال  هم األجنيبّ املتّ  ة السعودية، وهبذا نستنج أنّ  توكيل من حيمل اجلنسيّ جيوز له إاّل 

 ع جلنسيتها. اليت يتبو  ،يف اململكةاملتواجدة ات األجنبية بعثلي الجيوز له توكيل مثّ 

 

 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية.  47من املادة:  2الفقرة:  - 1
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قد  -فيها ااململكة طرفً  واليت تعدّ - م19٦3للعالقات القنصلية  فيينّاوإن كانت اتفاقية 
دت على أّن من مهام البعثة القنصلية يف الدولة املضيفة زايرة رعاايها املوقوفني، وتلقي أكّ 

واستقبال اتصاالهتم، ومتابعة قضاايهم لدى سلطات الدولة املضيفة، حيث نصت الفقرة )ج(  
ون  يتمتع املوظفون القنصليم ) أن   فاقية علىمن املادة السادسة والثالثني من االتّ من الفقرة األوىل 

توقيفه، وابلتحدث إليه ومراسلته،  أو حملّ  ،من رعااي الدولة املوفدة يف سجنهِ  حبق زايرة أيٍّ 
ل البعثة القنصلية يف مثّ  على حقّ  صراحةً  االتفاقية مل تنصّ  أنّ  إاّل  له..( قضائيٍّ  وإجياد مثلٍ 

يف السابقة ت يف نفس املادة ا نصّ هنّ حضور جلسات التحقيق املتعلقة أبحد رعااي دولته، كما أ
وىل من هذه املادة وفقا ألليها يف الفقرة اإ متع ابحلقوق املشار )جيرى التَّ  أنَّهُ  فقرهتا الثانية على

 .(1) ألحكام قوانني وأنظمة الدولة املضيفة..(
دت من له ضرورة التقيد أبنظمة اململكة اليت حدّ  ى البعثات األجنبيةم علحيتّ وهو ما 

 .  فيما سبقكما تبنّي حضور جلسات التحقيق   احلق يف

الذي يكون هم األجنيب من ابب تقدمي العون للمتّ و  -ة يف اململكةللبعثة األجنبيّ  نّ إ مثّ 
 اأم حماميً  اشرعي   أكان وكياًل  ، سواءً سعوديٍ  نظاميٍّ  يف تعيني مثلٍ  احلقّ  -رعااي دولتها أحدَ 

ذلك ، السيما وأن جلسات التَّحقيق معه حضورابلدفاع عنه وَ يقوم ل مبزاولة املهنة؛ له امرخص  
من  جرميةٍ  ابرتكابِ  هِ بالدِ  بعثةضرورة إبالغ من هة اجلاملنظم على هو املقصد من وراء ما أوجبه 

 . (2) من األجانب الكبريةِ  اجلرائمِ 
أو تزويدها  ،يف اململكةلبعثات األجنبية اواصل املباشر مع التَّ حقيق جلهة التَّ  ال جيوزُ و 

 يف احلدود اليت خترج عن حقيق، إاّل لدى جهة التَّ  ال زالت منظورةً  ق بقضيةٍ تتعلّ  معلوماتٍ  ةيَّ أب
ا لسرية ؛ احرتامً (3)  وزارة اخلارجية السعودية ذلك عن طريقم تطابع السرية، شريطة أن ي 

 . للمشتبه به األجنيبّ  امٍ حقيق دون توجيه اهتّ املمكن أن ينتهي التَّ ه من كما أنّ ،  التحقيق
 

ه  املوجه أصله 21/11/1435( يف 134٦4٦) :هذا الشأن سبق وأن صدر تعميُم صاحب السموِّ وزير الداخلية رقم ويف - 1
 ألمراء املناطق يف اململكة، وملعايل رئيس هيئة التَّحقيق واالدعاء العام سابًقا، املتضمن موافقة مسوه على زايدة عدد مثلي البعثات

أشخاص، على أن يكون ذلك  8أشخاص إىل:  5ااي دوهلم املوقوفني، أو السجناء يف اململكة من: األجنبية الذين حيق هلم زايرة رع
 بعد التنسيق مع )اإلدارة العامة للشؤون القضائية( بوزارة اخلارجية، وأن يتم الربط اإللكرتوين بني هذه اإلدارة وبني اجلهات املختصة

 لتلقي طلبات تلك الزايرات إلكرتوني ا.    
 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية. 175املادة:  - 2
( 2935) :ه  املشار فيه إىل األمر التعميمي رقم1/10/1435( واتريخ 4053٦) :وهذا ما أكده األمر السامي الكرمي رقم - 3

ثليات األجنبية يف اململكة عرب وزارة ه  القاضي ابلتَّأكيد على كافة اجلهات احلكوميَّة أن تكون اتصاالهتم مع املم22/1/1435يف 
 اخلارجية فقط.     
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 املطلب الثاين
 حقيقأثناء جلسات الت   األجنيبّ  همالرتمجة للمتّ 

َهااتإطالق عدةَ ق لفظ الرتمجة يف اللغة طلَ يُ  عبري والتّ  إىل أخرى : نقل الكالم من لغةٍ ، ِمن  
، َوِمن  َها: يف عصران هذا واألعم ،األوسع اإلطالق ، وهو(1)  آخر  فظ بلسانٍ واللّ  عن النصّ 

ما ترجم عن حال شيء فهو  قال الزخمشري: )كل، (2) بنفس لغته تفسري الكالم وتوضيح معناه
ووّضحه  ،وذلك لكونه فّسرهُ  ،القرآن انُ مجَُ رُت  ب  هللا بن عباس عبد ، وقد لقب(3)  تفسرته(
 .ه انَ يَ ب َ  ادَ وأجَ  وأحسنَ 

ا: مجة أهنَّ قد )، ومن ذلك قول الشاعر: لكالم ملن مل يبلغهُ تبليغ ا وَكذلَك من معاين الرتَّ
ث عن سرية حياته ، أي: حتدّ م لفالنٍ رجِ تَ : قاليُ ومنها أيضا ما ، (4)  (انِ رمجُ ىل تُ ي إِ عِ مسَ  ت  جَ أحوَ 

الباب كذا وكذا، أي: : ترمجة عند قوهلم ما يرد يف كتب الشروحا ومنه، (5) ونشأته ووفاته
 .(٦) تبيينهتفسريه و 

مع احلفاظ  ،إىل أخرى نقل التعبريات املنطوقة أو املكتوبة من لغةٍ  اْصط الح ا:والرتمجة 
 .(7) لوهلا ومعناها املقصود قبل النقلعلى مد

ۡ﴿ :والرتمجة من األعمال املشروعة يف اإلسالم، فقد قال هللا تعاىل َۡخل ُقَۡومِّن  َءاَي تِّهِۦّ
ِّل َع لِّمِّيَۡ ۡل  َِّكۡٓأَلَي ت  َۡذ ل ِۡفِّ ۚۡإِّنَّ ل َو نُِّكم 

َ
َۡوأ نَتُِّكم  ل سِّ

َ
تَِّل ُفۡأ َۡوٱخ  ۡرضِّ

َ َۡوٱۡل  َم َو تِّ (، فمن 22:)الروم ﴾٢٢ٱلسَّ
بني العربية والعجمية أن جعل األلسنة ختتلف لغاهتا  وعجيب أم رِهِ  -وعال جلّ -  هللاِ بديع صنعِ 

  .(8) وغريها ةلروميَّ ة واوالرتكيَّ 

 

 . 83املعجم الوسيط، مرجع سابق مادة )ترجم( ص ؛12/٦٦)ترجم(  مرجع سابق مادة ،لسان العرب - 1
 . 1082ه ، ص142٦ ،8طالقاموس احمليط للفريوز آابدي، نشر مؤسسة الرسالة ببريوت،  - 2
 . 83املعجم الوسيط، مرجع سابق ص ؛2/22)فسر(  مادة ،أساس البالغة، مرجع سابق - 3
 .2/109ه ، 13٦2 ،1ط ،مناهل العرفان يف علوم القرآن للّزرقاين، مطبعة عيسى البايب وشركاه - 4
 .83ص املعجم الوسيط، مرجع سابق مادَّة )فسر( ؛110املرجع السابق، ص - 5
، وقد ضرب على ذلك مثاًل مبؤلف فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقالين، الذي ال 33حممد واصل، مرجع سابق ص - ٦

 يكاد خيلو ابب من أبوابه من ذكر الرتمجة هبذا املعىن. 
احلق يف  ؛1/25ه ، 1433 ،طبعةللالقاهرة، بدون رقم ، التفسري واملفسرون حملمد الذهيب، دار احلديث ؛35السابق صاملرجع  - 7

 . 43الرتمجة لسيد خليل، مرجع سابق ص
 . 1٦/413اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، مرجع سابق  - 8
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َِّلۡ﴿: -تعاىل-قال و  َۡوَقبَآئ ُۡشُعوٗبا ۡوََجَعل َن ُكم  نََث 
ُ
َۡوأ ۡذََكر  ِّن ۡم  َن ُكم َۡخلَق  ۡإِّنَّا ۡٱَلَّاُس َها يُّ

َ
يَ أ

ََعاَرفُٓوا ۚۡ ، وهو ما يف بن البشر رغبة التعارف والتآلف -وجلّ  عزّ -فقد َفطر (13 :)احلجرات ﴾ِلِّ
من العلوم  هيفطريق الرتمجة، عن  خمتلفة إاّل  مكانت ألسنتهم ولغاهت  ن  إ دثميكن أن حي ال

ونشره وتعليمه، ال سيما على طلب العلم  اإلسالمقد حّث من اجملاالت، و  النافعة يف كثريٍ 
 . الذي يعود منه على املرء ابلفائدة

-بن اثبت اعن زيد  ما رويا جاء يف مشروعية الرتمجة من السنة النبوية الشريفة مّ و  
- قال يل رسول هللا)قال: أنه-:-  ُنُ سِ ح  تُ ف َ  ،يقرأها أحد أن   بّ حِ ال أُ  تب  أتتين ك  
، ويف احلديث داللة  (1) ها يف سبعة عشر يوما(متُ ها" فتعلّ م  لّ عَ ت َ "ف َ : ال، قال: تقل؟ راينية السّ 

 على ذلك.  مها واحلثّ غات ومشروعية تعلّ اللّ معرفة ة أمهيّ على 
التشريعات  اجلنائية اليت سبق هبا الفقه اإلسالميّ  اتجراءاإلواالستعانة مبرتجم من 

حد أطراف أإن كان  اخذ مرتمجً اجلنائية املعاصرة، فقد أوجب على من يقضي بني الناس أن يتّ 
ىل القاضي إذا حتاكم إفقد جاء يف املغن )ال يفهم اللغة العربية، وال يتكلَّمها، الدعوى من 

  .(2) عنهما( من مرتجمٍ  وعريب، فالبدّ  يعرف لساهنما، أو أعجمي   ان الأعجميَّ  العريبّ 

 ااذ القاضي مرتمجً رين على اختّ مني واملتأخّ كما اتّفق مَجع  من فقهاء اإلسالم املتقدّ 
، وإن كان (3) ا ذلك من آداب القضاءحبسب ما تدعوه احلاجة وتقتضيه املصلحة، بل وعّدو 

حقيق يف التّ  نّ أ يف جملس القضاء، إاّل لألعاجم مجة الرتَّ وجوب عن  املتقدمني منهم حديث
، وكان يعاونه يف ذلك سلطات أخرى قد تسمى عهدهم كان يتّم مبجلس القاضي وعن طريقه

 احلديثةاته إجراءو ، فلم يعرفوا التحقيق بصورته (4) و غري ذلكأ ،املظامل وصاحب الشرطةبوالية 
 .املتشعبة

 

 

-كتاب الفرائض-احلَديُث صحيح ، وقد نقل احملقِّق أقوال أهل العلم يف تصحيِحِه، وقد أخرجه البيهقيم يف السنن الكربى  - 1
 ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا.٦/347 :ابب ترجيح قول زيد بن اثبت على قول غريه

2 - 14/84. 
القاهرة، بدون رقم طبعة أو اتريخ نشر، ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، عدد من املؤلفني، دار إحياء الكتب العربية - 3
نظام  ؛14/84 :املغن البن قدامة ؛4/519ه ، 1418 ،1طمغن احملتاج للخطيب الشربين، دار املعرفة ببريوت،  ؛4/139

، والية الشرطة يف اإلسالم للحميداين، دار عامل الكتب للطباعة والنشر ؛57القضاء يف الشريعة اإلسالمية لزيدان، مرجع سابق 
 .498ه ، 1414 ،3طالرايض، 

 .٦7، مرجع سابق صللعمرق اجلنائي أصول التحقي - 4
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 الرتمجة على نوعني: أتيت و 

راد ب هبا إىل اللغة املتِ وهي اليت تكون بنقل املكتوب من اللغة اليت كُ (: َمكتوبةحتريرية ) .1
 يف التأينّ  ها من فسحةٍ فياخلطأ من النوع الثاين، ملا  عن، وهي أدق وأسلم (1)  ترمجته إليها
 والتجويد. 

حلاجة  ؛ تلبيةً اأخرى فورً  بلغةٍ  ما إىل منطوقٍ  بلغةٍ  شفوية )فورية(: وهي نقل منطوقٍ  .2
، عن طريق من يتقُن اللّ   .(2) امعً  غتنيمتكلَِّمني 

  اهتا العملية، فتتمّ إجراءو احلديثة يف جمال األنظمة العدلية وتستخدم الرتمجة بكال نوعيها 
، وحيضر النوع اعمومً وى اابلدع عن طريق النوع األول ترمجة املستندات واألوراق اليت هلا صلة  

ذا فإن هلو ، يتكلَّمهاال يفهم اللغة العربية، وال  الدعوى منف اطر أحد أالثاين عند مساع أقوال 
لدراستنا هذه،  يف اجملال العديل، السيما ما هو حمل   اتجراءاإلمجة ضرورة قصوى مع شت للرتّ 

املتهم غري يف  الذي هو أص ل  رباءة الفيمكن أن تكون الرتمجة وسيلة للمحافظة على أصل 
وفق األوجه  عاداًل  اعليه حكمً ل إىل احلكم ، كما أهنا الطريق األسلم للتوصّ ةلعربيث اباملتحدّ 

  .  أقوالهمل تُفهم ذا إ سهاًل  اليهإ لن يكون الوصول يتال ظاميةالشرعية والنّ 

اجلنائي عند استجواب حقيق خالل جلسات التَّ ية هتكون يف غالب احلال شفوالرتمجة 
يف أخذ األقوال  االستجواب من سرعةٍ  إجراءبه ؛ ملا يتطلّ اهم األجنيب، وتكون فورية أيضً املتَّ 

 الردّ  يف احلقّ وإعطائه  ،هه ابألدلة القائمة ضدّ تحوهلا ومواجه تهفوري، ومناقش وتدوينها بشكلٍ 
 عليها.

حقيق هم األجنيب يف أن تستعني جهة التَّ دراسة مدى أحقية املتَّ  ويف هذا املطلب ستتمّ 
سلطة جهة التحقيق يف األخذ أبقوال حدود ، و (3) العربيةمبرتجم ينقل أقواله من لغته إىل اللغة 

 متهمٍّ  حبقّ حقيق من قبل جهة التَّ االستجواب  إجراءاملرتجم، واألثر النظامي املرتتب على إتيان 
   . ُيرتجم له أو عن هدون وجود مرتجمٍ  أجنيبٍّ 

 

 

 

 .41م، ص2017 ،1طعّمان، ، الرتمجة الثقافية املقارنة حلفناوي بعلي، دار اليازوري للنشر - 1
 . ٦9احلق يف الرتمجة، مرجع سابق ص - 2
 )اللغة العربية(. :هي للمملكةنصت املادة األوىل من النظام األساس للحكم على أن اللغة الرمسية  - 3
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 :حقيقمن قبل سلطة الت   االستعانة مبرتجم  : الفرع األول
من  شكلٍ  جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون أليّ  نّصت

 د املبدأ الرابع عشر منها على أنّ حيث أكّ يف الرتمجة،  على احلقّ أو السجن  ،أشكال االحتجاز
تستخدمها السلطات وهي ما  كافٍ   على حنوٍ يفهم اللغة العربية وال يتكلَّمها  ال شخصٍ  لكلّ 

أن يف  احلقّ و حماكمته أ ،أو التحقيق معه ،أو سجنه ،أو احتجازه ،املسؤولة عن القبض عليه
، وهو ما يؤكد على اهتمام (1) د الضرورة على مساعدة مرتجم شفويعن حيصل دون مقابلٍ 

  دولة يف العامل. ةلصاحل األجانب يف أيَّ  اجملتمع الدويل إبقرار هذا احلقّ 

ائية يف اململكة أن تكون ابللغة الرمسية ناجل اتجراءاإلواألصل يف االستجواب وغريه من 
هم ال جييد التحدث حبيث كان املتّ  -ا، فإن تعذر ذلكبقً اسَ  ، ونُقلَ وهي اللغة العربية كما تبنّي 

هم  جييد لغة املتّ  فيجب عندها االستعانة بوسيطٍ  -َيصُعب ِفهُمها ثها بلهجةٍ هبا، أو كان يتحدّ 
 وجييد اللغة العربية. 

ت الفقرة األوىل من املادة م السعودي مل يغفل هذا احلق، فقد نصّ املنظّ  وابلتأكيد فإنّ 
  -ر التحقيق)يُفتتح حمض أن   اجلزائية على اتجراءاإلالثانية والسبعني من الالئحة التنفيذية لنظام 

 وكلّ  -إن وجد -فته، واسم الكاتب، واملرتجمووظي ببيان اسم احملقق، -عند استجواب املتهم
ق والكاتب ومن أخذت أقواله،  من احملقّ  ع احملضر كل  ويوقّ ، من حضر من أطراف القضية

ئحة على ني من الاّل ت الفقرة الثانية من املادة السابعة والستّ ( كما نصّ .. اخل واملرتجم إن وجد
ها؛ فيستعني احملقق همُ ب فَ صعُ يَ  ثها بلهجةٍ أو يتحدّ  ،العربيةث )إذا كان الشاهد ال يتحدّ  أنَّه

ن يف )تدوّ  أنَّهُ  املادة الثامنة والستون من نفس الالئحة على ات أيضً يرتجم أقواله( ونصّ  بثقةٍ 
ثبت ق هبا، ويُ طَ ها كما نَ حمضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن األسئلة املطروحة عليه بنصّ 

اسم املرتجم إن  -ادة السادسة والتسعني من النظامالبياانت الواردة يف امل ابإلضافة إىل -فيه 
على ضرورة االستعانة مبرتجم عند مساع شهادة من ال  املنظم قد أكدّ   أنّ ( فيتبنّي اخل وجد ..

على ضرورة تدوين  اد أيضً ، وأكّ عنهُ  يصعب فهمها يتحدث العربية أو كان يتحدثها بطريقةٍ 
 إجراءأكان ذلك عند  حقيق، سواءً وأخذ توقيعه يف حمضر التَّ  ،اسم املرتجم حال االستعانة به

 مساع الشهادة.  م ِعن دَ االستجواب أ

 

 م.1988عام  (173/43) رقم: عتمدت ونشرت على املأل مبوجب قرار اجلمعيَّة العامَّة لألمم املتحدةا - 1
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االستعانة ابملرتجم من قبيل االستعانة أبهل اخلربة،  ظام من يرى أنّ فقهاء النِّ ومن 
مجةشريطة أن حي نظام يف يتناول مل املنظم السعودي   أنّ ، إاّل (1) لف اليمني قبل الشروع يف الرتَّ

كان ذا إما و ، (2)  ائيةنالدعوى اجليف  فة اإلجرائية للمرتجمالصّ اجلزائية والئحته  اتجراءاإل
 عند احلاجة. حقيقجهة التَّ اخلرباء الذين تستعني هبم  دِ أحَ ف كصنّ يُ 

أجابت على نظيمات املعنية هبذا الشأن يف اململكة جندها قد من التَّ  ابلرجوع إىل عددٍ و 
، فقد نصت املادة السادسة والعشرون من الئحة أعضاء النيابة العامة والعاملني ساؤلهذا التَّ 

عيني؛ يشرتط )مع عدم اإلخالل مبا يتضمنه نظام اخلدمة املدنية من شروط التَّ  أنَّهُ  فيها على
اب السجل والباحثني واخلرباء واملرتمجني وحنوهم أن  تّ اب الضبط وكُ تّ فيمن يعني يف اهليئة من كُ 

 .(3) (..اته وشروطه بقرار من جملس اهليئةإجراءحُتدَّد  ينجح يف امتحانٍ 
بني زت اليت ميّ  (4) مة ألعمال أعوان القضاةالالئحة املنظِّ  فهم منما يُ  اوهو أيضً  

ألعمال املنوطة امة املنظّ  اتجراءاإليوضح  منهم فصاًل  لكلٍّ الالئحة جعلت فاملرتمجني واخلرباء، 
يف   املرتجم ليس ِببريٍ  منهم عمله وجماله، وأنّ  أن لكلٍّ ُه ُيسَتنتج من  ف، على حدة همكل منب

اب واخلرباء والباحثني تّ كغريه من الكُ واحملققني  منا يعّد أحد أعوان القضاة إ، و النظام السعودي
 .(5) ومأموري التنفيذ وحنوهم ،واحملضرين وأمناء السرّ 

 اتجراءاإلنفيذية لنظام ني من الالئحة التَّ الفقرة الثانية من املادة السابعة والستِّ  إنّ  مثّ 
 إذا كان الشاهد ال يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها)  أنَّهُ  ت علىاجلزائية نصّ 

ح أحد يرتجم أقواله( ويف نفس الالئحة وعندما أراد املنظم أن يوضّ  فيستعني احملقق بثقةٍ  ؛عنهُ 
 (٦) (فتدوَّن أقواله بوساطة خبري ا،مي  أو األصم أُ  ،).. وإذا كان األبكمىل إأشار جماالت اخلربة 

و األبكم األمّي، أ ،ن أقوال األصمّ احلال فيمن يدوِّ  غريِ قة دون اخلربة، بِ شرتط على املرتجم الثّ فا
ن يعرب عنه عند أن تدوين أقواله يكون بواسطة خبري، وهو ما كان من املمكن أحيث بنّي 

 عن املرتجم. هحديث
 

 . 1014صمرجع سابق الوسيط يف قانون اإلجراءات لسرور،  - 1
حبسب  –من نظام املرافعات الشرعية )يشكل يف احملاكم 128من املادة:  5حلال عندما نص على ذلك يف الفقرة:هي ا امك  - 2

 قسم يسّمى )اخلرباء( يضم أعضاء هيئة النظر واملهندسني واملساحني واملرتمجني وحنوهم(.  –احلاجة
 ه  22/9/1437( يف 40٦) :وزراء رقمالئحة أعضاء النيابة العامة والعاملني فيها الصادرة بقرار جملس ال - 3
 ه . 8/7/1435( يف 50335) :الصادرة بقرار وزير العدل رقم - 4
وما  215ص :من هذه الدراسة رنظَ يُ  ؛املادة الثانية من الئحة تنظيم أعمال أعوان الُقضاة، والفصل اخلامس والسادس منها - 5

 بعدها، حيث ّت فيها تفصيل هذا املوضوع بشكٍل أوسع وأمشل.  
 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية.  177من املادة:  1الفقرة:  - ٦
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ودوائرها يف اململكة ة يف اإلداريملناطق مجيع فروع النيابة العامة اب فإنّ  يلمعومن الواقع ال
 جييدون أهمّ الذين من املرتمجني  عدد  هبا  يعمل ةتب دائمامك تضمّ افظات الكبرية دن واحملامل
حقيق مع ان هبم عند التَّ عَ ست َ يف اململكة، فيُ  ث هباغات الدارجة اليت يكثر تواجد من يتحدّ اللّ 

ن حصل على هذه ث ابللغة العربية، وبعضهم يكون من مواطن اململكة مّ جييد التحدّ من ال 
ُد  وخضوعه الختباراتٍ  ،جادته ملمارستهاإالوظيفة بعد التأكد من  اهتا وشروطها عن إجراءحُتَدَّ

اململكة من أرض املقيمني على  األشقاءطريق جملس النيابة العامة، والبعض اآلخر منهم من 
وحيملون من املؤهالت  ،ةل أعباء املهمّ حتمّ واقتدارهم على لدى النيابة العامة كفاءهتم  تُ ثبُ يَ 

ء. املواطن السعودير عدم توفّ  حالالتعاقد معهم  ، فيتمّ هِ العلمية ما يشفع هلم ب   الُكف 

 يكونالستعانة ابلبعثة األجنبية اليت ل ويف بعض احلاالت النادرة تضطر النيابة العامة 
وإن كان   ،يصعب إجياد مرتجم هلا يتحدث لغةً  املتهم األجنيب أحد رعااي دولتها يف حال كان

وتلوي أقواله إىل ما أيخذ لصرف النظر  ،البعثة األجنبية لبلد املتهم قد تتعاطف معه تصور أنّ يُ 
للمتهم وصيانتها له ومتكينه من التمتع هبا  ضرورة تقرير احلقوق األساس  أنّ عن اهتامه، إاّل 

األصل يف  ة ظنون يكون أساسها تقصري جهة التحقيق، ال سيما وأنة امليزان على أيّ يرجح بكفّ 
  ةأيَّ  مِّلهدون أن حيُ  يقع على عاتق احملقق املنسوبة إليه املتهم الرباءة، وأن العبء يف إثبات التهمة 

    .  عليماتجتاه صيانة احلقوق ومراعاة األنظمة والتَّ  اواجباهتب هةاجل إخاللتنشأ بسبب  تبعاتٍ 
 تواجدفيها  َيضُعفُ دوائر النيابة العامة يف املدن واحملافظات الصغرية اليت  كما أنّ 

 ،ق صدقهم وأمانتهممتعاونني يثبت لدى احملقّ رتمجني مب  -مت دعت احلاجة- األجانب، تستعني
طريق ن عوإمَّا  احملافظة، َوإمَّااملتواجدة بنفس املدينة  واإلرشادعوة ا عن طريق مكاتب الدّ إمّ 

، وإن كانت هذه االجتهادات يؤخذ هبا من ابب قةللثّ  أهل   من هة املتهم مّ جنسيّ  أصحاب
ا ال  أهنّ إاّل  -موقوف ق مبتهمٍ ال سيما إن كانت تتعلّ  -النظامية اتجراءاإلاملسارعة يف استكمال 

املختصة من ضرورة بذل أقصى الطاقات لتوفري مرتمجني معتمدين من ذوي اخلربة تعفي اجلهة 
 رتجم. ملت للمتهم األجنيب احلق يف االستعانة ابرّ ق َ أاملبادئ والتنظيمات اليت مع  اوالكفاءة، متاشيً 

راية الدّ عرفة و املب االستعانة أبهل الرتمجة يف اجملال العديل والنظامي تتطلّ  إنّ  مثّ 
وما ترمي إليه، القادرين على نقل سؤال احملقق إىل املتهم بصيغة  االعارفني مبصطلحاهت ،ابألنظمة

ي يف اختيارهم والتأكد سليمة، لذا وجب على القائمني أبعمال التحقيق التحرّ ونظامية لغوية 
  .   (1) صان معه احلقوق واحلرايتفظ وتُ من كفاءهتم ابلشكل الذي حتُ 

 

 .195ه ، ص1427 ،1طالرايض، ، التحقيق اجلنائي يف الفقه اإلسالمي لبندر اليحىي، كنوز إشبيليا للنشر - 1
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 :حقيق يف األخذ أبقوال املرتجمسلطة جهة الت  : الفرع الثاين
أحد أعوان السلطة  املرتجم يف النظام السعودي يعدّ  أنّ  للباحث سبق وأن تبنّي 

م على أهنّ  (1) رفتهم املادة األوىل من الالئحة املنظمة ألعمال أعوان القضاءالذين عّ و  ،القضائية
  أنّ الالئحة نفس املادة الثانية من نت كما بيّ (  انظامً  الدائرة يف عملها املنصوص عليه ني  عِ )من يُ 
اب السجل، والباحثون، واحملضرون، واملرتمجون، واخلرباء  تّ اب الضبط، وكُ كتَّ   :أعوان القضاءمن 

   .نفيذ، وحنوهموأمناء السر، ومأمورو التَّ 
االستعانة ابملرتجم أن ق عند اشرتط على احملقّ م املنظّ  أنّ ا سبق مّ   الباحثُ لَ كما توصّ 

د (2) ن يوثق بهيكون األخري مّ   اته وشروطه بقرارٍ إجراء، كما اشرتط عليه اجتياز امتحان حُتدَّ
 يفو ، (3) ينه على سبيل التجربة ملدة سنتني فِيما أييتة، وأن يكون تعيمن جملس النيابة العامَّ 

دراكه ابملسؤوليات العظيمة اليت ترتتب على من إم هبذه الوظيفة، و على اهتمام املنظّ  ذلك داللة  
 ها. شغلُ يَ 

اليت خّوهلا املنظم جلهة التحقيق يف  الواسعة قديريةلطة التَّ ه، فإّن السم وابلرغم من ذلك كلّ 
ة حبريّ  ماسةٍ  اتٍ إجراءىل اختاذ إواليت قد تصل يف بعض احلاالت  -اجلنائية اتجراءاإلالعديد من 

  ،خصيةوحرمة حياته الشّ  ،حصانته أخرى متسّ  اتٍ إجراءعليه وتوقيفه، و هم كالقبض املتّ 
ا املرتجم واالستعانة بغريه، إمّ  ردّ  اتتيح هل -ومراقبة اتصاالته ومراسالته  ،كتفتيشه وتفتيش منزله

 .به تهاأو عند اهتزاز ثقته، خربته يف أداء مهمّ ة قلّ و  ،لضعف كفاءته

آراءهم ال  نّ وأ ،ة  االستعانة أبهل اخلربة من قبل جهة التحقيق جوازيَّ  وإذا ما علمنا أنّ 
فإّن  ؛(4) وله أن يرفضها مع إبدائه أسباب الرفض ،ن أيخذ هباأعلى احملقق، فله  تعّد ُملزِمةً 

 كاملرتجم وحنوه. األمهية   يفذلك يسري بداهة على ما دون اخلبري 

 

 ه .8/7/1435( يف 50335) :وزير العدل رقمالصادرة بقرار  - 1
 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية. ٦7الفقرة الثانية من املادة:  - 2
 ه .22/9/1437( يف 40٦) :من الئحة أعضاء النيابة العامة والعاملني فيها، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم 2٦املادة:  - 3
قانون  ؛153صمرجع سابق اإلجراءات اجلنائية يف اململكة البن ظفري،  ؛من نظام اإلجراءات اجلزائية 77و 7٦املادتني:  - 4

شرح قانون اإلجراءات اجلنائية آلمال عثمان، نشر اهليئة املصرية العامة  ؛418صمرجع سابق اإلجراءات اجلنائية ملأمون سالمة، 
 .  413م، ص198٦للكتاب 
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خوهلا املنظم للمحقق فيما ليس فيه السلطة التقديرية الواسعة اليت  إنّ وخالصة القول: 
ها، كما تتيح له ظام وقواعده اإلجرائية امللزمة، تتيح له األخذ أبقوال املرتجم وردّ مع النّ  تعارض  

   تستدعي ذلك. حقيقية   ذا ظهرت له أسباب  إاستبداله بغريه 
 : هم األجنيب حقيق مع املتّ عند التّ  مرتجم  وجود ب على عدم املرتتّ  األثر النظاميّ : الفرع الثالث

الذي ال جييد  هم األجنيبّ حقيق مع املتّ يف مرحلة التَّ  االستعانة مبرتجمٍ  أنّ  ا سبقتبنّي مّ 
ونظاما، وأّن ذلك  اشرعً  وجويب   يصعب فهمها أمر   أو يتحدثها بلهجةٍ  ،ث ابللغة العربيةالتحدّ 

ب على املرتتّ  والنظاميّ  األثر الشرعيّ هنا حول  تساؤلُ الو  (1) رة لصاحلهأحد الضماانت املقرّ  يعدّ 
ث هم الذي ال يتحدّ حقيقات اجلنائية مع املتّ لتّ اجرائها إعند  عدم استعانة جهة التحقيق مبرتجمٍ 

 غة العربية؟  اللّ 
ترمجة كالم املتهم األعجمي الذي ال   ا سبق أنّ مّ  لنا فقد تبنّي من الناحية الشرعية: 

وإن كان حديث ، (2) الذي ال جييد لغة املتهمأمام القاضي  اشرعً  واجب   أمر  يتحدث العربية 
حد أطرافها من أعند الفصل يف الدعوى اليت يكون مبرتجم القاضي  استعانةعن وجوب الفقهاء 

 سلطًة قضائية يف اململكة تعدّ ا ؛ ألهنّ اأيضً  حقيقجهة التّ هذا احلكم يشمل   أنّ األعاجم، إاّل 

، فكان (4) القضائية عند مباشرهتم أعماهلم فةألعضائها الصّ أقّر املنظم السعودي  أنّ كما   ،(3)
 .عند التحقيق مع املتهم األجنيب االستعانة مبرتجمٍ  اشرعً من الواجب عليهم 

أقواله  جم  رتَ الذي مل تُ  ام األجنيبّ ليها يف اهتّ إ  دُ نَ ست َ حقيق واألدلة اليت قد يُ نتيجة التّ  إنّ  مثّ 
الذي أوجب االستعانة ابملرتجم يف مثل هذه  شرعيالحلكم املخالفتها  ؛اشرعً  ابطلةً  تعدّ 

 دلة الباطلة، فهو حكم  على تلك األ مبن   شرعي   هم حكم  هذا املتّ  ذا ما صدر حبقّ إ، و احلاالت
ريع ألحكام  اجاء خمالفً  أو تصرفٍ  كل عملٍ   ألنّ و  ؛لابط إجراءٍ على  الستناده ؛ابطل   التَّش 

ُة ب عليه أيَّ رتتّ تا، وال أصلي   بطالانً  العامة فهو ابطل   ومقاصدهِ  ،ومبادئهِ  ،ونصوصهِ اإلسالمّي، 
  . (5) آاثر

 

   وما بعدها.  359ه ، ص1434 ،1طالرايض، ، لسعيد التميمي، مكتبة القانون واالقتصاد ..قيق العدالة اجلنائية للمتهمحت - 1
 .134ص :من هذه الدراسة يُنظَر - 2
 .ةه  الذي أكد أن للنيابة العامة الصفة القضائي22/9/1438( واتريخ 240)أ/ :األمر امللكي الكرمي رقم - 3
ه  واملعدل ابملرسوم امللكي 24/10/1409( واتريخ 5٦)م/ :املادة اخلامسة من نظام النيابة العامة الصادر ابملرسوم امللكي رقم - 4

 ه .13/4/143٦( واتريخ 31)م/ :رقم
 . 183عودة، مرجع سابق ص - 5
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عندما أكّد على ضرورة  -رمحه هللا- مليه ابن قيّ إما أشار  اسابقً  سقتُ ويف هذا الشأن 
ريع اإلسالمّي، على  نٍّ  على عدم فهم ما يقوله جتبىَن  ال يُ حّت  ؛ِفهم قصد املتكلم من كالمه التَّش 

 وأال يفهم اللغة العربية أجنيب  ليه احلال عند التحقيق مع متهمٍ إ، وهذا ما قد تصل (1) وأحكامهِ 
 جييد اللغة اليت يتحدث هبا. جم أقواله بواسطة ثقةٍ رتَ ه يف أن تُ دون مراعاة حقّ  ،ال يتكلَّمها

رة ماانت املقرّ الضّ  من أهمّ  رتجمملاالستعانة اب  أنّ  ثبت لناة: فقد احية النظاميّ ا من النّ أمّ 
عجز   كما أنّ ،  همة عنهُ التّ  هونفي ،ه يف الدفاع عن نفسههم األجنيب، الرتباط ذلك حبقّ لصاحل املتّ 

 ده أعباءَ ي إىل احتمالية اعرتافه هبا وتكبّ فضِ م قد يُ ليه من هتُ إسب على ما نُ  املتهم عن الردّ 
 .(2) تبعاهتا

جاء بعدها و ، (3) ى هذا احلق يف العديد من املواضعد علم السعودي قد أكّ املنظِّ  إنّ  مثّ 
ريع اإلسالمّي، خمالف ألحكام  إجراءليؤكد على أّن كّل  فهو  ،واألنظمة املستمدة منهُ التَّش 

 .  (4)ابطل  إجراء
 جيبُ التحقيق مع املتهم األجنيب دون االستعانة مبرتجم  إجراءِ  (5) وللحكم على بطالن

احلديث عن أوجه البطالن يف النظام السعودي، وما القواعد اإلجرائية اليت ميكن أن  ابتداءً 
 ؤدي إىل بطالهنا.ي الذي اخللل هايصيبُ 

ا اجلزائية يف اململكة أوجه البطالن، وابتدأه اتجراءاإل الفصل التاسع من نظام بنّي لقد 
وإن مل تذكر فيها  ،عن مجيع التنظيمات اليت تصدر عن املنظم السعودي ال تنفكّ  بقاعدةٍ 

ريع اإلسالمّي  ألحكام  خمالفٍ  إجراءٍ  كلّ   نّ أأال وهي صراحة  فهو  ولألنظمة املستمدة منهُ التَّش 
إن كان ت املادة التاسعة والثمانون بعد املائة من نفس النظام على أن البطالن ابطل، كما نصّ 

ا إىل كان راجعً   نإحه، و ميكن تصحيحه فعلى احملكمة أن تصحِّ  جراءاإلا إىل عيب يف راجعً 

 

 . 38ص :من هذه الدراسة يُنظَر - 1
 .1038صبق مرجع ساالوسيط يف قانون اإلجراءات لسرور،  - 2
 ؛من الالئحة نفسها ٦7الفقرة الثانية من املادة:  ؛من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية 72الفقرة األوىل من املادة:  - 3

 من نفس الالئحة. ٦8املادة: 
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  187املادة:  - 4
اإلجراء اجلنائي أو بعضها، ما حيول دون إنتاجه أثره النظامي،  البطالن: اجلزاء املرتتب على ختلف كل شروط صحة - 5

شرح قانون اإلجراءات اجلنائية حملمود جنيب حسن، دار النهضة العربية  ؛771ص مرجع سابق غايل،إلدوار اإلجراءات اجلنائية 
 .  349م، ص2019عام  ،٦ابلقاهرة، ط
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اليت  اتجراءاإلالقواعد و  د املنظم السعوديمل حيدّ و فتحكم ببطالنه،  ؛عيب ال ميكن تصحيحهُ 
 .(1)  البطالن بنص النظام مذهبفخرج بذلك عن  ،تصحيحها ميكن أو ال ميكن

 ت عليه املادة الثامنة والثمانون بعد املائةذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما نصّ  مثَّ 
 ،إىل عدم مراعاة األنظمة املتعلقة بوالية احملكمة من حيث تشكيلها اذا كان البطالن راجعً إ) أنَّهُ 

به  كانت عليها الدعوى، وتقضي   حالٍ  ةبه يف أيَّ  كُ سَّ مَ تَ أو اختصاصها بنظر الدعوى، في ُ 
عيب ال ميكن تصحيحه   عدم مراعاة األنظمة املتعلقة بوالية احملكمة(، و احملكمة ولو بغري طلبٍ 

 .إال من خالل احلكم ببطالنه

البطالن  )مذهب  ووه خراآل ابملذهباملنظم السعودي أخذ  نّ أضح ا سبق يتّ ومّ  
وهي القواعد  :: إما قواعد إجرائية جوهرية(2) م القواعد اإلجرائية إىل قسمنيي قسّ ذال (الذايت

خمالفتها عند واليت ال ميكن ائية، نالدعوى اجلاليت حتمي املصاحل العامة ومصاحل أطراف 
األنظمة خمالفة ذلك  ى، ومن األمثلة علاملطلق يرتتب على خمالفتها البطالنا، بل هَ يحُ صحِ تَ 
  188 :الواردة بنص املادةمن حيث تشكيلها واختصاصها  بتشكيل احملكمةالقواعد املتعلقة و 

 من النظام. 

: وهي القواعد املتعلقة رشاديةأو ما يسمى ابلقواعد اإل ،جوهريةغري إجرائية  قواعد اوإمّ 
 :ت عليه الفقرة األوىل من املادةما نصّ ، ومن األمثلة عليها: جراءإلابألسلوب األمثل للقيام اب

ن حمضر التفتيش اسم من قام به ووظيفته وتوقيعه  من النظام، واليت أوجبت أن يتضمّ  48
فيما لو مل يدّون  اا ميكن تداركه وتصحيحه الحقً وساعته، وهذه املعلومات مّ واتريخ التفتيش 

 ابلكامل. جراءاإلأّي منها يف احملضر، فال يرتتب عليها بطالن 
ه يرتبط  جند أنّ  ،حقيق معهعند التَّ  االستعانة مبرتجمٍ يف  هم األجنيبّ املتّ  وابلنظر يف حقّ 

 ،هابلنسبة ل ونظاما، فهو من املصاحل األساس اررة له شرعً فاع املقّ بضماانت الدِّ  اوثيقً  اارتباطً 

 

بنص النظام: ويقوم على مبدأ أن املنظم هو من حيدد احلاالت اليت يصيبها  البطالن – 1للبطالن عند فقهاء النظام مذهبان:  - 1
البطالن الذايت: وهو الذي منح القاضي سلطة حتديد احلاالت اليت حيكم ابلبطالن عند خمالفتها   – 2البطالن على سبيل احلصر. 

ابلقواعد واإلجراءات اجلوهرية اليت حتمي املساس  – 1دون أن حيددها املنظم على سبيل احلصر، وتلك احلاالت على قسمني: 
املساس ابلقواعد واإلجراءات اليت وضعت على سبيل االسرتشاد، فيرتتب البطالن على  – 2املصاحل األساس ألطراف اخلصومة. 

 اململكة اإلجراءات اجلنائية يف ؛وما بعدها ٦28صمرجع سابق خمالفة األوىل دون الثانية، الوسيط يف قانون اإلجراءات لسرور، 
 .  39٦صمرجع سابق شرح قانون اإلجراءات اجلنائية حملمود حسن،  ؛وما بعدها 23٦صمرجع سابق البن ظفري، 

أوجه البطالن يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي لناصر الشهراين، حبث منشور  ؛398، املرجع السابق صحممود حسن - 2
 وما بعدها.  124ه ، ص1433، حمرم عام: 3ابجمللة القضائية الصادرة عن وزارة العدل ابململكة، العدد: 
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 إجراءبطالن  معه بإمهال متكينه من هذا احلق يرتت أنّ  ، وال شكّ رة لصاحلهومن القواعد املقرّ 
فيه خمالفة  ؛ ألنّ جراءاإلفيجوز له دون غريه التمسك ببطالن ، نسيبٍّ  بشكلٍ  االستجواب

أن أتمر ميكن  العيب اقرتن بقاعدةٍ  نا؛ أل ، والبطالن هنا يكون نسبي  (1) به ةٍ ملصلحة خاصَّ 
 .مرتجم حبضرةالتحقيق  إجراءمن خالل إعادة  اتصحيحهاحملكمة ب

عند التحقيق مع  األثر الشرعي املرتتب على عدم االستعانة مبرتجمٍ إنَّ  :وخالصة القول
 إىليف أتثريه قد يصل  ،يصعب فهمها ثها بلهجةٍ أو يتحدّ  ،ث ابللغة العربيةال جييد التحدّ  متهمٍ 

ريع اإلسالمّي حقيق؛ ملخالفته ألحكام ومقاصد بطالن التَّ  ابلعدل   نصوُصهُ  ي أتمرذالالتَّش 
يقضي بني  ، وأتمر حبمل كالم الناس على مقاصدهم، وتوجب على من وتنهى عن الظلم

 . خذ مرتمجااألعاجم من العرب أن يتّ 
رة لصاحل ة مقرّ فيه خمالفة لقاعدة نظاميّ  ؛ ألنّ االبطالن نظامً  اب على ذلك أيضً كما يرتتّ 
 ط لتقرير البطالنشرتََ ه يُ  أنّ ، إاّل (2) ه يف الدفاع عن نفسهحبقّ  مساس  ألنَّ ذلَك املتهم األجنيب، و 

ملصلحته اخلاصة يف ذلك، كما أن سكوته عن املطالبة هبذا احلق أمام  ؛هسُ ف  أن يدفع به املتهم ن َ 
حقيق عنه يسقط حقه يف الدفع احملكمة، أو سكوت حماميه احلاضر مبعّيته يف مرحلة التَّ 

  . (3)ك به صاحبه ذا متسّ إ ى به إاّل قضَ ابلبطالن؛ ألن البطالن املتعلق ابملصلحة اخلاصة ال يُ 

 
 

 
 

 
 

 

ون اخلليجي على )فيما عدا من وثيقة الرايض للنظام املوحد لإلجراءات اجلزائية يف دول جملس التعا 210نصت املادة:  - 1
 احلاالت اليت يتعلق فيها البطالن ابلنظام العام ال جيوز أن يتمسك ابلبطالن إال من شرع ملصلحته ما مل يكن قد تسبب فيه(  

ه  ببطالن اإلقرار التحقيقي لعدم 1434( لعام 3450092٦) :قضت احملكمة اجلزائية مبحافظة القطيف مبوجب قرارها رقم - 2
منشور على جمموعة  ،ه 7/1/1435يف  (3510٦529) :وجود مرتجم، وأُيِّد احلكم بقرار حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية رقم

  (. 11/402، )885ه ابلرقم التسلسلي: 1435األحكام القضائية لعام 
 .٦34سرور، املرجع السابق ص - 3
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 املبحث الثاين
 يف مرحلة التحقيق تفتيش األجنيبّ 

ل القوُل يفسبق   املدلول اللغوي والنظامي ملصطلح التفتيش عند احلديث عنه يف  وُفصِّ
لت  اليت خوّ  اتجراءاإلأنه أحد  بذلك ضحاتّ و  ،(1) الستدالل ومجع املعلوماتعمليات ا

تبيح   من حاالتاستثن ما اجلنائية سلطة التحقيق إبتياهنا، فيما عداجرائية اإلالتشريعات 
 .من قبل جهة التحقيقم ندهب وأ ،ابجلرمية وهي التلبس ،هإجراءجلهات الضبط 

على حرمة حياة الفرد اخلاصة وأسراره، فقد قال  ه اعتداء  أنّ  اواألصل يف التفتيش شرعً 
ۡ﴿ -:تعاىل– ۡلََعَ  ُِّموا  َۡوتَُسل  ُِّسوا  ن

 
تَأ ۡتَس  َۡحَّتَّ  ُۡبيُوتُِّكم  َ َۡغي  ُۡبيُوتًا ُخلُوا  ۡتَد  ََۡل َۡءاَمنُوا  ِّيَن ۡٱَّلَّ َها يُّ

َ
لَِّهاۚۡيَ أ ه 

َ
أ

ُرونَۡ ۡتََذكَّ ۡلََعلَُّكم  ۡلَُّكم  َۡخي   ذلك على كفالة اإلسالم حلرمة  فدلّ ( 27:)النور ﴾٢٧َذ لُِّكم 
كشف عورات  ال تُ ، وأوجب االستئذان عند طلب الدخول عليه، حّت عامٍّ  املسكن بوجهٍ 

 -:بقوله ده نبينا يف أماكنهم اخلاصة، وهو ما أكّ  ااملسلمني اليت قد يكون ظهورها واردً 
 امسكنً  لو دخل اإلنسان نّ رع من أجله؛ ألعل االستئذان من أجل البصر( أي : شُ إمنا جُ ..)

  .(2)عليه  عَ لَ طّ أن يُ  مإليه لَ خُ د  من يَ  هُ كرَ ما يَ  رأى بعضَ  أهله، فلرمّبا بغري إذن

 فَ كشَ تُ  أن إرادتهحض فقد أابح مب ،ةهمة القويّ ه موضع التّ فسَ نَ  املرءِ  يقاعإويف حال 
الشرعية، واليت منها ما جاء يف ت عليه النصوص ابحة ما دلّ ومن صور هذه اإلمواطن ِسرّه، 

َۡقب َلۡوََِّعٓءِّۡ﴿امللك، قال تعاىل  د صواعُ قِ عندما فُ ، قصة يوسف عليه السالم وإخوته يَتِّهِّم  و عِّ
َ
ِّأ ۡب
َ
َفبََدأ

يهِّ ۡ خِّ
َ
ۡأ رََجَهاۡمِّنۡوََِّعٓءِّ تَخ  ۡٱس  ُۡثمَّ يهِّ خِّ

َ
م إخوته عليه السالم بسرق( 7٦ :)يوسف ﴾أ قام وَ  ،تهفبعدما اهتِم

فعله هذا عليه السالم  ، فدلّ (3)ه، والصواع : إانء من فضة يشرب منه امللكعن احبثً  همبتفتيش
  .لوصول إىل احلقيقةبغّية ا ،على مشروعية التفتيش بعد التهمة

أان والزبري واملقداد، فقال:   أنه قال: )بعثن  ثبت عن عليٍّ ما  اومن ذلك أيضً 
ى عادَ ، فإن هبا ظعينة معها كتاب، فخذوا منها" قال: فانطلقنا تَ "انطلقوا حت أتتوا روضة خاخٍ 

بنا خيلنا حت أتينا الروضة، فإذا حنن ابلظعينة، قلنا هلا: أخرجي الكتاب، قالت: ما معي  
رِِجّن الكتابَ    ،: فأخرجته من عقاصها.. احلديث(ياب، قال الثّ ، أو لنُ ل ِقنَيَّ كتاب، فقلنا: لَُتخ 

 

 . 90: صمن هذه الدراسة يُنظَر - 1
نظر: الُبخارّي ي ،ابب ما التَّسليم واالستئذان ثالاثً  –كتاب اآلداب– 2398احلديث صحيح  فقد أخرجُه البخاريم برقم:  - 2

 .4/105 :بشرح الفتح
 .401-4/400 :تفسري القرآن العظيم البن كثري - 3
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دُه يف َمتَاِعها..()أخرى: قال  ويف روايةٍ  نَاَها، فلم  جنَِ هذا ومن ، (1) فوضعنا َمَتاَعَها، ففّتش 
أبخذ الكتاب   بعد أن أمره ،له  ، لفعل عليٍّ ة التفتيشعلى مشروعيّ  داللة   ااحلديث أيضً 

هذا    أن محلتهم على تفتيشها دون أن ينكر عليهمفعلها إاّل الذي مع املرأة، فما كان من 
 الفعل.   

: الضرورات قاعدةكما أن من القواعد الفقهية ما يؤكد على مشروعية التفتيش، ومنها 
لكشف احلقيقة يف بعض احلاالت إتيان فعل  ةالضرور شدة تبيح احملظورات، فلّما كان من 

: الضرر األشد يزال ابلضرر األخف، فضرر قاعدةحمظور، جاز ذلك الفعل، ومنها أيضا 
 .   (2)املتهم يف حرمة حياته اخلاصة  من املساس حبقّ  اضررً  أشدّ اجملتمع يف ترك اجملرم دون عقاب، 

ا هب يتال اتجراءاإل أحد أشدّ نه كو ات التحقيق اجلنائي؛  إجراءالتفتيش من أهّم  ويعدّ 
ه الوسيلة لضبط األشياء املتعلقة ابجلرمية، واليت من  لمتهم، كما أنّ ل ةة احلياة اخلاصّ حبريّ  مساس  

ت القوانني واألنظمة اإلجرائية وإن كان، ل إىل احلقيقةاألدلة اليت تفيد يف التوصّ  خالهلا جُتمع
 تلمن جانب آخر خوّ  الألشخاص احلق يف حرمة حياهتم اخلاصة، فإهنّ  تقد أقرّ اجلنائية 
على سالمة ابقي أفراد  افاظً هذا احلق؛ حِ  اليت متسّ  اتجراءاإلبعض تيان إب معينةً  جهاتً 

ذلك التخويل ليس على إطالقه، بل وردت عليه  مث إنّ اجملتمع وأمنهم من اجلرمية ومرتكبيها، 
 عن إاّل لألفراد حرمة احلياة اخلاصة  سَّ متُ  قبل أن  من يتخذ حبقه، فال يُ ة من شأهنا محاية عدّ  قيود  

نها املنظم، واليت من أمهها أن تبدأ هذه فق القيود اليت بيّ وِ طريق اجلهة املختصة بذلك نظاما، وَ 
بفعلته يبيح  معني   م ابرتكاهبا شخص  هَ ت َّ ، وأن ي ُ قد وقعت فعاًل  بعد جرميةٍ  اتجراءاإل

 .(3) نةمقنّ و دة حبقه يف أوقات معينة، وطرق وأساليب حمدّ  اتجراءاإلللمختصني إتيان بعض 
  اته بشكلٍ إجراءتلف ختال ، يف اململكة هم األجنيبّ املتّ  حبقّ الذي يُ ؤ َتى والتفتيش اجلنائي 

الظروف احمليطة حبياة األجنيب يف اململكة   أنّ مواطنيها، إاّل  حبقّ  خذتلك اليت تتّ  عنملحوظ ٍ 
ُتؤثِر هلذا او ، اتجراءاإلمن  يف عددٍ  اد اختالفً تولّ   احلديُث عن تفتيش مقر يف هذا املبحثِ س 

جيمعه بغريه من األشخاص، وهو  امشرتكً  اهم األجنيب الذي من املمكن أن يكون مقر  إقامة املتَّ 
عن تفتيش  اأيضً ن املواطن، كما سيأيت احلديث ما ال يكون يف غالب احلال عند احلديث ع

 

نظر: ي ،ابب االستعانة لقضاء احلوائج ابلكتمان –كتاب الَفتح– 3417فقد أخرجُه البخاريم برقم:  ،احلديث صحيح   - 1
ِ  ؛12/490 :الُبخارّي بشرح الفتح َتد ركه يِف ال َفَضائِل بَِلف ظ الصَِّحيَحني  َاِكم يِف ُمس  َما معي  :قَاَلت ،َويِف لفظ أليب َداُود ،َوَرَواُه احل 

 احَلِديث ِبطُولِِه. ..َوالَِّذي حيلف ِبِه ألَق  تُ لَنك أَو لتخرجي الكتاب :يفَ َقاَل َعلّ  ،من كتاب
 .2٦0وَ  234مرجع سابق صالوجيز يف إيضاح القواعد الفقهية للبورنو، ؛ 73األشباه والنظائر البن النجيم، مرجع سابق ص - 2
 . 115صمرجع سابق اإلجراءات اجلنائية يف اململكة البن ظفري،  - 3
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حبق صاحب  عمل املتهم األجنيب وشروطه وأحواله، وما قد يرتتب على ذلك من آاثرٍ  مقرّ 
  .املقر ذلكالعمل الذي ميلك 

قسم من أقسام حمل التفتيش اجلنائي: وهو عن يف هذا املبحث احلديث اقُتِصَر  وقد
رجال  طريقن ع اغالبً ى ؤتَ يُ  األخري ألن ؛ تفتيش األشخاصوهو : اآلخرتفتيش املساكن، دون 

 . (1)هي حمل الدراسة يف هذا املبحث الضبط حال التلبس، أي قبل مرحلة التحقيق اليت 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 . 93ص :من هذه الدراسة ينظرأقسام التفتيش ابلنظر إىل حمله، ويف شأن  - 1
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 املطلب األول

 األجنيبهم قامة املتّ إ تفتيش مقرّ 
تواجده على وراء يف اململكة خيتلف ابختالف اهلدف من  إقامة األجنيبّ  مقرّ  إنّ 

 والنزلُ  قامته األماكنُ إ قربقصد احلج أو العمرة فيكون م اأو قادمً  اأرضها، فإن كان سائحً 
وإن كان اهلدف من إقامته العمل، غريها، كالفنادق و   اإلقامةاملخصصة ملثل هذا النوع من 

املسكن  رُ وف ّ ين مِّ إن كان  لإلقامة معدةٍ  ه له صاحب العمل من أماكنَ صَ صَّ ها ما خَ فيكون حملّ 
 .رغب حيثُ  انً كَ سَ خذه ليتّ  ا؛خيتار مقر  له أن  فمتاح   غري ذلك إن كانو ، هعند عملن يمل

 اإلقامةهم األجنيب مع كل نوع من أنواع أماكن قامة املتَّ إات تفتيش مقر إجراءوختتلف 
جيمعه بغريه  مسكناقد يكون كما ،  أفراد عائلتهابملتهم و  اخاص   امسكنً تلك، فقد يكون املقر 

وآاثره اته إجراءنوع  ولكلّ  فيه، اإلقامةحبيث يشرتك فيه مع غريه لغرض  فيه، ن يقيمونم
الذي يسكنه م األجنيب ذا ما اهتمِ قبل جهة التحقيق إ من هتفتيشب لقيامعند ابه اخلاصة ظامية النِّ 

  .ابرتكاب جرمية ما
اخلاص  سكنلمجهة التحقيق لاحلديث عن تفتيش سيتم  بهذا املطلأول فروع ويف 

عائلته املقيمني معه على أرض  أو كان أيويه وأفرادَ  ،غريه هم األجنيب الذي ال يسكنه أحد  ابملتَّ 
شرتك  الذي ي سكنملجهة التحقيق لاحلديث عن تفتيش كما سيتم يف الفرع الثاين اململكة،  

بة على ة املرتتِّ اثر النظاميَّ اآلمث يف الفرع الثالث سيكون احلديث عن ، لإلقامة فيه غريهمع املتهم 
 .  املشرتك الذي أيويهم مجيعاهم عند تفتيش املسكن املقيمني مع املتَّ 

  :هم األجنيبابملتّ  اخلاصّ  املسكنتفتيش : الفرع األول
على أّن  (1) ابعة والثالثون من النظام األساس للحكم يف اململكةت املادة السنصّ 

 يف احلاالت اليت يبينها للمساكن حرمتها، وال جيوز دخوهلا بغري إذن صاحبها، وال تفتيشها، إاّل 
ية ابململكة على أن اجلزائ اتجراءاإلالنظام، كما نصت املادة احلادية واألربعون من نظام 

حماط مصطلح املسكن يشمل كّل مكان مسور أو  أنّ نت بيّ و جتب صيانتها،  للمساكن حرمةً 
 اإلنسانخذه ، ويدخل يف مدلول املسكن كل مكان يتّ أبي حاجز، أو معد الستعماله كمأوى

ط فيه أن  شرتََ أم دائمة، وال يُ  مؤقتةٍ  كان بصفةٍ أ  إبذنه، سواءً ه إاّل ولُ خُ لغريه دُ  احُ بَ ال ي ُ  اآمنً  احرمً 

 

 ه .27/8/1412( يف 90)أ/ :الصادر ابألمر امللكي رقم - 1
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اخليمة والكوخ والسفينة  هِ يدخل يف مدلول كماوأبواب،   يكون من املباين املسلحة اليت هلا نوافذ  
   . (1) وحنوهاوغرفة الفندق 

 املستقلّ املسكن  :هوراسة من الدِّ  وضعامل ايف هذ ابألجنيبّ ابملسكن اخلاص واملقصد 
قامتهم على أرض إأثناء فرتة  أسرتهأفراد ابقي  معليقيم فيه مبفرده أو  ؛األجنيب هُ الذي خيتارُ 

 ، ودون أن يشاركه السكَن فيه أّي غريٍب عن أهل بيته. اململكة
إن كان فيه  ةإلقامل مستقال   امسكنً األجنيب يف اململكة خيتار  ويف غالب األحوال فإنّ 

 م، أ(2) واالستثمار التجارة مالعمل أبقصد  قامته دائمةإ أكانت اءً و س، يقيمون معه أفراد عائلته
، بقصد العبادة أو السياحة أم كانت مؤقتةً ، (3) ألحكام نظامها ااملميزة وفقً إلقامة ابسبب محله 

أو الذين ال تشاركهم  ،ابكالعمال العزَّ   ،والسكن فيه ابلشراكة مع غريه لإلقامة  امقر  وقد خيتار 
فيما هو  مستقلِّ  حلصول على مسكنغرض اه لونما قد يدفعلتوفري يف اململكة؛  اإلقامةعوائلهم 

 . (4) مأنفع هل
يف  أنّ حقيق ابرتكاب جرمية ما على أرض اململكة، ورأت جهة التَّ  أجنيب   مإن اهتم ف
ق ابجلرمية تتعلّ  ه حيوز فيه أشياءَ ما يفيد يف كشف حقيقة هذه اجلرمية، أو أنّ  اخلاصمسكنه 

، على أن اقريبً  اسيأيت درُسه وضماانتوفق ضوابط ، (5)ه شيتفتأتمر بنفسها، جاز هلا أن 
ة اليت اإلداريابملنطقة فرع النيابة العامة  رئيس  لبَ من قِ  جراءاإلأمُر اإلذِن إبتيان هذا  رَ دُ ص  يَ 

التفتيش غري املسكن، فيجوز   ، ِبالف احلال إن كان حملّ يتواجد هبا املسكن املراد تفتيشه
 .(٦)  اإلذن بتفتيشه رَ دِ ص  أن يُ  اعً نو و  ابلقضية مكاانً  ق املختصّ للمحقّ 

الذي دعا إىل بب سَّ لصل ابتتّ  موضوعية   شروط  املسكن تفتيش  إجراءويشرتط لصحة 
 ،بتسبيب أمر التفتيش، وأخرى شكلية تتعلق هواهلدف من، وموضوعه وحمله، لتفتيشالقيام اب

 . (7) ثناء تنفيذهأوحضور بعض األشخاص 

 

 .9٦5سابق صالرجع امل سرور،؛ 517، املرجع السابق صحممود حسن ؛389، مرجع سابق صأمحد عوض بالل - 1
 ه .5/1/1421واتريخ  (1م/) :أحكام وقواعد "نظام االستثمار األجنيب" يف اململكة الصادر ابملرسوم امللكي رقم - 2
 ه .10/9/1440واتريخ  (10٦م/) :الصادر ابملرسوم امللكي رقم - 3
 .183صه ، 1423 ،1ط ،حقوق اإلنسان يف القرآن والسنة وتطبيقاهتا يف اململكة حملمد الصاحل - 4
 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 80املادة:  - 5
 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية.  28من املادة:  2 – 1الفقرات:  - ٦
 . 981و 9٦3سابق صالرجع املسرور،  ؛594ص ، املرجع السابقحممود حسن - 7
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لتفتيش  الشروط املوضوعية  اجلزائية والئحته التنفيذية فإنّ  اتجراءاإلمن واقع نظام و 
 : كاآليتاملساكن  

فرع النيابة العامة، ويوضح فيه اسم من أصدره وتوقيعه عن طريق  يصدر اإلذن به كتابةً أن  .1
ال تزيد حمددة ووظيفته وساعة صدوره واترخيه، وتعيني املكان املراد تفتيشه، مع حتديد مدة 

هم املراد تفتيش مسكنه من االطالع على  ن املتّ كّ ، كما جيب أن ميُ (1)  عن سبعة أايم لتنفيذه
 . (2) هذا اإلذن

، فال جيوز أن يُ ّتَخَذ كوسيلة كافية  بدالئل وأماراتٍ  جرمية قد وقعت فعاًل  بصدد أن يكون .2
   .(3) مل تقع الكتشاف جرميةٍ 

ذا وجدت إيقيم يف املسكن املراد تفتيشه، أو  شخصٍ موجٍه ل على اهتامٍ  ان يكون مبني  أ .3
 . (4) تتعلق ابجلرمية املرتكبة حيوز فيه أشياءَ على أنه  قرائن تدلّ 

يف د ابلبحث عن األشياء املتعلقة ابجلرمية اليت جيري مجع املعلومات عنها، أو التحقيق التقيّ  .4
 . (5)، واليت من أجلها أُِذَن ابلتفتيش شأهنا

 
 هي:   سكناملة لتفتيش أما الشروط الشكليَّ 

 ملا يف ذلك من إيضاحٍ  ام؛ة االهتّ بقيام اجلرمية وجديّ ر القناعة مبا يوفّ  امسببً  األمر به أن يكون .1
ن احملكمة تتمكّ  ومدى توافقه مع مبدأ املشروعية، وحّت  ،هلدف الذي استدعى القيام بها

، اهلدف منه غري نظاميٍّ  ة سببه، وتقرير بطالنه إن ثبت لديها أنّ املختصة من تقدير صحّ 
  الضبط اجلنائي لجر حضر مب إىل ما وردب يسبلتاالكتفاء إبحالة ام قد أجاز وإن كان املنظّ 

(٦)  . 
و أحد أفراد أسرته  أالذي يسكنه، أو من ينيبه،  هماملتّ  حبضوراملسكن أن يتم تفتيش  .2

ة من الذين يقيمون معه فيه، وإن تعذر حضور كل هؤالء، وجب أن حيضر الكامل األهليّ 

 

 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية. 28من املادة:  3الفقرة  - 1
 . السابق من النِّظام 47املادة:  - 2
 . 131ص اإلجراءات اجلنائية يف اململكة البن ظفري، للنظام السابق؛ من الالئحة التنفيذية 28من املادة:  4الفقرة  - 3
 . اإلجراءات اجلزائية من نظام 80املادة:  - 4
 .السابق من الالئحة التنفيذية للنظام 31املادة:  - 5
 .  ٦05ص ، مرجع سابقحممود حسن ذاهتا؛ من الالئحة 28من املادة:  3 :الفقرة - ٦
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ال  عنه ، وإن كان املتهم أو من حضر نيابةً (1) عمدة احلي أو من يف حكمه، أو شاهدين
 . (2) يتكلم العربية فُيستدعى مرتجم  

أو  و حموٍ أ و كشطٍ أ شطبٍ  بواقعة التفتيش ابللغة العربية، دون أيِّ  خاصٍ  إعداد حمضرٍ  .3
ن يوقع عليه، على  أمن ذلك فعلى من قام به  أو ترك فراغ، وإن وقع شيء  حتشري أو  حتشيةٍ 

 أن يشتمل احملضر على: اسم من قام به ووظيفته وتوقيعه واتريخ التفتيش وساعته، ونصّ 
 ادقيقً  ات وصفً طَ بِ حضروه وتوقيعاهتم، ووصف املوجودات اليت ضُ ذن إبجرائه، وأمساء من اإل

ت ذَ اليت اختمِ  اتجراءاإلثبات مجيع إوأماكن وجودها واألحوال اليت صاحبت اكتشافها، و 
 . (3)ت بشأن املضبوطات ذَ اليت اختمِ  اتجراءاإلأثناء التفتيش، و 

اليت  حبرمة احلياة اخلاصة اليت هبا مساس   اتجراءاإلمن أخطر املسكن تفتيش كان   وملا
أن حييد من ب خضوعه لضوابط متنعه قد توجّ ، فجاءت النصوص الشرعية والنظامية بصيانتها

 :هايت من أمهّ الّ ، و من أجله يحَ بِ عن اهلدف الذي أُ 

، أو و معنواي  أ يذائه جسداي  إفليس اهلدف منه التعمد يف املتهم، أن يتم بطريقة حتفظ كرامة  .1
حتطيم وتشويه مسكنه وما حيتويه من متلكات، بل اهلدف هو مجع األدلة واألشياء اليت 

  . (4) ل إىل حقيقة اجلرميةتفيد يف التوصّ 
 إاّل  من شروق الشمس إىل غروهبا، وال جيوز دخوله لياًل  اجيب أن يكون تفتيش املسكن هنارً  .2

كانت ضرورة ذا إو أ ،ن هم بداخلهأو عند طلب الغوث مّ  ،التلبس ابجلرمية يف حالِ 
ذا بدأ التفتيش  إة تستدعي عدم التأخري يف إتيانه خشية فقدان أدلة اجلرمية، و التحقيق امللحّ 

دون  متصاًل  جراءاإليف النهار واستمر إىل ما بعد غروب الشمس جاز ذلك ما دام 
التفتيش بعد االنقطاع أو بعد انتهاء املدة احملددة ، كما مل جيز املنظم تكرار عملية انقطاع

   . (5)من اجلهة املختصة  صادرٍ   إبذن جديدٍ إلجرائه إاّل  انظامً 
فيستعان  ،مفهومةغري أو كان يتحدثها بلهجة  ،ال يفهم العربية  اجنبي  أإن كان املتهم  .3

 فهم إذنملا فيها من إعانة املتهم على  ؛مبرتجم، وتظهر أمهية حضور املرتجم يف هذه احلالِ 
 

اهلدف من حضور بعض األشخاص: احليطة لتفادي التعسف يف اختاذ إجراء  اإلجراءات اجلزائية؛ من نظام 47املادة:  - 1
 .٦34، مرجع سابق صحممد حممود سعيد ؛528، مرجع سابق صالتفتيش من قبل القائم عليه، حممود حسن

 . اإلجراءات اجلزائية من الالئحة التنفيذية لنظام 33من املادة:  2الفقرة:  - 2
 من الئحته التنفيذية.  33، واملادة: سابقال من النظام 48املادة:  - 3
مرشد اإلجراءات  ؛ه 17/9/1421( يف 13/481٦) :وهو ما ت التأكيد عليه بتعميم صاحب السمو وزير الداخلية رقم - 4

 . 72صمرجع سابق اجلنائية، 
 من نفس الالئحة.  29من املادة:  3و 2 :تامن الئحته التنفيذية، والفقر  28من املادة:  3من النظام، والفقرة:  52املادة:  - 5
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ات، وقد إجراءوما يُ ّتَخذ خالله من به، فتيش، ومعرفة سببه وصفة القائمني األمر ابلتَّ 
 . (1)حضوره  ثباتكوسيلة إلأوجب املنظم على املرتجم أن يوقع على حمضر التفتيش  

ني، األوىل : إذا كان يف حالَ فتيش أن يستعني ابمرأة التَّ  جراءأوجب املنظم على من يقوم إب .4
ذا كان يف إ: والثانية، (2) اللخلوة هب اهمة؛ منعً  املرأة املتَّ املسكن املراد تفتيشه ليس فيه إاّل 

، ومل تقم ااإلذن على تفتيشهن شخصي   هماٍت، ومل ينصّ غرُي متّ  املسكن املراد تفتيشه نساء  
 حنَ من االحتجاب ومُينَ  نّ كَّ مَ قرائن أو دالئل تؤكد على حيازهتّن ما له صلة ابجلرمية، فيُ  ةأيَّ 
م مبصلحة التحقيق ونتيجته، كما اشرتط املنظّ  سهيالت الالزمة ملغادرة املسكن مبا ال يضرّ التّ 

أو اليت حضرت  ،همةبة اليت قامت بتفتيش املرأة املتَّ َتدَ يف حمضر التفتيش اسم املن لَ جّ سَ أن يُ 
ع على توقّ وَ  الالزمة إلثبات شخصيتها وعنواهنابه نساء، والبياانت  عند تفتيش مسكنٍ 

 .  (3)احملضر
جيري مجع اليت جلرمية اب األشياء اخلاصةعلى البحث عن  انصب  جيب أن يكون التفتيش م .5

، فال جيوز مثاًل  دون ترخيصٍ  همة حيازة سالحٍ فلو كانت اجلرمية حمل التم  ،عنهاعلومات امل
 أَ بّ أن خيُ  رَ صوَّ تَ الظروف الصغرية املغلقة اليت ال ميكن أن ي ُ  فتيش فضّ التَّ  إجراءللقائمني على 

للنظام، ومل يكن  اوجود أشياء تعد حيازهتا جرمية وفقً  اا إن ظهر عرضً بداخلها، أمّ  سالح  
، كما جيب ظهورها نتيجة للتعسف يف تنفيذ التفتيش، وجب ضبطها وإثباهتا يف احملضر

ابح أ؛ النتفاء الوجه الذي العثور على األشياء اخلاصة ابجلرميةوقف التفتيش فور  اأيضً 
  بزواله لَ طُ بَ ، وما جاز لعذر لألصل زوال املانع يعيد املمنوعفهم، مسكن املتَّ املساس حبرمة 

(4)  . 
بتفتيش مسكن ات الدولية واألنظمة والقواعد املتعلقة االتفاقَ و ب مراعاة املعاهدات جت .٦

 اململكة املتواجدة على أرضلبعثات األجنبية األجنيب التابع إلحدى االدبلوماسي املوظف 
(5) . 

 

 الالئحة. ذاتمن  29من املادة:  4الفقرة:  التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية؛ من الالئحة 33من املادة:  2الفقرة:  - 1
 .السابق من النظام 53املادة:  - 2
 .من الئحته التنفيذية 30من املادة  3، والفقرة السابقنظام المن  54املادة:  - 3
 ،2طدمشق، ، شرح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا، دار القلم ؛من الئحته التنفيذية 31املادة:  السابق؛نظام المن  4٦املادة:  - 4

 .191وَ  189ه ، ص1409
 .98ص :من هذه الدراسة يُنظَر ؛من الالئحة التنفيذية للنظام 17٦املادة:  - 5
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ة اليت ال جيوز إفشاؤها أو تداوهلا تعترب املعلومات اليت يسفر عنها التفتيش من األمور السريَّ  .7
كانت، وإن   طريقةٍ  ةالنظام، كما ال جيوز االنتفاع هبا أبيَّ جُييزها مع الغري إال يف األحوال اليت 

 .(1) امن ذلك تعّينت املساءلة نظامً  وقع شيء  
ومن خالل الواقع العملي يف اململكة، فإن تفتيش املساكن يف ه وجتدر اإلشارة إىل أنّ 

حقيق، وإن  معظم احلاالت يكون عن طريق جهات الضبط اجلنائي بعد ندهبم من قبل جهة التَّ 
س يف غري حاليت التلبّ  -ستحسنمن امله  أنّ ظام، إاّل ليس فيه ما خيالف النِّ  جراءاإلكان هذا 

، حبيث احقيق شخصي  أعضاء التّ عضٍو من حبضور التفتيش  يتمّ أن  -لعجُ والضرورة امللّحة للتَّ 
 العاطّ  سعةُ من أمهها:  ة اعتباراتٍ لعدّ ؛ مكانقدر اإل شرافه املباشرإحتت  التفتيش نُ يكو 

م  هُ ين ُ عِ تُ  كافيةً   دراسةً  -قبل تعيينهم -ودراستهم هلا ،وإملامهم ابألنظمة جهة التحقيق منسويب
ة ضماانهتا ابلقدر األكمل، صيان مرهو قدجتعل من مو على تفسريها وتطبيقها ابلشكل األمثل، 

 الضبط.  الذين قد ُيسَنُد هلم رجالالوهو ما ال يكون يف غالب احلال لدى غريهم من 

  :تفتيش املسكن املشرتك بني املتهم األجنيب وغريه من املقيمني فيه: الفرع الثاين
دون أن حيجز  من شخصٍ  فيه أكثرُ  سكني؛ لِ أابملسكن املشرتك: املكان املهيّ يقصد 

ا يُقَصد من هذا فيخرج عمّ  ،(2)بينهم حاجز، كالغرفة اليت يتشارك النوَم داخَلَها شخصان فأكثر
عن بعضها حبواجز، كغرف الفنادق أو يف الغرف املتقاربة يف مكان واحٍد لكنها ُمنفصلة  التعر 

من كوهنا  ذكرتُُه ساِبًقااملنفصلة يف املساكن اجلماعية وحنوها، فهي ال ختتلف عما غرف النوم 
ال يدخلها غري أصحاهبا إال إبذهنم، ِبالف املسكن املشرتك  مستقلٍّ  طابعٍ  ا للسكن ذاتَ مقارّ 

كسكن   الذي يدخله مجيع من يسكن فيه، ودون إذٍن من بقية شركائه الذين يسكنون معه
 . العّمال والطالب وحنوه

ن عدة تساؤالت حول نظامية تفتيش أحد ساكنيها مّ  تربزُ ومع هذا النوع من املساكن 
تفتيش مسكنه، وهل يف تفتيش   ت على إثرها جهة التحقيق ضرورةَ رأم ابرتكاب جرمية هتم ا

التفتيش أن  جراءقوم إبوهل جيوز ملن ي سكَنُه؟على حرمة غريه من يشاركونه  مسكنه هذا تعدٍّ 
   ؟ سكِنهِ هم املراد تفتيشُ يفتش املكان كله ابعتباره مسكنا للمتَّ 

 

من الئحة أعضاء النيابة العامة والعاملني فيها الصادرة بقرار جملس  28، واملادة اإلجراءات اجلزائيةمن نظام  ٦8وَ  ٦1املواد  - 1
 ه .   22/9/1437( يف 40٦) :الوزراء رقم
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 ابعتباره جمااًل  جتب صيانتها، حرمةً  اإلنسانسكن مل أنّ  اونظامً  اا ال جدال فيه شرعً مّ 
أن يطّلع  ة اليت ال حيبم ألسراره الشخصيَّ  امن اجملاالت اليت ميارس فيها حياته اخلاصة، ومستودعً 

 . دون إذنها غريه عليه
 د  حمد منهم مكان   لٍّ كُ ل صَ صِّ خُ  أشخاصٍ  عشرةَ  املشرتك وإن كان يضمم  اإلقامة وحملّ 

قاطنيه، كلِّ ل خاص   ال يتجزأ، فهو وكل ما حيتويه مسكن   اواحدً  مكاانً  يعدّ ه ، إال أنّ للنوم فيه
التفتيش طاملا استوىف كامل  جراءإل أبكمله حمل   كما أَنّهمنهم مقتنياته اخلاصة به،   وإن كان لكلّ 

 . (1) القيام بهِ  شروطه وقواعده النظامية اليت أابحت

مع أفراد  اشخصً  يقاس املسكن املشرتك حكما على املسكن املستقل الذي يضمّ و 
ر أن يصدر اإلذن بتفتيش صوّ تَ واحد، فال ي ُ  أسرارهم مجيعا يف وقتٍ  هو مبثابة مستودعٍ ف ،عائلته

هم دون تفتيش ابقي غرف املسكن األخرى، أو أن يتم تفتيش غرفة الزوج دون املتَّ غرفة االبن 
  .  (2) ض ملقتنيات زوجتهالتعرّ 

موافقتهم على هذه املشاركة  دَّت  مبحض إرادهتم، عُ قاطنيه  مجيع املسكن تشارك يف وملا
مستودَع أسرارِهم مكان  واحد، فال يُ َتصّور أن خَيَفى على مجيعهم ما  مبثابِة إعالٍن ضمٍن أنّ 

يف مثل هذه املشاركة  ألنّ  ؛ فيما ندرإاّل  يدّسه أحُدهم يف هذا املكاِن من أدلِة جرميٍة قد ارتكبها
؛ ملا قد يرتتب عليها ك وأهوائه قبل املوافقة عليهاملعرفة حال الشري عنايةب بذل التطلّ احلاالت ت

 الشركاء يف املسكن سكوت عندقد يصل األمر و ، وءمن أضرار بسبب جماورة األشخاص السم 
 شرتاكِ اهّتامهم ابال - ِعلِمهم بذلك رغم -حيازته جرمية ا تعدّ مّ  عن اإلبالغ عما حيوزه أحدهم

 .(3) ةرمياجل يف
 دالئلُ لدى جهة التحقيق  تظهر فإذا جرمية،  املشرتكني يف سكنٍ  ب أحداارتك إنَّ 

من شأهنا أن تكشف احلقيقة، جاز هلم أن  أدواٍت وأدلةً مبسكنه مرتكبها حيوز  أنّ  تؤّكد وقرائنُ 
يكتفي س هال يُ َتصوَّر أنف ،ة املتهمحتت حياز يعد املسكن ألن كمله؛ أباملشرتك شوا املسكن يفتّ 

تها، بل من املمكن فيخفي فيه أدوات اجلرمية وأدلّ  ،داخل املسكن املشرتكابملكان املخصص له 
  .ابملسكن نفسه خمبئٍ  أن خيفيه يف أيّ 

 

 .9٦7ص ، مرجع سابقإلجراءات لسرورالوسيط يف قانون ا - 1
 . 3٦7مرجع سابق ص ،غايلإلدوار اإلجراءات اجلنائية  ؛412رؤوف عبيد، مرجع سابق ص - 2
 .  485، صم2008 ،1ط ،بريوت، شرح قانون العقوابت القسم العام لعلي القهوجي، منشورات احلليب - 3
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غرَي ذلك  -يف املسكن املشرتك  -األماكِن األخرى تفتيشَ  يُنظَر إىل أنوإن كان 
موافقة  فإنّ  ا سبق مّ  أنه وكما تبنّي ، إاّل أصحاهباعلى حرمة  دٍّ عَ ت َ فيه املخّصِص للمتهِم وحَده 

على إابحتهم له حرمة هلا داللة واضحة  ،على مشاركته يف نفس املسكنامه قبل اهتّ غري املتهم 
مضمون حرمة املسكن يتمثل يف منع الغري من دخوله، حت ال يطّلع على  ألنّ  ؛حياهتم اخلاصة

، وطاملا  وهو ما يتناىف مع واقع احلال يف مثل هذا النوع من املساكن ،(1) أسرار احلياة اخلاصة
وفق ما أابحه -فإن املساس هبذه احلرمة  كانت احلرمة منصبة على مكان واحد اختاره مجيعهم،

     رجاء املكان وما حيتويه.  أسيكون بكامل  -الشرع والنظام

تيَش أّي شخٍص موجوٍد فيه، وقد أجاز املنظم السعودي عند تفتيِش مسكن املتهم تف
فال يستثىن من هذا األمر من  ،(2)  يفيد يف كشف احلقيقة اإذا قامت قرائن أنه خيفي معه شيئً 

التفتيش كالزائر أو الضيف، فهو حمل  مشروع  للتفتيش طاملا أثناء  ةٍ مؤقت بصفةٍ  اجدً ايكون متو 
ه قرائن تؤكد أنه خيفي ما من شأنه كشف احلقيقة أثناء تفتيش مسكن املتهم قامت ضدّ 

يف املسكن  امن ابب أوىل جواز تفتيش من يكون شريكً فإذن يكوُن األصلي وعند تواجده به، 
 داخل مسكنه.  املراد تفتيشه؛ لقوة القرينة اليت تؤكد علمه مبا يدور من أسرارٍ 

سكن العّمال أو الطاّلب الذي يضم جمموعة من الغرف  على ما سبق فإنّ  بناءً و 
، بل إّن كل غرفة حبقهم مجيعا امشرتكً  اال يعّد مسكنً منهم  معنّي   كلَّ واحدٍة منها عدد    يسكنُ 

هٍم حبق من له مكان خمّصص  داخلها، فلو صدر إذن  بتفتيِش متَّ  امن تلك الغرف تعّد مسكنً 
فال جيوز تفتيش الغرف اجملاورة هلا، حت وإن كانت مجيع الغرف غرف، التلك يسكن إحدى 

  ةِ أبيَّ من يسكنه ال يرتبط  على حرمة مسكنٍ  اي  يف ذلك تعدّ  ألنَّ  ؛واحدٍ  و مبىنً أ واحدٍ  عٍ يف جممَّ 
 .ابملتهم ابرتكاب اجلرمية حال من األحوال

  :تفتيش املسكن املشرتكهم عند املقيمني مع املتّ بة على ة املرتتّ ظاميّ اثر النّ اآل :الفرع الثالث
شارك فيه ي يقيم يف مسكنٍ  يف ارتكاهبا شخص   مَ هَ ت ّ وي ُ  ،ما ب جرمية  كَ رتَ تُ  ر أنمن املتصوّ 

وخيفيه  ،همة ما حيوزه املتَّ كمساكن العمال أو الطالب وحنوها، وترى جهة التحقيق أن مثّ غريُه،  
رجل الضبط  ل حيقّ اجلرمية، فتصدر إذهنا بتفتيشه، وعندها  حقيقةا يفيد يف كشف يف مسكنه مّ 

ومجع  ،ا يفيد يف التوصل إىل احلقيقةعمّ  احبثً  كلَّه  أن يفتش املسكن -سابًقاكما تبني   -اجلنائي
 ة اجلرمية املرتكبة. من أدلّ  أكرب قدرٍ 

 

 . 9٦٦أمحد سرور، املرجع السابق ص - 1
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ِه  ات التفتيش، فليس ملن جيريإجراءى القدر الذي أابحه النظام يف وهذا اجلواز ال يتعدّ 
 مَ أن يبحث يف جيب أحد املقيمني يف املسكن املشرتك على جهاز حاسب آيل كان قد اهتمِ 

، مثَّ  شخصيةٍ  أو يفتح حقيبة جيبٍ  ،صغريةً  اظروفً  أن يفضّ  له ، كما ال حيقّ أحدهم بسرقته 
قارورة مسكر، بل جيب  حيازةِ جبرمية  قٍ متعلّ  على ما بداخلها عند قيامه ابلبحث عن دليلٍ  لعَ يطّ 

عند  هااتباعُ ِب مراعاة القيود والضوابط الواجاحرتام احلرمات اليت صاهنا الشرع والنظام، و عليه 
أدلة اجلرمية  املنظم من ضرورة التقيد ابلبحث عنعليه  ة، واليت من أمهها ما نصّ همَّ قيامه هبذه املُ 

 . (1)  بشأهنا اإلذن ابلتفتيش املرتكبة اليت جيري مجع املعلومات املتعلقة هبا، واليت صدر

كاملواد املخدرة   حيازته جرميةً  ما تعدّ  -أثناء تفتيش املسكن املشرتك- اوإن ظهر َعَرضً 
 ظهرت والعمالت املزيفة، سواء  ، أو األوراق املزورة غري املرخص حبملها احملظورة، أو األسلحةو 

حتريزها وضبطها  رجل الضبط اجلنائيعلى  فإنَُّه جيبُ من يشاركه مسكنه،  محبوزة املتهم أ
أو جتاوز  ،لتعسف يف التفتيش اوإثباهتا يف حمضر التفتيش، طاملا كان ظهورها مل يكن نتيجةَ 

 نظامية   اثر  آب املشرتك ترتتّ  عند تفتيش املسكنو ذكرت سابًقا، قواعده وضوابطه النظامية اليت 
ها ال خترج عن ثالث ولعلّ  ،املقيمني فيه رفقة املتهم الذي تسبب يف تفتيش مسكنهم حبقّ 

 حاالت:

 املقيمني ابملسكن يف اجلرميةتؤكد مشاركة مجيع أن يسفر التفتيش عن ضبط أدلة  أوهلا:
د مشاركتهم يف جبرمية أخرى تؤكّ أو ضبط أدلة ظاهرة تتعلق ، اليت جيري مجع املعلومات عنها

أو مارسة األفعال الرذيلة، وعندها  ،لتصنيع اخلمور املسكن معد   أنّ  فَ شَ كتَ كأن يُ ارتكاهبا،  
وفق  اائي  نتتمثل يف مالحقتهم جاثر نظامية حبق مجيع من يقيم ابملسكن املشرتك، آترتتب 

 . األصول والقواعد املتبعة
 ا،ابرتكاهب مَ  اهتمِ يتالابجلرمية  تهمامل تؤكد صلةوالثانية: أن يسفر التفتيش عن ضبط أدلة 

رى مجع املعلومات عنها وضبط األشياء واألدوات املتعلقة هبا، وتكون تلك املضبوطات جياليت و 
يه اهتامهم ا يرتتب علة املقيمني معه ابملسكن، مّ ر أن ختفى على غري املتهم من بقيّ ا ال يتصوّ مّ 

أحد املقيمني ابملسكن  يُ تَّهمَ املعنية عنها، كأن  جهزةاألوعدم تبليغ  ،اجلرميةابلتسرت عن مجيعا 
أه ابألدوات قد هيّ مزورة، وبتفتيش مسكنه ُيكَتَشُف أنّه  ثبوتيةٍ  بطباعة وبيع أوراقٍ املشرتك 

 فضيا ي، مّ ابألمر ر جهل بقية املقيمني معهفال ميكن تصوّ  تزوير،الواألجهزة اليت يستعان هبا يف 

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 4٦املادة:  - 1



 ~156  ~ 
 

من  التحققبغّية لوجود القرينة اليت حتمل القائم ابلتفتيش إىل ذلك،  اجواز تفتيشهم مجيعً إىل 
    ؟ (1) على تسرتهم عليها ، أم أن األمر مقتصر  مشاركتهم يف ارتكاب اجلرمية

تفيد يف كشف حقيقة اجلرمية اليت صدر على  والثالثة: أن يسفر التفتيش عن ضبط أدلةٍ 
خفاؤه عن بقية مشاركي املتهم يف مسكنه دون إا ميكن ، وتكون تلك األدلة مّ هذن بثرها اإلإ

هاتف  سرقةجلرمية، كأن يتهم أحد املقيمني ابملسكن املشرتك ابرتكاب جرمية اعلمهم ابرتكابه 
سكنه، فال  ل مقرّ داخِ  ما سرقه موجود   شف أنّ كتَ مث يُ  ،، فيصدر اإلذن بتفتيش مسكنهنّقال
 ؛ونفيه هتمة تسرتهم عليه ،اثر نظامية على شركائه يف سكنه حال اعرتافه ابجلرميةآ ةُ ب أيَّ ترتتّ 

 وضماانتهِ  التفتيشبل وجيب على رجل الضبط اجلنائي عندها احرتام قواعد ، جلهلهم أبمرها
ىل دليل جرمية إل صّ تو ، فإن (2) التوّصَل إليه املُرادُ الدليُل ف فيه طاملا ُضِبط وعدم التعسّ  حبقهم،

اء التفتيش التعسفي الذي طال غري املتهم رغم ضبط دليل اجلرمية األصلية اليت جرى  أخرى جرّ 
يضبط ففيستمر القائم ابلتفتيش بعمله دون توقف،  ،كأن يتم ضبط املسروق  -التفتيش بشأهنا

 - ةدون وجود دالئل تؤكد ارتباطه ابجلرمية األصليَّ  حيازته جرميةً  يف جيب غري املتهم ما تعدّ 
     . (3) تيانهإعسف يف جراؤه نتيجة التَّ إبطل 

 بذل اجلهدومن هذا تظهر أمهية ما أشري اليه سابقا من أن املشاركة يف املسكن تتطلب 
 ءِ ة الشركاء وأهوائهم؛ ملا قد يرتتب عليها من أضرار بسبب جماورة السيّ ملعرفة حال بقيّ  والعناية

، كما أن علمهم ابجلرمية مع سكوهتم عن التبليغ (4) الكري كنافخِ   املسكِ  منهم، فليس حاملُ 
الستحباب السرت على  اعنها يعود ابلضرر عليهم مجيعا حال اكتشافها، فليست احلال موضعً 

عارض بني املصلحة يف السرت عليه  ألن التَّ  ؛إىل احلُرمة األحوالالفاعل، بل قد يصل يف بعض 
 مصلحةُ  منها، وهو دون شكٍ  الراجحِ  عليهم يوجب ترجيحَ  مفسدةمن  همتسرت  عود بهمع ما ي
 .(5) اجلماعة

 

 

 من الئحته التنفيذية.  29من املادة:  5الفقرة:  ؛من نظام اإلجراءات اجلزائية 4٦املادة:  - 1
 منها.  29من املادة:  5من الئحته التنفيذية، والفقرة: 31، واملادة: السابق من نفس النظام 4٦املادة:  - 2
 ، 524حممود حسن، مرجع سابق ص - 3
ا مَثُل اجللِيس الصَّاِلِح َوَجلِيِس السم  - 4 ِك، جاء فيما رواه أَبو موسى اأَلشعري رضي هللا عنه َأن النَّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: )ِإمنَّ وِء: َكَحاِمِل املِس 

تَاَع ِمن ُه، َوِإمَّا َأن  جتََِد ِمن ُه رحيً  ا طيِّبًة، واَنِفُخ الِكرِي ِإمَّا أَن حَي رَِق ثِياَبَك، وإمَّا َواَنِفِخ ال ِكرِي، َفحاِمُل املِس ِك ِإمَّا َأن  حُي ِذَيَك، َوِإمَّا َأن  تَ ب  
 .  133ص، 3٦3: ه ، احلديث رقم1428، 1طبريوت، ، رايض الصاحلني، دار ابن كثريينظر:  فق  عليه،مت أَن  جتََِد ِمن هُ رحيًا ُمن تَِنًة(

 .28/75 :جمموعة الفتاوى البن تيمية - 5
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 املطلب الثاين

 عمل املتهم األجنيب تفتيش مقرّ 
أنواع  تفصيلُ  -(1) عمله جلرمية يف مقرّ اعند احلديث عن ارتكاب األجنيب -سبق 

 هناكَ  أماكن الوظائف واألعمال اليت من املمكن أن يعمل هبا العامل األجنيب يف اململكة، وتبنّي 
جتمع األجنيب بغريه من املوظفني أو املراجعني يف مكان  عامة ا أن تكون أماكن عملٍ ا إمّ أهنّ 

ت واملصانع الشركات واملؤسسااجلامعات و ك  ،أثناء ساعات العملدخوله ة للعامّ  متاحٍ  واحدٍ 
غريه،   به فال يتواجد به يف الغالب أحد   ،اعمله خاص   ا أن يكون مقرم وإمّ ، وحنوهاواملستشفيات 

إلقامته  اخذ من إحدى غرف تلك املنازل مقر  للمنازل، فيتّ  اأو حارسً ا كأن يعمل سائقً 
جارية من خالله، أو يدير أعماله التِّ الذي لديه مكتبه اخلاص  و يكون صاحب جتارةٍ أ، وسكنه

 ،تهعيادطبيب يف كال ،تستدعي استقالليته عند قيامه أبداء واجباته العملية صاحب مهنةٍ 
 .غريهمو  همكتباملهندس يف و 

بة وآاثرها النظامية املرتتّ  ياجلنائالتحقيق ات إجراءعموم وخيتلف احلكم على صحة 
 -الدِّراسة يف هذه اجلزئية حملّ الذي هو - في التفتيشفالعمل،  عليها ابختالف نوع مقرّ 

، كما ختتلف اجلهة اليت هلا أن تصدر (2) به خيتلف نوعه ابلنظر إىل مقر العمل وارتباط صاحبه
التفتيش شخص املتهم ابعتبار  ، فإن كان حملّ ذن إبجرائه ابختالف أنواع أماكن العمل تلكاإل
التفتيش مسكن  اإلذن بتفتيشه، وإن كان حملّ ق القضية فلمحقّ  ،به عمله متصلة   حرمة مقرّ  أنّ 

من خوله النظام  فإنّ  -ائق الشخصي أو حارس املنزلكغرفة السّ - لعمله ااملتهم ابعتباره مقرً 
ة اليت يقع هبا املسكن املراد اإلداريإبصدار اإلذن بتفتيشه هو رئيس فرع النيابة العامة ابملنطقة 

  .  (3)تفتيشه 

ل الَقول يفإن الباحث  هم األجنيب هبا املتَّ عمل اليت يماكن األتفتيش  اتإجراء سيُ َفصِّ
تعود ملكيته  قيم مبنزلٍ ذي يهم األجنيب النواعها، ومدى نظامية تفتيش مقر إقامة املتَّ أابختالف 

تفتيش  ذا ما تّ إاثر النظامية املرتتبة على صاحب العمل ، واآلالذي يعمل لديه لصاحب العمل
 نزله.  مبِ  ص لسكن عاملهاملخصّ  املكان

 
 

 .84: صمن هذه الدراسة يُنظَر - 1
 .93ص: من هذه الدراسة ويف شأن أنواع التفتيش، يُنظَر - 2
 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية. 28 :من املادة 2وَ  1 :تاالفقر  - 3
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 :هم األجنيبعمل املتّ  تفتيش مقرّ  اتإجراء: الفرع األول
 حبسب نوع ذلك املقرّ  الذي يعمل به املتهم األجنيب ات تفتيش املقرّ إجراء ختتلف

اح للجميع ارتيادها أثناء أوقات العمل ال تدخل يف تَ ة اليت ي ُ فأماكن العمل العامَّ ، وطبيعته
؛  املستمدة من حرمة احلياة اخلاصة ملن يسكنها مدلول املساكن اليت صان هلا املنظم حرمتها

أو ، كالشركات واملؤسسات وغريها  قد أابحت للعامة الدخول إليه كون اجلهة اليت تدير املقرّ 
فنفى بذلك عنه  -ب رجل األعمال وحنوهكمكت  -للجميع اقد جعل دخوله متاحً مالكه أن 

    رمة حياته اخلاصة. ارتباطه حب

ة للعامّ  يحَ تِ كان أُ وكان يعمل يف م ،ما ابرتكاب جرميةٍ  أجنيب   شخص   مَ إذا ما اهتمِ ف
فيه ما يفيد  د على أنّ لوجود دالئل تؤكّ  ؛عمله ضرورة تفتيش مقرّ ق القضية ى حمقّ ورأ، دخوله

هنا كتلك اليت  وضوابطهِ  ات التفتيشإجراءجاز عندها تفتيشه، وتكون  ،يف كشف احلقيقة
صاله به، فجسده حرمته من اتّ  هم استمدّ عمل املتّ  مقرّ  ها املنظم عند تفتيش األشخاص، ألنّ أقرّ 

 وما حيوزه أو يهيمن عليه من أوراقٍ  ،ما حيمله من منقوالت وكلّ  ،ومالبسه وأمتعته ومكتبهُ 
    . (1) يف هذه احلالِ  للتفتيش امشروعً  حمال   وأجهزة تعدّ  وأدواتٍ  ومستنداتٍ 

 يعدّ و غالقه أمام اجلمهور، إو  قرّ املبعد انتهاء أوقات العمل يف  اتجراءاإلوختتلف تلك 
لألحوال والشروط   ا وفقً تفتيشه إاّل ال جيوز انتهاك حرمته بدخوله أو  لصاحبه احينها مسكنً 

 قة بتفتيش املساكن.  ماانت املتعلّ والضوابط والضّ 

، اشخصي   اعمل املتهم ابعتباره تفتيشً  ظام قد أجاز للمحقق تفتيش مقرّ وإن كان النِّ 
  يف نفس الوقت نفى جواز تفتيش غري املتهم مامل تقم دالئل كافية على اشرتاكه يف اجلرمية هوف

هم ينجز فيه ما أوكل إليه من مهام، وصدر للمتّ  اخمصصً  ا، فلو كان مقر العمل هذا مكتبً (2)
مكاتب تفتيش من خالل جرائه إف يف بتفتيش املكتب، فال جيوز للقائم ابلتفتيش التعسّ  إذن  

، كما ال جيوز ملتهم جرميتهاد مشاركتهم دالئل تؤكّ  ةُ مامل تظهر أيَّ ، ابقي املوظفني يف املكان نفسه
 ،م ابرتكاب جرميةقد اهتّ  أحدهمإن كان  أو الشركة أيضا تفتيش ابقي عمال املصنع أو املعمل

  ابلواقعة.  هلم صلةً  د أنّ قرائن تؤكّ  ةُ مامل تظهر أيَّ 

 

 من الئحته التنفيذية.  30من املادة:  1الفقرة  ؛من نظام اإلجراءات اجلزائية 43املادة:  - 1
 الالئحة التنفيذية.ذات من  29من املادة:  5الفقرة  - 2



 ~159  ~ 
 

ع يتمتّ  ،ليهإللجميع الدخول  احُ تَ الذي ي ُ األجنيب عمل املتهم  مقرّ  : إنَّ وخالصة القول
 يف حيازته،موجوداته طاملا كانت هم ع هبا شخص املتّ بنفس احلرمة واحلماية اليت يتمتّ حينها 

 . (1) أم غري ذلك أم معماًل  اأم مصنعً  اأكان مكتبً  سواءً 
 :مبنزل صاحب العمل األجنيبّ   هماملتّ قامة إ ة تفتيش مقرّ نظاميّ مدى : الفرع الثاين

 الذي يعمل يف األماكن املفتوحة املتاحِ  األجنيبّ  املتهمِ  عملِ  مقرِّ  تفتيشِ  ا كان حملم ملّ 
رة لشخص املتهم،  التصال احملل وموجوداته ابحلرمة املقرّ  ؛للعامة دخوهلا هو تفتيش األشخاص

 قة  اته وضوابطه متعلّ إجراءعمله و  على مقرّ  املنصبّ حتديد نوع التفتيش يف  نذإفإن العربة 
فإن كانت احلرمة وعلى هذا م املساس هبا، وأوجب صيانتها وحرّ  ،ها النظامابحلرمة اليت أقرّ 

بعة عند تفتيش األشخاص، اته هي املتّ إجراءالتفتيش وضوابطه و  هم كان حملم بشخص املتّ  صلةً متّ 
اته كتلك إجراءوضوابطه و  التفتيشِ  كان حملّ هم،  لمتَّ ل ةِ اخلاصَّ  ياةِ ابحل وإن كانت احلرمة متصلةً 

 املتبعة عند تفتيش املساكن.
حبرمة حياته اخلاصة،   متصاًل  ال  عمل األجنيب يف اململكة حم ر أن يكون مقرم ومن املتصوّ 

من إحدى غرف املنزل  ذَ خِ تَّ في َ ألحد املنازل،  الدى غريه، أو حارسً  اشخصي   اكأن يعمل سائقً 
ه صاحب عمله، إايّ  ايوكله مهمةٍ  ةِ ليكون على أُهَبة االستعداد أليَّ  ،وامإلقامته على الدّ ا مقر  

 . سكنه عمله هو ذاته مقرم  مقرّ بذلك يكون ف
تفتيش املكان الذي يعمل فيه،  الضرورةواستدعت  ،همةه أوضع نفسه موضع التّ فلو أنّ 
زمة عند تفتيش الاّل  اتجراءاإلروط و مراعاة الضوابط والشم  حقيق يف هذه احلالِ فعلى جهة التَّ 
 يدعسكنه اخلاص، ومأوى أسراره الذي مل مهو هنا األجنيب هم عمل املتّ  مقرَّ  املساكن؛ ألنّ 

ها ولكنّ  ،عليه املكان وما يطلقه الناسى ليست مبسمّ ن ذإ، فالعربة االع عليهلالطّ  لغريه سبياًل 
 .(2) له صه صاحبهُ وما خصّ  ِه،واقعِ  حبقيقةِ 

ف يف استعمال سلطته، أبن عدم التعسّ  هذه احلالِ  يفجيب على القائم ابلتفتيش كما 
 املنزلِ  كاملُ   ، فال يعدم رفهِ غُ  أحدَ هم األجنيب املتَّ  الذي يسكنُ  رجاء املنزلِ أاته ابقي إجراء تطالَ 
صاحب املنزل الذي  ألنّ  ؛ معنا عند احلديث عن املساكن املشرتكةكما تبنّي   -هم للمتّ  امسكنً 

 

 .359ص ، مرجع سابرؤوف عبيد - 1
؛ حممود حسن، مرجع 218م، ص197٦ ،11طشرح قانون اإلجراءات اجلنائية حملمود مصطفى، مطبعة جامعة القاهرة،  - 2

 . 480ص؛ فوزية عبد الستار، مرجع سابق 514ص سابق
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َص له، أو االطّ يعمل لديه املتهم  غريه من ابقي أرجاء الع على ال يبيح له الدخول لغري ما ُخصِّ
 اصة. منهما حرمته اخل  لكلّ ني مستقلِّ نيمسكنحقيق حينها أمام جهة التَّ ، فاملنزل

 : إقامة عامله األجنيب عند تفتيش مقرّ  ب على صاحب العملاملرتتّ  األثر النظاميّ : الفرع الثالث

هم أو مسكنه، ملا يعود به تقتضي ضرورة التحقيق يف بعض احلاالت أن يتم تفتيش املتَّ 
يف كشف حقيقة اجلرمية، وربط وجتميع تفاصيلها وأدلتها املتناثرة،  ابلغةٍ  ذات أمهيةٍ  من فوائدَ 

والتثبت من شخص  ة وقوعها،وضبط ما يتعلق هبا من أدوات وأشياء تفيد يف معرفة حقيق
 .امهاهتّ تقرير مرتكبها قبل 

ة ودراي وقد تكون حقيقة اجلرمية وأدواهتا وأدلتها يف حوزة غري املتهم ابرتكاهبا دون علمٍ 
رت صيانتها تقرّ  اتٍ حبرم املساسُ هنا أه من شات حبقّ إجراءاختاذ ا حيمل إىل ، مّ ذلك الغري
 اتجراءاإلده نظام ملصاحل العامة، وهو ما أكّ اللوصول إىل احلقيقة ومحاية  اسعيً لصاحله؛ 

اخلامسة واألربعون منه على جواز تفتيش غري ت املادة اجلنائية يف العديد من املواضع، فقد نصّ 
ه خيفي ما د أنّ قرائن تؤكّ  شريطة أن تقوماملتهم الذي يكون متواجدا أثناء تفتيش مسكن املتهم، 

النظام على جواز تفتيش هذا ت املادة اخلامسة واخلمسون من يفيد يف كشف احلقيقة، كما نصّ 
 يف كشف احلقيقة.  هذا التفتيش مفيد   ة أنّ قويّ  تٍ ار ماأبِ  ضحَ ذا اتّ إ هِ وتفتيش مسكنِ  ،غري املتهم

املتهم آخر غري اجلنائي لشخص  جراءاإلي ويظهر من نصوص النظام اليت أجازت تعدّ 
ذا انتفت احلاالت أو الشروط، فاألصل إ، وحتظره ذلكأهنا اقرتنت دائما حباالت معينة جتيز 

، واالستثناء يظهر (1) إىل غريه هماملتّ  شخصِ  حميطَ  يهتعدّ دم عاجلنائي  جراءاإل عند تطبيق نإذ
املتهم على  ى شخصَ اجلنائي يتعدّ  جراءاإل وإن كان  هاشروطبِ  معينةٍ  عند توافر حاالت ادائمً 

 . هنا حمل  الدوام ملا كان لالستثناء 

هو مسكنه يف  هم األجنيبّ عمل املتّ  يكون مقرّ  يف بعض احلاالته ا سبق أنّ  مّ وقد تبنّي 
من منزل صاحب  االيت تكون جزءً  كغرفة حارس املنزل وغرفة السائق الشخصيِّ   ،نفس الوقت 

احلقيقة، وبدا للقائم  كشفيف  ما يفيد  سكنهيف تفتيش م عمله، فإذا ما رأت جهة التحقيق أنّ 
أدلة  ئكأن خيبِّ   -عمله أو مسكنهِ  ما خارج مقرّ  هم يف مكانٍ يه املتّ فِ ما خيُ  ةَ مثّ  فتيش أنّ ابلتَّ 

جاز له أن يفتش ذلك املكان،  -اأو سائقً  اداخل املنزل الذي يعمل لدى مالكه حارسً جرميته 

 

املبادئ األساس للتحقيقات واإلجراءات  ؛108ص ، مرجع سابقجنيب حسن ؛125حممود مصطفى، مرجع سابق ص - 1
 .1/85م، 1920 ،1طمصر، ، لي زكي العرايب، مطبعة االعتماداجلنائية، لع
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للقائم ابلتفتيش أن يطلب اإلذن من اجلهة املختصة  واجلواز هنا ليس على إطالقه، فالبدّ 
 ة أسباب: لعدّ ؛ جراءاإل يانتلسماح له إبل

له، فليست كل أرجاء  صَ صِّ ى املكان الذي خُ ال يتعدّ )مسكنه( هذا املتهم عمل  مقرّ  أنّ  .1
ال يبيح له الدخول  (املنزلالعمل )صاحب  له، السيما وأنّ  ااملنزل الذي يعمل فيه مسكنً 

  إبذنه. إليه إاّل 
اإلذن  احلصول على اليت تبيح التفتيش دون صاحب العمل )املنزل(  حبقّ س التلبّ  انتفاء حالِ  .2

 ه.إجراءَ  يحُ بِ الذي يُ 
ذن به صدار اإلإ ال أنّ وإن كان من يقوم به احملقق نفسه، إّ  التفتيش يف هذه احلالِ  أنّ  .3

 فتيش هنا هو املسكن.       حمل التَّ  ألنَّ  ؛مقتصر على رئيس فرع النيابة العامة
يستوجب معه  اجديدً  اتفتيشً  ه يعدّ  أنّ إاّل  -موإن أجازه املنظّ  -همتفتيش مسكن غري املتّ  أنّ  .4

، ال سيما واليت من أمهها صدور اإلذن بهاتباع القواعد النظامية اخلاصة بتفتيش املساكن 
على   كان اإلذن ابتداًء ينصّ إذا  و عليه،  اوأن اإلذن بتفتيش مسكن املتهم كان مقتصرً 

  به وابقي أرجاء املنزل الذي  ،كغرفة احلارس والسائق  همص إلقامة املتّ تفتيش املكان املخصّ 
 ، جاز عندها تفتيش مجيع ما أُِذَن تفتيشه. ماقامتهإحمل 

 هم األجنيب يف جزءٍ الذي يقيم املتَّ )املنزل( صاحب العمل  حبقّ  نظامية   ب آاثر  تّ رتَ وقد تَ 
  امه ابملشاركة يف اجلرمية أو التسرتّ إىل اهتّ يف بعض احلاالت  لَ مِ من مسكنه، من شأهنا أن حَت  

لبيع املواد املخدرة أو املسكرات وحنوها من املواد  ااملتهم من غرفته مقر  عامله  عليها، كأن يتخذّ 
 -البيع هذهعمليات  أنّ لدى جهة التحقيق ومن واقع أعمال االستدالل ر وَّ صَ تَ احملظورة، وال ي ُ 

من قبل العامل  غري منطقيةٍ  وتصرفاتٍ  كاتٍ وحتّر غرابء،  ألشخاصٍ  رٍ متكرّ  مبا فيها من حضورٍ 
له أن يبذل العناية الكافية اليت ختوله االطالع  ختفى على صاحب املنزل، إذ البدّ  كانت  -هماملتّ 

ابعة يف إحدى الغرف التّ  اابلقدر املباح على تصرفات من يعمل لديه، ال سيما إن كان مقيمً 
 .  ملنزله

ه عليها يكون على عاتق جهة التحقيق امه ابملشاركة يف اجلرمية أو تسرتّ وعبء إثبات اهتّ 
ذن أو اإل ،هتام، كاستجوابهِ الطرق مجع أدلة اع يف تتيح هلا التوسّ  تقديريةٍ  مبا هلا من سلطاتٍ 

اته عن انتفاء عالقة صاحب العمل إجراءوإن أسفر التحقيق و بتفتيش مسكنه وغري ذلك، 
أو   ،ي على حقوقه)املنزل( ابجلرمية املرتكبة من قبل عامله األجنيب، فال جيوز حينها التعدّ 

 قٍ متعلّ  للبحث عن دليلٍ  تفتيش مسكن العامل األجنيبّ  املساس حبرمة حياته اخلاصة، كأن يتمّ 
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ضبط السالح يف مسكن  دون ترخيص، ويسفر التفتيش عن ابرتكاب جرمية حيازة سالحٍ 
اه لغريه كصاحب أن يتعدّ  عن هم نفسه، فضاًل املتَّ  مسكن وقف التفتيش حبقّ  يَ ل زمُ هم، عندها املتّ 

 املنزل.    
تفتيش عن  اجتة، النّ بة على صاحب العملظامية املرتتّ اثر النّ مجيع اآل نّ إ خالصة القول:

و رجل ، أل إليها جهة التحقيقللدالئل والقرائن اليت تتوصّ  ا، تنشأ وفقً عامله املتهممسكن 
ه عليه، يف اجلرمية أو تسرتّ  اشرتاكهد على ا يؤكّ الضبط اجلنائي الذي قام ابلتفتيش، فإن كانت مّ 

 اعن األصل، وجاز أيضً  اهم لتصل إليه خروجً املتّ  اجلنائية شخصَ  اتجراءاإل يجاز أن تتعدّ 
النظر عن علمه بتلك احليازة من  يف كشف احلقيقة، بغضّ  ذلك إذا ظهر أّن حبوزته ما يفيدُ 

ة أدلّ  عِ بم ت َ ت َ من شأهنا  اتٍ إجراءاذ اختّ يف  تقديريةٍ  حقيق من سلطةٍ مبا جلهة التَّ  ، فاألمر متعلق  عدمه
تلك ة صحّ  اجلرمية وطرق الوصول إليها، دون إغفال جانب سلطة احملكمة املختصة يف تقدير

 .(1)ة رعية اإلجرائيّ ، وموافقتها ملبدأ الشّ اتجراءاإل

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

الوسيط ؛ وما بعدها 110م، ص2008 ،1طاإلسكندرية، ، مبدأ الشرعية واجلوانب اإلجرائية لنسرين نبيه، دار الوفاء للنشر - 1
 وما بعدها.  181لسرور، مرجع سابق صيف قانون اإلجراءات 
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 املبحث الثالث
 حقيقيف مرحلة الت   األجنيبّ على  بةاملرتتّ ة ظاميّ اآلاثر النّ 

ن ة ختتلف عآاثر  نظاميّ يف اململكة حقيق املَاثِل أمام جهة التّ  هم األجنيبّ املتّ  ب حبقّ ترتتّ 
العودة إىل بلده أثناء التحقيق  وأ ،من السفراملتهم األجنيب املواطن، فيمنع  حبقّ تلك اليت تنشأ 
تها قبل انتهاء سراحه بعد توقيفه على ذمّ  قَ طلِ ابرتكاهبا إن كان قد أُ  متَّهمٍ معه يف جرمية 

 ؛االتحقيقات فيها، كما قد يتم توقيفه يف اجلرائم اليت ال يكون توقيف املتهمني ابرتكاهبا واجبً 
 تفصيل القول فيها.أيت يس وأسبابٍ  العتباراتٍ 

هم ب على املتَّ اثر النظامية اليت ترتتّ تلك اآل درسُ ويف مطالب هذا املبحث سيتم 
ة املنع من السفر وأسبابه فيه حبث مدى نظاميَّ  امه، وسيتمّ حقيق معه حال اهتِّ األجنيب أثناء التّ 

دراسة اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف يف النظام السعودي،  واجلهة املختصة إبدراجه، كما ستتمّ 
ظامية املتعلقة اثر النِّ عريج على اآلالتَّ  أييتهم األجنيب ابرتكاهبا، مث اثر النظامية املرتتبة على املتَّ واآل

حالته إىل احملكمة إو  ،امهابنقضاء مرحلة التحقيق مع املتهم األجنيب، إما بصدور قرار اهتِّ 
 صة، أو صدور أمر حفظ الدعوى اليت ت التحقيق معه بشأهنا. املخت
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 املطلب األول

 املنع من السفر
ه مَ رَ الشيء، أي: حَ  هُ عَ ن َ مَ  ويقال: ،يء الذي يريدهُ احليلولة بني الرجل وبني الشَّ : غةً لُ املنع 

َفاراملسافة  عُ ط  قَ : والسفر لغةً ، (1) اّيهإ َفُر: كثري األسفار القوّي عليها ،ومجعها: أس   .(2) واملِس 

من  اإلنسانحرمان من املعاين اللغوية السابقة  مركبٍ  مصطلحٍ املنع من السفر كو 
عدم السماح ابالنتقال من موضع  أنَّهُ ف املنع من السفر رِّ وقد عُ إىل آخر،  االنتقال من مكانٍ 

 .(3)خمصوصة  آخر ألغراضٍ  إىل مكانٍ  اإلقامة

مؤقت  قيد  : التعريف األقرب للمنع من السفر يف هذا املوضع من هذه الدراسة هوو 
ارتضتها اجلهة  لعلةٍ  درج حبقٍ خلارج، يُ اإىل فر األجنيب يف السَّ  وأ ،فرض على حرية املواطنيُ 

   . (4) أو اهتامٍ  أو حتقيقٍ  ،قضيةٍ  ارجة، ملصلحةِ الدَّ 
ريع   هصانَ يف حريِة تنّقله، وهو حق  اإلنساناملنع من السفر تعدٍّ على حق يف و  التَّش 

إىل آخر داخل حدود الدولة اإلسالمية أو خارجها  من مكانٍ  ه، فأابحت تنقلهلاإلسالمّي 
ِّيَۡجَعَلُۡهَوۡ﴿ :-تعاىل-، فقد قال (5) هذا احلق مارسةِ  وبنيَ  بينهُ  حتولُ  ة ودون عوائقَ ة اتمّ حبريّ  ٱَّلَّ

ۡٱلنُُّشورُۡ ِۡإَوَۡل هِّ ِّز قِّهِّۦ  ۡمِّنۡر 
َۡوُُكُوا  َۡمنَاكِّبَِّها ُشوا ِۡفِّ ۡرَضۡذَلُوَٗلۡفَٱم 

َ  :( وقال تعاىل15:)امللك ﴾١٥لَُكُمۡٱۡل 
لَمۡ ﴿
َ
ۡۡرۡتَُكنۡ ۡأ

َ
ِّۡٱُۡضۡأ َعةَٗۡو َّۡۡللَّ ُروا ۡۡسِّ َۚۡۡفتَُهاجِّ ليست   هذه احلريةَ   أنّ (، إاّل 97:نساء)ال..﴾ فِّيَها

ومن ذلك  ملصلحة اجملتمع وأمنه،  على إطالقها، فقد أجازت الشريعة اإلسالمية تقييد هذا احلقّ 
 أهلها عن اوهنى أيضً أصاهبا الطاعون،  هنى عن الذهاب إىل أرضٍ ه أنّ  ما جاء عن النيب 

 نشر األوبئةل يف عدم تتمثّ  عامةٍ  ل هنا ملصلحةٍ ة التنقّ ريّ حل ه ، فكان تقييد(٦) فرار منهاال
  .واحملافظة على سالمة ابقي أفراد األمة

 

 . 888عجم الوسيط، مادة )َمَنَع( صامل ؛8/343لسان العرب، مادة )منع(  - 1
 .4/3٦8لسان العرب، مادة )سفر(  ؛433املعجم الوسيط، مادة )َسَفر( ص - 2
حبث بعنوان )منع املدين من السفر يف الفقه اإلسالمي( حملمد عثمان شبري، منشور يف مؤلف "حبوث فقهية يف قضااي  - 3

 . ٦٦0ه ، 1418 ،1طفائس ابألردن اقتصادية معاصرة" لعدد من املؤلفني، نشر دار الن
 .بتصرف ،188ه ، ص1427 ،لطارق الباقوري، نشر املؤلف ..دور الشرطة يف محاية حق التنقل - 4
، واحلرايت 123-122ه ، ص1434 ،4األردن، ط، النظام السياسي اإلسالمي مقاران ابلدولة القانونية للبيايت، دار النفائس - 5

 .375ه ، ص1403:مصر، طبعة، ، دار الفكر العريبالعيلىالعامة يف الفكر والنظام السياسي يف اإلسالم لعبد احلكيم 
نظر: الُبخارّي بشرح ي ،ابب ما يذكر يف الطاعون –كتاب الطِّب– 5728البخاريم برقم: فقد أخرجُه ، احلديث صحيح   - ٦

 .11/3٦8 :الفتح



 ~165  ~ 
 

ن مينع املهاجرين وكبار كاأنه   ن عمر بن اخلطاب ي عو ما رُ  اومن ذلك أيضً 
واالنتشار يف األمصار إال برخصة  ،املدينة املنورة مغادرةمن يف زمنه رضوان هللا عليهم الصحابة 

ر وتيسّ  ، فقل اخلالف يف زمنه احتاج إىل مشورهتمللضرورة، حت ال يفقدهم إذا  مؤقتةً منه 
 عامةٍ  ملصلحةٍ  -أمجعنيرضوان هللا عليهم  -مجاع يف كثري من املسائل، فكان تقييده حلرايهتم اإل

  . (1) سر املشورةتبادل اآلراء وتيّ  على حرصه  ل يفتتمثّ 
ريع اإلسالمّي  كما أجاز منع السفر منها  ،مواضعة يف عدّ  ليف التنقّ  احلقّ  تقييدالتَّش 

َشة ۡ﴿ :-تعاىل-ة، قال ابلزوجة املطلقة الرجعيَّ  تَِّيۡبَِّف حِّ
 
نۡيَأ

َ
ٓۡأ َنۡإَِّلَّ َۡوََلََۡي رُج  ُۡبيُوتِّهِّنَّ ۡمِّنُۢ ََلُُۡت رُِّجوُهنَّ

ِّنَة   بَي   دَ شهِ على هذه اآلية: )ال جيوز له أن يسافر هبا حت يُ  ااص معلقً ( قال اجلصّ 1:)الطالق ﴾مُّ
، واملنع من السفر (3) احلاضنة ابحملضون منع سفرما جاء يف  ا، ومنها أيضً (2) على رجعتها(

   . (4) خشية ضياع احلق؛ ابملرهون

عند فقهاء اإلسالم  فُ عرَ على ما كان يُ اس املنع من السفر يف عصران هذا قَ كما ي ُ 
ل مهِ : أُ ااًل هَ م  إِ  لبَ طَ عليه، فَ  ولب أبداء حقٍ )من طُ  :نصاففقد جاء يف اإليم، سِ مني ابلرّت  املتقدّ 

عليه(   ، أو ترسيمٍ ، أو كفيلٍ خاف غرميه منه: احتاط عليه مبالزمةٍ  ، لكن إن  ابقدر ذلك اتفاقً 
ومبعناه هذا ، (٦)  حركته إعاقةِ من األمكنة و  : التضييق على الشخص مبكانٍ هوسيم الرتّ و ، (5)

ميكننا قياس حكمه على املنع من السفر يف نطاق ضّيق؛ ألن الرتسيم يكون بتضييق احلرية 
نع  مب يكونداخل نطاق الدولة نفسها، ِبالف املنع من السفر يف العصر احلديث الذي 

ما اشرتكا يف نفس العلة وهي تضييق حركة الشخص  أهنّ ، إاّل هاجِ خارِ إىل  االنتقال من دولةٍ 
 إىل آخر.   نعه من االنتقال من مكانٍ وم

قوق اليت اندى هبا اجملتمع  احليف التنقل من أهم  اإلنسان حقّ  يف عصران هذا فإنّ و 
على  (7) م1948 اإلنسانت املادة الثالثة عشر من اإلعالن العاملي حلقوق الدويل، حيث نصّ 
يف حرِّية التنقمل ويف اختيار حملِّ إقامته داخل حدود الدولة، كما أن لكلِّ فرد   أن لكلِّ فرد حق ا

 

حملمد  حتذير العبقري من حماضرات اخلضري ؛397-4/39٦ه ، 1387 ،2طالقاهرة، ، اتريخ الطربي، نشر دار املعارف - 1
    .275-274ه ، ص1404 ،2طبريوت، ، دار الكتب العلمية التباين،

 . 5/349 مرجع سابق: أحكام القران للجصاص، - 2
 .5/500 ، مرجع سابق:كشاف القناع للبهويت  - 3
 . 3/340 :السابقاملرجع  - 4
 . 235وَ 234/ 13ه ، 1415 ،1ط ،اإلنصاف للمرداوي، دار هجر مبصر للطباعة والنشر - 5
 .1/271 مرجع سابق: الطرق احلكمية البن القيم، - ٦
 م.1948ديسمرب  10( يف 217) :اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم - 7
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نصت املادة الثانية ، كما احلق يف مغادرة أيِّ بلد، مبا يف ذلك بلده، واحلق يف العودة إىل بلده
فرد يوجد على حنو قانوين  لكلّ  من العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية على أنّ  ةَ عشر 

خل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه، وحرية اختيار مكان إقامته، كما أن لكل فرد حرية دا
 .(1)مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده 

ادسة والثالثون من ما سار عليه املنظم السعودي، فقد نصت املادة الس اوهو أيضً 
)توفر الدولة األمن جلميع مواطنيها واملقيمني على  أن   للحكم يف اململكة على النظام األساس

إقليمها، وال جيوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إال مبوجب أحكام النظام( حيث 
كان من أ نسان على أرض اململكة، سواءً إهذا النظام على عدم جواز تقييد تصرفات أي د أكّ 

 وجب أحكام النظام. مواطنيها أم من املقيمني على أرضها، إال مب
 ا احلاالت اليت جيوز معها نظامً جاء بعد ذلك نظام واثئق السفر السعودي ليبنّي  مثّ 

ن املنع من السفر خارج يتضمّ  قضائيٍّ  ا صدور حكمٍ ل ابلسفر، وهي إمّ تقييد حرية التنقّ 
 دةٍ حمدّ  أو رئيس أمن الدولة مبنٍّ على أسبابٍ  ،ةصدور قرار من وزير الداخليَّ  وإمَّااململكة، 

د املنظم على وجوب تبليغ أكّ  كلتيهما  معلومة، ويف احلالتني السابقتني وملدةٍ  ،تتعلق ابألمن
 . (2)من اتريخ صدوره  ااملمنوع من السفر هبذا احلكم أو القرار يف فرتة ال تتجاوز أسبوعً 

ريعة يف الشّ  ومصان   فر مكفول  ل والسّ يف التنقّ  اإلنسان حقّ : إنَّ وخالصة القول
صالحية من نطاق  ترد عليه بعض القيود اليت حتدم  ، فقدإبطالقٍ  هذا احلق ليس  أنّ ظام، إاّل والنّ 

  .(3) تبيح هذا التقييد وأسبابٍ  مارسته العتباراتٍ 

يف اململكة ابألمر ابملنع من  ايف هذا املطلب تبيان اجلهات املختصة نظامً  وسيتمّ 
 ، وأسباب األمر به واهلدف منها. جراءَكإ  هُ السفر، واحلاالت اليت تستوجب

  :رفمن الس   نعابمل مرألاب يف اململكةة السلطة املختصّ : الفرع األول
ريع اإلسالمّي مكفول  يف  -ا سبق مّ كما تبنّي   -ليف التنقّ  اإلنسان حقّ  ويف أنظمة التَّش 

د عليها يف بعض احلاالت قيود  حتّد من رِ اململكة املستمدة منها، وهو كغريه من احلقوق اليت تَ 

 

م، ودخل حيز النفاذ يف 19٦٦ديسمرب1٦( يف2200) :اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم - 1
 م.197٦مارس 23

 ه . 28/5/1421( يف 24)م/ :اململكة الصادر ابملرسوم امللكي رقممن نظام واثئق السفر يف  ٦من املادة:  2الفقرة:  - 2
 .2٦٦م، ص1973 ،1طاجلنسية ومركز األجانب وأحكامها يف القانون الكوييت حلسن اهلداوي، بدون انشر،  - 3
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هات اليت هلا تقييد هذا احلق، ، لذلك توجب على املنظم تبيان اجل(1) نطاق صالحية مارستها
يد يالتنظيمات العاملية، فكما جاز تق غالبيةألساس يف ستورية واه من احلقوق الدِّ سيما وأنَّ ال

حتديد اجلهة املختصة   اأيضً ب يف بعض احلاالت، توجّ مبنعه من السفر نقل يف التَّ  اإلنسانحرية 
 إبقرار هذا القيد. 

ظام ت الفقرة الثانية من املادة السادسة من نم السعودي، فقد نصّ أخذ به املنظِّ  وهذا ما
يصدره  أو بقرارٍ  ،قضائيٍّ   حبكمٍ جيوز املنع من السفر إاّل  )ال اململكة على أنَّهُ واثئق السفر يف 

 ةٍ ق ابألمن وملدّ تتعلّ  (2)  دةٍ وألسباب حمدّ  -حبسب األحوال-، أو رئيس أمن الدولة وزير الداخلية
يبلغ املمنوع من السفر يف فرتة ال تتجاوز أسبوعا من اتريخ صدور  كلتيها  نياحلالمعلومة، ويف 

كافحة جرائم اإلرهاب العاشرة من نظام مكما نصت املادة ،  احلكم أو القرار مبنعه من السفر(
  :(3) األمرين اآلتيني  ومتويله على

من اجلرائم املنصوص عليها يف  لرئيس أمن الدولة منع املشتبه به يف ارتكاب أيٍّ  - 1
ة خالل مدة النظام من السفر إىل خارج اململكة، على أن يتم عرض أمر املنع على النيابة العامَّ 

تدابري أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، وجيوز أن  ةاذ أيَّ أو اختّ  ِه،( ساعة من اتريخ إصدار 72)
 ه مت كانت املصلحة األمنية تتطلب ذلك.  يف حقّ  ذَ يف أمر املنع على عدم إبالغه مبا اختمِ  ينصّ 

من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام من  للنائب العام منع املتهم يف ارتكاب أيٍّ  -2
ه مت  يف حقّ  ذَ يف أمر املنع على عدم إبالغه مبا اختمِ  السفر إىل خارج اململكة، وجيوز أن ينصّ 

 كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك(.

يف اململكة ع من السفر نامل نّ إ ميكن القولوغريها، السابقة  النظامية وصنصستقراء الابو 
  ثالثة أنواع: على 

من أنواع  ابرتكاب نوعٍ  انُ دَ الذي يُ  منع السعوديِّ ظام: وهو نِّ ة بقوة الكعقوبة تبعيَّ   منع   .1
   اجلرائم من السفر. 

يف  ى عليهعَ دّ املُ  حبقّ  مؤقتٍ  كحكمٍ   اململكةرعية يف من احملاكم الشَّ  يصدرقضائي:  منع   .2
  . مطرف الدعوى املطالب بتنفيذ احلك حبقّ ، أو الدعاوى املستعجلة

 

 .175حقوق اإلنسان حملمد الصاحل، مرجع سابق ص - 1
 :وألسباب حمددة" مبوجب البند الثامن من قرار جملس الوزراء رقم -حبسب األحوال  -أضيفت عبارة "أو رئيس أمن الدولة  - 2
 ه . 29/4/1439( يف 217)
 ه .12/2/1439( يف 21)م/ :الصادر ابملرسوم امللكي رقم - 3
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 ةٍ وملدّ  ،نةٍ معيّ  ألسبابٍ  من قبل وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولةبقرار داري: يصدر إ منع   .3
  دة.  حمدّ  زمنيةٍ 

من هذه األنواع إىل تقسيمات عّدة ابعتبار احلاالت واألسباب  نوعٍ  وميكن تقسيم كلّ 
إن شاء حق صدار قرار املنع من السفر، وسيأيت تفصيلها يف الفرع الاّل إ سلطةٍ  اليت أجازت لكلّ 

 . هللا
 :دراج على قائمة املنع من السفراإلحاالت : الفرع الثاين

  دراج السفر ابختالف سبب اإلختتلف حاالت اإلدراج على قائمة املمنوعني من 
ملنع من السفر يف اب األمر نا سبق فإ مّ وكما تبنّي ه، ب مراألوابختالف اجلهة اليت أصدرت 

 : ثالثة أنواعالنظام السعودي على 

   بقوة النظام: ةً تبعيَّ  عقوبةً  اأن يكون األمر ابملنع من السفر صادرً األول: 
للعقوبة األصلية، ومن ذلك منع  تبعيةٍ  عقوبةٍ كاملنظم على املنع من السفر   وهو أن ينصّ 

إذا ُحكم عليه ابرتكاب أيٍّ من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -من السفر املواطن السعوديِّ 
إىل خارج اململكة بعد انتهاء تنفيذ  -الثالثة من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 

ة املنع عن مدّ   تقلّ جن مدة ماثلة ملدة عقوبة السجن احملكوم هبا عليه، على أاّل عقوبة الس
  .(1)سنتني 

ام منصوص عليها يف نظميٍة جر  احملكوم عليه ابلسجن يف أي -منع السعودي  اأيضً  هُ ومن  
من السفر إىل خارج اململكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن  -مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله

 . (2)ة ماثلة ملدة عقوبة السجن احملكوم هبا عليه مد

موال من األجن يف جرمية غسل بعقوبة السّ  عليهِ  احملكومِ  منع السعوديِّ  اومنه أيضً 
 .(3)ة ماثلة ملدة السجن احملكوم عليه هبا السفر خارج اململكة مدّ 

 

( 39)م/ :من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف اململكة الصادر ابملرسوم امللكي رقم 5٦الفقرة األوىل من املادة:  - 1
 ه . 8/7/142٦يف 
( يف 21)م/ :من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله يف اململكة الصادر ابملرسوم امللكي رقم 53الفقرة األوىل من املادة:  - 2

 ه . 12/2/1439
 ه . 5/2/1439( يف 20)م/ :من نظام مكافحة غسل األموال الصادر ابملرسوم امللكي رقم 28الفقرة األوىل من املادة:  - 3
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ألهنا   ؛عقوبة املنع من السفر هذه أن يُ َنصَّ عليها يف احلكم إقراروال ُيشرَتط عند 
لتخيري القاضي بني إيقاعها حبق املدان من عدمه، فتلتزم  جاءت بقوة النظام الذي مل يرتك جمااًل 

ك املنظم للقاضي السلطة رَ ، ِبالف العقوبة التكميلية اليت ت َ انظامً لتنفيذ هبا السلطة املخولة اب
 .(1)عليها يف صك احلكم  تقريرها النصّ  عند، كما أوجب هالتقديرية يف إيقاعها حبقِّ 

القضااي اجلنائية، ال يكون بعض يف  تبعيةً  املنع من السفر ابعتباره عقوبةً  أنّ  اي  جلويظهر 
رة على تلك املقرّ بعد تنفيذ عقوبته األصلية  إلبعادا األجنيب فيعاقب اباملواطن، أمّ  حبقّ  إاّل 

 .  اجلرائم

   :السلطة القضائيةعن  اأن يكون األمر ابملنع من السفر صادرً : الثاين
ة القضائية  سلطم حاالت اإلدراج على قائمة املنع من السفر ابلنظر إىل اليوميكن تقس

 عن طريق النيابة العامة:  َوإمَّاعن طريق احملاكم الشرعية،  االيت أصدرته، فهو إما أن يكون صادرً 

 حاالت املنع من السفر الصادرة عن احملاكم الشرعية:     .1
 : الدعاوى املدنية يفسفر املدعى عليه من المنع طلب املدعي أن ي -أ 

عليها املنظم السعودي يف نظام املرافعات  من الدعاوى املستعجلة اليت نصّ  يوه
)حتكم احملكمة املختصة بنظر  أن   ت املادة اخلامسة بعد املائتني منه علىالشرعية، حيث نصّ 

يف املسائل املستعجلة اليت خيشى عليها فوات الوقت واملتعلقة ابملنازعة  مؤقتةٍ  املوضوع بصفةٍ 
املؤقت  جراءإلرفع طلب احلكم اب ، سواءً نفسها، وال يؤثر هذا احلكم على موضوع الدعوى

  .للدعوى األصلية( اتبعً  ممباشرة أ
على آخر أثناء نظر  حبقٍ  مدعٍ  لكلّ ) أنَّ من نفس النظام على  208 :ت املادةكما نصّ 

الدعوى، أو قبل تقدميها مباشرة، أن يقدم إىل احملكمة املختصة ابملوضوع دعوى مستعجلة ملنع 
أن  ابملنع إذا قامت أسباب تدعو إىل الظنّ  اخصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرً 

مي املدعي أتمينًا أو يؤخر أداءه، ويشرتط تقد ،أنه يعرض حق املدعي للخطر، و أمر متوقع  ُه سفر 
حيدده القاضي لتعويض املدعى عليه مت ظهر أن املدعي غري حمق يف دعواه، وحيكم ابلتعويض 

؛  لتأخريه عن السفر( مع احلكم يف املوضوع ويقدر حسب ما حلق املدعى عليه من أضرارٍ 
 ني: لسفر يف الدعاوى املدنية على حالَ طلب منع اخلصم من افَ 

 

الوسيط يف قانون  ؛وما بعدها 172ص ه،1403، 5العقوبة يف الفقه اإلسالمي ألمحد هبنسي، دار الشروق ابلقاهرة، ط - 1
 وما بعدها. 949لسرور، مرجع سابق، ص (القسم العام)العقوابت 
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يتقدم املدعي بطلب منع خصمه من السفر قبل قيد الدعوى األصلية األوىل: أن 
يف هذه احلال حيال طلب املدعي مبنع خصمه من السفر بدعوى مستقلة و  )دعوى املوضوع(

  .(1))دعوى منع من السفر( وتكون من الدعاوى املستعجلة 
أثناء  والثانية: أن يتقدم املدعي بطلب منع خصمه من السفر بعد قيد الدعوى أو

حيال الطلب إىل الدائرة اليت تنظر الدعوى، ولطالب املنع من السفر أن  ففي هذه احلالِ  هانظر 
  يتقدم به كطلب عارض يف اجللسة

 (.2) غريه منه حلني استيفاء حقّ أن متنع حمكمة التنفيذ املطالب ابلتنفيذ  –ب  

 ادرة عن النيابة العامة:املنع من السفر الصّ  تحاال  .2
 من السفر:  املتهم ابرتكاب جرمية إرهابية منع  – أ

ت عليه الفقرة الثانية من املادة العاشرة من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ما نصّ  ذاوه
من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام من السفر  ومتويله )للنائب العام منع املتهم يف ارتكاب أيّ 

ذ يف حقه مت كانت إىل خارج اململكة، وجيوز أن ينص يف أمر املنع على عدم إبالغه مبا اختّ 
فحدد املنظم هنا أن منع املتهم ابرتكاب جرمية إرهابية من  مصلحة التحقيق تتطلب ذلك(

النيابة العامة، كما خرج هنا عن النص  أعضاءالسفر من اختصاص النائب العام دون غريه من 
النظامي الذي أوجب إبالغ املمنوع من السفر بصدور هذا املنع، فأجاز عدم إبالغه مبا اختذ 

 ب ذلك.ه مت كانت مصلحة التحقيق تتطلّ يف حقّ 

 من السفر:  -غري اجلرائم اإلرهابية  -منع املتهم ابرتكاب جرمية  -ب 
املنظم صراحة على جواز منع املتهم ابرتكاب جرمية غري إرهابية من السفر،   مل ينصّ 

النيابة العامة  دوائرفروع و رؤساء د قيام  أن الواقع العملي يؤكّ أم أجنبيا، إاّل  اأكان مواطنً  سواءً 
 ستكمالعنهم قبل ا إلفراجاب منع املتهمني األجانب من السفر يف حال صدر أمر  طلب ب

األجنيب  يتم الرفع ابسم املتهم حيث ، خاص حق   هبا قٍ متعلّ  جنائيةٍ  التحقيق يف قضيةٍ ات إجراء

 

( يف 39933) :العدل رقممن الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير  205/1املادة:  - 1
  السابق.   النظاممن  205/2املادة:  ؛من نظام املرافعات الشرعية 20٦ :الفقرة "ب" من املادة ؛ه 19/5/1435
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ضمن قائمة املمنوعني امسه ج ا در ط َلُب إ، ويُ (1) فروع النيابة العامة لدىإىل قسم احلاسب اآليل 
وكالة وزارة الداخلية للشؤون األمنية ب اإلكرتونيً  مرتبطةٍ  (2) عن طريق ُمعّرفات شخصيةمن السفر 

، كما يتم رفع (3) ملنع من السفرابمر طلب األتتيح ملستخدميها إدراج )إدارة املعلومات األمنية( 
 لية املتبعة عند إدراجه حال الفصل يف احلق اخلاص.  طلب إزالة أمر املنع من السفر بنفس اآل

بيع املخدرات  وأكقضااي تعاطي   ا يف القضااي اجلنائية اليت ال تتعلق هبا حقوق خاصةأمّ 
، (4) ألجنيب على قائمة املنع من السفر املتهم ا اسم جدرَ فقد كان يف السابق يُ ، واملؤثرات العقلية

 لكمَ ستَ تُ يف الوقت الراهن ات التحقيق مع املتهم األجنيب يف قضااي احلق العام إجراء  أنإاّل 
قبل حماكمته دون منعه  عنه اإلفراج اميكن أيضً بل دون إدراج امسه على قائمة املنع من السفر، 

فيدرج امسه  ،ه قد غادر اململكة حينها أنّ من السفر، ويف حال صدر حبقه حكم شرعي وتبنّي 
  . (5)حبقه ملف اسرتداد  ب القدوم، أو يعدّ على قائمة ترقّ 

على اجلهات اليت هلا احلق يف فر يف نظام واثئق السَّ  صراحةً  م قد نصّ وإن كان املنظّ 
أعمال النيابة العامة   أنّ يابة العامة من بينها، إاّل املنع من السفر دون اإلشارة إىل النِّ إصدار أمر 

ا صاحبة متتاز أب ز هلا يجاجلهة األوىل اليت أُ دخل يف دائرة اختصاص قضائية، وهو ما ي صفةٍ هنَّ
 . (٦) ربنظام واثئق السف إصدار أمر املنع

 عن طريق معّرفات ر األمر مبنع املتهم األجنيب من السفر إاّل صدِ النيابة العامة ال تُ  مث إنّ 
، وتعترب وزارة للشؤون األمنية )إدارة املعلومات األمنية(وزارة الداخلية وكالة إلكرتونية تتبع 

ا ال  أهنّ كما ،  ابملنع من السفر اإحدى اجلهات اليت أجاز املنظم لوزيرها أن يصدر أمرً  الداخلية

 

يوجد فرع للنيابة العامة يف كل منطقة من مناطق اململكة اإلدارية الثالثة عشر يسمى ابسم املنطقة اليت يتواجد هبا، أما ابقي  - 1
 مدن اململكة وحمافظاهتا التابعة للمناطق اإلدارية، فتتواجد هبا دوائر للنيابة العامة تتبع إداراي لفروعها الرئيَسة.  

م ملستخدٍم مرخٍص له نظاما الدخول على املنظومة اإللكرتونية اليت تربط بني النيابة العامة ووزارة املعرف الشخصي: اس - 2
 الداخلية، يقوم عن طريقه برفع طلب رئيس دائرة النيابة املتعلق مبنع املتهم من السفر إىل "وكالة وزارة الداخلية للشؤون األمنية".  

 ه . 19/٦/1431( يف 38755/7) :برقية مسو وزير الداخلية رقم - 3
 ه .  20/12/1432( يف 79425) :ه ، وتعميم مسوه رقم22/5/1428( يف 35437) :تعميم مسو وزير الداخلية رقم - 4
 ه . ٦/1/1440( يف 3٦78) :ه ، وتعميم مسو وزير الداخلية رقم1/1/1439/ج( يف 40) :تعميم معايل النائب العام رقم - 5
 .1٦7ص :من هذه الدراسة يُنظَر - ٦
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ا، هم فيها أجنبي   يف اجلرائم اليت يكون املتّ تقوم إبدراج اسم املتهم على قائمة املنع من السفر إاّل 
 .(1) هبااحَ  من أص  إاّل  ال التنازل عنها شرعً قبَ ال يُ  خاصة   وتتعلق هبا حقوق  

يف  صور  ه قُ على املنظم السعودي تاليف ما قد يُنظَر إليه على أنّ ومُيكن القول: إنَّ 
 فر، أبن  يز هلا األمر ابملنع من السَّ جِ عند احلديث عن اجلهات اليت أُ  ،للنظام التشريع أو خمالفة  

صدار إفيه على جواز  صم نَ ي ُ ف ،اجلزائية والئحته التنفيذية اتجراءاإلنظام  على جيري تعدياًل 
 ااألجنيب قبل انقضاء الدعوى اجلنائية اليت يكون متهمً  النيابة العامة أمر املنع من السفر حبقّ 

   . خاص   ، واليت تَ َعّلَق هبا حق  فيها

 
 :  ةعن جهة إداريَّ  املنع من السفر صادرً األمر ابأن يكون : لثثاال

 ة اليت أجاز هلا املنظم إصدار أمر املنع من السفر هي: اإلداريواجلهات 
 : وزير الداخلية .1

   على نوعني: املنع من السفر الصادر عن ُه ويكون أمر 

  . (2) معلومة تُهُ مدّ و  ق ابألمنتتعلّ  دةٍ حمدّ  ألسبابٍ وزير ال من داري  إ  قرار   -أ 
خمالفي نظام  حبقّ  إداريةٍ  بشأن توقيع عقوبةٍ عن وزير الداخلية  صادر   داري  إ قرار   -ب 

تشكل  -1: )واثئق السفرمن نظام  ةَ املادة احلادية عشر عليه ت نصّ  وهذا ماواثئق السفر، 
أعضاء يكون أحدهم  ةِ جلنة من ثالث ن كلّ بقرار من وزير الداخلية جلنة أو أكثر، وتتكوّ 

ظام ابلنظر يف املخالفات املنصوص عليها يف املادة العاشرة من هذا النِّ  ا، ختتصّ نظامي   امستشارً 
من وزير الداخلية أو من ينيبه.  يصدر بتوقيع العقوبة قرار   - 2 .واقرتاح العقوابت املناسبة هلا

 .لنظامه( ام أمام ديوان املظامل وفقً بذلك التظلّ  ه قرار  ملن صدر حبقِّ  وحيقّ 
نفيذية لنظام واثئق السفر تلك العقوابت، واليت من بينها منع ئحة التدت الاّل وقد حدّ 

   .(3)خارج اململكة  من السفر املخالفِ  املواطن السعوديِّ 
 

، مرجع كشاف القناع؛  10/284، ه 1424 ،2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين، دار الكتب العلمية ببريوت،  - 1
ه ، 1409، 5طالقصاص يف الفقه اإلسالمي لبهنسي، دار الشروق ابلقاهرة،  ؛2/213 مرجع سابق: عودة، ؛5/543سابق: 

 من الئحته التنفيذية.   17الفقرة األوىل من املادة:  ؛من نظام اإلجراءات اجلزائية 23ادة: من امل 2الفقرة: ؛177ص
 من نظام واثئق السفر.  ٦من املادة:  2الفقرة:  - 2
  ه .23/9/1424/وز( واتريخ 7) :من الالئحة التنفيذية لنظام واثئق السفر الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 59 :املادة - 3
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  :(1)  رئيس أمن الدولة .2

على املشتبه به يف ارتكاب األمر ابملنع من السفر الصادر عن رئيس أمن الدولة  جدرَ يُ 
الفقرة األوىل من املادة العاشرة من نظام مكافحة جرائم  عليه  تنصّ  وهو ماجرمية إرهابية، 

من اجلرائم املنصوص عليها  اإلرهاب ومتويله )لرئيس أمن الدولة منع املشتبه به يف ارتكاب أيّ 
نع على النيابة العامة خالل يف النظام من السفر إىل خارج اململكة، على أن يتم عرض أمر امل

تدابري أخرى تتعلق بسفره أو قدومه،   ةِ ساعة من اتريخ إصدار األمر أو اختاذ أيَّ  72 :مدة
ذ يف حقه مت كانت املصلحة األمنية وجيوز أن ينص يف أمر املنع على عدم إبالغه مبا اختّ 

 . تتطلب ذلك(
عرض األمر ابملنع من السفر   م على وجوبظد املنيكأت املادة النظاميةيظهر من نص و 

 72 :ال تتجاوز املشار إليها واليت دةاملالصادر عن رئيس أمن الدولة على النيابة العامة خالل 
ق بسفر املشتبه تدابري أخرى تتعلّ  ةأو الوقت الذي ت فيه اختاذ أيَّ  ،صدار األمرإاتريخ  ساعة من

أن  -صلا عن األخروجً  -ما أجاز املنظم لرئيس أمن الدولةك  أو قدومه من خارج اململكة، ،بهِ 
ينص يف أمر املنع من السفر على عدم إبالغ املشتبه به مبا اختذ حبقه إذا كانت املصاحل األمنية 

 تستوجب ذلك، لعظم جسامة اجلرمية اإلرهابية وخطرها على اجملتمع وأمنه. 

 -املنظم يف اعتبار النيابة العامةالنص النظامي السابق إرادة  من اأيضً كما يتضح 
كون الفقرة الثانية يف تقرير أمر املنع من السفر،   صاًل اهي اجلهة املختصة ً  -ائب العاممتمثلة ابلن

دت على حق من املادة العاشرة من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله يف اململكة قد أكّ 
 .املنعالنائب العام يف هذا 

على رئيس أمن الدولة عرض أمر أن  وقد سبقتها الفقرة األوىل من نفس املادة لتؤكد
م أراد أبن   أن املنظّ ساعة، فمن ذلك يتبنّي  72 :خالل مدة ال تتجاوز ى النيابة العامةاملنع عل

رهابية من السفر للنيابة العامة، وهو إيكون االختصاص األصيل ملنع املتهم يف ارتكاب جرمية 

 

ه . 2٦/10/1438( يف 293)أ/ :نشئ مؤخرا يف اململكة جهاز ابسم "رائسة أمن الدولة" مبوجب األمر امللكي الكرمي رقمأ - 1
"املديرية العامة للمباحث" و "قوات األمن اخلاصة" و "قوات الطوارئ اخلاصة" و "طريان األمن" و   وضم حتت مظلة هذا اجلهاز: 

ات الرائسة مبا يف ذلك مكافحة اإلرهاب ومتويله "اإلدارة العامة للشؤون الفنية" و "مركز املعلومات الوطن"، وكافة ما يتعلق مبهمَّ 
   .والتحرايت املالية
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 نظاميةً  ااجلزائية نصوصً  اتجراءاإلمن ضرورة تضمني نظام  (1) اا يعيدان إىل ما أشري اليه سابقً م
 .فيهاهلا إصداره د اجلهة املختصة إبصدار أمر املنع من السفر، واحلاالت اليت جيوز حتدّ 

 :هوأهداف أسباب منع املتهم األجنيب من السفر: لفرع الثالثا
أو املشتبه به األجنيب من  ،هممنَع املتَّ  انظامً  سنُد إليهاجتيز للسلطات امل أسباب   تُوجدُ 

 هتستوجب من ابب الضرورة تقييد حقّ  دةٍ حمدّ  على أهدافٍ  السفر، وهذه األسباب تكون مبنيةً 
ل يف التنقّ  ويعود احلقّ  ،ذلك اجلوازب، وعندها ينتهي اسبحني انتفاء األإىل ل يف حرية يف التنقّ 

     . ا كان عليهيتالوحرمته إىل أصله 

 األجنيب حال االشتباه به أو اهتامهِ منع  أسبابا لألنظمة اجلنائية يف اململكة فإن وفقً و  
 : َكاآليت  خارج اململكة إىل من السفر

أو  ،من السفر إىل خارج اململكةحينها فيمنع يف ارتكاب جرمية إرهابية،  االشتباه به .1
إما إبحالة  االشتباه هذا ةقيحقل إىل التوصّ من قبل رائسة أمن الدولة، حلني  إليها الدخول

األجنيب إىل النيابة العامة للتحقيق معه، أو ابنتفاء الشبهة عنه ورفع امسه عن قائمة املنع 
 .(2) أو قائمة حظر الدخول من السفر

القبض عليه رتكاب جرمية إرهابية، فيمنع من السفر من قبل النائب العام، حلني اب اهتامه .2
 . (3) حقيق معهات التَّ إجراءاستكمال ابقي و 

القبض   بعدنع األجنيب من السفر أن ميُ  مع أحِدمها رتصوّ ال يُ كالمها ن  ان السابقاالسببو 
جهة على فائدة  ةال يعود أبيَّ لدى اجلهة املختصة  اأمني   وهو موقوف  من السفر  همنع ألنّ  ؛عليه

 وهو موقوف   قبضة السلطات األمنية إىل خارج اململكةمن  تصور أن يفرَّ ال يُ كما التحقيق،  
 أو هدف مبّن على أسبابٍ  ،مسوغ نظامي ة ارتكاب جرمية إرهابية، فليس هنالك أيّ همبت

من هذا املنع قد  الغايةَ  ، ال سيما وأنّ أثناء إيقافهنعه من السفر ستصدار أمٍر مبِ ال مشروعةٍ 
  . عليه وضبِطه لقبضابانتفت 

دواٍع وأسباب أمنية جتيز لوزير الداخلية منع األجنيب من السفر إىل خارج اململكة لفرتة  .3
 . (4) دةزمنية حمدّ 

 

 .172: صدراسةمن هذه اليُنظَر  - 1
 من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله. 10الفقرة األوىل من املادة:  - 2
 .السابق نظامالمن  10من املادة : 2الفقرة:  - 3
 من نظام واثئق السفر. ٦من املادة:  2الفقرة:  - 4
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حلني الفصل  عنه اإلفراجعلى ذمة قضية َتعّلَق هبا حق  خاص، ورأت النيابة العامة  توقيُفهُ  .4
 . (1) اهتا، فتقوم حينها مبنعه من السفرإجراءوانتهاء  هافي

األسباب اليت  ل والسفر مت شاء، فإنّ ه يف التنقّ كان األصل أن حُيفظ لإلنسان حقّ   وملا
مشروعة، فمع   ةٍ ضروريّ  أن تُبىَن على أهدافٍ  تستلزمُ  تستوجب تضييق نطاق مارسته هلذا احلقّ 

 بفيءِ  يستظلّ  وجود هدفٍ  يستهِدفُ ، املنع من السفرالسعودي أجاز ألجله املنظم  كل سببٍ 
        .ذلك السبب تهِ شرعيّ 

جيب أن يكون سبب هذا  فإنَُّه أمن الدولة،  فعند منع األجنيب من السفر من قبل رئيس
، وجيب أن ط هلا ارتكاهبا أو خطَّ أو شرع يف ،أبنه ارتكب جرمية إرهابية هاملنع هو االشتباه في

به، وضمان إغالق الطريق الذي  و حركته وتضييق سبل هر  إعاقةَ يكون اهلدف من وراء هذا املنع 
دانته، إينجيه من اإلفالت من عقوبة أفعاله الشنيعة حبق الدين واجملتمع والعامل أبسره حال ثبوت 

هم األجنيب من قبل ملنع حبق املتَّ صدار األمر ابإاهلدف الذي جيب تواجده عند  نفسوهو 
 النائب العام.  

أو رئيس أمن  ،على أن أمر منع السفر الصادر عن وزير الداخلية ام أيضً كما نّص املنظِّ 
على أسباب حمددة تتعلق ابألمن، فإن كان اهلدف من ورائه هو  االدولة جيب أن يكون مبني  

 ، وإن كان خالفَ اكان مشروعً   ،احملافظة على األمن الوطن وصيانته من أن متّسه أيدي العابثني
ة عند التظلم من  بعة وفق الطرق النظامية املتَّ اإلداريَّ لإللغاء عن طريق احملكمة  عرض  ذلك فإنه م

 يف اململكة. ةاإلداري اتالقرار 

مبنع املتهم األجنيب من  إصدار أمرٍ  طلبها على النيابة العامة عند اوهو ما ينطبق أيضً 
مل يُفَصل بعد فيه، بل إن  ظر يف قضية تَ َعّلَق هبا حق  خاص  عنه أثناء الن اإلفراجالسفر قبل 

ة املنظورة يرتضيانه؛  املنع هنا جيد أّن كال طريف القضية اجلنائيَّ طلب املتأمل يف اهلدف من وراء 
من  حال طلبه بداًل  اى الحقً دعَ ستَ ويُ  ،عنه جَ فرَ هم األجنيب املوقوف أن يُ من مصلحة املتَّ  ألنّ 

فال يتمكن من الفرار  ،ة خصمهد حريّ قيّ أن تُ  من مصلحة اجملن عليه إطالة مدة توقيفه، كما أنّ 
مع أبسره ته منه، كما أن املصلحة العامة اليت ينشدها اجملللخارج بفعلته قبل استيفاء حقّ 

ل يف استيفاء احلقوق من منتهكيها وإنصاف أصحاهبا، وعدم وتسعى النيابة العامة إليها تتمثّ 
          بس االحتياطي.        احل عن ت األشخاص طاملا وجدت بدائلتقييد حرايّ 

 

 ه .19/٦/1431( يف 38755) :برقية مسو وزير الداخلية رقم ؛170ص :من هذه الدراسة يُنظَر - 1
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وفق األطر من السفر جنيب ألا -ملتهماملشتبه به أو ا-منع  : إنَّ وخالصة القول
أهداف نبيلة،  من  مشروعيته ستمدّ يَ  -يف بعض احلاالت- ضروري أمر  واألسباب النظامية، 

  .أمن اجملتمع ومصاحله العامة تصونُ و  ،اجلنائية اتجراءاإلسري  َتضمُن سالمةرات مربّ من و 
 ةللحريّ  تقييد   املنع من السفر نّ أالتأكيد على  اأيضً  فإنَُّه جيبالرغم من ذلك  ىعلوَ 

 إىلالنظر  دون ت األشخاصحرايَّ طار ضمان احرتام إ داخل تهحاال مجيعن يبقى يف أ البدّ 
غريه من قواعد العدل و  اإلجرائية،الشرعية  د عن مبدأاياحل ودون م،اهتقدتعمو أم هتاجنسي

 .اإلنسانحقوق مبادئ و  ،مام النظامأواملساواة 
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 املطلب الثاين

 يف اجلرائم اليت ال تستوجب التوقيف  هم األجنيبّ  توقيف املتّ 
 ختتصّ  واحدٍ  إجراءٍ التوقيف أو احلبس االحتياطي مصطلحان مرتادفان يطلقان على 

لدائرة اجلرمية، واإلمساك أبسباهبا  اهلرب املشتبه به، وتضييقً  احقيق؛ منعً إبصداره جهة التَّ 
 .(1) حت ينال جزاءه النِّظاميَّ العادل ؛وحماولة التوصل حلقيقتها وحقيقة مرتكبها

ِلية،  املَن ُع واإِلم َساك، وهو ِضدم  يف اللغة: سُ ب  واحلَ  الشيء، أي: أوقفه  سَ بَ ويقال: حَ الّتخ 
ج نويطلق احلَب ُس على اسم املوضع واملكان ث، رَّ وَ اع وال ي ُ بَ فال ي ُ    الذي حُي َبس فيه، وهو: السِّ

(2)  . 
،  الرجلاطَ تَ ح  اِ يطَة، وهي: أخذ األمور أبوثق الوجوه، ويقال: احلِ : من واالحتياط لغةً 

معىن احلبس االحتياطي يف الفقه اإلسالمي،   يضاحإوقد سبق ، (3) أخذ يف أموره أبحزمهاأي: 
ريع اإلسالمّي أي: فقًهايف أتصيل حكمه  اكما سبق أيضً   . (4) التَّش 

 إجراء: هواحلبس االحتياطي يف مرحلة التحقيق  فإنَّ  يف النظامأما عن احلبس و 
خشية هربه أو أتثريه على  ؛ما جرميةٍ  ة من اشتُِبه به يف ارتكابِ حريّ  ميسّ  ،ظيحتفّ  احتياطي  

يف  حقيق،تقتضيها مصلحة التَّ  اة حمددة نظامً قبل الفصل النهائي فيها، ملدّ ة ضبط أدلتها عمليَّ 
 .(5) اهلذا الغرض نظامً  خمصصٍ  مكانٍ 

ق بعد استجواب حقيق، فأجاز للمحقّ ته يف مرحلة التَّ د املنظم السعودي مدّ دّ وقد ح
يصدر أمره  توقيفه، أن بِ  ل زِمُ حقيق ت ُ ، أو كانت مصلحة التَّ ه كافيةً هم إن كانت األدلة ضدّ املتّ 

 .(٦) ريخ القبض عليهمن ات ة مخسة أايمٍ بتوقيفه ملدّ 

 -فيجُب عليهق القضية متديدها ملصلحة التحقيق، ورأى حمقّ  ،ةانتهت تلك املدّ فإن 
أو من  ،أن يقوم بعرض األوراق على رئيس فرع النيابة العامة –قبل انقضاء مدة التوقيف األوىل

 

 . 101ص مرجع سابق اإلجراءات اجلنائية يف اململكة البن ظفري، - 1
   . والثَّالثة يف مادة )حبس( ،153: صاملعجم الوسيط ؛4٦ص :املصباح املنري ؛٦/44 :لسان العرب - 2
 وكليهما مادَّة )حوط(. ،208: ص، واملعجم الوسيط7/279لسان العرب  - 3
 . 25ص :من هذه الدراسة يُنظَر - 4
قواعد الضبط والتفتيش والتَّحقيق يف التَّشريع اجلنائي لسيد حسن البغال،  ؛474-473أمحد عوض بالل، مرجع سابق ص - 5

 . 199م، ص19٦٦ ،1طالقاهرة، ، دار االحتاد العريب للطباعة
 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 113املادة:  - ٦
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متعاقبة ال  ة أو ملددٍ أمره بتمديد التوقيف ملدّ  األخري ينيبه من رؤساء دوائر الفرع نفسه، فيصدر
 .من اتريخ القبض على املتهم اأربعني يومً  نيف جمموعها عتزيد 

أو   ،ة توقيف أطول من ذلك، يرفع األمر إىل النائب العامب مدّ ويف احلاالت اليت تتطلّ  
ثالثني  نليصدر أمره بتمديد التوقيف ملدة أو ملدد متعاقبة ال تزيد يف جمموعها عَ  ؛ضهمن يفوّ 

 هم، وبعدها يتعنّي من اتريخ القبض على املتَّ  اا، وال يزيد جمموعها عن مائة ومثانني يومً يومً 
 بحالته للمحكمة املختصة، ويف احلاالت االستثنائية اليت تتطلّ إو أ ،عن املتهم اإلفراج مباشرةً 

ا، فللمحكمة املختصة املوافقة على التمديد أكثر من أطول من مائة ومثانني يومً  ة توقيفٍ مدّ 
 . (1) الشَّأن يف ذلك ابً مسب ّ  اقضائي   اأمرً  رَ صدِ تُ  أنذلك حبسب ما تراه، و 

التوقيف يكون  رأى املنظم أنر حاالت معينة، بعضها توفّ  جراءاإلويشرتط لصحة هذا 
ق تتعلّ أن  اإمّ ، وهذه احلاالت توقيف فيها جوازاي  اليكون منها خر اآلالبعض ا، و ها وجوبي  في

 .(2) ارتكاب اجلرميةنفسه عند  ابملتهم ةتعلقم ا أن تكونوإمّ ابجلرمية املرتكبة ومدى توفر أدلتها، 
 قة ابجلرمية املرتكبة: احلاالت املتعلّ . 1

ة  األدلّ  هم أنّ  بعد استجواب املتّ وتبنّي اجلرائم الكبرية، من  التهمة ابرتكاب ما يعدّ أن تكون  -أ
 .(3) همعندها أوجب املنظم على جهة التحقيق أن توقف املتَّ ه، كافية ضدّ 

د بشرط أن حيدّ  ،وقيفول عن التَّ عدعندها ال يجوزُ غري اجلرائم الكبرية، فَ  التهمة يفأن تكون  -ب
دون  ،يستدعيه مت تطلب األمر ذلكحت  ؛حمقق القضية يوافق عليهإلقامته  املتهم مكاانً 

 . (4) من هربه أو أتثريه على أدلة اجلرمية خشيةٍ 
 هم ابرتكاب اجلرمية:  قة ابملتّ احلاالت املتعلّ . 2

طاملا مل تنته  ب توقيفه حينهاحمقق القضية، توجّ  يوافق عليهإلقامته   مكاانً ذا مل يعنّي إ -أ
 . (5) حقيق معهات التّ إجراء

 

 إلجراءات اجلزائية.  من نظام ا 114املادة:  - 1
ابن  ؛32٦-1/325م، 1997اإلسكندرية، ، الوجيز يف قانون اإلجراءات اجلنائية لعوض حممد، دار املطبوعات اجلامعية - 2

 وما بعدها.   107ظفري، املرجع السابق ص
 ة الحًقا.ه ، وسيتم التفصيل يف اجلرائم الكبري 10/٦/1435( واتريخ 2000) :قرار مسو وزير الداخلية رقم - 3
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.   120املادة:  - 4
 .  السابقنظام المن  121املادة:  - 5
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سالمة إجراءات أثري يف و التّ أ ،ملنعه من اهلرب ؛توقيفه لزمُ حقيق تستكانت مصلحة التّ   ذاإ -ب
 سري التحقيق.

من مجيًعا ها اطميكن استنب ُمَتعدِّدة احلبس االحتياطي ضوابط وقيود  وقيف أو للتّ و 
 :َكاآليت  اجلزائية والئحته التنفيذية اتجراءاإلنظام  نصوص

  أمرٍ صدار إ، فيجوز حينها هارابً  َكونُهُ ه، فيما عدا  ب بعد استجواإاّل املتهم ز توقيف اجو  عدم .1
 . (1)  قبل استجوابه هتوقيفب

 . (2)إبصداره  الة نظامً  من اجلهات املخوّ ر أمر التوقيف إاّل اصدإز اجو  عدم .2
ن من أو وكيله، وميكّ  ،التواصل مع حماميهن من من أوقف أبسباب توقيفه، وميكّ  ايبلغ فورً  .3

فواجب   ب، فإن رفض اسبعلى إعالمه ابأل رمسيٍّ  االتصال مبن يرى إبالغه، ويوقع يف حمضرٍ 
 . (3) أن  يثبت ذلك يف احملضر

ه بعد مضي ة التوقيف، وال جيوز تنفيذُ فيه مدّ  دُ ، وحتدّ ابً ومسب ّ  أن يكون أمر التوقيف مكتوابً  .4
 .(4)أخرى  د مرةً دَّ من اتريخ صدوره، مامل جيَُ  أشهرٍ  ةِ ستّ 

أو أمر متديده لدى احملقق الذي  ،هللموقوف أن يعرتض على أمر التوقيف الصادر حبقّ  حق   .5
حسب  -أصدره أو رئيس دائرته املختصة ابلتحقيق يف القضية، أو لدى النائب العام 

 لِ من اتريخ تقدميه للمخوّ  م خالل مخسة أايمٍ ًّ يف هذا التظلّ  لَ فصَ وجيب أن يُ  - األحوال
 .(5)فيه  الفصلُ  لهُ 

 .  (٦) جراءاإلهلذا  انظامً  صةأن يكون توقيف املتهم يف األماكن املخصّ  واجب   .٦

معتربة،  وألسبابٍ  دةٍ حمدّ  مشروع وفق قيودٍ  حتقيقي   إجراء  التوقيف االحتياطي  فإنّ  ن  إذ
 يف األماكن اليت  إاّل  وال يكونو احملكمة املختصة أن تصدره، أ ،ال جيوز لغري جهة التحقيق

ف يف استعماله، بل جيب ال جيوز التعسّ كما ،  من قبل الدولة جراءاإلُهيَِّئت وأُِعّدت ملثل هذا 
حبرية  اليت هبا مساس   اتجراءاإلأخطر من  وهو معدود  إبقاؤه داخل احلدود اليت رمسها النظام، 

 .إن  مل يكن أخطرها حق ا اإلنسان
 

ذا هب  املتعلقةبعض االستثناءات السابق ب النظام من الئحة 77املادة  وقد جاءت، اإلجراءات اجلزائية من نظام 113املادة  - 1
 الشأن.

 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  124-114-113ورد بذلك نصوص املواد:  - 2
 .  أيضا نظامنفس المن  119، واملادة: السابقنظام لمن الالئحة التنفيذية ل 81املادة:  - 3
 نظام.  نفس المن  117املادة:  - 4
 .  نفس النظاممن  115املادة:  - 5
  .  نفس النظاممن  2املادة:  - ٦
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ألجنيب يف مرحلة ملتهم اقة اباثر النظامية املتعلّ املبحث للحديث عن اآلص هذا ختصَّ ملا و 
يف هذا املطلب  لزمَ لذا  ؛هم املواطناملتّ  حبقِّ  اتٍ إجراءمن  ذُ خَ تَّ فيها عما ي ُ  فُ لِ تَ التحقيق، واليت خيَ 

توقيف ، وبني ي اهم األجنيب احتياطعند توقيف املتّ  ذُ خَ ت  اليت ت ُ  اتجراءاإلحتديد االختالفات بني 
 . احتياطي ا أيًضا هم السعودياملتّ 

هلا عن هذا املطلب إىل ثالثة أفرع، سيكون احلديث يف أوّ  فقد َقسَّم الباحثُ  وعليه
ا- اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف  -االسبب الرئيس يف التوقيف االحتياطي الواجب نظامً  وأهنَّ

 :رقمالوزاري وزير الداخلية، كان آخرها القرار مسو ة قرارات من ها عدّ حصر  واليت صدر بشأن
ة احلديث يف الفرع الثاين عن مدى نظاميّ  أييت ه ، ومن مثّ 10/٦/1435بتاريخ  (2000)

أي اليت ال تستوجب التوقيف   ،القرار السابق نهاضمّ تيمل اليت يف اجلرائم  هم األجنيبّ توقيف املتّ 
األسباب   احلديث يف آخر فروع هذا املطلب عنأييت مث ، احلاالت املقررة نظاما يف بعض إاّل 

 نص القرار.    باليت تستدعي توقيف املتهم األجنيب يف غري اجلرائم الوارد ذكرها 

  :لتوقيف يف اململكةلاجلرائم الكبرية املوجبة : الفرع األول
م  أن تكون اجلرمية اليت اهتّ  َتطبيُقُه فإنَُّه يلزمُ  جيب نِظاًما ا يكون توقيف املتهم واجبً حّت 

فة  ومتييزها اب ،اجلرائم تلكحتديد  ةكيفيّ   يتمثلم يفهنا  والتساؤلَ ابرتكاهبا من اجلرائم الكبرية،  لصِّ
من  تستوجب توقيفَ  كبريةً   دَّ عُ ت ُ اليت تتسم هبا حت  هاخصائص، و ا كبرية عن غريها من اجلرائمأهنّ 
 يف أو هنا،اجلزائية  اتجراءاإلحصرها يف نظام التَّعرِف عن أسباب عدِم هبا، و م ابرتكااهتم 

وترك اجملال  ؟رهاوتطوّ  دهاها؟ أم لتجدّ حصر ِلصعوبة ذلك ، أَ هلذا النِّظام اجلزائي التنفيذية الالئحة
     ؟م وتسارع األحداثإلمكانية التوسع فيها مع التطور والتقدّ 

سبل مكافحتها  امعهر تتطوّ  الذي ةابلسرعر تتطوّ يف العصر احلديث اجلرمية  أنّ  ال شكّ 
 ، واجملنم ما يف مدينة نٍّ بل جامن قِ  كب جرمية  رتَ ر أن تُ يتصوّ العامل لك، فلم يكن ذبل أقوى من 

كجرمية االبتزاز عرب وسائل التقنية احلديثة على   ،عنه مسافة ساعات دُ بعُ يأخرى مدينٍة عليه يف 
 تقان تنفيذها، كان البدّ إالرباعة يف زادت رت اجلرمية وطرق ارتكاهبا و ما تطوّ سبيل املثال، فكلّ 

نقف فيه عاجزين أمام براعة الذي يوم ال ال أييت ر، حّت تواكب ذلك التطوّ مكافحتها أن  آللية
 ،مه بتطوير أساليب املكافحةران يف مواكبة تقدّ بل لتأخّ قه، وتفوّ رم، ليس لرباعته وابتكار اجمل
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ي اليت من شأهنا أن تقي وحتفظ مصاحل األفراد واجلماعات من تعدّ  ةوضعف التدابري االحرتازيّ 
 .  (1) عاف النفوسضِ 

، ما سار عليه املنظم وحتسينها ات مكافحة اجلرميةإجراءسبل تطوير وسائل و  ومن أهمّ 
سلطة نسيق مع ابلتّ )وزارة الداخلية( السعودي عندما ترك للسلطات املخولة بضبط األمن 

على  ال خطرً حتديد اجلرائم الكبرية اليت تشكّ  )النيابة العامة( حقيق يف اجلرائم يف اململكةالتَّ 
 أن   اجلزائية على اتجراءاإلبعد املائة من نظام  ةَ نصت املادة الثانية عشر قد ، فاألمن العام

ما يعد من اجلرائم الكبرية املوجبة  –بناء على توصية النائب العام –د وزير الداخلية)حيدّ 
  ، الدولة يف حماربة اجلرمية تطورِ  د مواكبةَ فهو يؤكّ لتوقيف، وينشر ذلك يف اجلريدة الرمسية( ا

 اللمختصني يف تلك السلطات طريقً  فتح، كما والغموض يالتخفّ مهما بلغت من ومكافحتها 
نصوص  مِ ظ  أثناء نَ ف عرَ مل تُ  رمية حديثةٍ جُ  من أفعالٍ  جدّ تما قد يس الستيعاب كلّ  مهدةً 

 .  يف اململكة ة مبختلف مسمياهتاة اإلجرائيَّ األنظمة اجلنائيَّ 

يف حتديد اجلرائم الكبرية  املتقارب واملستمرم عديل ري والتّ يعلى ذلك، التغ شاهدٍ  وخريُ 
وزير مسو جاء قرار قد فيف عامل اجلرمية،  ما هو جديد   ملواكبة كلِّ  ؛وقيف يف اململكةاملوجبة للتّ 

وقيف، ق بتحديد اجلرائم الكبرية املوجبة للتَّ ه  املتعلّ 9/7/1428( بتاريخ 1900) :الداخلية رقم
  .به قبله ه  الذي كان معمواًل 7/1423/ 23( بتاريخ 1245) :لينسخ القرار رقم

على ما قبله، مث  ه  معداًل 1431/ 5/ 24( بتاريخ 1900) : مث جاء بعدمها القرار رقم
ه  ليضيف على ما قبله، حت صدر آخرهم الذي 3/٦/1431( واتريخ 2050) :القرار رقم
اليت املعاصرة، و كافة اجلرائم الكبرية   لَ ه ، والذي مشَِ 1435/ 10/٦( بتاريخ 2000) :حيمل الرقم

  .على أمن أفراد اجملتمع وسالمتهم ال هتديدً تشكِّ 

استدعت  لن يقف عند هذا احلد، فكلما حديثهذا التطور والت نّ أيف  ال شكّ وَ 
 .األيدي أمامها ، فلن يقف صانعو القرار مكتويفجديدة ثت جرائمحدِ واستُ  جةاحلا

 امهحرّ من األفعال اليت  كثريٍ هنا أمجعت على جترمي  أويظهر من كافة القرارات السابقة 
 تستلزمُ اجلرائم الكبرية اليت وغريها من احلرابة ، كجرائم احلدود والقتل و يف كتابه -وجلّ  عزّ - هللا

ا كأهنّ ف، ميشي بينهم اطليقً ا ك حر  رتَ مرتكبها على الناس أبن يُ وخطر  رهاضر احلذر منها لعظم 

 

اجلرائم املستحدثة واسرتاتيجية   ؛7-٦ه  1421 ،1ط ،الرايض، افحة اجلرمية يف اململكة خلالد البشر، جامعة انيف العربيةمك - 1
 .7٦ه ، ص1434 ،1ط ،عّمان، مواجهتها لعبد الكرمي الردايدة، دار احلامد للنشر
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ن تطبق أب -رمحه هللا -منذ عهد مؤسسهاقيادة اململكة على نفسها  قطعت هُ على ما د تؤكّ  بذلك
 ومكان.  زمانٍ  ، وتصلح لكلِّ متوقَّعٍ ، أو طارئٍ  سع لكل جديدٍ شريعة هللا وأحكامها اليت تتّ 

 ن  فقت على تطبيق أحد أهم املبادئ الشرعية والنظامية، أبَ اتّ  مجيعها أنّ  اأيضً  يتبنّي و 
 ،ة الناس يعلم أبمرها عامّ حّت  ؛بوجوب نشر مضموهنا على اجلريدة الرمسية للدولةها كلّ ُذيّ َلت  

أن  -تعاىل -هللا مل يكنِ و فعليها،  لنفسه، ومن ضلّ ة، فمن اهتدى فهدايته عليهم احلجّ  امُ قَ فت ُ 
 . أعذارهم بِطلابآلايت اليت تُ   يبعث إليهم رسواًل حّت  اقومً  معذابً  ُيَشبََّه أبحٍد من خلقهِ 

 هي:  األخري وزاريالقرار العليها  اليت نصّ الكبرية املوجبة للتوقيف واجلرائم 

 أو القطع. ،جرائم احلدود املعاقب عليها ابلقتل  .1
 جرائم قتل العمد، أو شبه العمد.  .2
 جرائم اإلرهاب ومتويله.  .3
من األنظمة  الواردة يف عددٍ ، ه األعلى عن سنتنييزيد حدّ  اجلرائم املعاقب عليها بسجنٍ  .4

 .(1) يف اململكةوغريها  اجلنائية
 وقيف.املوجبة للتَّ ا من اجلرائم الكبرية أهنَّ نِظاًما  خاص   ورد بشأهنا نص   جرميةٍ  كلّ  .5
 مامل يقم   املعدلة من نظام األوراق التجارية، 118 :األفعال املنصوص عليها يف املادة .٦

 الصلح، أو التنازل بني األطراف.  حب الشيك بسداد قيمته، أو يف حالِ سا
أو  ،الشركاتة العامة، أو خصية املعنويَّ ة، أو أموال األجهزة ذات الشَّ اختالس األموال العامَّ  .7

، أو تقوم مبباشرة خدمة عامة، أو أموال وتشغيلها املؤسسات اليت تقوم إبدارة املرافق العامة
أو الشركات أو  ،هم الدولة يف رأس ماهلا، أو البنوككات املسامهة أو الشركات اليت تسالشر 

 املبلغ املختلس.  ة، مامل يردّ مصرفيّ  املؤسسات الفردية اليت تزاول أعمااًل 
 ة. هناء احلقوق اخلاصّ إ ضااي االحتيال املايل، مامل يتمّ ق .8
 أو جزءٍ  ، أو تعطيل منفعةٍ على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضوٍ  ااالعتداء عمدً  .9

 مامل يتنازل صاحب احلقّ  ،عن مخسة عشر يوما ة الشفاء منها تزيدُ مدّ  أو إصابة   منهما،
 .اخلاصِّ 

من وسائل  وسيلةٍ  ةأو اخلاصة أبيَّ  ،على األموال أو املمتلكات العامة ااالعتداء عمدً  .10
أو يتنازل  ،سداد قيمة التالف تالف مبا يزيد قيمة التالف عن مخسة آالف رايل، مامل يتمّ إلا

 اخلاص. صاحب احلقّ 
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 . من املُعتدي عليهِ مامل حيصل تنازل   ،رباالعتداء على أحد الوالدين ابلضّ  .11
 أو العرض أو املال. وهلا بقصد االعتداء على النفسدخنازل بِ انتهاك حرمة امل .12
    ة اليت ترتكب من أكثر من شخص.السرقة غري احلديّ  .13
 سرقة السيارات. .14
 عداد أماكن الدعارة. إالقوادة، أو  .15
 ، أو هتريبها، أو حيازهتا بقصد الرتويج. أو تروجيها صنع املسكرات .1٦
أو املؤثر العقلي، أو  ،رأو املخدِّ  ،أتثري املسكرحوادث السري أثناء قيادة املركبة حتت  .17

حلركة السري، أو جتاوز إشارة املرور الضوئية أثناء  معاكسٍ  التفحيط، أو قيادة املركبة يف اجتاهٍ 
 و جزء منهما، أو إصابةٍ أذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة إ الضوء األمحر، 

 . اعن مخسة عشر يومً  مدة الشفاء تزيد
ضرار مبركبته  ة أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو اإلاالعتداء على رجل السلطة العامَّ  .18

 . مسية، أو مبا يستخدمه من جتهيزاتٍ الرّ 
 هديد به.اري بقصد االعتداء أو التّ الح النّ شهار السّ إاستعمال، أو  .19
 هديد ابلنشر.  عراض ابلتصوير، أو النشر، أو التّ جرائم االبتزاز، وانتهاك األ .20

يف  نّ : إقول قائل  ي قدابرتكاهبا، و  مهَ ت ّ من ي ُ  ب توقيفوجِ تُ ابقة السّ  فجميع هذه اجلرائم
، دانتهإطاملا مل تثبت  التهوعدم تقييد تصرفاته وتنقّ  ،تهيف حريّ  اإلنسان على حقّ  ايً ذلك تعدٍّ 

جعل لغريه هو ِبِفعَلِته قد ف ،امأصابع االهتِّ ّس إاّل من توّجهت حنوه ميََ لن   هذلك كلّ  عليه أبنّ  دَّ َفريَُ 
تَ َهكَ  أبن   عليه مشروعةً  اطريقً   ُحرماته.  تُ ن  

اليت قد تطرأ عليه  املفاسدَ  ِلبُ غ  من حتقيق املصاحل ما ي َ  التوقيف االحتياطي يف مّث إنّ 
جح وأر   لبَ أغ   املصلحةما كانت ، فكلّ ومقاصد الشريعة فاقه مع العقل وقواعد العدل، التّ أحياانً 

 . (1) تهم يف مثل هذه اجلرائم الكبريةحبس امل ندع كونفهنالك الشريعة، وهو ما ي
من أئمة  اأحدً  متُ لِ )ما عَ  :-رمحه هللا تعاىل - هذا قال شيخ اإلسالم ابن تيميةويف

ريه، وال غ ل بال حبسٍ رسَ ف ويُ لِ املسلمني يقول: إّن املُدَعى عليه يف مجيع هذه الدعاوى حيَ 
 م أنّ عَ ة، ومن زَ ئمّ ربعة وال غريهم من األة األئمّ من األ حدٍ أل امذهبً  -على إطالقه -فليس هذا
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 لنصوص رسول هللا  اخمالفً  افاحشً  افقد غلط غلطً  ،رعهو الشّ  -على إطالقه وعمومه -هذا
 .(1) ة(مّ وإلمجاع األ

حرماهتم واحرتامها وعدم املساس هبا،  على والة أمر املسلمني صيانةُ  فكما هو واجب  
ي اجلرمية، ومحاية أمنه ومصاحله، وحراسته من أن صيانة اجملتمع من تفشّ  اعليهم أيضً  فواجب  

يرتكب إحدى تلك األفعال الشنيعة، حت ن أن عه ه نفسُ تردّ  وأ ،يسري بينه من مل مينعه دينهُ 
 مناجملتمع  بقدر ما قد ُيضارّ  ،به فلن يضريه ما حلّ  ،من ذلك امن أمره، فإن كان بريئً  تَ بّ ث َ ت َ ي ُ 

 .  أبفعاله العقاب استحقّ  إفالت جمرمٍ 

ة النظام عند االهتام ابرتكاب وقيف االحتياطي بقوّ وجوب التّ  الشَّأن يف وال خيتلفُ 
يف غريها من اجلرائم، وهو ما  نُ مُ ، واالختالف يكأجنيبٍّ  َوبنيَ  طنٍ ابني مو  هذه اجلرائم إحدى
م املنظّ  ّنفهايصيف اجلرائم اليت مل  ااحتياطً  ة توقيف األجنيبِّ نظاميّ عن  االحقً  عند احلديث سيتبنّي 
  وقيف.التّ  بُ وجِ ا من اجلرائم الكبرية اليت تُ على أهنّ 

 :لتوقيفليف اجلرائم غري املوجبة  هم األجنيبّ ة توقيف املتّ نظاميّ مدى : الفرع الثاين
ق ابجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف املتعلّ  مجيع اجلرائم اليت ورد ذكرها يف القرار الوزاريّ 

أو جنسيته، وما عدا تلك  ،تستوجب على جهة التحقيق توقيف املتهم دون النظر إىل جنسهِ 
 حقيق العتباراتٍ للسلطة التقديرية لدى جهة التَّ  ايكون خاضعً  اجلرائم فإن التوقيف فيها

ال  عن املتهم، كأن تكون اجلرمية عبارة عن شجارٍ  اإلفراجد عليها حال نِ تَ س  تَ  نظاميةٍ  وأسبابٍ 
مخسة عشر يوما، وكانت جهة التحقيق قد حصرت   رهعليه من آاث ة شفاء اجملنِّ ى مدّ تتعدّ 

أثر  مامل يكن هنالك  ،عن املتهم اإلفراج انظامً حينها  فيجوزق ابجلرمية، كامل األدلة اليت تتعلّ 
حقيق ابحلضور حال طلبه د لدى جهة التَّ حقيق من إخالء سبيله، على أن يتعهّ لتّ ابِ  يُضرم 

ميكن حبيث يه احملقق، وافق علي إقامةٍ  مكان ، وأن يعنّي (2) معهَ  حتقيقيٍّ  إجراء ةالستكمال أيَّ 
 .(3) هعن طريق ال إليه الحقً التوصّ 
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 يف اجلرائم همني إاّل عدم توقيف املتَّ االلتزام بِ د النائب العام يف اململكة على وقد أكّ 
 دون سندٍ خالفة امل لشأن، ويف حالِ ق ابِ الواردة يف القرار الوزاري املتعلّ وَ  ذلكالكبرية املوجبة ل

 .  (1)  ِنظاًمابعِ ب نفسه للمساءلة وفق املتّ ض املتسبّ سيعرّ نظامي، 
مكان د ، يف حال مل حيدّ وجبهيف بعض اجلرائم اليت ال تاملنّظم أجاز توقيف املتهم  إاّل أنّ 

حقيق ، أو كانت مصلحة التّ د ابحلضور حال طلبهق، أو مل يتعهّ يوافق عليه احملقّ إقامٍة ال 
  .اإلجراء غري املنصوِص عليِه نظاًما تستدعي ذلك

اجلزائية )للمحقق  اتجراءاإلت عليه املادة العشرون بعد املائة من نظام وهذا ما نصّ 
أن أيمر   –على طلب املتهم أو بناءً  ،من تلقاء نفسه سواء   –وقت   القضية، يف أيّ الذي يتوىّل 

حقيق من إخالء ه ال ضرر على التّ توقيفه ليس له مسوغ، وأنّ  أنّ  دَ جَ هم إذا وَ عن املتّ  إلفراجاب
لب منه ذلك( كما ذا طُ إهم ابحلضور د املتّ ى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهّ شَ سبيله، وال خيُ 

)يف غري احلاالت اليت يكون  أنَّهُ النظام على  نفس  ت املادة احلادية والعشرون بعد املائة مننصّ 
 يوافق عليه احملقق(. مكان إقامٍة   بعد أن يعنّي ج عن املتهم إاّل فرَ  يُ فيها واجبا، ال اإلفراج

 ل يفتتمثّ  ،همتعن امل اإلفراجلصحة  اشروطً  مثةَ   أنّ ومن تلك النصوص النظامية يتبنّي 
 : هذه الشمروط اآلتية

 من استمرار التوقيف.  عدم وجود مسوغٍّ  .1
 هم. على التحقيق من إخالء سبيل املتّ  عدم وجود ضررٍ  .2
 هم أو اختفائه. هرب املتّ عدم خشية  .3
ات التحقيق، أو إجراءمن  هم ابحلضور إىل النيابة العامة الستكمال أيٍّ د املتّ أن يتعهّ  .4

 ة بعد إحالة أوراق القضية إليها من قبل النيابة العامة. للمحكمة املختصّ 
يف  دَّ جِ ل إليه وتبليغه مبا استُ التوصّ   يتمّ يوافق عليه احملقق؛ حّت مكاَن إقامٍة هم  املتّ أن يعنّي  .5

اِم والتَّحقيققضيال  .   ة حَمل االهتِّ
أتمر ابستمرار  حقيق أن الشروط السابقة، جاز جلهة التَّ  هذه من شرطٍ  انتفى أيّ  نفإ

من يتمعَّن القراءَة يف و ،  ذلكحت وإن كانت اجلرمية من اجلرائم اليت ال تستوجبُ  ،توقيف املتهم
همني ا قد ال تتوافق يف بعض احلاالت مع حال املتَّ جيد أهنَّ  -أو بعضها- تلك الشروط

د على ململكة قد أكّ النائب العام يف ا ، ال سيما وأنّ دهمإىل بالوهبم ر هر األجانب، فمن املتصوَّ 
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 إذا  ، إاّل نعهم من السفراحلاجة إيل استصدار أمٍر مبِ دون  معهمات التحقيق إجراءاستكمال 
  .(1)  عنه اإلفراجقبل  من السفر مق  ابلقضية، فيجوز حينها منعهمتعلّ  َك حق  خاص  كان هنا

ه ل جييزا إقامة املتهم األجنيب، مّ  كانيف بعض احلاالت لن يقتنع مب احملقق كما أنّ 
حقيق معه، كأن يُتَهم أجنيب  ابرتكاب ات التَّ إجراءاالستمرار يف توقيفه حلني استكمال ابقي 

ما عنه، أو حضوره كلّ  اإلفراجليه بعد إل معه التوصّ  بُ عُ ص  ا يَ مّ  بعيدةٍ جرمية ما يف مدينة 
جلهة التحقيق االستمرار يف  اجيوز نظامً  إنَّهُ : وخالصة القولات التحقيق ذلك، إجراءاستدعت 
ات إجراء فَّةِ هم األجنيب يف اجلرائم اليت ال تستوجب التوقيف، حلني استكمال كاتوقيف املتّ 

  .(2) عنه إذا رأت ذلك اإلفراج اليت حيقم هلا ،ةعرضه على احملكمة املختصّ  وأحقيق معه، التّ 
  )النيابة العامة( حقيقعلى جهة التَّ  فإنَُّه جيبُ توقيف املتهم األجنيب،  رارِ ويف حال استم

ماح هلم بزايرته بلده عن طريق اإلدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة اخلارجية، والسّ  بعثةإشعار 
فصل يف مثل هذا النوع من الَقضااي االعتبار وجوب سرعة اليف مع ضرورة األخذ ، (3) إن رغبوا

اجلهات املختصة، ال  ىالكبرية اليت ال تَتطلَّب التوقيف، أو توجُبُه عل غريخاصَّة يف اجلرائم 
نها النظام، وهذا ما بيّ  قةٍ ضيّ   يف حاالتٍ ا ال تستدعي إطالة توقيف املتهم ابرتكاهبا إاّل سيما وأهنّ 

يف  (11319) :د عليه األمر امللكي الكرمي رقموأكّ  يف اململكة اإلنسانبه هيئة حقوق  أوصت  
   .  (4) ه  1440/ 29/2

 :لتوقيفليف اجلرائم غري املوجبة  هم األجنيبّ أسباب توقيف املتّ : الفرع الثالث
املوجبة  عنه يف اجلرائم غري اإلفراجمن العقوبة حال  هم األجنيبّ ر أن يفلت املتّ من املتصوّ 

ات التحقيق معه كما إجراءتوقيف، نظرا لعدم جواز منعه من السفر خالل فرتة استكمال ال
املؤقت أثناء سري  اإلفراج ألنّ  ؛لذا جاز جلهة التحقيق االستمرار يف حبسهِ  سابًقا؛ تبنّي 
 جاز االستمرار يف هاذا ما انتفى أي  إنها املنظم، فبيَّ  دةٍ حمدّ   وفق شروطٍ ات ال يكون إاّل جراءاإل

والسبب يف ذلك يعود إىل  للتوقيف،  موجبةٍ  وإن كانت غريَ  ،توقيف املتهم ابرتكاب اجلرمية
 قَ طلِ ، فإذا أُ (5) إدانته من قبل احملكمة املختصةحال  هضمان تنفيذ احلكم الذي قد يصدر حبقِّ 

 

 . 170ص  :من هذه الدراسة يُنظَر ؛ه 1/1/1439/ج( يف 40) :تعميم معايل النائب العام يف اململكة رقم - 1
 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 123املادة:  - 2
ه  املوجه 21/11/1435( يف 134٦4٦) :تعميم مسوه رقم ؛ه 18/5/1433( يف 5٦559) :قرار مسو وزير الداخلية رقم - 3

 أصله ألمراء املناطق يف اململكة، وملعايل النائب العام. 
 ه . 30/4/1440/ت( يف 120٦) :قمتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء يف اململكة ر  - 4
 . ٦58شرح قانون اإلجراءات حملمود حسن، مرجع سابق ص - 5



 ~187  ~ 
 

العقوبة  هيبةِ ، وعدم ةظمناحرتام األ عدمذلك يؤدي إىل  رب فإنّ اهل ه منمينع سراحه دون قيدٍ 
 الفرار من تنفيذها. لُ هُ س  اليت يَ 

عن املتهم  اإلفراج االستمرار يف التوقيف االحتياطي، أنّ  اليت جتيزُ  اومن األسباب أيضً 
التأثري على  يتمّ ، كأن هاضرار حبسن سري اإل على هيساعدات التحقيق قد إجراءقبل استكمال 

ل هلا وطمس أدلتها اليت مل تتوصّ  ،إزالة ابقي آاثر اجلرمية تتمّ عليه أو الشهود، أو أن  اجملنِّ أقوال 
اإلفالت من قبضة   يفهم ة شركاء املتّ مل تصل إىل علمها بعد، أو مساعدة بقيّ  وأ ،جهة التحقيق

 . (1) وتغيري احلقيقة العدالة

على حياته  اوحفاظً  ،له يف استمرار توقيف املتهم يف بعض احلاالت محايةً  كما أنّ 
ويسعون لالنتقام منه  ،له ون الشرّ رُ مِ ض  من أقرابئه الذين قد يُ أو عليه،  من انتقام اجملنّ  وسالمته

 . (2) منهم عليه اجملنّ  حبقّ  على فعلته

اجملتمع من املفاسد، وإصالح حال اهلدف من فرض العقوبة هو محاية ا كان ملّ  مثّ 
من احرتامها وتنفيذها  البشر، وردع اجلاين وأتديبه، وزجر غريه عن فعلته واالقتداء به، كان البدّ 

  .(3) أهدافها دَ صُ  حَت  األمثل؛ حّت  ابلوجه الشرعيّ 

رمسها املنظم اليت دة دّ احملنظامية ال اتجراءإلااللتزام اب بعد وتنفيذ العقوبة ال يكون إاّل 
يف ا هَ تنفيذَ  نُ مَ ض  مستحقها، وتَ  ىعلالعقوبة  جتعلاليت الوحيد هنا الطريق كو ل؛ ااحرتامهضرورة و 

 ه. حقِّ 

 
 

 
 
 

 
 

 .1074الوسيط يف قانون اإلجراءات لسرور، مرجع سابق ص - 1
 . 475أمحد عوض بالل، مرجع سابق، ص - 2
 .493عبد القادر عودة، مرجع سابق ص - 3
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 املطلب الثالث

 هم األجنيبحقيق مع املتّ انقضاء مرحلة التّ 
لدى النيابة العامة مع املتهم األجنيب يف اململكة  ةاجلنائي اتحقيقمرحلة التَّ  تنقضي

 : أمرينأبحد 

  .عوى لدى النيابة العامةفظ الد  األمر حب .1
  :(1) سببنيحد ألويكون ذلك 

ر األدلة الكافية على  ا لعدم توفّ إمّ وذلك ؛  عليها االهتامىَن ب  عدم كفاية األدلة اليت ي ُ  -أ 
 يعود إىل أنّ حفظ الدعوى هنا وسبب للمتهم،  تهالعدم توفر أدلة نسب  وإمَّاالواقعة،  لحصو 

د نسبتها حصول الواقعة اجلُر مية، أو الدليل الذي يؤكّ  دُ ؤكِّ ر الدليل الذي يُ مع عدم توفّ  هارفع
 دانة، كما أنّ اإلاحتمالية  ح ضعفرتجّ ملوارد الدولة املالية والبشرية، ل فيه هدر   هم،إىل املتّ 

الستعمال  فيه إساءة   ،حالتها للمحكمة املختصة مع عدم كفاية األدلةإبالدعوى  إطالة أمد
  .(3)يه فقهاء النظام ابلسبب املوضوعي ، وهذا ما يسمّ (2) حقيقسلطة التَّ 
ا إمّ ك لوذ ، إلقامة الدعوى  وجهحقيق أباّل لدى جهة التَّ  ل قناعة  أن تتشكّ  -ب 

 من موانعِ  ر مانعٍ عند توفّ وإمَّا  التحقيق، ارتكاب الفعل حملّ بسبب عدم معاقبة املنظم على 
 ويلّ  أو عفو ،عند انقضاء الدعوى اجلنائية بسبب وفاة املتهم وإمَّاأو املعاقبة،  ،املسؤولية

    .(5)  يسمى ابلسبب النظامي )القانوين( ، وهو ما(4) األمر فيما يدخله العفو وحنو ذلك
 اتجراءاإلاملادة الثالثة والستني من نظام  ليه بنصّ إ املشار وخيتلف األمر حبفظ األوراق 

يف  اتصرفً  ق، ويعدّ من احملقّ  إداراي   إجراءً ل يكون عن األمر حبفظ الدعوى، فاألوّ اجلزائية 
أتييده من ز النفاذ بعد ويدخل حيّ ، (٦) ات التحقيقإجراءمن  إجراءٍ  االستدالل قبل اختاذ أيّ 

 إجراءٍ  بعد إتيان فال يكون إاّل  حبفظ الدعوىا األمر أمّ ابلتحقيق،  ي ارئيس الدائرة املختصة نوع 
   ضه.و من يفوّ أ ،، ويكون أتييده يف اجلرائم الكبرية من قبل النائب العامات التحقيقإجراءمن 

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 124املادة:  - 1
 .127لقحطاين، مرجع سابق صسعد ا ؛٦97حممود حسن، مرجع سابق ص - 2
إدوار  ؛1154سرور، مرجع سابق ص ؛٦9٦حممود حسن، مرجع سابق ص ؛334-333عوض حممد، مرجع سابق ص - 3

 .477غايل، مرجع سابق ص
 .اإلجراءات اجلزائية ظامنمن  22املادة  ؛1154سرور، مرجع سابق ص ؛317، مرجع سابق صحممود مصطفى - 4
جنيب حسن،  ؛317سببا اثلثا، وهو: عدم األمهية، حممود مصطفى، مرجع سابق صبعض فقهاء النظام أضاف عليها وقد  - 5

 .   ٦97مرجع سابق ص
 .اإلجراءات اجلزائية من الالئحة التنفيذية لنظام 42من املادة:  2الفقرة:  - ٦
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ات إجراءمن  جراءحلفظ الدعوى لدى النيابة العامة أن يسبقه قيامها إب طُ شرتََ ويُ 
من  ، ويكون حفظها عن طريق توصيةٍ (1) ض على املتهم أو استجوابه وغريهاالتحقيق كالقب

ويُعّد حينها أمر رئيس دائرة ، ابلتحقيق يف اجلرمية ي اق لرئيس دائرة التحقيق املختصة نوعاحملقّ 
ب التوقيف، فال يكون أمره يف اجلرائم الكبرية اليت توجّ  إالَّ ، ااحملقق انفذً  توصيةٍ التحقيق بعد 

 .(2) ضه بعد تصديق النائب العام عليه أو من يفوّ إاّل  اانفذً 
 

   .(3) ام(هتِّ اال)صدور قرار  األمر إبحالة الدعوى للمحكمة املختصة .2
عوى الدّ  يلحِ فتُ هم، املتَّ  ضدّ  ة كافية  األدلّ  حقيق أنّ إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التَّ 

كما   ،هماملتَّ  ام حبقّ صدار قرار اهتّ إبعد ة، وذلك اإلداريَّ ابملنطقة  ةاحملكمة املختصّ رئيس إىل 
ى )الئحة رفع تسمّ وفق الئحة  للمحكمة الدعوى الحتَُ ، على أن هاور أمامفه ابحلضُ لِّ كَ تُ 

 :(4) البياانت اآلتيةعلى مل تتشة( الدعوى العامَّ 

 ورقم هويته وأهليته.  ،وظيفتهوَ  ،هومكان إقامتِ  عمره،ولقبه وجنسيته و املتهم اسم  .1
 . تهورقم هوي هعنوانوصفته يف الدعوى، و  -إن وجد  -حلق اخلاصابي عِ دّ امل اسم .2
ظروف هم، بتحديد األركان املكونة هلا، وما يرتبط هبا من بيان اجلرمية املنسوبة إىل املتّ  .3

 فة.دة أو خمفِّ مشدِّ 
 احد  إن كانت ة اليت تنطبق عليها، وحتديد نوع العقوبة أو النظاميّ  ،رعيةالنصوص الشَّ  رُ ك  ذِ  .4

 أو تعزيرا. 
 هم.بيان األدلة على وقوع اجلرمية، ونسبتها إىل املتَّ  .5
 .إن وجدوا- على الواقعةبيان أمساء الشهود  .٦
 وتوقيعه.  النيابة العامةاسم عضو  .7

 

 .اإلجراءات اجلزائية من الالئحة التنفيذية لنظام 87من املادة:  الفقرة األوىل - 1
 . السابقمن النظام  124املادة:  - 2
من )رفع(؛ ألن الرفع يكون من األدىن لألعلى داخل املؤسسة الواحدة، أما  لعّل من األنسب استخدام مصطلح )إحالة( بداًل  - 3

دار ، الطريسياإلحالة فتتم من مؤسسة إىل أخرى، كما هي احلال بني النيابة العامة والقضاء، اإلجراءات اجلزائية يف اململكة لفهد 
 .   212ه ، ص1440 ،2طالرايض، ، الكتاب اجلامعي

 . اإلجراءات اجلزائية من نظام 12٦ :املادة - 4
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عوى إىل احملكمة خالل صوم ابألمر الصادر إبحالة الدَّ غ اخلُ يتبلة بيابة العامَّ تقوم النِّ وَ 
 .(1) مخسة أايم من اتريخ صدورهِ 

عوى، أو صدور أمرها ابإلحالة إىل ة حبفظ الدَّ يابة العامَّ ب مع صدور أمر النِّ وترتتّ  
  صُ صَّ احلديث عنها على فرعني، حبيث خيُ  وسيأيتهم األجنيب، املتَّ  حبقّ  ة  نظاميَّ  احملكمة آاثر  

بة على أمر ظامية املرتتبة على أمر حفظ الدعوى، واآلخر عن اآلاثر املرتتّ األول منهما لآلاثر النِّ 
 اإلحالة.

 : لدى النيابة العامة األجنيبّ هم املتّ  ة ضدّ قامَ بة على األمر حبفظ الدعوى امل  ة املرتتّ اآلاثر النظاميّ  :الفرع األول

ا لعدم كفاية األدلة  ظام السعودي يكون ألحد سببني، إمّ عوى يف النِّ األمر حبفظ الدَّ 
د نسبة الواقعة ؤكِّ ر األدلة اليت تُ لعدم توفّ  َوإمَّاحقيق، التَّ  حدوث الواقعة اجلرمية حملّ  تُ بِ ث  اليت ت ُ 

ة ة واملاليّ للموارد البشريَّ  ذلك هدر   أسباب حفظها، فإنّ ر عوى رغم توفّ عت الدَّ فِ فإذا رُ إىل املتهم، 
  أهمّ  عن أمورٍ املختصة حملكمة اإشغال و  استعمال السلطة من قبل النيابة العامة، ولة، وإساءةُ للدَّ 

   وأعظم.
أبعمال النيابة  ق  ة، بعضها متعلّ نظاميّ  اآاثرً  ينشئُ حبفظ الدعوى األمر  أنّ  وال شكّ 

 ه. نفسِ  هم األجنيبِّ ق ابملتّ العامة، وبعضها اآلخر يتعلّ 
 

   :فهي ابلنيابة العامة ةقتعلّ اآلاثر النظامية املا فأمّ 
 .هبا املُتعلِّقةات التحقيق إجراء، ووقف مجيع الدعوىسري ات إجراءوقف استكمال  .1
 ، فإن كانت حماًل (2) -تدَ جِ إن وُ  -لدعوىقة ابب الفصل يف املضبوطات املتعلّ و وج .2

مع ، وهذا قد يندر (3) مصادرهتا بَ طلُ و يَ أ ،أو إتالفها حبجزها ار احملقق أمرً صدِ للمصادرة فيُ 
هم ابحلال اليت  ها حليازة املتَّ عليه ردم فَ َيجُب كانت غري ذلك وإن  األمر حبفظ الدعوى، 
 . (4) كانت عليه قبل ضبطها

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  12٦املادة:  - 1
 . السابقنظام المن  91املادة:  - 2
 .السابق من الالئحة التنفيذية للنظام ٦1-٦0املادَّتني:  - 3
 من الئحته التنفيذية.  ٦2، واملادة: السابق من النظام 88-87: املواد - 4
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أخرى  حقيق فيها مرةً ة والتّ القضيّ  عوى من إعادة فتح ملفّ الدَّ ال مينع القرار الصادر حبفظ  .3
 احصرً مثااًل ال على ة ام، ومن تلك األدلّ ي االهتّ من شأهنا أن تقوّ  جديدةٍ  حال ظهور أدلةٍ 

 . (1) االطالع عليهاسبق يواألوراق اليت مل  ،واحملاضر، هادةشَّ ال
له  أبمر احلفظ، وأنّ  –إن كان قد تويفّ  -ابحلق اخلاص أو ورثته جيب أن يُبّلغ املدعي .4

 صٍ خمصّ  أمام احملكمة املختصة، ويكون هذا التبليغ من خالل منوذجٍ  ه اخلاصِّ املطالبة حبقِّ 
م صورة من هذا حقيق، وتسلّ ق القضية ورئيس الدائرة اليت جرى فيها التَّ ع عليه حمقّ لذلك يوقّ 

 .   (2) ملم سَ و ورثته بعد توقيعهم على ما يثبت هذا التَ أ ،ابحلق اخلاصِّ النموذج للمدعي 
ق تتعلّ  جديدة   ، مامل تظهر أدلة  هم نفسهاملتَّ  حبقّ  عدم جواز إعادة فتح ملف الدعوى نفسها .5

بعد  مرةٍ  لِ ق ألوّ إذا علمه احملقّ  اعترب الدليل جديدً هم فيها، ويلدعوى احملفوظة وبنفس املتّ ابِ 
 هِ فقدانِ  وإمَّا ،ليلالدّ  ا خلفاءِ له من قبل، إمّ  رٍ سّ يَ احلفظ، أو كان حتقيق الدليل غري مُ  إجراء
فظهرت أدلة جديدة من شأهنا تقوية الدالئل  ق عن استيفائهاالعناصر اليت عجز احملقّ  أحدَ 

ابإلدانة، بل يكفي   ، وال يشرتط يف األدلة املستجدة أن تكون جازمةً (3) ساِبًقااليت وجدت 
 . (4) مرجحة هلا كوهنا دالئل

 
 : فهي هم األجنيبقة ابملتّ ة املتعلّ ا اآلاثر النظاميّ وأمّ 

لسبب  ا، مامل يكن موقوفً التحقيق ة القضية حملّ على ذمَّ  اإن كان موقوفً  هعن اإلفراجوجوب  .1
 اانفذً  اإلفراجق القضية، ويصبح أمر على توصية حمقّ  عنه هنا بناءً  اإلفراجآخر، ويكون 

 اانفذً  اإلفراجاجلرائم الكبرية، فال يكون معها أمر  إالَّ د أتييده من رئيس دائرة التحقيق، مبجرّ 
 .(5) ، أو من ينيبه بعد أتييده من النائب العامإاّل 

 ط منه إىل حيازته ابحلال اليت كان عليها قبل عملية الضبط.بِ إعادة ما ضُ  .2
هنا أيخذ  اإلفراج ألنّ  ؛ شروط ةهم األجنيب مع االشرتاط عليه أبيَّ عن املتَّ  اإلفراجز اجو عدم  .3

 اإلفراجكما هي احلال يف  إقامتهِ  على املطالبة بتعيني مكان رَب حكم الوجوب، فال جيُ 
ت املادة احلادية والعشرون بعد املائة من النظام ، فقد نصّ سبق الكالُم فيهِ الذي  اجلوازيّ 

 له   بعد أن يعنّي هم إاّل ج عن املتَّ فرَ فيها واجبًا، ال يُ  اإلفراجغري األحوال اليت يكون على )يف 
 

 . من نظام اإلجراءات اجلزائية 125املادة  - 1
 من الئحته التنفيذية.  87من املادة:  2، والفقرة: السابق من النظام 124املادة  - 2
 .703صجنيب حسن، مرجع سابق  ؛11٦1، صسرور، مرجع سابق ؛33٦ مرجع سابق عوض حممد، - 3
 .1٦٦ابن ظفري، مرجع سابق ص - 4
   من نظام اإلجراءات اجلزائية. 124املادة:  - 5
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 اإلفراجيكون مع  اإلقامةشرط تعيني مكان   املنظم أنّ مكااًن يوافق عليه احملقق(، فقد بنّي 
 عوى.  واليت منها األمر حبفظ الدَّ  ،الوجويب اإلفراجأحوال  ، واستثىن من ذلك صراحةً اجلوازي

ة من شأهنا أن آاثر نظاميَّ  ةأيَّ  اهم األجنيب موقوفً ة اليت قضاها املتَّ ب على املدّ ال جيوز أن يرتتّ  .4
 اإلقامة ، كحرمانه من حقّ يابة العامةلدى النِّ حفظه  تامه الذي اء اهتّ ف كعقوبة له جرّ تصنّ 

 ام. ه عنها نتيجة هذ االهتِّ إبعادة، أو أرضها بصفة نظاميَّ ا على مقيمً يف اململكة ما دام 
ب به توقيفه من انتهاء صالحية أوراقه على ما تسبّ ة اإلداريمن قبل السلطة ال جتوز حماسبته  .5

 . رادتهإخارج عن  ذلك  ألنّ الثبوتية، 

لدى  اثبت الحقً  الذي -ة توقيفهعن مدّ  -وغريهاألجنيب  هماملتّ  تعويضق بما يتعلّ وفي
 ، فإنَّ أو انتفاء ثبوت نسبة أدلتها إليه، اابرتكاهبم  اهتمِ اليتحصول الواقعة  انتفاءُ  النيابة العامة

على قاعدة مسؤولية الدولة عن تعويض  مل ينصّ  اجلزائية يف اململكة اتجراءاإلم انظ
حبفظ  يهاالذي ينتهي لد الصادر عن النيابة العامة نتيجة التوقيف االحتياطي )املَُضاّر(املتضرر

عويض عن ثبوت كيدية التوقيف، أو تقريره لقاعدة التَّ  عنداحلال  عليه ما هيِبالف  ،عوىالدَّ 
 على أنّ  يف هذا الشأن صراحةً  ، حيث نصّ اته أكثر من املدة املقررة نظامً إطالة مدّ 

  .  (1) عوى األصليةعويض أمام احملكمة اليت رفعت إليها الدَّ يف املطالبة ابلتّ  احلقّ  )املَُضاّر(رللمتضرّ 

 على صدورِ  عنه بناءً  إلفراجاب هماملتّ  حول ما إذا انتهى توقيفُ  ُمهم   تساؤل   ربزُ وهنا يَ 
النتفاء  ؛له نظامي  ر مربّ ال توقيفه  ضح هلا أنّ بعد أن اتّ عوى لدى النيابة العامة، الدّ  حفظِ  أمرِ 

 مع هذه احلالِ ة ن اجلهة املختصَّ مَ ، فَ مهمتَّ لتها لثبوت نسبة أدلعدم  وأ ،ثبوت حصول الواقعة
ت  املادة اخلامسة عشر بعد املائتني من النظام نصّ  ال سيما وأنّ  ؟عويضيف قبول دعوى التَّ 

عويض عن  ة يف النظر يف التّ األصليَّ عوى عت إليها الدّ فِ صراحة على اختصاص احملكمة اليت رُ 
قبل لدى النيابة العامة ق إىل التوقيف الذي ينتهي ، ومل تتطرّ أو إطالة مدته ،وقيفة التَّ كيديّ 

 للمحكمة. إحالة الدعوى
ة( نظر الدعاوى اإلداريكان يُقَبل يف السابق لدى ديوان املظامل يف اململكة )احملاكم لقد  

، بصفته افيه ا تكون النيابة العامة سببً يتال ةغري املشروع األعمالعويض عن ابملطالبة ابلتَّ قة املتعلّ 
والقرارات غري املشروعة الصادرة عن اجلهات عمال األاجلهة القضائية املختصة يف التعويض عن 

جهة فهي اخلية، شراف وزير الدَّ إكانت يف السابق حتت ة  النيابة العامَّ  أنّ وابعتبار ة، اإلداري
 

احلكم الشرعي رقم  ، منها:من نظام اإلجراءات اجلزائية، وقد صدرت عدَُّة أحكام قضائية يف هذا الشأن 215املادة:  - 1
ملتضمن احلكم ه  "غري منشور" الصادر عن الدائرة التعزيرية الثالثة ابحملكمة اجلزائية جبدة، وا18/9/1440( يف 401280859)

 ( ألف رايل، كتعويض للمدعي مقابل األضرار اليت حلقته جراء توقيفه.    252000إبلزام النيابة العامة بدفع مبلغ )
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حيث نص نظام ديوان املظامل على أن من ، (1)  اإلداريختضع أعماهلا لرقابة القضاء  إدارةٍ 
 ،عويض اليت يقدمها ذوو الشأن عن قراراتٍ دعاوى التَّ يف  الفصل ةاإلداريَّ احملاكم  اختصاصات

 .(3) د ذلكتؤيّ  شرعية   ، وقد صدرت أحكام  (2) أو أعمال جهة اإلدارة
  ولٍ بُ قد تباينت بني ق َ  قراراهتا قة هبذا الشأن جيد أنّ ة املتعلّ اإلدارياألحكام من يُدقِّق يف و 

ختضع أعماهلا  إدارية   جهة  التحقيق هيئة  القبول استند فيه على أنّ من ُقضاهتا فض، فمن رأى ورَ 
بط  أعمال اهليئة من أعمال الضَّ  ، ومن رأى الرفض استند فيه على أنّ (4)  اإلداريلرقابة القضاء 

،  يف الوالية ، وابلتايل َحَكَم بعدم االختصاصةاإلداريَّ اليت خترج عن اختصاص احملاكم  نائياجلِ 
 . (5) ةعوى األصليَّ من اختصاص احملكمة اليت تنظر الدَّ يف نظره  الدعوى ونك

ة بعدم االختصاص يف هذا اإلداريّ ة واحملكمة سبق وأن حكمت احملكمة اجلزائيّ كما 
عويض عن أعمال هيئة احلكم ابلتَّ  أنّ  اعتربت   كلتامها قد  نااحملكمتَ ف، واحدة دعوىالشأن يف 

 . (٦) من اختصاص األخرى غري املشروعة التحقيق واالدعاء العام
يف عام  رت هيئة التدقيق بديوان املظامل جمتمعةً فقد قرّ الوالئي ع ناز هلذا الت اومنعً 

عن االجتهاد الذي سبق أن أخذت به حماكم ديوان املظامل بتقرير اختصاصها  العدولَ ه  1432
 .(7) وتعويًضا بط اجلنائي، إلغاءً قة أبعمال الضَّ عاوى املتعلّ بنظر الدَّ  إداريٍّ  هبيئة قضاءٍ 

 

ه ، واليت جاء فيها )أن اإليقاف من 1428/ق( لعام 993/1، القضية رقم )1/35ه  1429جمموعة األحكام اإلدارية لعام  - 1
باشرها هيئة التحقيق واالدعاء العام ال يدخل ضمن املسائل اليت خترج عن والية ديوان املظامل، وأن أعمال الضبط اجلنائي اليت ت

استقالل اهليئة ومنع التدخل يف أعماهلا ال مينع خضوع تلك األعمال لنظر القضاة عند طلب التعويض عنها..( وقد أُّيد حبكم 
واحلبس االحتياطي املقررة يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي  مدد التوقيف ؛ه 1429( لعام ٦/إس/٦4٦االستئناف رقم )

 وما بعدها. 1٦3ه ، ص1437جدة،  ،ألشرف هالل، دار آل غالب للنشر
 ه .19/9/1428( يف 78/ج( من نظام ديوان املظامل الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/13املادة ) - 2
( الصادر بشأهنا قرار االستئناف رقم 3475179، الدعوى رقم )3ده  اجملل1434جمموعة األحكام القضائية لعام  - 3
ه  الذي جاء فيه: وحيث إن قضاء ديوان املظامل قد استقر على التعويض عن الضرر الناشئ من 15/5/1434( يف 34213902)

( جهة إدارة فعلية، فقد تقرر السجن وصدر منه أحكام يف ذلك؛ ولكون اجلهة املدعى عليها هيئة التحقيق واالدِّعاء العام )سابًقا
 .صرف النظر عن الدعوى، وأفهم املدعي أبن دعواه من اختصاص ديوان املظامل ..اخل(

 من هامش هذه الصفحة. 2رقم:  - 4
ه  املؤيدة حبكم االستئناف رقم 1428/ق( لعام 1144/5) :، القضية رقم1/17 ،ه 1429جمموعة األحكام اإلدارية لعام  - 5
 ه . 1429عام ( ل8/إس/389)
ه ، 10/٦/1434( يف 343782٦8) :: حكم احملكمة اجلزائية جبدة رقم3ه  اجمللد1434جمموعة األحكام القضائية لعام  - ٦

 ه ( يف نفس املوضوع.2/2/1433/إ82) :وحكم احملكمة اإلدارية جبدة رقم
 ه . 1432( لعام 87) :قرار هيئة التدقيق جمتمعة رقم - 7
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 فة القضائية، حيث تّ أعضاء النيابة العامة الصّ  ت أعماله  اكتسب143٦ويف عام 
( االنيابة العامة حاليً ) اعاء العام سابقً املادة اخلامسة من نظام هيئة التحقيق واالدِّ  تعديل نصّ 

يت )يكون لعمل أعضاء اهليئة الصفة القضائية، ويتمتعون ابالستقالل اآل لتصبح ابلنصّ 
النيابة  ع أعمالعلى متتّ  هُ د مضمونُ أكّ  كرمي    ملكي   هذا الشأن أمر  ، كما صدر يف (1) ام..اخل(التَّ 

 .(2) العامة ابلصفة القضائية
عويض عدم جواز نظر دعاوى التّ  (3)ر عن اجمللس األعلى للقضاء يف اململكة وقد تقرّ 

ت يف ذلك على ما نصّ  اة، مستندً القضائيَّ  معن أعماهلة يابة العامَّ أو النِّ  ،احملاكم دّ ضِ  امُ قَ اليت ت ُ 
بسبب أعمال  -اململكة )ال جتوز خماصمة القضاة عليه املادة الرابعة من نظام القضاء يف

يابة واملادة اخلامسة من نظام النِّ  (4) إال وفق الشروط والقواعد اخلاصة بتأديبهم( -وظيفتهم
   .حبثُهاسبق  وقدة، العامَّ 

الذي ينتهي حبفظ  ن النيابة العامةادر عالصّ نتيجة توقيفه االحتياطي ر وهبذا فإن املتضر 
 ى عليف رفع دعوى تعويضٍ  ليس له احلقّ الدعوى لديها قبل إحالتها إىل احملكمة املختصة، 

 . النِّيابة العامَّة

عويض عن تقرير التَّ  أنّ دوا على ظام، حيث أكّ فقهاء النِّ من  َكبري    رآه عدد   وهو ما
تستهدف اليت  اتجراءاإلاذ د يف اختّ لها إىل الرتدّ مِ حَي  أن  من شأنه ةالقضائيَّ يابة العامة أعمال النِّ 
 .(5)على املصاحل العامة  جسيم   ، ويف هذا ضرر  املساءلة ةَ يَ ش  خَ  لحقيقةل الوصول

 
 

 

 ه .13/4/143٦( يف 31)م/ :رقمالكرمي املرسوم امللكي  - 1
ه ، حيث جاء يف تسبيب تعديل مسمى )هيئة التَّحقيق واالدعاء 22/9/1438( واتريخ 240)أ/ :املرسوم امللكي الكرمي رقم - 2

إىل الصفة القضائيَّة ألعمال هيئة التحقيق واالدعاء العام.. وألمهية وضرورة  ا)ونظرً ما نص احلاجة منه: العام( إىل )النيابة العامة( 
عماهلا ابعتبارها جزءًا من السلطة القضائية، ومنحها االستقالل التام يف مزاولة الفصل بني السلطة التنفيذية يف الدولة واهليئة وأ

 .مهامها، مبا يضمن هلا مباشرة عملها بكل حياد، ودون أتثري من أيَّة جهة كانت(
لى ه  جوااًب ع22/7/1439( يف 43095)رقم:  خطاب املشرف املساعد ابجمللس األعلى على اإلدارة العامة للمستشارين - 3

 ه . 2/7/1439( يف 392584505) رقم: خطاب فضيلة رئيس احملكمة اجلزائية ابخلرب
 ه . 19/9/1428( يف 78)م/ :رقمالكرمي نظام القضاء الصادر ابملرسوم امللكي  - 4
غايل، إدوار  ؛315م، ص1954احلبس االحتياطي وضمان حرية الفرد حلسن مرصفاوي، دار النشر للجامعات املصرية،  - 5
 ؛٦1رؤوف عبيد، مرجع سابق ص ؛105جنيب حسن، مرجع سابق ص  ؛275سرور، مرجع سابق ص ؛72رجع سابق صم
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  :األجنيب ام  صدور قرار اتّ بة على ة املرتتّ اآلاثر النظاميّ : الفرع الثاين
 ام من جهة التحقيق حبق املتهم يعن يف ذات الوقت صدور أمرٍ صدور قرار اهتّ  إنّ 
حقيق إىل حوزة ة، فهي بذلك خترج من حوزة جهة التَّ عوى إىل احملكمة املختصّ إبحالة الدَّ 

نقل الدعوى  مبوجبه مّ عن النيابة العامة يت صادر   فإن األمر ابإلحالة هو: قرار   ن  إذ، احملكمة
رفع  الئحةحقيق إىل مرحلة احملاكمة، ويسمى يف النظام السعودي )مرحلة التَّ  اجلنائية من

 . عوى العامة(الدَّ 
ة بطريقة سري قرار اإلحالة من كلية اخلاصّ على القواعد الشّ  م السعوديّ املنظّ  مل ينصّ و 

النيابة ة داخل دارات املختصّ ملا تصدره اإلاألمر بل تركت للمحكمة املختصة،  احملقق وصواًل 
  .العامة ورؤساء فروعها من تنظيمات

ب فيها بتقرير الِ طَ يف غري القضااي اليت يُ  -القضيةحمقق قوم يأن التنظيمات  تلك ومن
وإحالته إىل جلنة مشكلة  قرار االهتامإبصدار  -هم كالقتل والرجم والقطعتالف حبق املتَّ عقوبة اإل

من مث و  ،ملراجعته وتدقيقه وأتييده ؛يابة العامةأعضاء من ذوي اخلربة داخل فروع النِّ  ثالثةمن 
ام أو عليه الئحة ِن ب  ي َ إىل احملقق ل عادُ يُ  ته إىل  رئيس دائر  عن طريق مباشرةً  رفعتُ و عوى، الدَّ  االهتِّ

رفع الدعوى العامة للمحكمة  احملكمة املختصة، ويرى بعض رؤساء فروع النيابة العامة أن يتمّ 
 عن طريقهم. 

، يتم عرض قرار االهتام الصادر ةطالب فيها احملقق بتقرير عقوبة إتالفيَّ ويف القضااي اليت يُ 
 ثالثةلة من ة يف املقر الرئيس للنيابة العامة مبدينة الرايض، مشكّ عن طريقه على جلنة مركزيَّ 

عاد إىل دوائر يُ ه فإنّ  امم لقرار االهتّ يف حال أتييدهمن ذوي اخلربة والكفاءة العالية، و  أعضاءٍ 
 وترفعها للمحكمة املختصة ،العامة الئحة الدعوىعليه  ِن ب  االدعاء العام بفروع النيابة العامة لت َ 

       .     ةاإلداريعن طريق رئيسها أو رئيس فرع النيابة العامة ابملنطقة 
ب رتِّ يُ  الدعوى من النيابة العامة إىل احملكمة املختصةإبحالة األمر  فإنّ  ةٍ عامَّ  وبصفةٍ 

 : يتل فيما أيتتمثّ  اآاثرً 

 .(1) حوزة احملكمة املختصةودخوهلا يف نيابة العامة خروج الدعوى من حوزة ال .1
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أقصى من اتريخ  كحدٍّ   ملتهم أبمر اإلحالة خالل مدة مخسة أايمٍ اوجوب تبليغ النيابة العامة  .2
 . (1) وتكليفه ابحلضور أمام احملكمة املختصة، اإلحالة

طرأ ما  إذا ، إاّل همالنيابة العامة إبجرائها حبق املتَّ  وقف مجيع عمليات التحقيق اليت ختتصّ  .3
للنيابة العامة أن تقوم إبجرائه بعد أن تبلغ   جيوزُ عندها فَ تكميلي،  حتقيقٍ  إجراءيستوجب 

 .  (2) ة حلوزهتا بذلكاحملكمة اليت انتقلت الدعوى األصليَّ 
هم،  ها للمتَّ أدلت سنادإالواقعة أو  حصول ثبوتة من يابة العامَّ مبا رأته النِّ احملكمة د تقيم  عدم .4

، بل عليها رفع الدعوى العامةبوصف التهمة الوارد يف الئحة  اأيضً احملكمة د قيّ تت كما ال
 .  (3) هأن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقّ 

ا حني صدور أمر اإلحالة، إمّ  اهم موقوفً الفصل يف أمر التوقيف االحتياطي إن كان املتَّ  .5
 . (4) وترك الفصل للمحكمة املختصة، ستمرارابال وإمَّا عنه، إلفراجاب

 ت عليه الئحة دعوى عامة، فإنّ يَ نِ ام بُ اهتِّ  قرارُ  ُصوِصهِ وصدر ِِبُ  ا،وإن كان املتهم أجنبي  
ه عن اململكة بعد تنفيذ احلكم الشرعي املرتتب بعاداملختصة إب حقيق تطالب احملكمةَ جهة التَّ 

 ابرتكابه.  مَ جرامي الذي اهتمِ على الفعل اإل
 ية: تاآلال و حاأل يف إاّل  هم األجنيبّ املتّ  بعادإبالنيابة العامة وال تكون مطالبة 

 األجنيب املدان إبعاداملنظم ابتداًء على وجوب  ا نصّ مّ التهمة  ت اجلرمية حملّ كان إذا .1
  .(5) للعقوبة األصلية تبعّيةٍ  كعقوبةٍ   بقوة النظام اابرتكاهب

 اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف. همة من التّ  كانت اجلرمية حملّ إذا   .2
ة ثالثة أشهر فأكثر، أو اجللد ملدّ بعد اإلدانة سجن همة توجب الالتّ  كانت اجلرمية حملّ إذا   .3

 .أربعني جلدة فأكثر
 

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 12٦املادة:  - 1
 . سابقنظام اللمن الالئحة التنفيذية ل 88من املادة:  2الفقرة:  - 2
 . السابق من النظام 158املادة:  - 3
جنيب حسن، مرجع   ؛4٦8دوار غايل، مرجع سابق صإ ؛من الئحته التنفيذية 8٦، واملادة السابق من النظام 123املادة:  - 4

 .٦89سابق ص
من نظام مكافحة املخدرات  5٦من املادة:  2الفقرة:  ؛مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويلهمن نظام  53من املادة:  2الفقرة:  - 5

 واملؤثرات العقلية.
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املتهم   لدى النيابة العامة أنّ وتبنّي  ، من ذلك جلرمية أقلّ جتاه ارة كانت العقوبة املقرّ   إذا .4
ا ال يستوجب ، أو كانت مّ اإلبعادفيها من  يَ فِ ع  وأُ  ،ة  قضائيّ  ت عليه سابقة  لَ جِّ األجنيب قد سُ 

 .  (1) هإبعاد
تتوافق مع هذه احلاالت  رميةٍ متعلٍق جبهم األجنيب املتَّ  ام حبقِّ صدور قرار اهتِّ  فإنَّ  ن  إذ

ه عن بعادحملكمة املختصة إبايف مطالبة النيابة العامة  لُ يتمثّ  انظامي   اأثرً  بُ السابقة، فإنه يرتّ 
 لتلك اجلرمية.  ارة نظامً ة املقرّ إىل مطالبتها ابلعقوبة األصليّ  اململكة، إضافةً 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 ه . 14/4/1434( يف 1809) :وزير الداخلية رقممسو قرار  ينظر: 4و 3و 2 رقم: شأن احلاالتويف  - 1
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 الفصل الثالث 
 احملاكمة وتنفيذ العقوبة يتيف مرحل جرائية لألجنيباحلماية اإل

وصدور أمر جهة التحقيق إبحالة  ،حقيقات مع املتهم األجنيببعد انقضاء مرحلة التَّ 
ل لدى جَّ سَ الدعوى عن طريق رئيسها، وتُ األخرية تستقبل  الدعوى للمحكمة املختصة، فإنّ 

 ي اال إىل الدائرة املختصة نوعهبا، ومن مث حتُ  اخاص   اتسلسلي   ارقمً  حُ نَ ومُت   ،هافي اإلدارة املختصة
 ابلفصل فيها. 

من  اهنالك عددً  املتهم األجنيب، فإنّ  للدعوى اجلزائية املقامة ضدّ وأثناء نظر الدائرة 
هم ملتّ ابِ  الضَّماانت اخلَاصَّة رها املنظم له، تتساوى يف بعضها معالضماانت واحلقوق اليت قرّ 

أمام ا متثيله قانوني   ه يف أن يتمّ ق حبقّ ، منها ما يتعلّ ملتَّهم األجنيبّ ابِ  املواطن، وبعضها اآلخر خاص  
عن طريق الدولة  وإمَّا، ثة بلده يف اململكةبعاحملكمة عن طريق من خيتاره بنفسه، أو ختتاره له 

ث ن ال يتحدّ إن كان مّ  ات حماكمتهإجراءمع كامل  ه يف حضور مرتجمٍ وحقّ وعلى نفقتها، 
عنه حلني الفصل يف   إلفراجاب ه يف مطالبة احملكمةوحقّ ال يفهمها  أو ال يتكلَّمها   أو  العربية

 . ذلكله املطالبة ب يحُ تِ رت األسباب اليت تُ مت توفّ  ،هالدعوى املقامة ضدّ 

 اله أيضً  تقرَّراألجنيب، وعندها ت حبقّ  إىل تقرير عقوبةٍ  ةكما قد تنتهي احملكمة املختصّ 
أثناء  اآلخر يكونُ يكون قبل تنفيذ العقوبة، وبعضها ماانت واحلقوق، بعضها من الضّ  د  عد

رة املقرّ  ابختالف نوع العقوبةماانت واحلقوق تلك الضّ ختتلف و  ، التَّنفيذتنفيذها أو بعدَ 
 .الحقا هُ كما سيأيت تفصيل  صوِصهِ ِِب 

عن اململكة،  اإلبعاددون غريه،  األجنيبّ  ر حبقّ اليت تتقرّ أو اجلزاءات العقوابت  أهمّ من و 
احرتامها  جيبُ  من الضماانت واحلقوق اليت اب عددً وجِ اليت تُ  اإلجراءاتغريه من ك  ذا اإلجراءُ وه

قوق ماانت واحلُ تلك الضّ  حبثويف هذا الفصل سيتم مارستها، ه يف حقّ من  ومتكني األجنيبّ 
  يت:لآل اوفقً  مباحثَ  على ثالثةِ 

  اجلنائية. ألجنيب أثناء حماكمتههم المتّ احلماية اإلجرائية لل: املبحث األوَّ 

  .تنفيذ العقوبة يف مرحلة ألجنيبّ لة اين: احلماية اإلجرائيَّ املبحث الثَّ 
  .ألجانباب خاصٍّ  ٍء جنائيٍّ كجزا  اإلبعادالث: املبحث الثَّ 
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 املبحث األول
 اجلنائية  تهأثناء حماكم ألجنيبّ هم المتّ ة لاحلماية اإلجرائي  

ه يبقى  شرعي، فإنّ  دانته حبكمٍ إت بُ ث   مامل ت َ ليه إب سِ ا نُ مّ هم براءته ا كان األصل يف املتَّ ملّ 
ة اليت تسبق الفصل يف أمرها عوى اجلنائيَّ طيلة مراحل الدَّ  داخل حميط دائرة هذه القاعدةِ  ادائمً 

كما هو الشأن عند   ،على احملكمة أن حترتم هذا األصل اوتقرير مصريها، وعلى ذلك صار لزامً 
 عوى. الدَّ ن سبقها يف نظر عن غريها مّ  احلديث َساِبًقا

ململكة ذلك األصل قبل فصل احملاكم املختصة يف الدعوى ابِ م د تقرير املنظّ ؤكِّ ا يُ ومّ 
اليت نصَّ   همتهم األجنيب وغري لل –العامَّةماانت هم األجنيب، عدد  من الضَّ املتّ  ها ضدّ أمامَ  َقامةاملُ 

 ها:اجلزائية والئحته التنفيذية، ومن أمهّ  اتجراءاإلعليها نظام 

، وعدم احلكم ابحلضور أمام احملكمة قبل موعد اجللسة بوقت كافٍ  ايف تبليغه شخصي  ه حقّ  .1
   .(1)  بعد حضوره لدى احملكمةعليه إاّل 

و السجن الذي يتواجد أ ،وقيففإن تبليغه يكون عن طريق مدير التَّ  اإذا كان املتهم موقوفً  .2
ه عن جلسة إبعادأو قيود، وال جيوز  ه احلضور أمام احملكمة دون أغاللٍ به، ومن حقّ 

يف غيبته من  ذَ حاطته مبا اختمِ إ، مع وجوب ذا وقع منه ما يستدعي ذلكإ إاّل  ،حماكمته
 .(2) اتإجراء

 ،يفهمها عن طريق مرتجم بلغةٍ عوى عليه يف تالوة الئحة الدّ  احلقّ  اخصوصً  هم األجنيبّ للمتّ  .3
الوقت الكايف له ضمن ت على أن، مه احملكمة صورة منها مع تدوين ما يثبت ذلكوتسلّ 

 .(3) لإلجابة عليها
يف طلب مساع من يرى من الشهود، والنظر فيما يقدمه  احلقّ عامَّة واألجنيب خاصَّة هم للمتّ  .4

 .(4) ه يف ملف قضيتهلضمّ  ؛من أدلة، وتقدمي ما يرغب يف تقدميه مكتوابً 
 .(5) م أثناء جلسة حماكمتهمن يتكلّ  املتهم يف أن يكون آخرَ  حقّ  .5

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 140واملادة ، 13٦املادة:  - 1
املدعى عليه وحقوقه بني الشريعة والقانون لعبد الرمحن الفاحل، نشر مكتبة  ؛السابق النظاممن  157واملادة  ،138 املادة: - 2

 . 27٦ه ، ص142٦ ،1طالرايض، ، التوبة
 التنفيذية.  تهمن الئح 112السابق، واملادة  النظاممن  1٦0املادة:  - 3
  التنفيذية. تهمن الئح 172اجلزائية، واملادة اإلجراءات  من نظام 1٦3املادة:  - 4
 نظام السابق.المن  173املادة:  - 5
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من اتريخ تبدأ  اه خالل ثالثني يومً يف االعرتاض على احلكم الصادر حبقّ  هم احلقّ للمتّ  .٦
 األسبابِ على و  ،على طلباته مشتملةً  ةً اعرتاضيَّ  منه، عن طريق تقدميه الئحةً  مه صورةً تسلّ 
 .(1) يهالعرتاضه عل دةِ املؤيّ 

قبل فصلها يف الدعوى براءة املتهم ألصل  احملاكمد تقرير ؤكّ ما ي أبرزمن  كما أنّ 
ريع اإلسالميّ  هاأقرّ الدفاع اليت حقوق املعروضة أمامها، احرتامها لكافة أساليب  واألنظمة  التَّش 

حافظة على  املُ   لهُ لُ متكينه من مارستها ابلوجه األكمل الذي خيوّ كفالتها له و ، و وأوجهها احلديثة
ة تنظيم وسيلة الدولة يف مارسة اجلنائيَّ  اتجراءاإلمن أهداف نظام  ر أنّ فكما تقرّ صل، ذلك األ

  .(2) وكفالته له فاع عن نفسههم يف الدِّ حق املتَّ  إقرار اها يف العقاب، فإن من أهدافه أيضً حقّ 
، ال سيما احملكمة هم من تعيني من يدافع عنهمتكني املتَّ وأساليِبِه  أوجه الدفاع ومن أهمّ 

على إظهار احلقيقة ابلقدر الذي حيمل إىل  رُ دِ ق  ترتيب أمر دفاعه، وال ي َ  نُ سِ ن ال حيُ وإن كان مّ 
ه تقدمي من يقوم عنه بتلك  ، فمن حقّ -ة األجانب يف اململكة كحال غالبيّ   -به مَ ا اهتمِ تربئته مّ 

، (3)  الناس عامةعلى  ة اليت ختفى عادةً النظاميَّ  اتجراءاإلابملسائل و  ااملهمة اليت تستوجب إملامً 
 له من اهلدر عليه ومحايةً  اأتكيدً  ؛يف أكثر من موضعٍ  م يف اململكة على هذا احلقّ د املنظّ وقد أكّ 

(4)  .  

ن يقوم أبعمال مباحملكمة  تستعنيأن  وأوجِهه أساليب الدفاع اخلاصة ابألجنيب ومن
ال   إذا كان املُتَّهم ،أثناء سري الدعوى حَت ُدثُ  ترمجة مجيع املداوالت واألقوال والتساؤالت اليت

له أن يطالب احملكمة  كما حيقّ َعن ه،   فهمها بُ عُ ص  يَ  و كان يتحدثها بلهجةٍ أ ،العربيةاللغة يفهم 
مطالبته  دَ نِ تَ س  ه، على أن تَ حني فصلها يف الدعوى املنظورة أمامها ضدّ  ىلإعنه ت املؤقّ  إلفراجاب

 . ه هذاأجاز النظام معها قبول طلب على أسبابٍ 

هم قة ابملتّ يف هذا املبحث عن تلك الضماانت واحلقوق املتعلّ  وسيأيت احلديث تفصياًل 
أثناء حماكمته، لكلٍّ منها مطلب  جرى تقسيمه على ثالثة أفرع  على وجه اخلصوص األجنيبّ 

    احلديث عنه منها.   رَ ؤثِ ما استُ  أبرزَ  تضمّ 

 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 195و 194و 193املواد:  - 1
 . 27-2٦، مرجع سابق صبالل أمحد عوض ؛٦فوزية عبد الستار، مرجع سابق ص - 2
ي، مؤلف صادر عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم التابعة ضماانت احملاكمة يف التشريعات العربية حلسن املرصفاو  - 3

 .  94م، ص1973جلامعة الدول العربية يف عام 
 من نفس النظام. 139و 70و ٦5املواد:  السابق؛نظام المن  4الفقرة األوىل من املادة:  - 4
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 املطلب األول

 حماكمته  أثناءَ عنه  ن يدافع  مب هم األجنيبّ ملتّ ا استعانة
يف مرحلة  شرعيٍّ  أو وكيلٍ  ،يف االستعانة مبحامٍ  األجنيبّ هم املتّ  احلديث عن حقّ سبق 

األنظمة احلديثة مبختلف   أنّ رعية، كما تبنّي احية الشَّ من النَّ  هُ جوازُ  تبنّي  ، وقدحقيق االبتدائيالتَّ 
من قبل  ى ذلكأكيد علابلتّ  فاع عنه، سواء  للدِّ  هغري  عينييف تته دت على أحقيّ مسمياهتا قد أكّ 

م قواعد يتنظ بعىَن تُ اليت  ةيَّ داخلاته، أم يف األنظمة اليل يف إعالانته ومعاهداته واتفاقَ اجملتمع الدو 
مع هذه املرحلة من مراحل الدعوى  اوهو ما يتوافق أيضً  ،(1) اجلنائيَّة اتجراءاإلوأصول 

 . ةاجلنائيَّ 
ت الفقرة األوىل من املادة د عليه، حيث نصّ وأكّ  املنظم السعودي هذا احلقّ  وقد أقرّ 
للدفاع  أو حمامٍ  هم أن يستعني بوكيلٍ متَّ  لكلّ  )حيقّ  أنَّهُ  اجلزائية على اتجراءاإلالرابعة من نظام 

ت املادة التاسعة والثالثون بعد املائة من نفس عنه يف مرحليت التحقيق واحملاكمة(، كما نصّ 
هم يف اجلرائم الكبرية أن حيضر بنفسه أمام احملكمة مع عدم )جيب على املتّ  أنَّهُ  النظام على
 ه يف االستعانة مبن يدافع عنه(. اإلخالل حبقّ 

 ُحَجِجهمتبيان على  املتهمنيّن مقدرة والتأكيد عليه، أ من تقرير هذا احلقّ واهلدف 
ختالف معارفهم ختتلف اب اكم،احملقضاة أمام م هِ مَِ هم عن ذِ ودرء التّ  ودفوعهم، وإظهار براءهتم

منهم  امن كان أجنبيً ات التقاضي، ال سيما إجراءقواعد وأصول إملامهم ب، و الشرعية والنظامية
من االستعانة أبصحاب  هُ ا يستوجب متكينُ ، مّ تكاب اجلرمية على أرضهاابر  مَ عن البلد اليت اهتمِ 

ة يف البلد اليت يقيم  ات احملاكمات اجلنائيَّ جراءا يغُلب على الظّن من جهله إب، ملالّدرايةالعلم و 
 .م بها اهتّ مّ عّما قد حيِمل إىل تربِئَته  سليمةٍ  بصورةٍ عبري قدرته على التّ معدم ، و عليها

ة ، وعدم احلياد عن جادّ اتجراءاإللسالمة  ضماانً  كما أّن يف متكينه من هذا احلقّ 
من وطأة أثر  فُ ه خيفّ عن أنّ  الوسائل والطرق غري املشروعة، فضاًل عن طريق مارسة  ،العدل
 . (2) إليه هَ جَّ وَ الطمأنينة يف نفس من ت َ  ام، ويساعد على بثِّ االهتِّ 

 

 . وما بعدها 123ص :من هذه الدراسةيُنظَر  - 1
 .22٦م، ص1975 ،2طالقاهرة، ، اعرتاف املتَّهم لسامي صادق املاّل، نشر املطبعة العاملية - 2
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يف اململكة مبن يدافع عنه يف مرحلة  هم األجنيبّ وختتلف الطريقة اليت يستعني هبا املتّ 
بة على هذا الدفاع، كما فقات املرتتّ على دفع النّ  هُ ينُ عِ املالية اليت تُ  هِ تِ ءَ اَل احملاكمة ابختالف مَ 

  .بلده األجنبية املتواجدة يف اململكة بعثةختتلف ابختالف تعاون 
ثة بعبة على الدفاع عنه، وكانت ة املرتتّ ل األعباء املاليّ ن ال يقدر على حتمّ إن كان مّ ف

معاجلة  كيفيةبياُن   اقريبً  وسيأيتتتعاون معه يف مثل هذه املواقف، ة يف اململكة ال بلده األجنبيَّ 
هم يف االستعانة املتّ  قليل من مكانة حقّ أو التّ  ،دون املساس املنظم يف اململكة ملثل هذه احلاالت

   مبن يدافع عنه. 

احلديث   سيكونُ ل منها املطلب إىل ثالثة أفرع، األوّ  هذاتقسيم  ىأتفقد  وعلى ذلك
  عن تعيني  بلده يف اململكة من يدافع عنه، والثاين بعثةعن املتهم األجنيب الذي ختتار له فيه 
لي حضور مثّ  ةمدى نظاميّ فيه  ثُ حَ ب  سي ُ على نفقة الدولة، وآخرها  هم األجنيبّ للمتّ  حمامٍ 

احملاكمات السفارات والقنصليات األجنبية املتواجدة يف اململكة جللسات رعااي دوهلم يف 
   ة. اجلنائيَّ 

 :بلده يف اململكة بعثةعن طريق  هم األجنيبّ للمتّ  شرعيّ   أو وكيل   حمام  تعيني : الفرع األول
م،  19٦3للعالقات القنصلية  فيينّات عليها اتفاقية ة اليت نصّ البعثات القنصليَّ  من مهامِّ 

ة االتصال هم حبريّ عُ متت م  :اقة برعااي دوهلواليت من شأهنا تسهيل مارستها لألعمال القنصلية املتعلّ 
أبن من قبل الدولة املضيفة اتحة الفرصة الكاملة هلؤالء الرعااي إومقابلتهم، مع  مبرعااي دوهل

يف تعيني من ة ساعدتقدمي امليطلبوا مقابلتهم و أن و  ،دولتهمالتابعة لبعثة ال يتواصلوا مع موظفي
 .(1) ما وا ابرتكاب جرميةٍ مُ إذا ما اهتمِ يف الدولة املضيفة أمام احملاكم املختصة  ميدافع عنه

  ،فتوقيال ر دو و أ ،نو سجاليف بالدهم  زايرة رعااي ع موظفو تلك البعثات حبقّ كما يتمتّ 
 ، مع وجوب امتناعهم عن القيام أبيّ مهل قضائيٍّ  لٍ جياد مثّ إهبدف  مومراسلته مليهإوالتحدث 

، كأن (2) صراحًة قيامهم بهاألخري أو املوقوف إذا عارض  ،نيابة عن مواطنهم املسجون عملٍ 
لعدم حاجته إىل  ؛خيتارونه له شرعيٍّ  أو وكيلٍ  هم يف أمر مساعدته بتعيني حمامٍ لَ يرفض تدخم 

ذلك، أو الكتفائه ابحملامي أو الوكيل الذي اختاره إبرادته للدفاع عن نفسه، وهذا يكون يف  

 

 م. 19٦3من اتفاقية فيينّا للعالقات القنصلية  3٦)أ( و )ب( من البند األول من املادة:  ات:الفقر  - 1
 .السابقة تفاقيةالامن ذات  3٦)ج( من املادة:  :الفقرة - 2
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اندر األحوال؛ الرتفاع تكلفة أتعاب احملامني، وعدم مقدرة غالبية املقيمني األجانب يف اململكة 
 على سدادها.
 له عنّي أن تُ يف اململكة  لدولتهِ  ابعةِ التَّ  لبعثةِ ل األجنيبِّ  املتهمِّ  ةُ طالبهو م األصل إنّ لذا ف

مبا  ة، دون إخاللٍ ميقوم بتلك امله من واجب األخرية عليه أن تستعني مبحامٍ و من يدافع عنه، 
يف مارسة هذه  أو احملامي، ومن له احلقّ  ،قة ابختيار الوكيلعليه أنظمة اململكة املتعلّ  تنصّ 
د دت على وجوب التقيّ م قد أكّ 19٦3ة للعالقات القنصليَّ  نّافيياتفاقية  ، السيما وأنّ املهنة

 .(1) املضيفة حكام قوانني وأنظمة الدولةأب

ل عن غريه أو التوكّ  ،مارسة مهنة احملاماة عن األجنيبّ  حظرقد  م السعوديم كان املنظّ   وملا
دةٍ   يف حاالتٍ فاع عنه إاّل للدّ  من الواجب على البعثة األجنبية يف اململكة احرتام  ، فإنّ (2) حمدَّ

ن تقتصر يف تعيني من يدافع عن رعااي دولتها املتواجدين يف اململكة على هذه التنظيمات، أب
 احملامني والوكالء السعوديني دون غريهم.  

  :على نفقة الدولة هم األجنيبّ للمتّ  تعيني حمام  : الفرع الثاين
يف اململكة يقع على عاتق بعثة دولته  هم األجنيبّ للمتّ  األصل يف تعيني حمامٍ   أنّ تبنّي 
يف بعض احلاالت غري أنَُّه و ، نه املتهم لنفسه ليدافع عنهُ ، أو عن طريق من يعيّ هااملتواجدة في

،  اةب عليه كأتعاب للمحامل األعباء املالية اليت ترتتّ على حتمّ  يكون املتهم األجنيب غري قادرٍ 
ا لضعف كما تكون بعثة دولته يف اململكة غري قادرة على تقدمي هذا النوع من املساعدة له، إمّ 

 ل األعباء املالية املرتتبة على تعيني حمامٍ لعدم قدرهتا على حتمّ  وإمَّا تواصلها مع رعااي دولتها،
 يدافع عن املتهم التابع هلا. 

املتهم يف تعيني من يدافع  ب حقّ املنظم السعودي مل يغفل جان ومع هذه احلال فإنّ 
ت  نصّ الدولة، حيث نفقة اململكِة  ىلل تكاليف هذا الدفاع عب األمر حتمّ عنه، حت وإن تطلّ 

)جيب على املتهم يف  أنَّهُ  اجلزائية على اتجراءاإلاملادة التاسعة والثالثون بعد املائة من نظام 
م اإلخالل حبقه يف االستعانة مبن يدافع اجلرائم الكبرية أن حيضر بنفسه أمام احملكمة مع عد

عنه، وإذا مل يكن لديه املقدرة املالية يف االستعانة مبحاٍم، فله أن يطلب من احملكمة أن تندب له 
فيجوز له أن  ؛ا يف اجلرائم األخرىئحة، أمّ نه الاّل حماميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفًقا ملا تبيّ 

 

 . م19٦3فيينّا للعالقات القنصليَّة اتفاقية من  3٦البند الثاين من املادة:  - 1
 . 127ص :من هذه الدِّراسةيُنظَر  - 2
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ا أو حماميًا لتقدمي دفاعه، وللمحكمة يف كل األحوال أن أتمر حبضوره شخصي   ، عنه وكياًل  يبَ نِ يُ 
 : (1) تيةآلا اتجراءاإلوابط و للضّ  اعلى نفقة الدولة وفقً  األجنيبّ هم للمتّ  تعيني حمامٍ  يتمّ و ، أمامها(

 م هبا األجنيب من اجلرائم الكبرية.أن تكون اجلرمية اليت اهتمِ  .1
بطلٍب كتايبٍّ  -اليت رفعت أمامها الدعوى  -يتقدم املتهم األجنيب لدى إدارة احملكمة أن  .2

، له على نفقة الدولة، على أن يشتمل الطلب على امسه كاماًل  يتضمن رغبته يف تعيني حمامٍ 
 ة إليه.دَ سنَ همة املُ ه واترخيه، ونوع التّ عوى املقامة ضدّ ورقم هويته، ورقم قيد الدّ 

يف طلبه عن مصادر دخله ومقداره، وُيَصرِّح فيه بعدم قدرته  هم األجنيبّ املتّ  جيب أن يفصح .3
 ة على االستعانة مبحاٍم على نفقته اخلاصة.املاليّ 

 من: لةٍ مشكّ  ،العدل بوزارةِ  جلنةٍ إىل  افورً  الُ وحيُ لدى احملكمة لب طّ الد يقيّ  .4
 للجنة( ا)رئيسً    مدير اإلدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل –أ 

 ( ا)عضوً    ة مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائيَّ  –ب 
 ( ا)عضوً    مستشار نظامي من وكالة األنظمة والتعاون الدويل –ج 
 ( ا)عضوً     ارة العدل ز ة بو مثل من اإلدارة املاليَّ  –د 

على االستعانة  األجنيبّ هم ق من عدم قدرة املتّ والتحقّ  ة الطلب،بدراسجنة وتقوم هذه اللّ 
 .على نفقته اخلاصة مبحامٍ 

له على نفقة الدولة، أو برفض  حمامٍ  ندبَ  هم األجنيبّ قرارها بقبول طلب املتّ  جنةاللّ ُتصدر  .5
ني  ، ويكون قرارها يف احلاللطلبايها من اتريخ تلقّ  ة أقصاها مخسة أايمٍ يف مدّ  ، ذلك الطلب

 ضبط الدعوى.  ى بضبطه يففَ كت َ ، ويُ اوهنائي   امسببً 
، وتسري عن طريق احملكمة هم بذلك مشافهةً املتّ  غُ لّ ب َ طلب الندب في ُ  جنةاللّ إذا رفضت  .٦

ه يف االستعانة مبن يدافع مباشر، مع عدم اإلخالل حبقّ بشكل الدائرة يف الدعوى مبواجهته 
 عنه على نفقته.

هم عن الدعوى، فإن امتنع املتَّ إذا حضر احملامي مع املتهم يف اجللسة فيدون توكيله يف ضبط  .7
 .ه يف طلب ندب حمامٍ وكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقم التَّ 

 ماديٍّ أي مقابل األجنيب هم أن يتقاضى من املتَّ  من قبل الدولة َتدبال جيوز للمحامي املن .8
 فاع عنه. عن الدِّ 

 

 :تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ؛من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية 97وَ  9٦: املواد - 1
ه  القاضي ابملوافقة على  ٦/5/1439( يف 1529) :ه ، املشار فيه إىل قرار وزير العدل رقم2/٦/1439( يف 7210/ت/13)

 هم يف اجلرائم الكبرية(.)آلية االستعانة مبحاٍم على نفقة الدولة للمت
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أو انظر القضية   ،يتقدم به املتهمهناء التعاقد مع احملامي مبوجب طلب إلوزارة العدل  حيقم  .9
 رات لذلك.  مرفق فيه املربِّ 

هم يف االستعانة مبن يدافع املتّ  ا سبق حرص املنظم السعودي على صيانة حقّ ح مّ ويتضّ  
ليس على إطالقه، فقد   هذا احلقّ   أنّ ، كما يتبنّي ذلكيف حال عدم مقدرته املادية على  عنه

 اأيضً  منهاو همة من اجلرائم الكبرية، التّ  ها أن تكون اجلرمية حملّ من، قيوًدا عدَّةعليه م أورد املنظّ 
على نفقته  ح بعدم مقدرته على االستعانة مبحامٍ أن يفصح املتهم عن وضعه املايل ويصرّ 

من أهم اشرتاطات تقدمي هذه اخلدمة أن تكون موجهة لعدميي املقدرة املالية على  ة؛ ألنّ اخلاصّ 
 . االستعانة مبن يدافع عنهم

 تُ ثبِ مبا يُ  هم األجنيبّ املتّ أن ُتطاِلَب  االّلجنة املذكورة آنفً لى ولعّل من املُسَتحَسِن ع
لك من واجبات البعثات ذ ألنّ  ؛يدافع عنه طلب تعيني حمامٍ ببعثة دولته يف اململكة لمه تقدّ 

    . (1) م 19٦3للعالقات القنصلية  فيينّاة األجنبية، ومن صميم أعماهلا املنصوص عليها يف اتفاقيّ 
 من عنّي ، أو يُ (2) يهعل اإن كان قادرً  به عن نفسه مَ هم ما اهتمِ املتّ  عَ فَ د  أن يَ  مث إن األصل
هم ابالستعانة مبن ل الدولة يف متكني املتّ بعض احلاالت تستوجب تدخّ   أنّ يراه ليدافع عنه، إاّل 

هتا الشريعة ع اليت أ قرّ حقوق الدفا وكفالتها ا هاحرتام منها على اأتكيدً  يدافع عنه على نفقتها،
ها على ص، وحر املعنية هبذا الشأن العاملية احلديثةات واملعاهدات واالتفاقَ اإلسالمية واألنظمة 

    . ملبادئ عدالة احملاكمة ااملتهم هبا؛ حتقيقً ع متتّ 

 اجلنائية:  جلسات حماكمة رعاّي دوهلم ة  األجنبيّ  لي البعثات  ة حضور ممثّ مدى نظاميّ : الفرع الثالث

أمام  جللساهتا ابحملاكمة ليس له عالقة   طرفٍ  ة حضور أيّ التساؤل عن مدى نظاميّ عند 
 شرعية.  إىل أتصيل حكم هذا احلضور من انحيةٍ ابتداًء  انَ ذُ أيخُ ذلك  ، فإنّ القاضي

ن من بعدهم رمحهم هللا أمجعني و والتابع ،وأصحابه رضوان هللا عليهم لقد كان النيب 
 ، فقد روي عن سهل بن سعدواألماكن العامة املفتوحة حيكمون بني املتخاصمني يف املساجد

  تُ ُله؟ فَ َتالَعنا يف املسجد  َوَجد َمع امَرأَتِه َرُجاًل  قال: اي رسول هللا أََرأَي َت َرُجاًل  )أن رجاًل أَيَ ق 
، واحلسن القضاء يف املساجد، فعل ذلك شريح   هُ رَ ك  كما جاء يف املغن )وال يُ ،  (3)وأان َشاهد( 

 

 االتفاقية. نفس من  3٦الفقرة )ج( من البند األول من املادة:  - 1
 . 349حممد العمر، مرجع سابق ص - 2
ابب اللعان ومن طلَّق بعد اللعان، وابب  –الطالقكتاب – ،5309-5308فقد أخرجُه البخاريم برقم:  ،احلديث صحيح   - 3

 .7/54 :نظر: الُبخارّي بشرح الفتحي ،التَّالعن يف املسجد
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 لعمر بن عبد قاضٍ  وحمارب بن داثر، وحيىي بن يعمر، وابن ايب ليلى، وابن خلدة، والشعيبّ 
        .(1)م كانوا يقضون يف املسجد..( أهنّ  عن عمر وعثمان وعليّ  يَ وِ العزيز رضي هللا عنهم، ورُ 

 واملساجد من األماكن العامة اليت يقصدها عموم املسلمني دون أن مينعهم منها أحد  
اه جواز حضور ذلك مؤدّ  بني خصومات املسلمني، فإنّ  ا ثبت أن حصل فيها فصل  ا، فلمّ أبدً 

دعوى حلني  جملس القضاء، وهلم أن يسمعوا كل ما يدور فيها من أقضية، ويتابعوا كلّ العامة 
 ،لقاصدي لقائه والدخول عليه همة عن القاضي، وتسهيل  للتّ  ، ويف ذلك نفي  الفصل يف أمرها

 حضوريف ة أهداف عالنية القضاء والسماح للعامّ  ، وهذه من أهمّ (2) عنه أحد بُ جَ فال حيُ 
 ه، وهذا من اجلانب الشرعي. جملس

ت ، حيث نصّ (3) فقد اندى العامل أبسره مببدأ عالنية التقاضيا اجلانب النظامي، أمّ 
ة )لكلِّ إنسان على قدم املساواة التامّ أنَّ على  اإلنساناملادة العاشرة من اإلعالن العاملي حلقوق 

، للفصل يف اوعلني   اُمنصفً  اَته حمكمة  مستقلَّة  وحمايدة، نظرً قضي ّ  رَ ظُ يف أن تَ ن   اآلخرين، احلقَّ مع 
ت الفقرة األوىل من املادة احلادية حقوقه والتزاماته وىف أيَّة هتمة جزائية تُوجَّه إليه(، كما نصّ 

إىل أن يثبت ارتكابُه هلا قانواًن يف  يُعترَب بريئًا جبرميةٍ  متَّهمٍ  )كلم شخصٍ  اآليت: منه على ةَ عشرَ 
 زمة للدفاع عن نفسه(. ة تكون قد ُوفِّرت له فيها مجيُع الضماانت الاّل حماكمة علنيّ 

ويل اخلاص ابحلقوق العهد الدَّ ت الفقرة األوىل من املادة الرابعة عشر من كما نصّ 
لدى الفصل يف  فردٍ  كلّ   ومن حقّ  ،أمام القضاء سواء   ااس مجيعً النّ ) أنَّ املدنية والسياسية على 

 نظرٍ  ته حملّ ة دعوى مدنية، أن تكون قضيّ ه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أيّ ة هتمة جزائية توجّ أيّ 
 ..( حيادية ةٍ مستقلَّ  خمتصةٍ  من قبل حمكمةٍ  وعلنٍّ  منصفٍ 

نظام املادة الرابعة والستون من  تنصّ ، حيث املنظم السعودي على ذلك سارو 
 من تلقاء نفسه أو بناءً   إذا رأى القاضية، إاّل )تكون املرافعة علنيّ  أن   املرافعات الشرعية على

أو حلرمة   ،لآلداب العامة أو مراعاةً  ،على النظام حمافظةً  ؛اها سر  إجراء على طلب أحد اخلصوم
اجلزائية على  اتجراءاإلنظام  املائة من واخلمسون بعد الرابعةت املادة نصّ األسرة( كما 

 

 .14/20 :كتاب القضاء  - 1
املبسوط  ؛4/178ه ، 1314 ،1طمصر، ، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، املطبعة األمريية الكربى ببوالق - 2

 .  1٦/82 :للسرخسي، مرجع سابق
يقصد مببدأ عالنية التقاضي: أن تنظر احملكمة القضية منذ بداية املرافعة فيها، وحت النطق ابحلكم عليها يف جلسات علنية  - 3

، 5 :لعدل، العددمفتوحة متاح حضورها لعامة الناس، حبث بعنوان )عالنية جلسات التقاضي( لناصر اجلوفان، منشور مبجلة وزارة ا
 .11ه ، ص1421حمرم 
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 ها أو بعضها يف جلساتٍ أن تنظر الدعوى كلّ  استثناءً  ة وجيوز للمحكمة)جلسات احملاكم علنيّ 
 ،أو حمافظة على اآلداب العامة ،مراعاة لألمن ؛نة من احلضور فيهامعيّ  متنع فئاتٍ أن أو  ،ةِ سريّ 

 احلقيقة(. إلظهار أو كان ذلك ضروراي  
 متاح للعامةِ و عالنية، بعمومها فاألصل يف النظام السعودي أن تكون احملاكمات 

في نظام املرافعات الشرعية بعض احلاالت من ذلك األصل، ف نظم استثىنامل  أنّ ها، إاّل ورُ ضُ حُ 
أو مراعاة اآلداب العامة أو   ،حل العامةااحلفاظ على املص ت احلاالت اليت من شأهنايَ نِ ث  است ُ 

 احلاالت اليت من شأن من مبدأ العالنية ماستثىن املنظِّ ة ائيَّ ناجل اتجراءاإليف ، و سالمة األسرة
ر اظهإل ةً الزماحملاكمة  ةت سريّ أو إذا كان ،ةحل العامَّ ااملص يراعتأو  ،األمن أن حتفظ سريّتها

 احلقيقة.
لي ، جاز ملمثّ امن تلك احلاالت اليت ورد استثناؤها نظامً  وعلى ذلك فإن انتفت أي  

؛ لعدم وجود ما ململكةجلساِت حماكماهتم ابِ البعثات األجنبية حضور حماكمات رعااي دوهلم يف 
الذي تنتهجه حماكم  لسماحة القضاء اإلسالمي ايف حضورهم إبرازً  بل إنّ  نظاما،ِمن ُه  مينعُ 

لكماهلا وعدهلا  ؛ُحقَّ هلا أن تظهر وتُعَلن للعامل أبسره، وتبيني حقيقته الشريفة اليت اململكة
 جديد.  ومشوهلا واستيعاهبا لكلّ 

لي البعثات منع مثّ  فإنَُّه جيوزُ احلاالت االستثنائية السابقة، هذِه من  ت أي  دَ جِ ذا وُ إا أمّ 
لكرامته،   اواحرتامً  ،أسرار املتهملألمن و  احلضور كغريهم من عامة الناس؛ صيانةً األجنبية من 

 للمصاحل العامة. ومراعاةً 
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 املطلب الثاين

 أثناء حماكمته هم األجنيبّ الرتمجة للمتّ 
ال يفهم اللغة  اإذا ما كان املتهم أعجمي   ابلغة   مجة يف مرحلة احملاكمة اجلنائية أمهية  للرتّ 

ر من املتصوّ  ألنّ  ؛ُعب على القاضي فهمهاص  ، أو كان يتحدثها بلهجة يَ العربية، وال يتكلَّمها
ل القناعة املرجوة للحكم أو يفهمها ابلقدر الذي يشكّ  ،القاضي العريب ال يعرف لغتهُ  أنّ  اغالبً 

أن خص الواحد ن الشّ عال تكاد تنحصر، ويَ ب  ُعد  خمتلفةمتعّددة غات الواقعة، فاللّ  يفالصحيح 
  .(1) جبميعها يطَ جييدها وحيُ 

حتديد  وقد سبق يف هذه الدراسة عند احلديث عن الرتمجة أثناء جلسات التحقيق
مدلول مصطلح الرتمجة يف اللغة واالصطالح وبيان أنواعها، كما سبق أتصيل حكمها من 

 .(2) املوضعِ  يُرجُع إىل للتكرار امنعً فالناحية الشرعية، 

 ، حلاجة القاضي(3) فورية الشفهية يف القضاء اجلنائيالرتمجة ال يكوُن اللجوء إىل وغالبا
؛ ليعلم ا، وحاجة املتهم هلا أيضً ال يفهم اللغة العربية، وال يتكلَّمهاإليها يف حينه إن كان املتهم 

 ه.دّ لدعوى املقامة ضام به، وما يتم تداوله أثناء نظر القاضي ما اهتمِ 

 سيتم - ة إشكاالتٍ مجة يف حماكم اململكة عدّ واجه تطبيق هذا النوع من أنواع الرتَّ قد و 
 ؛معاجلتها يفاملسارعة ا استوجب على األجهزة املعنية مّ  –التعريج عليها يف القريب الالحق

ريع رتضيها يال  ملا قد ينتج عنها من مظاملَ  انب، ومنعً ااألج نيحلقوق املتهم صيانةً  التَّش 
تيجية ال تتماشى مع اسرتا، و والقيم اليت قامت عليها اململكة ، وال توافقها املبادئاإلسالميّ 

ألهدافها  ااألصوب واألسرع، وفقً ملثلى ق ايف معاجلة حماكمها للقضااي ابلطر  فيهاوزارة العدل 
 م.  2030الطموحة ِتها املنبثقة من رؤيَ 

للحديث عن حماكمة األجانب غري   أوهلا صِّصَ خُ ثالثة أفرع،  يفحبث املطلب  سيأيت
 به يل د  واثنيها عن سلطة احملكمة املختصة يف األخذ مبا يُ ململكة، للغة العربية ابِ اباطقني النّ 

ظامية املرتتبة على عدم فهم األجنيب الذي ال اثر النّ ، وآخرها عن اآلاألجنيبّ املرتجم عن املتهم 
 يفهم العربية ملداوالت حماكمته اجلنائية. 

 

 . 4/519: مغن احملتاج، مرجع سابق - 1
 وما بعدها.  133ص :من هذه الدراسةيُنظَر  - 2
 .135: صمن هذه الدراسةيُنظَر  ،أنواع الرتمجة ويف شأن - 3



 ~209  ~ 
 

  :حماكمة األجانب غري الناطقني ابللغة العربية: الفرع األول
ثقًة  أو اثنني أو أكثر عداًل  -اخذ مرتمجً يتّ  ن  أفقهاء منذ القدم أّن على القاضي الد أكّ 

وام؛ لسرعة الوصول إىل خدمته حال احلاجة حيضر عنده على الدّ  به ا، ويكون خاص  اابلغً  احر  
أفضل  اثنني رَتمِجَني  مُ  به، َترَجَم له ثقة  مأمون، وذكروا أنّ  فإن مل يكن عنده مرتجم  خاص  ، إليها

 .(1)عند احلاجة جائزة ترمجة املرأة العدل  من الواحد، وأنّ 
  د  رِ قلبه وينبسط لسانه، ومل يُ  إىل الضعيف حت يشتدّ  قال: وأدنُ وقد جاء يف املبسوط )

ته، ا أراد األمر ابملساواة؛ ألن القوي يدنو بنفسه لقوّ هبذا األمر تقدمي الضعيف على القوي، وإمنّ 
والضعيف ال يتجاسر على ذلك، والقوي يتكلم حبجته، ورمبا يعجز الضعيف عن ذلك، فعلى 

م حبجته، مث فيتكلّ  ،قلبه وينبسط لسانه يالقاضي أن يدين الضعيف ليساويه ِبصمه حت يقو 
ب ك إن مل تعاهده ترك حقه ورجع إىل أهله.. والقاضي هو املسبّ قال: وتعاهد الغريب، فإنّ 

 .(2)لتضييع حقه..( 
املدعي العام  ة؛ ألنّ عف من القوّ أقرب إىل الضّ  ،يفهم العربية الذي ال هم األجنيبّ فاملتّ 

إليه  من الدنوّ  إذ البدّ  ؛غة بينهما بعكس األولمع توافق اللّ ، هنا سبقه حبجته إىل القاضي
، وقد حت ينبسط لسانه وتقوى حجته لدى القاضي، فال يضيع حقه ؛بتعيني من يرتجم أقواله

 على ىَن ب  على ضرورة ِفهم قصد املتكلم من كالمه؛ حت ال ي ُ  -رمحه هللا تعاىل- أّكد ابن قيم
 .(3) وأحكامهِ  شريعِ تَّ عدم فهم ما يقوله جتنٍّ على ال

أثناء حماكمته  هماملتَّ  د على حقِّ ليؤكّ  ؛اإلنسانمث جاء بعد ذلك اإلعالن العاملي حلقوق 
، وال شك أّن من أهم (4) زمة للدفاع عن نفسهالضماانت الاّل َوفَّر له معها مجيُع ت ُ  يف أن  

 احملكمة املختصة.همني األجانب: وجود من يرتجم أقواهلم أمام رة للمتَّ ضماانت الدفاع املقرّ ال

 

املغن البن  ؛(4/519) :مغن احملتاج للشربين، مرجع سابق ؛(4/139) :حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، مرجع سابق - 1
أدب القاضي البن القاّص، مكتبة الصديق  ؛57نظام القضاء يف الشريعة لزيدان، مرجع سابق ص ؛(14/84) :قدامة، مرجع سابق

ه ، 1404 ،1طبغداد، ، أدب القضاء للهمداين، مطبعة االرشاد ؛122-1/121ه ، 1409 ،1طالطائف، ، للنشر والتوزيع
(1/13٦   .) 
 .1٦/٦٦ :املبسوط للسرخسي، مرجع سابق - 2
 .38ص :هذه الدراسة يُنظَر من - 3
 م. 1948 العاملي حلقوق اإلنسان من اإلعالن 11 :الفقرة األوىل من املادة - 4



 ~210  ~ 
 

لكل متهم جبرمية ما  السياسية واملدنية على أنّ حلقوق اخلاص ابد العهد الدويل كما أكّ 
ابلضماانت الدنيا، واليت كان منها  -ةوعلى قدم املساواة التامَّ  -ع أثناء النظر يف قضيتهيتمتّ  أن  

 .(1) ملستخدمة يف احملكمةاللغة ام أو ال يتكلّ  ،برتمجان إذا كان ال يفهم وجوب تزويده جماانً 
أو  ،اخبريً  تندبيف حال -حملكمة على ا، أوجب املنظم اجلزائية اتجراءاإلويف نظام 

 نَ متكِّ أن  -هتقرير بم اخلبري إىل احملكمة قدّ تمث ، قة ابلقضيةة متعلّ فنيّ  يف مسألةٍ  هأكثر إلبداء رأي
غة كان أحدهم ال يفهم اللّ   نوإ قرير،ذلك التَّ  على صورة من لو صمن احلالقضية  أطراف

،  اأو إخطارهم مبضمونه شفهي   ،؛ لرتمجة التقريرالعربية، فعلى احملكمة أن تستعني مبرتجم أو أكثر
ثبت  تعزير اخلبري أو املرتجم من قبل احملكمة اليت تنظر القضية األصلية، يف حالعلى  كما نصّ 
 .(2) أو الكذب ،د التقصريتعمّ  مهاأن أحد

ن ال ذا كان املتهم فيها مّ إة وابلرغم من أمهية وجود املرتجم يف مرحلة احملاكمة اجلنائيَّ 
 من اإلشارة إليه يف غري هذين اَل اجلزائية خَ  اتجراءاإلنظام   أنّ يتحدث اللغة العربية، إاّل 

تواجده يف مثل هذا النوع من ، وكان جيدر أن يُ َنصَّ صراحة على وجوب (3) املوضعني السابقني
تَّشريع، واندت رة للمتهم غري العريب اليت أقرها الاحملاكمات، كونه أحد أهم ضماانت الدفاع املقرّ 

 ات الدولية. هبا املعاهدات واالتفاقَ 

لطريقة كتابة حمضر   عند تنظيمها قد نّصَت عليه نفيذيةالئحة النظام التَّ  تكان  وإن  
حقيق كشهادات الشهود ن يف حمضر التَّ ات اليت تدوّ جراءوعند تنظيمها لإل ،(4) تفتيش املتَّهم

تهم الذي ال يتكلم ، وعند استجواب امل(5) لسماع ألقواهلم االستعانة مبرتجم الذين يستدعي ا
قد وردت يف ا همجيعأّن جيد  ،املتأمل يف النصوص النظامية السابقة  أنّ ، إاّل (٦)  اللغة العربية

الضماانت اخلاصة  ألحد أهمّ  ا؛ تقريرً اكد ما ذكرانه سابقً التحقيق االبتدائي، وهو ما يّؤ مرحلة 
   همني األجانب غري الناطقني للعربية.ابملتَّ 

 

 م. 19٦٦ الدويل اخلاص ابحلقوق السياسية واملدنية ( من العهد14الفقرة )و( من البند الثالث من املادة ) - 1
 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 171 :املادة - 2
يف  وهو ما سار عليه املشرع املصري أيضا، حيث مل ينص صراحة يف قانون اإلجراءات اجلنائية على استعانة احملكمة مبرتجم - 3

 م. 1972لسنة  4٦من قانون السلطة القضائية املصري الصادر ابلقانون رقم:  19مرحلة احملاكمة، واكتفى ابلنص عليه يف املادة: 
 . اإلجراءات اجلزائية من الالئحة التنفيذية لنظام 33من املادة:  2الفقرة:  - 4
 .السابقة الالئحة كالمها من  ،٦8، واملادة: ٦7من املادة:  2الفقرة:  - 5
 . سابقةالالئحة ال ذات من 72الفقرة األوىل من املادة:  - ٦
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صراحًة على  اجلزائية والئحته التنفيذية من النصّ  اتجراءاإلوقد يشفع خللو نظام 
ه املادة الثالثة والعشرون من نظام ت عليوجوب االستعانة مبرتجم يف مرحلة احملاكمة، ما نصّ 

)اللغة العربية هي اللغة الرمسية للمحاكم، وتسمع احملكمة أقوال اخلصوم  أنَّ ة املرافعات الشرعيَّ 
والشهود وحنوهم من غري الناطقني ابللغة العربية عن طريق مرتجم..( الذي نّص نظام 

أي نظام  -فيما مل يرد فيه -أي نظام املرافعات -اجلزائية على تطبيق أحكامه اتجراءاإل
 اتجراءاإلنظم  طبيعة  أنّ ، إاّل (1) ا ال يتعارض مع القضااي اجلزائيةحكم، ومب -اتجراءاإل

األنظمة  للمتهم، كما أنّ  اونظامً  ارة شرعً ماانت املقرّ على كافة الضّ  النصّ  أتخذ أسلوباجلنائية 
ت على هذا احلق يف مرحلة احملاكمة قد نصّ  ربيةدول العمن ال عددٍ لدى املعمول هبا اإلجرائية 

 . (2) حصري بلفظٍ 
من  ا ، جند عددً اجلزائية حماكم اململكةبعض وابلنظر إىل واقع الرتمجة املعمول به يف 

 : (3) هم غري العريب منهاعلى حقوق املتَّ  اإلشكاالت اليت قد ينتج عنها تعدٍّ 

م فنجد املرتجم الواحد يقدّ  -السيما اجلزائية منها -أعداد املرتمجني يف بعض احملاكم ةقلّ   .1
ا يتسبب يف إطالة أمد اجللسات، يف ذات اليوم، مّ  قضائيٍّ  خدماته ألكثر من مكتبٍ 

 . ماملقدّ  جلودة العمل تهدون مراعاللَخاَلص من مهّمته وسرعة تقدمي اخلدمة من املرتجم 
 .حق املتهميف ا قد ينتج عنه اخلطأ اجلسيم ضعف أتهيل بعض املرتمجني، مّ  .2
أعداد القضااي مع صة لتقدمي أعمال الرتمجة يف احملاكم الوظائف املخصّ  تناسب أعدادعدم  .3

الكثري من املرتمجني يف احملاكم من  إذ إنّ  ؛ثون العربيةال يتحدّ  فيها أجانب   همُ تّ اليت ي ُ 
 ني. عاونني، وليسوا من موظفي الدولة الرمسيِّ املتَ 

أو   -االستئناف د رفع احلكم إىل حماكممجة يف احملاكم، فبعضعف الرقابة على عمليات الرتَّ  .4
للرتمجة، بل يستمر فحص القضية ونظرها وفق  ال يكون هناك إعادة   -منها إىل ما عالها

 مرة.   فيها أولّ  تَ بِ ث  ما أُ 

 

 . اجلزائية من نظام اإلجراءات 218املادة:  - 1
 32م املعدل ابلقانون رقم: 19٦1يف  9 :من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين رقم 228-228-227املواد:  - 2
من قانون اإلجراءات اجلنائية  298املادة:  ؛م1991من قانون اإلجراءات اجلنائية السوداين لسنة  137املادة:  ؛م2017يف

 م.2007( لسنة 17/07اجلزائري رقم )
ديوان املظامل يف اململكة حممد اجلذالين، منشور مقال بعنوان )الرتمجة يف احملاكم والواقع املؤّمل( للمحامي والقاضي السابق ب - 3

 ه  على الرابط: 12/٦/1438على صحيفة الرايض اإللكرتونية بتاريخ 
http://www.alriyadh.com/1577050 

http://www.alriyadh.com/1577050


 ~212  ~ 
 

يف أواخر عام ت ندشّ من وزارة العدل يف معاجلة تلك اإلشكاالت، فقد  اوسعيً 
، حماكم اململكةعدد من يف  الكرتوني  إ قاضيالذي يتيح التّ  (الرتمجة عن بعد)مشروع  ه 1438

عرب االتصال يف قاعات الرتمجة الفورية ابلصوت والصورة بني أطراف القضية مع املرتجم املوجود 
على هذا املركز يعمل حبيث  الرئيس هلا، د مبركز معلومات الوزارة ابملقرّ يف مركز الرتمجة املوحّ 

ن ال ينطقون زاع أو أحدهم مّ حني يكون أطراف النّ  ةترمجة فوريّ إىل إجناز القضااي اليت حتتاج 
ات إجراءسريعة، واختصار  وزارة يف إجناز القضااي بصورةٍ التعزيز اسرتاتيجية  هبدفالعربية، 
العالية مبختلف  اتالكفاء يمن املرتمجني املعتمدين ذو  مع عددٍ الوزارة تعاقدت  ، كماالتقاضي

 .(1) لغات العامل

مجة يف مرحلة استئناف األحكام ق بضعف الرقابة القضائية على أعمال الرتَّ وفيما يتعلّ 
تعيني مرتمجني ثقاٍت من ذوي الكفاءات واخلربات العالية يعفي تلك احملاكم  وما بعدها، فإنّ 

ج القضائي، ما من إعادة النظر يف أعمال الرتمجة املقدمة لدى احملاكم اليت تدنوها يف التدرّ 
  .يستدعي عدم احلاجة إىل مراجعة تلك األعمال

اكم  حمل أعمال الرتمجة، فإنّ يف احلكم الطعن يف االستئناف  ويف حال كان حملّ 
يف  ظرِ النّ  إعادةَ  -املتخذة من قبل حماكم الدرجة األوىل اتجراءاإلالنظر يف إعادة  االستئناف

  .حكام االبتدائيةاألنة يف أعمال الرتمجة املدوّ 
 (مرافعةً )ة اليت جيوز استئنافها من األحكام اجلنائيَّ  دةٍ حمدّ   يف أنواعٍ وذلك ال يكون إاّل 

املتهم، وهي األحكام  حضورأمام حماكم االستئناف، وعدم االكتفاء بتدقيق األحكام دون 
أو الرجم، واألحكام القضائية الصادرة ابلقصاص يف النفس   ،القضائية الصادرة ابلقتل أو القطع

 .(2)  أو جرائم الفساد أيضا، قضائية الصادرة يف جرائم اإلرهابأو فيما دوهنا، واألحكام ال

للدائرة  د اجمللس األعلى للقضاء يف اململكة على أنّ وفيما عدا القضااي السابقة فقد أكّ 
من مراعاة سرعة الفصل يف القضية، أو  - رهاتقدّ  املختصة يف حمكمة االستئناف، وألسبابٍ 

كانت ما تستلزم ظروفها الفصل فيها على وجه السرعة، أو كانت القضية صاحلة للحكم، أو  
 

 على الرابط التايل: ه1٦/10/1438 :بتاريخ)واس( نقاًل عما نشرته وكالة األنباء السعودية  - 1
https://www.spa.gov.sa/1646501 . 

تعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء املكلف  ؛ه 15/2/1440( يف 40٦/10/40) :قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم - 2
ه  القاضي ابملوافقة على الالئحة 21/9/1440( يف 5134) :قرار وزير العدل رقم ؛ه 19/2/1440/ت( يف 1171) :رقم

ى للقضاء ( من تعميم معايل رئيس اجمللس األعلالثاينمن الفقرة )ز( من البند ) 3الفقرة رقم: ؛ التنفيذية إلجراءات االستئناف
      ه . 3/12/1440/ت( يف 1298) :املكلف رقم

https://www.spa.gov.sa/1646501
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ر النظر فيها مرافعًة، وحتكم فيها بعد حضور أن تقرّ  -انت مرتبطة بقضية أخرى، وغري ذلكك
لواردة يف نظامي املرافعات اخلصوم، وتسري عليها األحكام املتعلقة ابالستئناف والنقض ا

 . (1) جلزائية يف اململكةا اتجراءاإلالشرعية و 
اليت تعرض عليها على  -ة الكبريةاإلدارييف املناطق - داخل حماكم اململكة لُ كَّ شَ ويُ 

مون اللغة العربية، قسم  يسمى بقسِم  الدوام القضااي اليت يُ ت ََّهُم فيها األجانب الذين ال يتكلّ 
جللسات  نَ و  عَ د  تَ س  ، يعمل فيه عدد من املرتمجني املعتمدين لدى وزارة العدل، يُ (2) اخلرباء

 :(3) يتل أعماهلم يف اآلوتتمثّ  قاضي حبسب احلاجة إليهم،التّ 

الرتمجة الشفهية والكتابية من اللغات املختلفة إىل اللغة العربية، أو منها إىل غريها، ما  .1
 على طلب انظرها. القضية بناءً يستدعيه نظر 

 و تعديل.أ ة دون حتريفٍ الرتمجة وفق األصول الفنيّ  .2
 ر بعد ترمجته، وتوقيع أصل الرتمجة إىل اللغة العربية، أو منها إىل غريها.التوقيع على احملرّ  .3
  ة.تدوينه يف ضبط اجللسة حال الرتمجة الشفهيَّ  توقيع ما تّ  .4

 مبرتمجني ثقاتٍ  -عند احلاجة -انُ عَ ت َ سللخرباء، فيُ  فيها قسم  ر ا يف احملاكم اليت ال يتوفّ أمّ 
السفارات واملمثليات األجنبية يف اململكة، كما تستفيد من  متعاونني مع الدوائر القضائية

يتقاضون أجرهتم بعدد و ، احملاكم من مرتمجي مكاتب الدعوة واإلرشاد املنتشرة يف أحناء اململكة
غري   من املرتمجون أن يكون هؤالء شريطة، (4) ا لغرض الرتمجةجلسات التقاضي اليت حيضروهن

 .(5) املتهم األجنيببلد موظفي سفارة 

 

 .نفسه ( من املرجع السابقالثاينالفقرة )ي( من البند ) - 1
 من نظام املرافعات الشرعية. 128من املادة:  5الفقرة  - 2
 ه .  8/7/1435( يف 50335) :من الالئحة املنظمة ألعمال أعوان القضاة، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 15املادة:  - 3
( رايل 1500( رايل سعودي، وحبد أقصى يف الشهر الواحد )100على أن تكون مكافأة املرتجم عن كل جلسة قضائية ) - 4

 ه .25/11/1411( يف 120/ت/8) :تعميم وزارة العدل رقم، سعودي
 ه .2/4/1402/ت( يف 12/45) :تعميم وزارة العدل رقم - 5
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األصل يف غري  د املبدأ القضائي الصادر عن احملكمة العليا ابململكة على أنّ وقد أكّ 
َلني، ليرت  يف قضااي القتل إحضار ه ال يعرف اللغة العربية، ويتعنّي العريب أنّ  ِ عد  مجا ما مرَتمِجَني 

 .(2) ، فاشرتط أن يكون عدد املرتمجني اثنان يف قضااي القتل(1) نسب للمدعى عليه األجنيب
 :سلطة احملكمة يف األخذ أبقوال املرتجم: الفرع الثاين

النظام اجلنائية يف  اتجراءاإل مراحل لمرتجم يففة اإلجرائية لالصّ أّن فيما سبق تبنّي 
، وإن كان نظام ريفة اإلجرائية للخبالذي وصلت إليه الصّ  به إىل احلدّ  ال تصلُ السعودي 

نظام أّن ، إاّل (3) منسويب قسم اخلرباء يف احملاكم ه أحدُ املرافعات الشرعية قد أشار إليه على أنّ 
 ،القضاة مة ألعمال أعوانِ ئحة املنظّ والاّل  ،الئحة أعضاء النيابة العامة والعاملني فيهاالقضاء، و 

  .(4) املرتمجني صراحًة عن اخلرباءمجيُعَها  ت  لَ صَ فَ 
هذ   أنّ ، إاّل م السعوديلدى املنظّ  ة للمرتجمفة اإلجرائيّ صّ اليف  تعارض   ةَ إن كان مثّ و 

 سري منظومة احملاكمات بعمومها، فإن اعتربان املرتجمَ  سالمةر على ثِّ ؤَ التعارض ليس فيه ما ي ُ 
ه من  أنّ  ربَ تُ ، وإن اع  اه، وكان هلا استبداله بغريه أيضً رأيه وردّ  لة قبو لطة القضائيّ ، كان للسّ اخبريً 

 وردٍ  قبولٍ  حملّ  معينة، فهو بداهةً  ة بشأن واقعةٍ هم الفنيّ ان هبم لتقدمي آرائِ عَ ست َ غري اخلرباء الذين يُ 
ألن األخري قد تستعني به  ؛السلطة القضائية؛ كونه أقل منزلًة يف الدعوى اجلنائية من اخلبري لدى

لتقييم الدليل املعروض  مت رأت يف ذلك ضرورةً  ؛أمامها دعوى منظورةٍ  ةالسلطة القضائية يف أيَّ 
جييد العربية كانت ن ال ، فإن كان مّ اا املرتجم فرتتبط االستعانة به ابملتهم دائمً أمامها، أمّ 

نفسه، وإن كان يفهم العربية وجييد   نه يف الدفاع علكفالة حقّ  االستعانة به واجبة؛ ضماانً 
اجلنائية يف اململكة  اتجراءاإلاألصل يف  ، ال سيما وأنّ التعبري هبا، فال حمل لالستعانة ابملرتجم

 أن تكون ابللغة العربية.  

 

ه ، منشور على جمموعة املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية 23/4/1430( يف 17/1/2) :قرار احملكمة العليا رقم - 1
ه ، نشر مركز البحوث بوزارة 1437ه  إىل عام 1391العليا من عام العليا واهليئة الدائمة والعامة مبجلس القضاء األعلى واحملكمة 

 .  502(، ص2007ه ، املبدأ رقم )1438 ،1طالعدل، 
: جمموعة األحكام القضائية لعام تنظركتطبيق عملي على وجوب حضور مرتمِجَني  يف قضااي القتل املتهم فيها األجنيب،   - 2

 ه  الصادر عن حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية.   12/8/1435( يف 35351011) :(، القرار القضائي رقم10/44ه  )1435
 من نظام املرافعات الشرعية. 128من املادة:  5 :الفقرة - 3
من الالئحة املنظمة  15املادة:  ؛من الئحة أعضاء النيابة العامة والعاملني فيها 2٦املادة:  ؛من نظام القضاء 81املادة:  - 4

 . 137ص :من هذه الدراسة يُنَظر ؛ن القضاةألعمال أعوا
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، فمن (1) حت اليوم ارائية للمرتجم الزال قائمً عن الصفة اإلج فقهي   خالف   برزَ وقد 
 ؛-يف الصفة اإلجرائية للمرتجم وهو الرأي الغالب- (2) الفقهاء من عّدُه من قبيل اخلرباء

كاألطباء   ،ر لدى القاضيال تتوفّ  علميةٍ  عون بكفاءةٍ من األشخاص الذين يتمتّ  اابعتباره شخصً 
  سندوا رأيهم أة يف مسرح اجلرمية وحنوهم، و اآلاثر واألدلة اجلنائيَّ واملهندسني واملختصني يف فحص 

ملساعدة  منهما وسيلة   فكل   ،مجةلخربة والرتّ ل ةالنظاميّ بيعة بني الطّ  د اختالفٍ و وجهذا على عدم 
 . خاصة ب معرفةً يتطلّ  معنّيٍ  القاضي يف إدراك أمرٍ 

 نّ ، أل(3) هم بلغتهالشاهد أو املتّ  ره على ما يقرّ  شهادةً  الرتمجة تعدّ  ومنهم من رأى أنّ 
ب لدى القاضي، وعمله هذا ال يتطلّ  أخرى معلومةٍ  إىل لغةٍ  جمهولةٍ  من لغةٍ  املرتجم ينقل عباراتٍ 

هادة، حيث يشهد املرتجم مبحتوايت املستند د وسيلة إثبات كالشَّ ة، فهو جمرّ أو علميَّ  ،ةً فنيّ  أحبااثً 
املتهم أثناء حماكمته من إقرارات أو دفوع، وبذلك فهو يضيف  املطلوب ترمجته، أو ما يتكلم به 

  يف الدعوى، كما أن أعمال اخلربة تقوم على إيضاح مسائل موجودة من قبل، إاّل  اجديدً  اعنصرً 
 للقاضي.  ن من تقدمي رأيه الشخصيِّ  يتمكّ من خمتص، حّت  افني   وحتلياًل  اا تتطلب حبثً هنّ أ

األجنبية اليت  كلماتلامن انحية إدراكه  هذا الرأي شاهد  أصحاب  يف تصّورفاملرتجم 
هادة لشَّ ل ىدعَ قيقة اليت يُ احل دراكهإعند  اهد أحياانً ها، فكما قد يسيء الشَّ منه ترمجتُ  بُ لَ ط  يُ 
من اللغة األجنبية إىل  ُيرتمجهامضمون األلفاظ اليت  عن هتعبري  عنداملرتجم  يسيءفقد  ،هاليع

 .(4) األجنبيَّة أو من العربيَّة إىل عربيةاللغة ال

 

 . 597ص ،ه1400 ،القاهرة ،-عامل الكتب ،الشهادة كدليل إثبات يف املواد اجلنائية، إلبراهيم الغماز - 1
إشكاالت التنفيذ وطلب إعادة النظر يف ضوء الفقه والقضاء  ؛1014سرور، مرجع سابق صيف قانون اإلجراءات لالوسيط  - 2

شهادة الشهود كوسيلة إثبات أمام  ؛231م ص2009 ،1طالقاهرة، ، املطلب، املركز القومي لإلصدارات القانونيةإليهاب عبد 
 ؛2٦4م، ص2012 ،1طالقاهرة، ، القضاء اإلداري بني القانون الوضعي والشريعة حملمد عاّلم، املركز القومي لإلصدارات القانونية

ي حجية اخلربة يف اإلثبات اجلنائ ؛104ه ، ص1425 ،1طاألردن، ، ، نشر دار النفائسشنيور اإلثبات ابخلربة لعبد الناصر
كما ذكر الفقهاء املتقدمون أن الرتمجة خرب يكفي فيه ؛  32م، ص2009القاهرة، ، لعبداخلالق الصلوي، نشر دار النهضة العربية

مواهب اجلليل للحطاب الرعين، نشر دار ؛ (1٦/90قول الواحد، بشرط العدالة واإلسالم، فهي إذن أقرب لعمل اخلبري، املبسوط )
 (.85-14/84) :املغن ؛(8/107ه ، )1423عامل للكتب 

 :املغن؛ (1٦/17٦ه ، )1414 ،1لبنان، ط، احلاوي الكبري للماوردي، دار الكتب العلمية ؛(1٦/90) :املبسوط - 3
علم النفس  ؛(، ومجيع من سبق ذكروا أن الرتمجَة شهادة  تفتقُر إىل العدد؛ لكوهنا تثبيت إقرار يفتقر إىل احلرية والعدالة14/84)

 . 111م، ص1979اإلسكندرية، ، منشاة املعارف ،مسيس هبنامالقضائي لر 
 .111ص رمسيس هبنام، املرجع السابق - 4
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قول وهو ، (1) اخلربةعن أعمال مجة عمل  مستقل  عن الشهادة و الرتّ  أنّ  آخرونكما رأى 
الشخص  من وسائل اإلثبات اجلنائي، وهي يف األصل تقريرُ  وسيلة   هادةالشَّ  ؛ ألنّ اأيضً  الباِحثِ 

 ا املرتجم فهو شخص  ه، أمّ أو أدركه على وجه العموم حبواسّ  ،ملا يكون قد رآه أو مسعه بنفسه
ومنها إليها، فهو بذلك ال  ،إىل اللغة الرمسية للمحكمة أجنبيةً  ليرتجم لغةً  ؛االحقً اسُتدِعَي 

 على سامعه أو قارئه معىن لفٍظ غريبٍ  رَ هِ ظ  جديدا يف الدعوى، وإمنا واجبه أن يُ  ايضيف عنصرً 

(2).  
من وسائل اإلثبات  األخرية وسيلة   ألنّ من أعمال اخلربة؛  الرتمجة ليست عماًل  كما أنّ 

ة من الكفاية العلميّ  عاليةٍ  نة، وعلى درجةٍ معيّ  تتوافر فيه صفات   اخلبري شخص  ، و ايضً اجلنائي أ
ب عن علم تغي -خاصة هلا طبيعة   منه أن يبدي رأيه بشأن تقدير مسألةٍ  بُ لَ ط  ة، يُ أو الفنيّ 
مع  ،ما توّصل إليه على القاضي ضَ رِ ع  لي َ  ؛(3) نةوجتارَب فنّية معيّ  ب أحبااثً قد تتطلّ  -القاضي

 أو آراءَ  تٍ م للقاضي تقديرافهو ال يقدّ  مرتجا املأمّ ، ةة والفنيَّ علميَّ على األدلة الاستناده 
 .هعند ليست معلومةً  يف فهم لغةٍ  ها يساعدوإمنّ  ،ةشخصي

ه أتثري له يف قبول املرتجم وردّ  ذلك ال  أنّ إاّل ، االختالفات يف اآلراءلك تغم من وابلرّ 
من  يضاا للقمَ لِ  ؛عند اهتزاز ثقته به َوإمَّاا لضعف كفاءته، واستبداله بغريه من قبل القاضي، إمّ 

، بل قد (4) يف االقتناعته ملبدأ حريّ  اعاوى املعروضة أمامه، تطبيقً عند فصله يف الدّ  واسعةٍ  سلطةٍ 
 ، أو الكذبد التقصريه تعمّ إذا ما ثبت لدى القاضي أنّ  املرتجم يصل األمر إىل احلكم بتعزير

(5). 

فيما ليس فيه  للقضاةِ  أسَندتالسلطة التقديرية الواسعة اليت  : إنَّ وخالصة القول
هلم  يحُ تِ ، كما تُ هااألخذ أبقوال املرتجم وردِّ  متتيح هل مع النظام وقواعده اإلجرائية امللزمة تعارض  

 .أمامهم يف عمله أو الكذبَ  ،ده التقصريَ تعمم  تَ بَ ذا ث َ إهلم تعزيره  بل إنّ ، بغريه استبداله اأيضً 

 

 ،1طاألردن، ، أمهية االستجواب يف مرحلة التحقيق االبتدائي لتوجيه الدعوى اجلنائية لعامر الدليمي، دار زهران للنشر - 1
 .49ص ،ه 1433

املركز القومي لنوزاد الشواين محاية الشهود يف القانون اجلنائي الوطن والدويل  ؛598إبراهيم الغماز، مرجع سابق ص - 2
 .54-53م، ص2014 ،1طالقاهرة، ، ةلإلصدارات القانوني

شهادة أهل اخلربة  ؛324صه  1417 ،الرايض، معهد اإلدارة العامة ،لعماد النجار ..االدعاء العام واحملاكمة اجلنائية - 3
 .58م، ص2008 ،1، دار احلامد للنشر ابألردن، طألمين حتملوأحكامها 

 .٦25صغايل، مرجع سابق إدوار  ؛٦07سابق ص، مرجع الوسيط لسرور ؛84٦ص ، مرجع سابقجنيب حسن - 4
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  171املادة  - 5
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 :األجنيب مداوالت حماكمته اجلنائيةاملتهم عدم فهم آاثر : الثالفرع الث  
املتهم األجنيب يف االستعانة مبن يرتجم له مداوالت حماكمته ويرتجم للقاضي  يرتبط حقّ 

أحد املصاحل األساس والقواعد من  وا، بل هونظامً  ارة له شرعً فاع املقرّ أقواله بضماانت الدّ 
ريع اإلسالمّي ؛ ملوافقته ألحكام رة لصاحلهاملقرّ  ا قّرره فقهاء اإلسالم من مل، و ومقاصدهِ التَّش 

 بني األعاجم. - من العرب -ملن يقضي اذ مرتجمٍ وجوب اختّ 
ال يَتكلَّمها، أو  ،العربية يفهم أثناء حماكمة من ال إمهال االستعانة مبرتجمٍ  أنّ  وال شكّ 

ون بعد املائة من نظام ت املادة الستم فقد نصّ ، ه يف الدفاع عن نفسهعلى حقّ  تعدٍّ فيه 
ى عليه الئحة  لَ ت   هم يف اجللسة، وت ُ همة إىل املتَّ ه احملكمة التَّ )توجّ  أن ة علىاجلزائيَّ  اتجراءاإل

ويف هذا أتكيد   ،تسأله احملكمة اجلواب عن ذلك( منها، مثّ  ى صورةً طَ ع  له وي ُ  حُ ضّ وَ وت ُ  ،الدعوى
وطلبه اإلجابة  وتالوهتا عليه ،همم على وجوب إيضاح مضمون الئحة الدعوى للمتّ املنظّ  من

قيل يف شأن  ؛ فيرتجم له ما عن طريق من يتقن لغتهوال يكون ذلك لغري العريب إاّل  عنها،
 .  (1) ويرتجم للمحكمة جوابه عليه ،امهِ اهتّ 

 إجراء بطالنُ  همني،مع مثل هذا النوع من املتَّ  على عدم االستعانة مبرتجمٍ ب يرتتّ و 
 حقّ يف، قه يف الدفاع عن نفسهحل اتقريرً هم املتَّ  صلحةمل نِّظامُ أوجبه الا مل فيه خمالفةً  ؛ ألنّ ةاكماحمل
ات إجراءيف أمام حمكمة االستئناف الطعن مطالبة احملكمة بتعيني مرتجم، كما جيوز له له 

 . ه يف الدفاع عن نفسهل يف إهدار حقِّ متثّ  لوجود عيبٍ  ؛حماكمته االبتدائية

لصاحل  مقررةٍ  ةٍ نظاميَّ  العيب اقرتن بقاعدةٍ  ؛ ألنّ (2) انسبي  والبطالن يف هذا املوضع يكون 
مسك به من حقه التَّ ه مطالبة حمكمة املوضوع بتصحيحه، و من حقّ ، فهميكن تصحيح هماملتَّ 

من  احملاكمة إجراء تصحيحبتالفيه و وأتمر  ،ألخرية أن تالحظهى العو  ،االستئنافحمكمة  أمام
إىل  اكان راجعً   البطالن إن   م يف هذا الشأن على أنّ املنظّ  قد نصّ و ، حبضرة مرتجم هتاخالل إعاد

 . (3) هحَ صحِّ أن تُ  وجوابً ه، فعلى احملكمة ميكن تصحيحُ  جراءاإليف  عيبٍ 
 

 

ا أن يفهم ما ُعرض عليه؛ ألّن صحة فهمه هي الطريق اليت توصله إىل احلق واحلكم به، من الواجب على القاضي أيضً  ألنّ  - 1
بعضهما الطريق األسلم املوصل إىل معرفة احلق الذي هو بصدد تقرير بني ففهم الواقعة وفهم حكم هللا فيها وتطبيق الفهمني على 

 .    اإلجراءات اجلزائية من الالئحة التنفيذية لنظام 112من املادة  1الفقرة  ؛تصرف، ب31٦الرتكماين، مرجع سابق ص ؛الناس 
 .2/427م، 199٦ ،األردن، الوسيط يف شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية حملمد احلليب، مكتبة دار الثقافة للنشر - 2
 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 189املادة:  - 3
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 املطلب الثالث

 احملاكمة أثناءَ  هم األجنيبّ عن املتّ ت املؤقّ  اإلفراج
ها األجنيب يف اململكة من قبل جهة وجبهم مباليت يتّ - ةعوى العامَّ ال الئحة الدَّ قد حتَُ 

ة نفس القضية، وعندها يكون مع استمرار توقيفه على ذمّ  -حقيق إىل احملكمة املختصةالتَّ 
مة حملك هاءَ قبل البدء يف حماكمته أو أثنا عنه اإلفراجظر يف استمرار توقيفه أو اختصاص النَّ 

 .(1) املوضوع
هم األجنيب يف اجلرائم الكبرية املوجبة حكم توقيف املتَّ  حبثُ وقد سبق يف هذه الدراسة 

حقيق، األحوال اليت جيوز فيها توقيفه يف غري تلك اجلرائم من قبل جهة التَّ  تنبيّ توقيف، كما للتَّ 
ير وفق تقد ا، ومت يكون جائزً اعنه واجبً  اإلفراج، ومت يكون ستدعي ذلكواألسباب اليت تَ 

هم املؤقت عن املتَّ  اإلفراجموضوع  سُ كوُن حبث ودر  ويف هذا املطلب سي، (2) القضية يف ققّ احمل
 يت: لآل اعلى ثالثة أفرع، وفقً  األجنيب قبل انقضاء مرحلة حماكمته

 ت يف مرحلة احملاكمة.املؤقّ  اإلفراجماهية  .1
 هم األجنيب. ت عن املتَّ املؤقّ  اإلفراجسلطة احملكمة يف  .2
 ت عنه. املؤقّ  اإلفراجإقامة املتهم األجنيب على  حتديد حملّ  أثر .3

 :ت يف مرحلة احملاكمةاملؤقّ  اإلفراجة ماهيّ : الفرع األول
،  جَ رَ أف    :مصدرهي و والَفرَُج: ان ِكَشاُف الَكر ِب وَذَهاب الَغّم، من فَ رََج، غة: يف اللّ  اإلفراج

: اجن ََلو ا عنهيقال: أَف  رََج و  ، وأف  رََج عن وتركوه الغُبَاُر، أي: ان َكَشَف، وأف  رََج الُقوُم عِن املكاِن، أي 
  .(3) وتَ رَكه وَخاّل َسِبيَله أو احلَِبيِس، أي: أَط َلَقه ،األِسريِ 

، أي: حُمَّدد  ت يف اللغة: يواملؤقَّ  ۡ﴿، ومن قوله تعاىل قال: َوق ت  َمو قُوت  وُمَؤقَّت  ةَۡۡإِّنَّ لَو  ٱلصَّ
و قُوتٗا مِّنَِّيۡكَِّت ٗباۡمَّ ۡٱل ُمؤ  ۡلََعَ  تَ ر  دَّ ، وقيل: كل شيء قَ امقدرً  ا(، أي: مؤقتً 103:)النساء ﴾١٠٣ََكنَت 

  .(4) ت  غايته فهو مؤقّ  تَ ر  دَّ ت، وكذلك ما قَ فهو مؤقّ  احينً له 

 

 من الئحته التنفيذية.   8٦املادة:  ؛من نظام اإلجراءات اجلزائية 123املادة:  - 1
 وما بعدها.   185ص :من هذه الدراسة يُنظَر - 2
 الُكلَّ يف مادة: )فَ رََج(. و  ،201ص ،القاموس احمليط ؛٦78صالوسيط املعجم  ؛(344-2/343لسان العرب ) - 3
 كليهما يف مادَّة: )وقت(. و  ،1٦2القاموس احمليط،  ؛(2/107لسان العرب ) - 4
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راسة يقصد به: املؤقت يف اللغة عند هذا املوضع من الدِّ  اإلفراج : إنَّ ميكننا القول ن  إذ
ر، ينتهي عند طلبه واستدعائه من تَ رَكه؛ ٍد ومقدّ إطالق احملبوس وتَ ر ُكه وختليُة سبيله لوقٍت حمدّ 

 للمثول أمامه. 
أشاروا إىل جواز ا ت، وإمنّ املؤقَّ  اإلفراجيف مؤلفاهتم عن  ث الفقهاء صراحةً ومل يتحدّ 

 . (1) سراحه قَ طلِ ، فإن انكشف أمره أُ هم جمهول احلالحبس املتّ 
ة على ذمّ  ااحتياطً  وقوفهم املسبيل املتّ  إخالءُ  هو:عام  بوجهٍ املؤقت يف النظام  اإلفراجو 

توقيفه، أو لتقدميه للمحكمة ما يضمن االستمرار يف رات لزوال مربّ  أو احملاكمة، حقيقالتَّ 
 . (2) حضوره عند استدعائه

- اهم املوقوف من قبل القاضي مؤقتً احملاكمة: إخالء سبيل املتَّ  يف مرحلة ن  وهو إذ
ات الفصل يف موضوع إجراءيرتضيها القاضي، حلني االنتهاء من  –دةمبوجب ضماانٍت حمدّ 

 ة اليت أوقف املتهم على إثرها.  ائيَّ نعوى اجلالدَّ 
جوازي، وخيتلف حكمه بني اجلواز والوجوب  وإمَّا ا وجويب  ، إمّ وهو على نوعني

  مَ نوع اجلرمية اليت اهتمِ ب وبعضها اآلخر مرتبط  ، نفسه همملتّ اب ، بعضها متعلق  ةٍ عدّ  العتباراتٍ 
 حقيق االبتدائي. ه يف مرحلة التَّ وذلك كلّ  ،(3) ابرتكاهبا

بشأن  قبل صدور حكمٍ املوقوف هم ت عن املتّ املؤقّ  اإلفراج فإنّ  ،ا يف مرحلة احملاكمةأمّ 
املوضوع، وهو ما سيكون  حملكمةِ  قديريةِ لطة التَّ للسّ  اه، يكون خاضعً ضدّ  عوى املقامةِ الدَّ 

 . اَلِحًقا إن  شاء هللا َتعاىل احلديث عنه تفصياًل 
  :هم األجنيبت عن املتّ املؤقّ  اإلفراجسلطة احملكمة يف : الفرع الثاين

هم املوقوف هي ذاهتا السلطة اليت أمرت  عن املتَّ  اإلفراجة يف السلطة املختصَّ  األصل أنّ 
بقاء مربرات  معرفةقدر على ه هو األ؛ ألنّ اإلفراجته ميلك إبيقافه، فمن ميلك احلبس وميلك مدّ 

ما تكون تلك السلطة النيابة العامة،  اوغالبً ، (4)ليها ابتداًء وبني زواهلا إند تالتوقيف اليت أس

 

دار احلديث ابلقاهرة، بدون رقم للطبعة  ،األحكام السلطانية للماوردي ؛2٦7-2٦٦ص ، مرجع سابقالطرق احلكمية - 1
 (.397/35(، وجمموع الفتاوى البن تيمية )2/238تبصرة احلكام البن فرحون ) ؛323ه ، ص1427

 . 312ص ، مرجع سابقحممود مصطفى ؛454صرؤوف عبيد، مرجع سابق  ؛455ص ، مرجع سابقغايلإدوار  - 2
 . 178ص :الدراسةمن هذه  يُنظَر - 3
 . ٦72جنيب حسن، مرجع سابق ص ؛457رؤوف عبيد، مرجع سابق ص - 4
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عن املتهم، على شرط أن يصدر عنها األمر به قبل خروج الدعوى من  اإلفراجفيكون هلا تقرير 
 حوزهتا ودخوهلا يف حيازة حمكمة املوضوع.  

ظر يف هم بعد مباشرهتا النَّ ملا كان من اختصاص احملكمة االستمرار يف توقيف املتَّ و 
و ما أّكده ، وهاملؤقت عنه اإلفراجالنظر يف  امن اختصاصها أيضً  ه، فإنّ الدعوى املقامة ضدّ 

عنه إذا   اإلفراجاجلزائية )إذا أحيل املتهم إىل احملكمة، يكون  اتجراءاإلاملنظم السعودي يف نظام 
 . (1) كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرًجا عنه، من اختصاص احملكمة احملال إليها..(

 ظام علىة للنِّ نفيذيَّ مانني من الالئحة التَّ ت الفقرة األوىل من املادة السادسة والثَّ كما نصّ 
إىل املادة )الثالثة والعشرين بعد املائة(  اهم املوقوف استنادً عن املتّ  اإلفراج)إذا رأت احملكمة  أنَّهُ 

تراه، ويكون اعرتاض املدعي العام على  ضمانٍ  بذلك، وهلا تعليقه أبيّ  افتصدر قرارً  من النظام
  .ألحكام االعرتاض قبل احلكم يف املوضوع( االقرار وفقً 

هم عن املتّ  فراجاإليقتضي  صدار قرارٍ إاحملكمة الواسعة يف  م سلطةَ تقرير املنظّ  ومنها يتبنّي 
 تراه، كمنع املتهم ال سيما األجنيب ضمانٍ  ق قرارها هذا على أيّ أجاز هلا أن تعلّ كما املوقوف،  

يضمن  أو عن طريق تقدميه كفياًل  قامته أو مكان عملهإ من السفر، أو مطالبته بتحديد مقرّ 
 يقَ عِ تُ  من شأهنا أنماانت اليت أو حنو ذلك من الضّ ، (2) حضوره حال استدعاء احملكمة له

 . العدالة من قبضةِ  عن الفرارِ  همَ املتّ 
 عن املتهم املوقوف، فإنّ  إلفراجإن اعرتض املدعي العام على قرار احملكمة املتعلِّق ابو 

م به يتقدّ  أن   ه يفمراعاة حقّ وجوب مع ، (3) هِ على وقف تنفيذ أتثريٍ  أيم  هليس لاعرتاضه هذا 
  .ألحكام االعرتاض قبل احلكم يف املوضوع اوفقً 

 

 

 . اإلجراءات اجلزائية من نظام 123املادة:  - 1
يضمن حضوره أو يلتزَم إبحضارِه للجهة  : أن يقدم املتَّهم كفياًل وتعنوتسمى هذه الكفالة: )الكفالة احلضورية الضمانة(  - 2

)مث قرر املدعى عليه ما يلي نص احلاجة منه: الطالبة، ويف هذا الشأن جاء يف أحد األحكام الشرعية الصادرة عن حماكم اململكة 
ب لذلك، مث وكالة قائال: إنن أطلب إمهايل إىل جلسة أخرى إلحضار تقرير طيب مفصل عن حاِل موكلي اليت ذكرهتا آنفا، فأجي

قرار حمكمة االستئناف مبنطقة القصيم  ،رفعت اجللسة لذلك، وأمرت إبطالق سراح املدعى عليه أصالة بكفالة ضامنة حلضوره..(
( 9٦7) :ه  ابلرقم التسلسلي1435ه ، منشور مبجموعة األحكام القضائية لعام 5/4/1435( يف 351984٦9) :رقم

(12/255   .) 
 . اإلجراءات اجلزائية نظاملمن الالئحة التَّنفيذية  8٦ة: من املاد ٦لفقرة: ا - 3
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، فلها أن صهاهنا من اختصا هماملتَّ  إعادة توقيف فإنّ  ،اعرتاضه ت احملكمةبلوإذا ما قَ 
على أن يشتمل  ،عوىنه يف ضبط الدَّ تدوّ عليها أن و  ،(1) حمّدِد املدةٍب تصدر قراَر توقيٍف مسبَّ 

 يهاحالتها من جهة التحقيق إلإورقم القضية ورقم  ،على اسم الدائرة اليت أصدرتهقرارها 
وجنسيته ورقم هويته والتهمة املسندة إليه، وأسباب اصداره  واترخيهما، واسم املتهم كاماًل 

 تبليغِ  ، إضافة إىل ضرورةِ اأيضً  اإلفراجها تنطبق على قرار مجيعوعالقته ابلقضية، وهذه الشروط 
  .  (2) فور صدورهِ  هاحقيق بقرار احملكمة جلهة التَّ 

 اإلفراجم لدى حمكمة املوضوع بطلب النظر يف التقدّ  -حماميه :وكيلهو أ -للمتهم وزوجي
  احملكمة خمتصة  ؛ وَ على ما مينع ذلك نصّ املنظم مل ي نّ أل ؛الدعوىيف  كماحلحلني صدور  تاملؤقّ 

تراها اليت  الضماانتِ  هلام قدِّ يُ  على أن، (3) عوىيف الفصل يف مجيع الطلبات املتعلقة بذات الدَّ 
 . ذا ما اشرتطت عليه ذلكإ، لِ احلا مع الزمةً 

يف تقدير مجيع مشتمالت  واسعة   هلا سلطة  املوضوع حمكمة  : إنَّ خالصة القولو 
هم األجنيب قبل إصدارها عن املتّ  اإلفراجلها تقرير فَ  ،الدعوى وما صدر بشأهنا من قرارات سابقة

قامته، ودون أن يشرتط  إل احمددً   مكاانً ه، حت ولو مل يعنّي بشأن الدعوى املقامة ضدّ  احكمً 
ويظهر ذلك ما نص ، آخر مشابه إجراء أو أيّ  ،عنهُ  اإلفراجالنظام عليها منعه من السفر قبل 

  ا عن املّتهم املوقوف فتصدر قرارً  اإلفراج)إذا رأت احملكمة  :بقولهِ عليه املنظم يف الئحة النظام 
بذلك، وهلا تعليقه أبّي ضماٍن تراه..( فرتك حملكمة املوضوع السلطة الكاملة يف النظر يف تقرير 

  ا ضمان، بل جعله أمرً  هم املوقوف، كما مل جيربها على تعليق قرارها هذا أبيّ عن املتَّ  اإلفراج
 . (4) ضماانتٍ  ة، وهلا أن تفرج دون أيَّ اإلفراجقبل تصرفها، فلها أن ختتار الضمان  حتت جوازاي  

واملعمول به يف حماكم اململكة، أن تصدر حمكمة املوضوع أمرها مبنع املتهم األجنيب من 
مع روح  ضده، وذلك متوافق   يف الدعوى املقامةِ  قبل البتِّ  سراحهِ  طالقَ إ رتقرّ ذا ما إ السفر 
أن يطلق سراح املتهم  ؛ فليس مقبواًل واحرتام األنظمة املعنية اتجراءاإلوحسن سري  العدالة
إذا ما  -قهحال تقريرها حب -العقوبةتنفيذ  مناهلرب ي و التخفّ نه من متكّ  على الظنّ  بُ لِ غ  الذي ي َ 

 

 . اإلجراءات اجلزائية نظاملمن الالئحة التَّنفيذية  8٦من املادة:  2الفقرة:  - 1
 .السابق لنِّظامامن الئحة  5و 4و 3الفقرات:  - 2
 التَّنفيذية.  تهمن الئح 114املادة:  السابق؛ من النظام 1٦3املادة:  - 3
)عدم  :من الئحة نظام اإلجراءات؛ لتكون ابلنص اآليت 8٦من املادة:  ٦قرتحت النيابة العامة يف اململكة تعديل الفقرة: ا - 4

اإلفراج عن املتهم من قبل احملكمة ما دام هناك اعرتاض  من النِّيابة العامة حت يكتسب احلكم القطعية بتأييده من حمكمة 
ه  عدم مناسبة طلب النيابة العامة، برقية معايل 24/2/1441( يف 240) :وجب حمضرها رقماالستئناف( ورأت هيئة اخلرباء مب

 ه .   13/3/1441( يف 1٦9٦3) :رئيس الديوان امللكي رقم
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اهلدف من وراء معاقبته هو أتديبه وهتذيبه وإصالحه حت ال  ؛ ألنّ مينعه من ذلك دون قيدٍ  كَ رِ تُ 
هذا الفعل،  اجملتمع عن إتيانمن يؤذي اهلدف منها هو زجر  يعود إىل ما عوقب عليه، كما أنّ 

 ،عليهِ دون تنفيذ العقوبة هم ك املتّ رِ ذا تُ إالعقوبة ق أهداف ، ولن تتحقّ (1) ومحايتهم من مرتكبيهِ 
  . اشرعً  احال استحقاقه

 :ت عنه  املؤقّ  اإلفراج يف هم األجنيبّ إقامة املتّ  مكان   أثر حتديد  : الفرع الثالث
عن  اإلفراجيقتضي  احقيق عند إصدارها قرارً م السعودي على جهة التَّ اشرتط املنظِّ 

وذلك يكون يف  القضية يف ققاحملهم مكاان إلقامته يوافق عليه هم، أن يسبق القرار حتديد املتَّ املتَّ 
ت املادة احلادية والعشرون بعد هم، فقد نصّ عن املتَّ  اإلفراجغري احلاالت اليت أوجب فيها املنظم 

، ال افيها واجبً  اإلفراج)يف غري األحوال اليت يكون  أنَّهُ  اجلزائية على اتجراءاإلاملائة من نظام 
 يوافق عليه احملقق(.  بعد أن يعني له مكاانً تهم إاّل يفرج عن امل

عن املتهم يف مرحلة احملاكمة؛ فالنظام  اإلفراجعند  اإلقامةوال ينطبق شرط حتديد مكان 
 إىل املادة الثالثة ااستنادً -عن املّتهم املوقوف  اإلفراج)إذا رأت احملكمة : على صراحةً  نصّ 

، ويكون بذلك، وهلا تعليقه أبّي ضماٍن تراهُ  افتصدر قرارً  -والعشرين بعد املائة من النظام
  .(2) االعرتاض قبل احلكم يف املوضوع( ألحكام ااعرتاض املدعي العام على القرار وفقً 

عن املتهم،  اإلفراجقبل تقريرها  معينةٍ  بضماانتٍ على احملكمة األخذ م املنظِّ  وجبفلم ي
هم حال ل إىل املتَّ تتيح هلا التوصّ  من ضماانتٍ  ابل ترك هلا أمر تعليق قرارها على ما تراه مناسبً 

رها للحكم الشرعي  داصإعنه قبل  اإلفراجاليت حتملها على  طلبه، وتبعث يف نفسها الطمأنينة
ى املنظم عل حقيق، حيث أوجبق بقضيته، وهو مامل يكن عند احلديث عن جهة التَّ املتعلّ 

ق، إلقامته يوافق عليه احملقّ   مكاانً اجلوازي أن أتمر املتهم أبن يعنّي  اإلفراجيف حاالت  خريةاأل
ق لإلقامة يوافق عليه احملقّ  ، وهو حتديد مكانٍ دٍ حمدّ  هنا على ضمانٍ  اإلفراجأمَر املنظم فَعلََّق 

 .   ويرتضيه
مائر الذين يعانون من ضعف الضّ  -همنيجرامي لدى بعض املتّ لوك اإلوقد حيمل السّ 

ي ابلتخفّ  ؛إىل حتفيزهم على الفرار واإلفالت من العقوبة -وعدم اإلحساس ابملسؤولية
 اإلفراجومع هؤالء يكون قرار ، (3) ت عنهماملؤقّ  اإلفراجأو السفر خارج البالد حال  ،واالختباء

 

 .  271-170ص، ه1409، 2، طالقاهرة، دار الشروق ي،السياسة اجلنائية يف الشريعة لبهنس - 1
 . اإلجراءات اجلزائية نظامالتنفيذية لالئحة المن  8٦من املادة:  1الفقرة:  - 2
 .(332-2/331) م،19٦1 ،2ط ،اإلسكندرية، منشأة املعارف، حماضرات يف علم اإلجرام لرمسيس هبنام - 3



 ~223  ~ 
 

يستدعي أن تضع  وهو ما العقاب،إلفالت من على ا –دون قصدٍ  -عنهم مبثابة معاونتهم
املتهم واترخيه اجلنائي ومكانته االجتماعية واالقتصادية بعني االعتبار؛  حمكمة املوضوع حالَ 

هم على املؤقت عن املتَّ  اإلفراجد مدى أتثري قرار ا وغريها من املؤشرات الضرورية اليت حتدّ ألهنَّ 
د م مل حيدّ املنظّ  ، ال سيما وأنّ العقوبة حال تقريرهاات احملاكمة، وضمان تنفيذ إجراءحسن سري 

هلا ذلك ، بل ترك هُ املؤقت عن   اإلفراجيف ماانت اليت جيب عليها األخذ هبا حال شروعها هلا الضّ 
  على ما تراه.
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 املبحث الثاين
 احلماية اإلجرائية لألجنيب يف مرحلة تنفيذ العقوبة

ابرتكاب  مَ ة اليت تنتهي إبدانة من اهتمِ ائيَّ نعوى اجلالعقوبة آخر مراحل الدَّ مرحلة تنفيذ 
أكانت  ا، سواءً ونظامً  اشرعً  صوصهِ ر ِِب ما تقرّ  ايف هذه املرحلة حتديدً  ذُ فّ ن َ ما، حيث ي ُ  جرميةٍ 

وهي  اغري مقدرٍة شرعً  تٍ عقواباحلدود والقصاص، أم وهي عقوابت  اعقوابت مقدرة شرعً 
 . بعمومها تعزيريةالعقوابت ال

، اأن جتزَِي الرَُّجَل مبَا فَ َعل ُسوءً : من الِعَقاِب واملَُعاقَ َبِة، وهي :غة العربيةيف اللّ والعقوبة 
 . (1) هِ بِ  هُ ذَ خَ ، أي: أَ اابً قَ وعِ  ةً بَ اق َ عَ مُ  هِ بِ ن  ذَ بِ  هُ بَ اق َ ويقال: عَ 
للّردع عن  -تعاىل -وضعها هللا املاوردي: )واحلدود زواجر  قال عنها الُعقوبة ِفق ًها و 

اآلخرة  هوات امللهية عن وعيدملا يف الطمع من مغالبة الشَّ  ؛ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به
من أمل العقوبة  امن زواجر احلدود ما يردع به ذا اجلهالة حذرً  -تعاىل-بعاجل الّلذة، فجعل هللا

، ا، وما أمر به من فروضه متبوعً اكون ما حظر من حمارمه منوعً لي ؛وخيفة من نكال الفضيحة
 . (2)فتكون املصلحة أعّم والتكليف أت( 

 .(3)  (ر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر الشارعاملقرّ  زاءاجل) ات أهنّ فَ رّ عُ كما 
  . (4)جلرمية ارتكابه ايَ ل َحَق ابجلاين؛ بسبب جزاء  ينّص عليه الّنظام لِ  ِنظَاًماالعقوبة و     

دع اخلاص، ويقتضي هذا  ى ابلرّ وهتدف العقوبة إىل ردع اجلاين نفسه، وهذا ما يسمّ 
يف ارتكاب اجلرمية  انعة  إجرامية، فال تكون لديه مَُ  اهلدف أن تتوافر لدى احملكوم عليه خطورة  

  .االحقً 

ب اقَ عَ وزجرهم عن ارتكاب األفعال املُ  ،ة أفراد اجملتمعإىل ردع عامّ  اكما هتدف أيضً 
ا، فإذا ما رأوا تطبيق العقوبة وأملها على اجلاين، ومسعوا ووعوا حرص صاحب ونظامً  اعليها شرعً 

 

 بنفس املَادَّة.  ٦13املعجم الوسيط ص ؛(1/٦19لسان العرب، مادة )َعَقَب( ) - 1
، فقصد ابحلدود يف كالمه هذا: العقوابت، كيفية تنفيذ احلدود لسعيد العمري، 325ص مرجع سابق سلطانية،األحكام ال - 2

الرايض ، مكتبة التوبة ،أثر الشبهات يف درء احلدود لسعيد الوادعي ؛1٦ه ، ص1424 ،1أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية ط
 .    51صه ، 1418 ،1ط
 (. 1/493عودة، مرجع سابق ) - 3
 . 915ص ، مرجع سابقالوسيط يف قانون العقوابت "القسم العام" لسرور - 4
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ب العقوبة، وصانوا أنفسهم يها، امتنعوا عن الفعل الذي يرتّ حقِّ مستَ  السلطة على تنفيذها حبقّ 
من العقوبة على عظ ويعترب من غريه، محله خوفه يتّ دع العام، فمن مل ى ابلرّ عنها، وهذا ما يسمّ 

 .  (1)  البعد عن اجلرمية
)فمقصد الشريعة من  :-رمحه هللا تعاىل -اهر ابن عاشورمام الطّ ويف هذا يقول اإل

 وأروش اجلناايت ثالثة أمور: أتديب اجلاين، وإرضاء اجملنِّ  ،عزيرتشريع احلدود والقصاص والتّ 
 .(2) عليه، وزجر املقتدي ابجلناة(

ريع اإلسالمّي   أنّ لعقوبة، إاّل اوعلى الرغم من استحقاق اجلاين  له   السمح قد كفلَ التَّش 
من  يب فمنها ما جاء عن النَّ على منفذ العقوبة صيانتها له،  أوجبَ و  عديدة، احقوقً 

ه أمر أبن جُي َلَد َرجل  أنّ  ه ما جاء عنومنها ، (3)  على النفساءالزان  استحسانه أتخري إقامة حدّ 
جسده وخشية  فِ ع  ه وضَ نّ سِ  رَبِ ؛ لكِ (4) رِبُوُه ِبِه َضر بًَة َواِحَدةمائة مِش رَاٍخ فَيض   افيه كباسةٍ بِ  َزىنَ 

يف حديث الغامدية رضي هللا عنها   هُ عن   روي، ومنها ما ذا ُجِلَد مائة جلدٍة كاملةإموته 
حت تضع ما يف ابلرجوع  أمرها الزان، فمن  ىلَ ب   رها وهي حُ أن يطهّ  ليه تطلبُ إجاءت عندما 

ولدها، مث عادت إليه  مَ طِ ف  ابلرجوع حت ت َ  بطنها، مث عادت إليه بعد أن وضعت، فأمرها 
 اأيضً ، ومنه (5) ل أحد الصحابة برعاية ابنهااحلد عليها بعد أن تكفّ  بعد أن فطمته، فأقام 

 أحدَ  رجل، فسمعَ ب، حني كان يقيم حّد الُشرب على اقَ عَ عن التهّكم وسّب املُ هُ يُ هَن  
، ويف  ان(طَ ي  الشّ  هِ ي  لَ وا عَ ينُ عِ  تُ ذا، اَل كَ وا هَ ولُ قُ : )ال ت َ هللا( فقال  اكَ زَ خ  يقول عنه: )أَ  احلاضرينَ 

 .(٦)  م(يكُ خِ ى أَ لَ عَ  انِ طَ ي  الشّ  ونَ وا عَ ونُ كُ )ال تَ  -:رواية أخرى قال

 

هنضة  ،يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي حملمد سليم العّوا ؛55-54ص ، مرجع سابقعودة ؛924ص سرور، املرجع السابق - 1
لصاحل العتييب، جامعة انيف العربية للعلوم  ..اإلعالن عن احلدود الشرعية ؛وما بعدها 102صم، 200٦ ،2ط ،مصر للنشر

 .  124، صه 1421 ،1ط ،الرايض ،األمنية
 (.3/550ه  )1425 ،قطر، مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور، طبعة وزارة األوقاف - 2
مسلم صحيح نظر: ، يابب يف إقامة احلد على املريض –كتاب احلُدود - ،1705احلَديث صحيح  فقد أخرجُه مسلم  برقم:  - 3

 . 104ه ، ص142٦املختارات اجللية للسعدي، دار املنهاج ابلقاهرة، بدون رقم للطبعة  ؛814ص
نظر: املنهاج شرح مسلم يابب يف إقامة احلد على املريض"  –كتاب احلُدود   120٦احلَديث صحيح  فقد أخرجُه مسلم  برقم:  - 4

 .4472، وجاء احلديث يف سنن أيب داود، برقم: 7/307 :بن احلجاج
نظر: املنهاج شرح مسلم  ي ،احلامل ىابب إقامة احلدِّ عل –كتاب احلدود - ،1218فقد أخرجُه مسلم  برقم: ،احلَديث صحيح   - 5

 .7/317 :بن احلجاج
نظر: الُبخارّي بشرح يابب الضرب ابجلريد والنعال، -كتاب احلدود -، ٦777احلديث صحيح  فقد أخرجُه البخاريم برقم:  - ٦

 .5/٦78 :الفتح
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أثناء تنفيذ ما  االدين اإلسالمي أقّر للمحكوم عليه حقوقً  ما سبق يظهر أنّ  ومن كلّ 
ا أثر العقوبة إىل غري فاعلها، أو إىل أبعد من القدر ر من عقوبة حبّقه، فلم يرتض أن يتعدّ تقرّ 

ها، هلا يف نفس املعاَقب، كما أمر ابلّرمحة حت عند تنفيذ العقوبة على من استحقّ  رَ دِّ الذي قُ 
ه َمعَ  ُمنّفذ العقوبة أثناء تنفيذها، فال يبالغ يف تطبيقها ابلقدر الذي ُيضارَّ  ا لينتهجهاطريقً  وسنّ 

 اَقب.عَ امل
نيا ملعاملة ة الدّ موذجيَّ القواعد النَّ  ، حيث سنّ اوهذا ما أخذ به اجملتمع الدويل مؤخرً  
مجيع األشخاص من  ةمحاي وأعلن عن، (2) السجناء، واملبادئ األساس ملعاملة (1) السجناء

، أو احلاطّة من إنسانيةأو الاّل  ،أو العقوبة القاسية ،ض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملةالتعرّ 
أو  ،أو العقوبة القاسية ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملةو  ،(3) الكرامة

 . (4)و املهينة أ ،إنسانية الاّل 

م التعذيب وحظر املعاملة املهينة ، حيث حرّ اأيضً  املنظم السعودي  ذلكانتهجَ  وقد
 ات تنفيذ األحكام الشرعية اجلنائية حبقّ إجراءم للمحكوم عليهم، ووضع القواعد اليت تنظّ 

ريع اإلسالمّي، احملكوم عليهم، دون أن ختالف أحكام  ات أو تتباين مع املعاهدات واالتفاقَ التَّش 
ريع اإلسالمّي قرير ما سبقتها به الدولية اليت اندت بت  منذ عدة قرون.التَّش 

 لعقوبةامن تقسيم الفقهاء  مستقاةٍ  عناوينَ  هذا املبحِث من مطالبِ  ثننيِ ا اخرتتُ قد ل
فجعلت املطلب األول للحديث ، (5) هلا هِ وحتديد هاتقدير هبا وب الشرعيّ  ورود النصّ حيث  من

صت املطلب الثاين األجانب يف اململكة، وخصّ  حبقّ صاص عن تنفيذ عقوابت احلدود والقِ 
 . همعزيرية حبقّ للحديث عن تنفيذ العقوابت التّ 

، وإن  عن عقوبة السجن تفصياًل احلديث فيه  َجعلتُ أما املطلب األخري منها فقد 
َص هلا املطلب الثاين من هذا املبحث، إاّل  عزيريةضمن العقوابت التّ  دم عَ كانت ت ُ     أنّ اليت ُخصِّ

 

 م. 1957يوليو  31( يف 24-جيم )د ٦٦3 :قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ابألمم املتحدة رقم - 1
 م. 1990ديسمرب  14( يف 45/111) :ة العامة لألمم املتحدة رقماعتمدت ونشرت على املأل بقرار اجلمعي - 2
 م.1975ديسمرب  9( يف 30-/د3452) :اعتمد بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم - 3
 م 1984ديسمرب  10( يف 39/4٦) :اعتمدت بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم - 4

 ه . 1423 ،1طالقاهرة، ، الواثئق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، حملمود بسيوين، دار الشروق: وملطالعة مجيعها ينظر      
فهي إما عقوابت حمددة كاحلدود والقصاص، وإما عقوابت غري حمددة كالتعازير، العقوبة لإلمام أبو زهرة، دار الفكر العريب  - 5

العقوبة يف الفقه  ؛1/512 ، مرجع سابق:عودة ؛3٦1ص ابق، مرجع سدليل الطالب ؛وما بعدها 58م، ص1998ابلقاهرة، 
 .  124ص ، مرجع سابقاإلسالمي لبهنسي
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ة ر قرّ أكثر العقوابت امل كوهنا منل، و كثرة اجلرائم اليت أوجب املنظم على مرتكبها العقوبة
 صٍ خمصّ  منفصلٍ  دفعن للحديث عنها يف مطلبٍ هو ما و ، يف العصر احلديثاجلناة  ِِبصوصِ 

  . على وجه التحديد هلا
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 املطلب األول

 األجانب يف اململكة  حبقتنفيذ عقوابت احلدود والقصاص 
إىل تطبيقها  ِتهِ يف حقيق وازدهار، يعودُ  ورخاءٍ  به اململكة من أمنٍ  ما تنعمُ  أنّ  ال شكّ 

ريع اإلسالمّي ألحكام   -سومكان، فقد اختار املؤسّ  لكل زمانٍ  احلِ ، الصّ العادلِ  محِ السّ التَّش 
ريع اإلسالمّي  تطبيق -رمحه هللا  من األنظمة على غريهِ  تفصيالتهِ  وأدقّ  ، ل أحكامهمَ ج  مبُ التَّش 

عندما أصدر  دخوله للحجازحني  -لدى دول العاملاليت كانت موجودة  -والقوانني الوضعية
مصدر  جاء فيه )إنّ حيث ، ه  1343عام  ل يف الثاين عشر من مجادى األوىلالبالغ األوّ 

أو  ،ا جاء عن رسول هللا عليه الصالة والسالم من كتاب هللا ومّ التشريع واألحكام ال يكون إاّل 
ة، فال وال سنّ  القياس، أو أمجعوا عليه ما ليس يف كتابٍ  م بطريقِ عاَل ه علماء اإلسالم األما أقرّ 
 .(1)مه( ه هللا، وال حيرم غري ما حرّ اير غري ما أحلّ يف هذه الدّ  حيلّ 

، حيث نصت لتشريعلعلى املبدأ العام  ُمؤَكًِّداللحكم  جاء بعد ذلك النظام األساسُ  مثّ 
ة، دينها املادة األوىل منه على )اململكة العربية السعودية، دولة عربية إسالمية، ذات سيادة اتمَّ 

صمتها هي اللغة العربية، وعاولُغتها --وسنة رسوله  -تعاىل–اإلسالم، ودستورها كتاب هللا 
مدينة الرايض(، مث توالت األنظمة والقرارات واألوامر والتعليمات والتنظيمات اليت اجتمعت  

راطه صوافق مع الدين اإلسالمي احلنيف، وعدم اخلروج أو احلياد عن والتَّ  سايرةها على املُ كلّ 
 املستقيم. 

ريع اإلسالمّي ة من أحكام ومجيع األنظمة اجلنائية يف اململكة مستمدّ   ي أمرَ ذالالتَّش 
أو ما دوهنا حال استحقاقه  ،فسصاص يف النَّ القِ  إبقامة احلدود على مستحقيها، وأوجبَ 

 . أو أمري أو فقري، أو مواطنٍ  ، دون تفرقة بني غنٍّ اشرعً 

ريع اإلسالمّي   ناعلى أرضها، له من احلقوق ما ألزمَ حت األجنيب  احرتامها التَّش 
 إقامة احلدّ  عليه، فإن استحقّ  مبقتضاهُ  ا، وعليه من الواجبات ما كان واجبً كغريه  وصيانتها له

اقُتصَّ منه كغريه، فال فرق يف اململكة  ااص شرعً صَ عقوبة القَ  قّ حَ تَ يه، وإن اس  لَ عَ  يمَ قِ أُ  اعليه شرعً 
ريع اإلسالمّي،   بينهماقَ  ما فرّ آخر إاّل بني و  عند إقامة حدود وشعائر هللا بني أحدٍ    نتهُ وبيّ التَّش 

كغريه من األجانب املسلمني على أرض  غري املسلمِ  فليس األجنيبم  ،هُ قهاؤُ فُ  هُ رّ وأق َ  هُ أحكامُ 

 

النِّظام الدمستوري واملؤسَّسات الدستورية يف اململكة لنعيمة قوينس،  ؛ه15/5/1343، بتاريخ 30جريدة أم القرى، العدد:  - 1
 . 209ص ،ه 1439 ،2ط ،الرايض ،دار الكتاب اجلامع
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تبعه فرعان، يُ  مثّ آٍت، ع ل فر  يف أوّ  ه تفصياًل حبثُ  أيتوهو ما سيعليهم،  اململكة يف إقامة احلدود
دراسة ل صَ صِّ خُ ات تنفيذ هذا النوع من العقوابت حبق األجانب، واثنيهما إجراء عنما أوهلُ 

      عليه من قبل سلطات اململكة.    ةعلى إيقاع العقوب ة األجنيبمدى أتثري دول
 :يف اململكة األجانب قاحلدود والقصاص حبعقوابت ة تنفيذ شرعي  : الفرع األول

ريع اإلسالمّي األصل يف  للعامل   هدايةً  ، جاءَ دٍ حمدّ  رتبط إبقليمٍ يَ ال  عاملي   شريع  تَ  هُ أنّ التَّش 
املسلمون وغريهم،  بهِ  بُ اطَ قوم دون غريهم، خيُ  للكافة ال خيتص بهِ  وكله وللناس أمجعني، فهُ 

، وال اس ال يؤمنون مجيعهم بهِ البالد اإلسالمية وغريها من البلدان، ولكن ملا كان النّ  ووساكنُ 
البالد اليت يدخلها سلطان املسلمني دون ق إاّل على بّ طَ يُ ال  حينئذٍ  هُ ، فإنّ نوةً عليهم عُ  هُ ميكن فرضُ 

ومن  هِ يف أصل وفهُ هتم وغلبتهم، بسلطان املسلمني وقوّ  امرتبطً  غريها من البالد، فأصبح تطبيقهُ 
إذا نظران  إقليمي   َتشريع  على أرض الواقع  من حيث تطبيقهُ  هُ ، ولكنّ ي  عامل شريع  تَ  علميٍّ  منظورٍ 

 .  (1) َعملي ا إليهِ 
ة، محلت على عاتقها حتكيم شرع هللا وتطبيقه إسالميَّ  واململكة العربية السعودية دولة  

أو  أو أعجمي، أو مواطنٍ  ،بني عريبٍّ  أو تفرقةٍ  رجاء إقليمها، دون متييزٍ أأحكامه على كافة 
عليه  اململكة مبا نصَّ ة يف و فقري، فالعربة يف تقرير األحكام اجلنائيَّ أ أجنيب، أو أمريٍ  أو زائرٍ  مقيمٍ 

ريع اإلسالمّي   .   (2) ال ابألشخاص ومراكزهم القانونية وأنساهبم وأجناسهم ،ومبادئهُ التَّش 
ها وبني مواطنيال فرق بينهم ف، ُمسِلمونَ واألجانب على أرض اململكة هم يف الغالب 

 مشروع   ، فكلهم حمل  صاصاملتعلقة جبرائم احلدود والقِ  عند تطبيق األحكام الشرعية اجلنائية
 فَاةٍ مستو  عادلةٍ  ةٍ نظاميّ  ةٍ تنفيذها عليهم وفق حماكمة شرعيّ  امت ما استحقوا شرعً  هالتطبيق

 . ها املنظم يف اململكةر قرّ يت لألحكام والقواعد ال

دولة  جبنسية  ا، وكان متجنسً من املسلمنياألجنيب املقيم على أرض اململكة  وإن كان
ا يدرأ مة على ما شرع هللا، فليس ذلك م القوانني الوضعيَّ دود هللا، وتقدّ إسالمية ال تطبق حُ 

أحكام احلدود  بل إنّ  تقريرها عليه، اشرعً  مت ما استحقّ  يف اململكة أثناء تواجده هعن وداحلد
كما أّن وارحتل،   ه يدين هبا أينما حلّ عليه؛ ألهنا من الكتاب والسنة، وألنّ  اهلاسري حبجيب أن ت 

 

 . 224ة، مرجع سابق صعود - 1
 .وما بعدها 181، صه 1423 ،1، طالرايض، اجتاهات السياسة اجلنائية املعاصرة لبوساق، جامعة انيف العربية - 2
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اختالف احلكومات املسلمة يف فه قد خلعها من عنقه، تعطيل تطبيقها يف دولته ال يعن أنّ 
 .    (1) الثابتة من أحكامهارعاايها ل ال يربّر حتلّ سالمية اإلتطبيق الشريعة 

األجانب  صوصِِب  سالميةاإلتطبيق األحكام اجلنائية  حول شرعيةتساؤل  هنا يربُز و 
اح من الدولة قد فتحت أبواهبا للزوار والسيّ  ، السيما وأنّ يف اململكةأثناء تواجدهم  املسلمني

  أحدهم كان   إن  ز بني ألواهنم ومعتقداهتم، إاّل دون متييٍ  ، بقاع األرض ولكافة أطياف البشرشّت 
 ة أو سياسة مسجلةٍ و دينيَّ أة يها؛ لوجود مالحظات أخالقيَّ يف دخوله إل اهتُ اال ترغب سلط نمّ 

 .(2) لديها عليه

أثناء تواجدهم على  -غري املسلمني -ألجانبالوصف الفقهي لابتداًء تبيان  جَيبُ وهنا 
 ؟ (3) ننياملستأمِ يني أم وهل هم من الذمّ  ،سالميةإ ابعتبارها دولةً  هاأرض

  ة االسالمي الدولة اليت تنتهج الشريعةيني يف الذمّ  نّ إ الكرمي زيدان  يقول الدكتور عبد
 الذين حيملون جنسية الدولة اإلسالمية اليت يقيمون على أرضها بصفةٍ األقلية غري املسلمة  :هم

حيملون الذين ال  -غري املسلمني -األجانب :همفنون يف الدولة االسالمية أما املستأمَ ، دائمة
لدولة اليت تعتنق اانس دخلوا أُ هم  إمناو  جنسية الدولة اإلسالمية اليت يتواجدون على أرضها،

أخرى وحيملون جنبية أدولة لويتبعون  و العمل،أجارة كالتِّ   دٍ حمدّ  لغرضٍ  تٍ سالم أبمان مؤقّ اإل
   .(4) جنسيتها

األجانب املتواجدين على أرض اململكة من غري املسلمني هم أقرب إىل   فإنّ  وبذلك
مشابٍه ملركز   قانوينٍ  ن ابلوصف السابق يوجد يف مركزٍ ، فاملستأمِ يف الفقه اإلسالمي ننياملستأمِ 

 -اململكة-دار اإلسالم دخل األخري ؛ ألنّ (5) ظم السياسية املعاصرةيف النّ غري املسلم األجنيب 

 

 .279-278العقوبة أليب زهرة، مرجع سابق ص - 1
 من نظام اإلقامة.  18املادة:  - 2
(، 3/11٦زية للمسلمني وااللتزام أبحكام ملّتهم، كشاف القناع )الِذّمي هو: املُِقّر بكفره يف دار اإلسالم بشرط بذل اجل - 3

واملستأمن هو: الذي يقدم آمنا لبالد املسلمني من غري استيطان هلا كالتجار والعمال والرسل وحنوهم فال يهّجر، وال يقتل وال 
مام، ط، يطالب بدفع اجلزية، أحكام أهل الذمة البن القيم، رمادي للنشر  . 874، صه 1418، 1الدَّ

 3حبث له بعنوان )معاملة األقليات غري املسلمة واألجانب يف الشريعة اإلسالمية( منشور على جملة احلقوق الكويتيَّة، العدد  - 4
يِّني واملستأمنني يف دار اإلسالم، نشر مؤسسة الرسالة ؛310م، ص1983لعام   ه . 1402 ،2طبريوت،  ،َومؤلفه: أحكام الذمِّ

حقوق غري املسلمني  ؛97-9٦م، ص2017 ،1طاملركز القانوين لألجانب يف دول اخلليج العريب لعباس حممد عباس، لندن، - 5
 :القرار الشرعي رقم ؛1٦٦، صه1424 ،امعة انيف العربيةيف الدولة اإلسالمية ومحايتها اجلزائية لفهد املسعود، ج

ه  الصادر عن حمكمة االستئناف مبنطقة حائل، منشور على جمموعة األحكام القضائية لعام 2/5/1435( يف 35229051)
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دخوهلا ابلطرق أو السياحة وحنو ذلك، وطلب من حكومتها  ،أو العمل ،بغرض التجارة
، وُحدَِّدت له املدُة النظامية املسموحة لإلقامة على أرضها، فله عليها األمن ةظاميَّ واملستندات النِّ 

احرتام أحكام  ه وجوابً ، وعليقة ابلغرض الذي قدم من أجلهواألمان، وكامل احلقوق املتعلّ 
ريع اإلسالمّي    .  وتعليماتهِ  د أبنظمتهِ اململكة، والتقيّ  ي تنتهجهُ ذالالتَّش 

 جرميةٍ  ق على كلِّ ة تطبّ ة اإلسالميّ صوص اجلنائيّ أّن النّ  (1) الفقهاءمجهور لدى  أيرّ وال
كانت ، و انً أم مستأمَ  ا،أم ذمي   ا، سواًء أكان مرتكبها مسلمً (2) تُرَتكُب داخل إقليم دار اإلسالم

هبا  ملزم   فهوي ، وكذا الذمّ إسالمهمبقتضى  شريعِ تَّ املسلم يلتزم أحكام ال تهم يف ذلك أنّ حجّ 
لعقد  ان وفقً املسلمني، كذلك احلال ابلنسبة للمستأمَ وايل بينه وبني م ربَ املُ ة د الذمّ قلع اوفقً 

ريع  رة يف هم العقوابت املقرّ ُتطّبق حبقّ بينه وبني املسلمني، فجميعهم ت األمان املؤقّ  التَّش 
 .   (3)ما دامت تطّل عليهم مشُس الّداير االسالمية ،امت استحقوا تقريرها عليهم شرعً  ،اإلسالميّ 

قرار  ت الفقرة الثانية من ، حيث نصّ ايف اململكة سابقً  اجلهاز القضائيم  هُ جَ هَ ت َ وهذا ما ان   
سيادة الدولة وكمال  ه  على )أنّ 25/8/1397( يف 153)  :اجمللس األعلى للقضاء رقم

من الناس  من دخلها، واستثناء صنفٍ  ائدة فيها على كلّ نفاذ األحكام السّ إم سلطاهنا حيتّ 
  ق على كلّ قة جبرائم احلدود تطبّ ، فكانت األحكام الشرعية املتعلّ (4) سيادهتا( فُ ضعِ يُ 

 .(5) األشخاص دون استثناءٍ 
ا ال  ، جيد أهنّ امؤخرً  الصادرة عن حماكم اململكةاجلنائية ألحكام الشرعية لِ ع املتتبّ  نّ أ إاّل 

نني ة على األجنيب غري املسلم املقيم على أرض اململكة، ابعتباره من املستأمِ حديّ ًة قوبعُ  تقرّ 
قام عليه يُ  نظامية، فال مبوجب عقد عمل، ومبقتضى أتشرية دخولٍ  هااملتواجدين على أرضِ 

 

بالد بعقد ألن املدعى عليهما غري مسلمني وقد قدما إىل ال ا( والذي جاء فيه "ونظرً 10/471(، )789) :ه ، القضية رقم1435
 ".اخل عمل، فيأخذان حكم املستأمن..

القاهرة، ، الفقه اجلنائي اإلسالمي )اجلرمية( حملمود جنيب حسن، دار النهضة العربية ؛270العقوبة أليب زهرة، مرجع سابق ص - 1
 .1/322ه ، 1415 ،1طاإلجراءات اجلنائية يف جرائم احلدود البن ظفري، نشر املؤلف،  ؛254م ص2018 ،2ط
دار حرب: كل  -2، ادار إسالم: وهي كل البالد اإلسالمية اليت تطبق فيها أحكام اإلسالم جهارً  -1قّسم الفقهاءُ العاملَ إىل:  - 2

التَّش ريع الداير األخرى غري دار االسالم، كما قسموا دار اإلسالم إىل: دار عدل ودار بغي، فاألوىل هي اليت تطبق فيها أحكام 
العقوبة أليب زهرة، مرجع  ؛ما بعدها 224ص ، مرجع سابقوالثانية هي الدولة اإلسالمية اليت ال تطبق أحكاَمُه، عودة، اإلسالميّ 

 .    278صسابق 
 . 271أبو زهرة، املرجع السابق ص ؛1/322ابن ظفري، املرجع السابق  - 3
  . 2/243ابن ظفري، املرجع السابق  ؛ه 21/9/1397( يف 4/23728وقد أُِمر بتنفيذ هذا القرار مبوجب األمر السامي رقم ) - 4
 .242ص ، مرجع سابقمرشد اإلجراءات اجلنائيَّة ؛2/243املرجع السابق  - 5



 ~232  ~ 
 

ه غري ملتزم  ألنّ  ؛ان نص  الزان على مستأمَ  حدّ  قامُ يُ )ال اف القناع جاء يف كشّ  امب فأخذوا ؛(1)احلدّ 
عليه  قامُ فال يُ  ن بغري مسلمةٍ املستأمِ  ا إن زينَ )وأمّ  اجاء فيه أيضً ما ( و حكمنا ِبالف الذّمي

أبحكام املسلمني  ملتزمٍ  عاقلٍ   على ابلغٍ إاّل  )ال جيب احلدّ  وضجاء يف الرّ  امبو ، (2)   (احلدم 
وال   ي  ذمّ  دّ وال حيُ )قال:  هأنّ  -رمحه هللا- ا جاء عن البهويتمب، و (3) ن(واملستأمَ  ِبالف احلريبّ 

 (درأ هبا احلديُ  وذلك شبهة  ه، ه يعتقد حلم ألنّ  ؛ولو رضي حبكمنا -أي املسكر-بشربه مستأمن  
  . (5) (حُيّد لشربه.. وكذا احلريّب املستأِمنإاّل الذّمي، فإنّه ال نصاف )إلجاء يف ا ، وما(4)

عدم ابق، وبني نني يف السَّ دود على املستأمِ بني إقامة احلُ  أو تناقض   ،ة تعارض  وليس مثّ 
ابتداًء بني فقهاء املسلمني  ى هذه املسألةعل يف العصر احلايل؛ طاملا قام خالف   همإقرارها حبقّ 

 .مني رمحهم هللا أمجعنياملتقدّ 
ليس من شأنه  ،ة عليهمكما أّن األخذ ابلقول الذي رأى عدم تقرير العقوابت احلديّ   

 ألنّ  حكمها؛ف ضعِ وكمال سلطاهنا على إقليمها، وليس فيه ما يُ  ،املساس بسيادة الدولة
يت من شأهنا أتديبه الّ  التعزيريةِ  من العقوبةِ  يفلتَ  لن   -عليه احلدّ  م  قَ وإن مل ي ُ  -األجنيب غري املسلم

 -رمحه هللا- حممد بن إبراهيماملفيت ، فقد قال يف هذا الشأن الشيخ قُرانئِهوردعه وزجر غريه من 
وال ُيرتَُك املستأِمن يعبُث بيننا يف املعاصي.. لكن إذ دخلوا على  ..يعزرّان ن واحلريبم )واملستأمِ 

 . (٦)  لعقوبة للعلم مبا تقتضيه الشروط(وا جنس اوكذا ففعلوا خالفها استحقّ  ،اشرتاط كذا

 

ه  الصادر عن حمكمة االستئناف مبنطقة حائل، منشور على جمموعة 2/5/1435( يف 35229051) :القرار الشرعي رقم - 1
( يف 342٦9027) :قرار االستئناف رقم ؛(10/471(، )789) :ه  القضية رقم1435األحكام القضائية لعام: 

( يف 3451337) :قرار االستئناف رقم ؛(14/254ه  )1434 :ه ، منشور على جمموعة األحكام القضائية لعام7/1434/1٦
( يف 341٦74٦9) :قرار االستئناف رقم ؛(1٦/49ه  )1434 :ه ، منشور على جمموعة األحكام القضائية لعام1/3/1434

 (.  1٦/1٦7ه  )1434ه ، منشور على جمموعة األحكام القضائية لعام: 21/3/1434
 (. ٦/91) :كشاف القناع، مرجع سابق  - 2
 احلدود" "كتاب ،بدون اتريخ نشر ،1طبريوت، ، ملربع شرح زاد املستقنع للبهويت، نشر دار األرقم بن أيب األرقمالروض ا - 3

   .4٦3ص
 (. ٦/118) :كشاف القناع، مرجع سابق  - 4
 (.2٦/429) :للمرداوي، مرجع سابق "ابب حد املسكر" - 5
 (.12/11ه ، )1399 ،1ططبعة احلكومة مبكة، فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، م - ٦
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 ،ةاألجانب املسلمني على أرض اململكة الذين يرتكبون جرائم حديّ  : إنَّ خالصة القولو 
م يدينون بدين اإلسالم أينما منهم؛ ألهنّ  ون ويقتصّ م حيدّ أو جرائم موجبة للقصاص، فإهنّ 

 . (1) ق عليهم أحكامه وعقوابتهبّ طَ وا، فتُ دُ جِ وُ 
شريعات اجلنائية األحكام والتَّ  اهم أيضً ق حبقّ كان منهم من غري املسلمني، فتطبّ   ا من  أمّ 

نۡ﴿ :-تعاىل -لقوله امتثااًل اإلسالمية، 
َ
ۡأ َذر ُهم  َۡوٱح  َوآَءُهم  ه 

َ
ۡأ َۡوََلۡتَتَّبِّع  ُ نَزَلۡٱَّللَّ

َ
َِّمآۡأ ُكمۡبَي َنُهمۡب ۡٱح  نِّ

َ
َوأ

ۡإِّۡ ُ نَزَلۡٱَّللَّ
َ
َۡمآۡأ َۡبع ضِّ تِّنُوَكَۡعنُۢ   .(2)( 49:)املائدة ﴾َۡل َك َۡيف 

رة عزيرية املقرّ ، وقد تصل العقوبة التّ َساِبًقا كما تبنّي ال حديّة   ةٍ تعزيريَّ  بون عقوابتٍ عاقَ يُ و 
اليت  لِ رة لنفس الفعل احملّرم، وذلك يف مثل احلاحبقهم إىل الّتساوي مع ِجنس العقوبة احلديّة املقرّ 

   .اليها قريبً إواليت ُأِشري  ذكرها الشيخ حممد بن إبراهيم
  :يف اململكة األجانب صاص حبقّ دود والق  ات تنفيذ عقوابت احل  إجراء: الفرع الثاين
 مبقتضى تنفيذ العقوابت الصادرة على جرائم احلدود والقصاص يف اململكة إاّل  ال يتمّ   

النظامية للتقاضي  اتجراءاإلخمتصة، وبعد استكمال  صادٍر عن حمكمةٍ  (3)   هنائيٍّ حكٍم شرعيٍّ 
من أن تُ ن ظََر القضيُة ابتداًء لدى حماكم الدرجة األوىل  إذ البدّ  ؛يف مجيع احملاكم مبختلف درجاهتا

 -ناف، مث يُعَرُض احلكم الّصادر عنهم على حمكمة االستئ(4) من قبل ثالثِة قضاة امشرتكً  انظرً 
  من مثّ و  لتدقيقه ؛(5) يف احلكم االبتدائي من أحد أطراف الدعوى  نالطع املنظم شرتطأن يدون 

 

( الصادر 35148984) :صدرت حبق أجنيب مسلم يف اململكة عقوبة حد املسكر بعد ثبوت إدانته لدى احملكمة، القرار رقم - 1
  ؛(11/435ه  )1435ه ، منشور على جمموعة األحكام القضائية عام 15/2/1435عن حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية يف 

 :كما صدر حبّق أجنيب مسلم يف اململكة عقوبة حّد الزان لغري احملصن بعد ثبوت إدانته لدى احملكمة، قرار االستئناف رقم
 (.  14/151ه  )1434ه ، منشور على جمموعة األحكام القضائية لعام 2/2/1434( يف 3427297)
نَ ُهم  أَو  أَع ِرض  َعن  ُهم (  :-تعاىل -)هذه اآلية هي اليت قيل إهنا انسخة  لقوله: -رمحه هللا- يقول اإلمام الّسعدي - 2 ُكم بَ ي   )فَاح 

خمرّي بني احلكم بينهم وبني عدمه، وذلك لعدم قصدهم ابلتَّحاكم  ة تدلم على أنّه والصحيح أهّنا ليست بناسخة، وأّن تلك اآلي
للحق، واآلية تدل على أنه إذا حكم فإنه حيكم بينهم مبا أنزل هللا من الكتاب والسنة، وهو القسط الذي مادته هو ما شرعه هللا من 

ذلك فهو جور وظلم، وكرر النَّهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير  األحكام، فإهنا املشتملة على غاية العدل والِقسط، وما خالف
منها؛ وألّن ذلك يف مقام احلكم والفتوى، وهو أوسع، وهذا يف مقام احلكم وحده، وكالمها يلزم فيه أال يتبع أهواءهم املخالفة 

تُِنوَك َعن بَ ع ِض َما أَنَزَل اّللَُّ  َذر ُهم  أَن يَ ف   ِإلَي َك( أي: إاّيك واالغرتار هبم، وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما للحق، وهلذا قال: )َواح 
 . 258،مرجع سابق ص يُؤدِّي إىل ترك احلّق الواجب، والفرض اتباعه، تيسري الكرمي الرمحن اأنزل هللا إليك، فصار اتّباع أهوائهم سببً 

 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 212املادة:  - 3
 م القضاء. من نظا 20املادة:  - 4
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.  194املادة:  - 5
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، (1) قضاة من قبل دائرٍة مشكلٍة من مخسةِ  اأو كلي   اأو نقضه جزئي   ،املالحظة عليهأتييده أو 
من قبل أو نقضه  ،أتييده من مثّ لتدقيقه و فإن  أيّدوا احلكَم توّجب عرضُه على احملكمة العليا؛ 

تكون حينها  قضاة احملكمة العليا ، وحال أتييده من قبل(2) ابإلمجاع أو ابألغلبية مخسة قضاة
 .  يف اململكة العقوابت ا النوع منملثل هذ قد اكتملت مجيع مراحل النظر القضائي

نظام  يبه، حيث نصّ نِ من امللك أو من يُ   أبمرٍ إاّل  تالعقوابهذا النوع من تنفيذ  وال يتمّ 
أو القصاص   ،أو الرجم ،أو القطع ،ابلقتلذ األحكام الصادرة فَّ ن َ ت ُ ) أن   علىاجلزائية  اتجراءاإل

 افقهاء اإلسالم رأو  وألنّ  ؛(3) ه(يبُ نِ من امللك، أو مّن يُ  يف النفس أو فيما دوهنا، بعد صدور أمرٍ 
هلل  حقوق   احلدودَ  ذلك أنّ لوا ، واحتجّ ممام املسلمني أو من ينيبهإ ال يقيمها إاّل  عقوابت  ا أهنَّ 

صاحب ُه وألنّ  ؛مامتفويضها إىل انئب اجلماعة وهو اإل وجبَ اجلماعة، فت ملصلحة عَ رِ تعاىل شُ 
على حساب آخر عند  ر اهّتامه ابمليل واحملاابة لطرفٍ وَّ تصَ منقادون له، فال يُ  مجيعهمقوٍة ومنعة، و 

ما سار عليه  اإاّل بعلمه وإذنه، وهوا أيضً  م  قَ مل ت ُ  يف عهد النيب  ، كما أّن احلدودَ ذلك
  .(4)د اخللفاء من بعده  عهاملسلمون يف

 وىّل ت، كما ي(5) ائيةناإلشراف على تنفيذ األحكام اجلململكة ابِ  النيابة العامة وتتوىّل 
 ، شريطةَ (٦)  هاتنفيذَ  باشرُ من يُ  فيها حتديدَ  هاة اليت يراد تنفيذُ اإلداري ابملنطقة  اإلداريّ احلاكم 

منسويب املديرية العامة للسجون، وأال يكون بينه وبني  يكون من ، وأاّل تهومعرفته كيفيَّ  تِه،عدال
 . (7)و تكون بينهما عداوة أحت الدرجة الرابعة،  ذ فيه قرابة  نفَّ املُ 

 اإلداريّ لون حاكمها من مندوبني ميثّ  مدينة وحمافظة يف اململكة جلنة   ل يف كلّ كما تشكّ 
ة؛ لتشهد تنفيذ األحكام املتعلقة هبذا واحملكمة وهيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والشرط

من  جهةٍ  ي كلم رئيَس هذه اللجنة، وتسمِّ  اإلداري احلاكُم النوع من اجلرائم، على أن يعنّي 

 

 من نظام القضاء.  15الفقرة األوىل من املادة:  - 1
 ؛من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية 145الفقرة األوىل من املادة:  ؛من نظام القضاء 10من املادة:  4الفقرة:  - 2

 من الالئحة ذاهتا. 14٦املادة: 
 من نظام اإلجراءات اجلزائية.   217من املادة:  2الفقرة:  - 3
األحكام السلطانية  ؛٦٦، مرجع سابق صاألحكام السلطانية أليب يعلى (؛253-9/250) ، مرجع سابقبدائع الصنائع - 4

(، والشبهات املسقطة للحدود 2/3٦٦) ، مرجع سابقعودة ؛(171-2٦/170اإلنصاف )؛ ٦2ص ، مرجع سابقللماوردي
 .  51-50ص ،ه 1424 ،1ط ،بريوت ،لعقيلة حسني، دار ابن حزم

 ا(. من نظام النيابة العامة )هيئة التحقيق واالدعاء العام سابقً  3الفقرة "ه " من البند )أوال( من املادة  - 5
 ه . 27/8/1412( يف 92)أ/ :رقم الكرمي كيمن نظام املناطق الصادر ابألمر املل 7من املادة  "ب" ةالفقر  - ٦
 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية. 155املادة:  - 7
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أن يكون من العارفني بكيفية تنفيذ هذا النوع من  جنة، شريطةَ اجلهات السابقة من ميثلها يف اللّ 
عضو  من النيابة العامة  -ابإلضافة إىل أعضاء اللجنة -نفيذَ ر التّ ضُ العقوابت، كما جيب أن حيَ 

 .(1) خمتص  وطبيب  
ة للمحكوم عليه قبل تنفيذ الصحيّ  حقق من احلالِ للتّ  طيبٍّ  كشفٍ   إجراءويتوىل الطبيب 

هي القتل أو الرجم أو ه حبقّ وكانت العقوبة املراد تنفيذها  ،اكان احملكوم عليه ذكرً   فإنالعقوبة، 
 طيبٍّ  كشفٍ   إجراءأنثى، فيجب ت كان  نا إأمّ  ،ذلكالقصاص يف النفس، فيتم التنفيذ دون 

ع، أو مرضِ  أو نفساءُ  ،ا حامل  الكشف عليها أهنّ  بعدظهر ي ه قد؛ ألنّ العقوبة عليها قبل تنفيذِ 
مبا ورد  اأتسي   ،(2) هايدَ ولِ  مُ ها، وتفطِ فاسِ نِ  محلها، وتنتهي مدةُ  حت تضعَ  ؛تنفيذُ العندها ل جَّ فيؤَ 
 . (3)رضي هللا عنها  الغامديةِ  يف حادثةِ   هُ عن  

 احملكومَ  قُ حَ ل  ي َ سَ  للعقوبةِ  الطبيعيةَ  اآلاثرَ  يتجاوزُ  اضررً  أنّ   من الكشف الطيبِّ وإذا تبنّي 
يتضمن  اًل مفصَّ  االطبيب تقريرً  ، فُيِعدم القصاص فيما دون النفس حبقهِ  حكم عليه من تنفيذِ 

خفيف، أو عدم  ته، أو التّ ومدّ  أم دائمة، وما يراه من التأجيلِ  تة  ، وهل هي مؤقَّ وصف احلالِ 
 .(4) ما تراه رَ لتقرِّ  ؛اليت أصدرت احلكمتقريره على احملكمة  ضُ عرِ تنفيذ العقوبة أو بعضها، ويَ 

، وتثبت من قبل حمكمة (5) تهابلقتل أو الرجم وصيّ  احملكوم عليهاألجنيب وتؤخذ من 
، (٦) اف أحد قضاهتا ابالنتقال ملوقع التنفيذ هبدف إثباهتاألحوال الشخصية، اليت هلا أن تكلّ 

ظامية املتبعة لدى سفارات وقنصليات وزارة لذوي احملكوم عليه عرب الطرق النِّ  مَ لّ سَ على أن تُ 
ثة بلده املتواجدة على أرض بع، أو عن طريق اخلارجية السعودية إن كانوا خارج اململكة

 .اململكة
ة املسؤولة عن تنفيذ هة األمنيَّ أن يكّلف اجلِ  اإلداريوقد أوجب املنظُم على احلاكِم 

ني  فيه، واملعنيِّ  ذِ فَّ ن َ زمة للمحافظة على أمن مكان تنفيذ احلكم، واملُ الاّل  اتجراءاإلاذ ابختّ العقوبة 

 

من الئحة اخلدمات الطبية ابلسجون الصادرة بقرار مسو وزير الداخلية رقم  11املادة:  ؛من املرجع السابق 15٦املادة:  - 1
 ه . 22/10/1398( يف 4092)
 . نفسه من املرجع السابق 157املادة:  - 2
 . 225ص :من هذه الدراسة يُنظَرخترجيه،  سبق - 3
 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية. 157من املادة:  2 :الفقرة - 4
فيه مسلًما أم كافرا، احلقوق الدولية اخلاصة لألجانب يف الدولة اإلسالمية حملمد مكحلة، دار  ذُ فَّ سواء أكان األجنيب املن َ  - 5

 وما بعدها.  373ه ، ص1433 ،1طدمشق، ، النوادر
 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية. 158املادة:  - ٦
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حتديد  ويف حال تّ ، ه من الناس، ومنع إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذرُ ضُ نفيذ ومن حيَ ابلتَّ 
 وجودُ لدى جهة التنفيذ  وتبنّي ، املوضوع ادر عن حمكمةالصّ احلكم  مكان التنفيذ يف صكّ 

للنظر  ؛ض األمر على احملكمة اليت أصدرتهعرَ فيُ  د يف الصك،التنفيذ يف املكان احملدّ  حال حماذيرَ 
 . (1) الغرض املقصود قُ قم ى فيه حتَ راعَ يُ  ، على أنآخر يف تنفيذه يف مكانٍ 

جيد ؛ حت الأثناء تنفيذ األحكام صويرُ التَّ  ةِ على غري اجلهات املختصّ املنّظم ر ظَ حَ كما 
ريع اإلسالميّ لتشويه أحكام  ؛اومسلكً  ان على هذه البالد طريقً و أعداء اإلسالم احلاقدِ  ، التَّش 

 هم الداحضة نقاًل جَ جَ من قبلهم فيما خيدم أهواءهم ومصاحلهم الواهية الدنيئة، وحُ  فتستغلّ 
 .  (2) وعقاًل 

الّسعودي للمحكوم عليه عند الّشروع يف تنفيذ ومن الّضماانت اليت قّررها املنّظم 
و أأو أذًى جسدٍي  ،العقوبة حبّقه، وجوب الرتّفق معه وإحضاره إىل مكان التنفيذ بال عنفٍ 

، كما أوجب (3) و ما يقوم مقامهاأ ،نفيذ مبضاهاة بصمتهِ أكد من شخصيته قبل التّ نفسي، والتّ 
 نفيذ دفعةً إىل مكان التّ  ونَ لُ زَ ن   أكثر من شخص، فال ي ُ مراعاة مشاعر احملكوم عليهم إن كانوا 

 .   (4)البقية  وتراهُ يف أحدهم  هللاِ  حكمُ  ذُ نفَّ واحدة، وال يُ 

ليت األداة اليت تستخدم عند تنفيذ أحكام القتل، فقد أوجب املنظم التقّيد ابِ ِبصوِص و 
فيه،   هبا اإلحسانُ  قُ ابألداة اليت يتحقّ  يكونُ ، فعلى شيءٍ فيه صَّ نَ َنّص عليها احلكم؛ فإن مل ي ُ 

 وإثباتُ  ،احلياة  بعد مفارقتهِ أو الرجم من ساحة التنفيذ إاّل  ،ذ فيه حكم القتلنفَّ املُ  نقلَ  عَ نَ كما مَ 
 هاملختص، وحينها أوجب على اجلهة املختصة أن تقوم بتجهيز  الطبيبِ  رِ تقري وفاته مبوجبِ 

لٍم فيسّلم ، (5) يف مقابر املسلمني ودفنهِ -إن كان مسلما -ت للصالة عليه ميّ كَ  وإن كان غرَي ُمس 
ذ نفَّ املُ األجنيب ودولة  ،يف اململكةيف بلده عن طريق التنسيق بني وزارة اخلارجية جثمانه ألهله 

 

 اإلجراءات اجلزائية. التنفيذية لنظاممن الالئحة  159من املادة:  2 - 1: اتالفقر  - 1
 . 2/2٦3اإلجراءات اجلنائية يف جرائم احلدود البن ظفري، مرجع سابق  السابقة ذاهتا؛من الالئحة  3الفقرة:  - 2
 ه .28/7/1409( يف 3137س/1٦) :تعميم مسو وزير الداخلية رقم السابقة ذاهتا؛ من الالئحة 1٦0املادة:  - 3
  .السابقة ذاهتا الالئحة من 1٦2املادة:  - 4
- 1٦9٦برقم:  فقد أخرجُه مسلم ،أنه صّلى على امرأة من جهينة قد رمجت للزان، احلديث صحيح   وقد روي عن النيب  - 5

من الالئحة  1٦3املادة  ؛1090ص ،املنهاج شرح مسلم بن احلجاج، "ابب من اعرتف على نفسه ابلزىن"، ينظر: -كتاب احلدود
 التنفيذية.
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يف مقابر  اشرعً ؛ لعدم جواز دفنه لغري املسلمني يف مقابر خمصصةٍ  نُ دفَ ر ذلك فيُ وإن تعذّ  فيه،
   . (1) املسلمني

خيالف أحكام يس فيه ما يؤثر على اهلدف منها أو ألمل العقوبة ابلقدر الذي ل اوختفيفً 
ريع اإلسالميّ  للعقوبة،  الطبيعيةَ  اآلاثرَ  على سالمة املُنفَّذ فيه من أن يتجاوز الضررُ  ا، وحرصً التَّش 
عقوبة  ، وكذلك عند تنفيذ االقطع حد  عقوبة ر عند تنفيذ استعمال املخدّ فقد أجاز املنظم 

على  ، وأوجب يف القصاص كتابةً  موافقة من له احلقّ  ةطيشر  ،القصاص فيما دون النفس
 م من مكان القطع بعد التنفيذ، كما أجازالدّ ومنع س راين  يفِ عالج النز  الطبيب املختصِّ 

 .(2) يف القصاص كتابةً  موافقة من له احلقّ  ةطيشر يف غري احلدود،  ة العضو املقطوعإعاد
  الصادرُ  ذا كان احلكمُ إ إاّل  ،نفيذتَّ الم إعالن اسم احملكوم عليه يف مكان ومل جيز املنظِّ 

عقوبة اجللد،  تنفيذِ عليه من مالبسه أثناء  احملكومِ  ع جتريدَ نَ على ذلك، كما مَ  ه قد نصَّ حبقّ 
عليه   و الشرب إن ثبت هبا احلدّ أ ،الزان تنفيذ عقوبة حدّ  به أثناءَ  و اإلمساكَ أ ،ومنع تقييدهِ 

 رَ قرّ وعرض األمر على حمكمة املوضوع حت تُ  ،نفيذبرتكه ووقف التَّ  رَ مَ إبقراره على نفسه، بل أَ 
 .(3) ما تراهُ 

فُيجَلد قائما، وإن كانت امرأًة فُتجَلد قاعدة،  وإن كان املنفَّذ فيه عقوبُة اجللِد رجاًل 
، دون أن تُ َعوََّق اعليها ِسرتُه شرعً  قد وجبَ ها؛ حت ال يظهر منها ما وُيَشّد عليها لباسُ 

  ا أقرت به على نفسها، وتكونُ دوهلا عمّ على عُ  أتثري   ما عليها من لباسٍ  دِّ شَ ها، أو يكون لِ حركتُ 
عيف الضّ  وال ،كهلِ أو يَ  حجرَ يَ ديد ف َ ط الذي ليس ابلشّ املتوسِّ  أو السوطُ  ،اخليزرانُ  اجللدِ  آلةُ 

 د صائم  لَ جيُ  ُم والوجه والرأس والفرج، كما الوتُ ت ََّقى عند اجللد املَقاِتل والَعظ  ر، الذي ال يُؤمل ويزجُ 
 .   (4) يامهجللد أثناء صحال عدم احتماله اى عليه شَ ؛ ألنه خيُ اهنارً 

 

دمشق، ، مطالب أويل النهى للرحيباين، منشورات املكتب اإلسالمي ؛وما بعدها( 2/31٦) ، مرجع سابق:بدائع الصنائع - 1
 . (1/922)م، 19٦1 ،1ط
قرار اهليئة الدائمة  ؛ه 27/٦/140٦( يف 1٦/44189) :تعميم مسو وزير الداخلية رقم ؛من الالئحة التنفيذية 1٦4املادة:  - 2

 ا. ه  يف شأن عدم ظهور ما مينع من استعمال املخدر عند القطع حد  7/٦/140٦( يف 145/5/20) :ابجمللس األعلى للقضاء رقم
 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية.  1٦5من املادة:  4إىل  1الفقرات: من  - 3
نظام التجرمي والعقاب يف اإلسالم لعلي منصور،  ؛2/285 :ابن ظفري، مرجع سابق اهتا؛ذمن الالئحة  7إىل  5الفقرات: من  - 4

 . 135-134ه ، ص139٦ ،1طاملدينة املنورة، ، مؤسسة الزهراء لإلميان واخلري
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م عليها صاص، فقد أوجب املنظِّ أو القِ  ة من تنفيذ عقوبة احلدّ وبعد انتهاء اجلهة املختصَّ 
 : (1) يتيشتمل على اآل حترير حمضرٍ 

 .ماومضموهن ماابلعقوبة واترخيه ينالصادر  ، وأمر التَّنفيذكمرقم احلُ  .1
 نفيذ ووقته واترخيه.مكان التَّ ، و خصيةاسم املنفذ فيه وبياانته الشَّ  .2
 ه أو بعضه.كم، كلّ على تنفيذ احلُ  إيضاح ما يدلّ  .3
شرف على التنفيذ امل النيابة العامةأمساء أعضاء اللجنة اليت شهدت التنفيذ، وعضو  .4

منهم على  ومن ابشر التنفيذ، وتوقيعاهتم، وملحوظات أيٍّ  -إن وجدا -والطبيب املختص
 التنفيذ إن وجدت.

ابملنطقة اليت  اإلداريّ نفيذ أصل احملضر إىل احلاكم يرفع رئيس اللجنة اليت شهدت التَّ  مثّ 
من  نسخةٍ بد أعضاء اللجنة وعضو النيابة العامة املشرف على التنفيذ جرى فيها التنفيذ، ويزوّ 

 هذا احملضر. 
صاص يف ة وعقوابت القِ ات تنفيذ العقوابت احلديّ إجراءسبق من  ويالحظ من عموم ما

 تقريرها حبقّ  الَ ا هي عليه حَ عمّ  ملحوظٍ  ا ال ختتلف بشكلٍ األجانب، أهنّ  اململكة حبقّ 
نسيق  عليه األجنيب، والتّ  بلد احملكومِ  ةثبعفيما يتعلق إبشعار  نُ االختالف يكمُ   أنّ املواطنني، إاّل 

 ومستحقاتهته تسليمهم وصيّ مع إىل ذويه يف اخلارج، وتسليمه معهم يف شأن نقل جثمانه 
 . (2) قبل موتهميلكه ما كان  يعمجو  املالية،

 :يف اململكة عقاب ه  مدى أتثري دولة األجنيب على : الفرع الثالث
ل مهومهم وحتمّ  ،مصاحل رعاايها يف اخلارج اةراعم ،دولة يف العامل ةواجبات أيَّ  أهمّ من 

األهداف اليت من أجلها عظم من أ لكذو ملعاجلة ما قد يقعون فيه من مشكالت،  يسعالو 
للعالقات الدبلوماسية  فيينّااتفاقية  تات بني دول العامل، فقد نصّ انتشرت السفارات والقنصليَّ 

مال اليت تقوم هبا البعثات الدبلوماسية يف دول العامل محاية األع من أهمّ  م على أنّ 19٦1
 فييّنات اتفاقية ، كما نصّ (3)يف احلدود املعرتف هبا يف القانون الدويل مصاحل رعااي الدولة املوفدة 

ة محاية األعمال اليت تقوم هبا البعثات القنصليَّ  من أهمّ  على أنّ  م19٦3للعالقات القنصلية 

 

 من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية.  1٦8املادة:  - 1
 ه .  ٦/٦/1410( يف 70٦س/11) :لسجون يف اململكة رقممن تعميم مدير اإلدارة العامة ل 8الفقرة:  - 2
 . م19٦1فييّنا للعالقات الدبلوماسية اتفاقية من  3 :الفقرة "ب" من املادة - 3
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 اعاانت هلم، سواء أكانوا أفرادً مصاحل رعااي الدولة لدى الدول املضيفة، وتقدمي املساعدات واإل
  . (1) أم مؤسساتٍ 

ة يف تقدمي املساعدة لرعااي ات على أحقية البعثات األجنبيَّ دت تلك االتفاقَ وكما أكّ 
دت على وجوب احرتامهم ألنظمة الدولة كّ أقد  اهي بذات الوقت أيضً هلا، فابعة الدول التَّ 

ل يف الشؤون الداخلية ، كما حظرت عليهم التدخّ وعدم خمالفتها د هبا، والتقيّ ، وقوانينهااملضيفة
للتدخل يف الشؤون والتصرفات واألحكام  -ةمن الناحية الدوليَّ  -ر ، فال مكان وال مربّ (2) هلا

 .من دول العامل دولةٍ  ةِ القضائية أليَّ 

ل وعدم التدخّ  ،ابستقاللية جهاز القضاء وهذا ما انتهجه اجملتمع الدويل عندما اندى
املبدأ الثاين من املبادئ األساس الستقالل  من األشكال، حيث نصّ  شكلٍ  يف أعماله أبيّ 

ز، على )تفصل السلطة القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون حتيّ  أن  السلطة القضائية على 
أو  ،ة إغراءاتللقانون، ودون أيّة تقييدات أو أتثريات غري سليمة، أو أيّ  اأساس الوقائع ووفقً 

 أو أليّ  ،جهةٍ  ةغري مباشرة، من أيَّ  م  كانت أأو تدخالت، مباشرة   ،أو هتديداتٍ  ،ضغوطٍ 
ر أو ال مربّ  غري الئقةٍ  ة تدخالتٍ )ال جيوز أن حتدث أيّ  أنَّهُ  املبدأ الرابع على سبب(، كما نصّ 

، فهو بذلك يؤكد على عدم جواز التدخل يف األعمال (3) (القضائية اتجراءاإلهلا، يف 
أكان التدخل يف أعمال القضاء من سلطات نفس  دولة من دول العامل، سواءً  ةِ القضائية أليَّ 

   خارجية.  الدولة، أم كان عن طريق سلطاتٍ 
اريخ أن تدخلت ا التزمت به حكومة اململكة العربية السعودية، فلم يشهد هلا التّ وهذا مّ 

 انقمة عن أحكامٍ  دولة أخرى، ومل تصدر عنها تصرحيات   ةة أليَّ يف الشؤون أو األعمال القضائيَّ 
ابملبادئ  ارعاايها يف اخلارج، بل هي من كبار الدول اليت تلتزم دائمً  قضائية صدرت حبقّ 

أن تُ َعاَمل مبا تُ َقدِّم ، وَحق  هلا على الغري  واألعراف الدولية اليت ال ختالف دينها ومبادئها، فحري  
ؤوهنا العامة على وجه العموم، وأحكامها الصادرة عن حماكمها الشرعية على أاّل يُ َتَدّخَل يف ش

 وجه اخلصوص طاملا كان حاهلا كذلك. 
على  املتواجديناألجانب  الصادرة عن حماكم اململكة حبقّ  الشرعية األحكام مث إنّ 

  يد حت اّل أو  ،ولةالشريعة اليت انتهجتها الدَّ  ومقاصد تتوافق مع إرادةأن  من َحكم هباجيتهد أرضها 
 

 .م19٦3فيينّا للعالقات القنصلية  من اتفاقية 3٦واملادة:  5ه( من املادة:  -)أ  :تاالفقر  - 1
 م.19٦1للعالقات الدبلوماسية  من اتفاقية فيينّا 41من املادة : 1الفقرة:  ذاهتا؛ ةمن االتِّفاقِيَّ  3٦من املادة:  2الفقرة:  - 2
 م. 1985نوفمرب  29( يف 40/32) :اعتمدت هذه املبادئ بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم - 3



 ~240  ~ 
 

سامح مع عموم األداين واألفكار، وقبوهلا كيف كما ينادي العامل ابحلوار والتَّ و عنها، أو تنحاز 
ب بصره يف أحكام يقلّ و  ،ما لدى املسلمنيوحيرتم ل أن يتقبّ  ، فواجب  وأهواؤها ما كانت أحواهلا

هو الدين اإلسالم فحيصر نظره عند موضع قدمه، أبن ديننا املتسامح، وال يظلم عقله ونفسه 
، واحلّق  واالهتداء به باعهة اتّ للبشرية عامّ -تبارك وتعاىل –العدل الذي أراد هللا   واملنهاجاحلقّ 

 . يهاعل ا يضلّ فإمنّ  لنفسه، ومن ضلّ فمن اهتدى فأحّق أن يُ تّ َبع، 
 دولةٍ  ةِ ة يف أيَّ ل الدويل هبدف التأثري على إصدار األحكام القضائيَّ فالوصاية أو التدخّ 

 مع استقاللية السلطات القضائية ىيتماشة، وال من دول العامل ال يتوافق مع األعراف الدوليَّ 
 حيثلبّتة، اا ال ترتضيه حكومة اململكة على نفسها وهو مّ  ،ويلاليت ينادي هبا اجملتمع الدم 

داعيات اليت ا جتاه التّ صارمً  اوزارة اخلارجية السعودية موقفا سياسي  يف هذا الشأن سجلت 
 ،عن بعض املوقوفني داخل اململكة إلفراجأطلقتها وزيرة اخلارجية الكندية، عندما اندت اب

 الرد عليها وفق الطرق املدين، فما كان من حكومة اململكة إاّل الذين أمستهم نشطاء اجملتمع و 
، حيث أصدرت وزارة اخلارجية السياسية اليت تقطع دابر مثل هذه التدخالت املرفوضة

يف الشؤون الداخلية  وسافر   صريح   ه تدخل  السعودية بياان وصفت فيه املوقف الكندي أبنّ 
غري مقبول  وجتاوز  ، ق اليت حتكم العالقات الدوليةاملواثيو ألبسط األعراف  وخمالف   للمملكةِ 

إذ  ؛يادة، وإخالل  مببدأ السِّ هاة فيبعة، وعلى السلطة القضائيَّ اهتا املتَّ إجراءعلى أنظمة اململكة و 
 أو فرض إمالءاتٍ  ،اخليةإن اململكة وعرب اترخيها الطويل مل ولن تقبل التدخل يف شؤوهنا الدَّ 

ابستدعاء سفري اململكة يف كندا للتشاور، واعتبار  م البيانتِ خُ  ت، مثّ دولة كان ةعليها من أيَّ 
وقِت ساعة من  24غادرة خالل املفيه، وعليه  غري مرغوبٍ  االسفري الكندي يف اململكة شخصً 

البيان، كما أعلن البيان جتميد كافة التعامالت التجارية واالستثمارية اجلديدة بني اململكة 
 .(1) أخرى اتٍ إجراءاذ ها يف اختّ احتفاظ الدولة حبقّ وكندا، مع 

من اجملتمع الدويل على  أتثريٍ  الدولة ال تقبل أيّ  من املوقف السابق أنّ  ايظهر جلي  و 
ة يف إيقاع العقوابت الشرعية والنظامية على مواطنيها أو األجانب املتواجدين سلطتها القضائيَّ 

ؤون الداخلية للدولة  ل يف الشّ ل له نفسه التدخّ من تسوّ  حبقّ خذ ، كما تتّ وفرضَها على أرضها
ا؛ ليعلم املتطفل وغريه أن الدولة حريصة على  السياسية املعرتف هبا دولي   اتجراءاإلأقوى 

كانت   جهةٍ  ل يف أعماهلا من أيّ ة فيها، وعدم املوافقة على التدخّ استقاللية السلطة القضائيَّ 
 .   مهما بلغت مكانتها السياسية

 

 ه  على الرابط التايل:23/11/1439 :بتاريخ)واس( بيان وزارة اخلارجية السعودية املنشور على وكالة األنباء السعودية  - 1
https://www.spa.gov.sa/1793707 

https://www.spa.gov.sa/1793707
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 املطلب الثاين

 األجانب يف اململكة  حبقة عزيري  تنفيذ العقوابت الت  
َمنَ َعه وَرّده،  وم. ويقال: َعَزَره عن الشيء، أي:، أي: اللّ عزير يف اللغة: من الَعز رالتّ 

،  ُدوَن احلّد الّشرِعيّ  أي: َعاقَ َبه أو ضربهُ  القاضي املذنبر ه، وعزَّ أي: أّدبه وعاقبَ  ويقال: َعّزرَه
ۚۡ﴿ ، قال تعاىلاويستعمل هذا املصطلح مبعىن النمص رَة أيضً  ُِّروهُ َۡوتُوَق  ُِّروهُ (، 9:الفتحسورة ) ﴾َوُتَعز 

فهي من املنع، ألهنا متنع اجلاين من معاودة فعله، ومتنع غريه من تقليده يف فعلته، وهي من 
 . (1) غريه، فقد محله على اخلري من أن يضرّ  امن منع شخصً  ؛ ألنّ االنصر أيضً 

نوب أديب على الذم رة للتَّ العقوبة غري املقدّ : الفقهي هي يف االصطالحعزير عقوبة التَّ و 
ريع اإلسالمّي ضع هلا يَ اليت مل  لقاضي اجملتهد، لاألمر و  تقديرها لويلِّ  كَ رتِ فَ ، مقدرةً  عقوبةً التَّش 
ىل القتل يف بعض  ها كاحلبس واجللد، وقد تصل إوالوعظ، إىل أشدّ صح كالنّ   أبهوهناوتبدأ 

 . (2) اجلرائم اخلطرية، أو عند تكرار موجب اجللد أو الَقطع
ۡ﴿ -:تعاىل–ة، فقد قال لكتاب والسنّ ابِ  ة مشروعة  عزيريّ والعقوابت التَّ  َّتِّ

َُتَاُفوَنَۡۡوٱلَّ 
ۡسَۡ َۡعلَي هِّنَّ

َۡتب ُغوا  ۡفَََل نَُكم  َطع 
َ
ۡأ ُِّبوُهنَّ ۡفَإِّن  َۡوٱۡض  عِّ ۡٱل َمَضاجِّ ِۡفِّ ُجُروُهنَّ َۡوٱه  ۡفَعُِّظوُهنَّ ۡنُُشوزَُهنَّ َ ۡٱَّللَّ إِّنَّ بِّيًَلۡۗ

اَۡكبِّٗيا ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ  يَ وِ ة ما رُ من السنّ و ( 34:نساء)ال ﴾٣٤ََكَنَۡعلِّي ٗ
رِبُوُهم عليها وُهم أبناُء  -قال: يب النّ  أنّ  )ُمُروا أواَلدَُكم ابلّصالة وهم أبناُء سبِع سنني، واض 

يقول  أنه قال: كان النيب  ، وحديث أيب بردة (3)َعشِر سنني، وَفرِّقُوا بينهم يف املََضاِجع( 
املسلمني  علماءُ فق ، كما اتّ (4)من حدود هللا(   يف حدّ إاّل  جلداتٍ  عشرِ  فوقَ  دُ لَ : )ال جُي  

 . (5) يةشرع ت  هلا عقواب ريف اجلرائم اليت مل تقدّ  عزير مشروع  التّ  نّ على أن و ر ن واملتأخّ و ماملتقدّ 
دود، كالرشوة وخيانة اجلرائم خالف احلُ  :هلماعزير يف نوعني من اجلرائم، أوّ ويكون التَّ 

   .السرقة ر فيه شروط إقامة حدّ ذا مل تتوفّ إاألمانة والنصب واالستيالء على مال الغري 

 

 .58صالعقوبة أليب زهرة، مرجع سابق  ؛598ص"َعَزَر"  ،ملعجم الوسيطا ؛(4/5٦1مادة "َعز ر" ) ،لسان العرب - 1
 ،2طدمشق، ، الفقه االسالمي وأدلته لوهبة الزحيلي، دار الفكر ؛1/55٦ :عودة، مرجع سابق ؛٦9رجع سابق صامل - 2

 (. ٦/197ه ، )1405
 .495بِرقم:  "ابب مت يؤمر الغالم ابلصالة"قوٍل ُيضعِّفه، وقد رواه أبو داود يف سننه،  ىاحلديث مل أقف عل - 3
 .5/٦81 :نظر: الُبخارّي بشرح الفتحي ،-كتاب احلدود -، ٦848فقد أخرجهُ البخاريم برقم:  ،احلديث صحيح   - 4
الطرق احلكمية، مرجع سابق  ؛(2/217تبصرة احلُكام البن فرحون، مرجع سابق ) ؛(35/402جمموع الفتاوى البن تيمية ) - 5

 .279ص
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قبل أن يشرعا يف  مع امرأةٍ  رجل   طَ ضبَ احلدود اليت مل تكتمل أركاهنا، كأن يُ  :واثنيهما
 . (1) تهما على ذلكد نيّ ا يف وضع يؤكّ فعل فاحشة الزان، وإمنّ 

ة؛ حبسب اجلرمية املرتكبة  يددالشّ  وبنيَ  ةفيعالضّ  ا بنية مالتعزيريّ  تالعقواب عوتتنوّ 
ر ه وتزجره وتؤثّ حُ صلِ ا تُ أهنّ  وما يغلب على الظنّ  ،فاعلهاوحبسب أتثري العقوبة على  ،وظروفها

الشديد وم ا، وتنتصف بينهما عقوابت التوبيخ واللّ إىل القتل تعزيرً  وصواًل  الوعظفتبدأ من  فيه،
شهري والعزل من املنصب واحلرمان من بعض احلقوق واملصادرة واإلزالة والغرامة هديد والتّ والتّ 

  .  (2) واحلبس واجللد اإلبعادوالتغريب و 

، والعقوابت ومعنوايتهاألجنيب  نفسيف فروع املطلب حبث العقوابت اليت متس  أييتو
عزيرية يف بلد األجنيب ة تنفيذ العقوبة التَّ مدى نظاميَّ  أييت حبثُ ة، مث ه اخلاصَّ اليت تطال أموالَ 

 احملكوم عليه الذي ارتكب اجلرمية على أرض اململكة. 

راسة يف هذا الدِّ  قوابت حملّ بس من بني العُ يتساءل القارئ عن عدم وجود عقوبة احلَ وَ 
 ا، وأكثرها تطبيقً (3) احلديثان يف عصرِ ها وأشهرُ عزيرية العقوابت التَّ من أقدم املطلب ابعتبارها 

صته للحديث إذ خصّ  ؛هذايت على سؤاله عند مطالعته للمطلب الذي أيَ  ابُ جَ يف اململكة، فيُ 
ة يف العامل نائيَّ حاكم اجلِ من قبل املَ  اوتقريرً  اقوابت انتشارً كثر العُ أها جن؛ ابعتبارِ عن عقوبة السِّ 

 .صٍّ اخَ لكة على وجه ، ويف حماكم املماعمومً 
  :تهومعنوّي   األجنيبّ  سَ فْ نَـ  سّ متقوابت اليت الع  : الفرع األول

اليت  ، وهياملعنويةالنفسية أو العقوابت ى سمّ مُ  قوابتمن العُ  هذا النوعِ على  قُ طلَ يُ 
 ،اداخليً ه هبدف هتذيب معنوايته ومسعته فتمسّ  ،نفس اجلاين دون جسدهيكون أتثريها على 

يف بعض منها  ، أو يكون اهلدفإىل طريق الصواب والعودةِ  ،هكِ ر  على ما فعله وت َ  مِ ندم توال
   .(4) وحيذرونه التعامل معهعامُة الناس  ىبه ليتحاش التشهريُ  احلاالت

 

 . 182-181ه ، ص1409 ،4القاهرة، ط، مدخل الفقه اجلنائي اإلسالمي لبهنسي، دار الشروق - 1
 . وما بعدها 557ص مرجع سابق ،عودة؛ 182صاملرجع السابق،  - 2
 .11ص ،م201٦ ،1ط ة،القاهر ، املركز القومي لإلصدارات القانونية ،اغيحقوق اإلنسان يف مرحلة التنفيذ للمر - 3
النظام اجلنائي السعودي  ؛3٦2ص ، مرجع سابقيف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي للعّوا ؛512، مرجع سابق صعودة - 4

العفو عن العقوبة بني الشريعة والنظام خلالد  ؛282ص ،ه 1433 ،1ط ،الرايض، "القسم العام" لزكي شناق، مكتبة الشقري
 .   20ص ،ه143٦ ،1لرايض، ط، االسّيد، مكتبة القانون واالقتصاد
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 جملس القضاءدى لهم طلب حضور املتّ د رّ ة، منها جمُ عدّ  وهلذا النوع من العقوابت صور  
ه من املوجّ  يسريجريح ولو ابلكالم الجملس القضاء ال خيلو من التَّ  ألنّ  ؛ومثوله أمام القاضي

الذي ال يرتضيها األخري  ام حبقّ ا فيه بعض ألفاظ االهتّ عى عليه املاثل أمامه مّ القاضي إىل املدّ 
ه، دِ لم قَ أو احلرمان من ت َ  بِ وبيخ واهلجر والعزل من املنصومنها الوعظ والتّ ، (1) الّسوي على نفسه

هم وتُ َقّرُر حبقّ  ،األجانب ة اليت متسّ قوابت املعنويَّ ابعتباره من أكثر العُ  ؛شهريها التَّ وآخرها وأمهّ 
 . بعض احلاالتيف 

ريع اإلسالميّ تطبيقها يف  ومجيع هذه العقوابت قد وردَ  ، فقد جاء يف الوعظ التَّش 
ۡ﴿: -تعاىل-واهلجر قوله  َّتِّ

َۡۡوٱلَّ  عِّ ۡٱل َمَضاجِّ ِۡفِّ ُجُروُهنَّ َۡوٱه  ۡفَعُِّظوُهنَّ ( 34:)النساء ﴾َُتَاُفوَنۡنُُشوزَُهنَّ
ذين ختلفوا عن القتال يف غزوة تبوك، فهجرهم املسلمون الّ  يف قصةِ  ويَ ما رُ  اويف اهلجر أيضً 

وبيخ ما لتَّ التعزير ابكما جاء يف ،  (2)  َعِلم هللا حاهلم واتب عليهمموهم، حّت ومل يكلّ   هِ أبمرِ 
إّنَك امُرؤ  ِفيَك   ّر، أََعرّي َتُه أِبُّمه؟ ذَ ابَ اي أَ ) ه:مِّ أبُ  عندما عرّي رجاًل   الغفاري أليب ذرّ   قاله

  .(3) َجاِهليَّة(
 انِ رَ هِّ شَ ما كاان يُ أهنّ  -رضي هللا عنهما- شهري ما ورد عن عمر وعليٍّ ويف التعزير ابلتَّ 
ذا إه أنّ  يحٍ رَ عن القاضي شُ  اما ورد أيضً منه يف األسواق، و ور بشهادة الزم ببعض احملكوم عليهم 

، أو إىل قومه إذا كان اسوقيً  كانَ   ن  إ عد صالة العصرِ ب أهل سوقهِ ىل إه بِ  بعثَ  ورِ الزّ  شاهدَ  أخذَ 
 ،وهُ رُ ذَ اح  فَ  ورٍ زُ  دَ اهِ  شَ انَ د  جَ قول: )وَ يف ينادي على الناسِ يرافقه و  غري ذلك، ومعه شخص  

   .(4) اس(وا النّ رُ ذِّ وحَ 

يف العديد من األنظمة وع من العقوابت، حيث أخذ م السعودي هذا النّ ل املنظّ ومل يغفُ 
ت عليه املادة احلادية والعشرون من نظام مكافحة ما نصّ شهري، ومن ذلك بعقوبة التَّ يف اململكة 

، وما (5) تصدر يف جرائم الرشوة وإعالهنا( الداخلية نشر األحكام اليتجرائم الرشوة )على وزارة 
ت عليه املادة السادسة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية )وجيوز تضمني احلكم الصادر نصّ 

 

 .15٦صه ، 1439 ،1الرايض، طالعربية،  جامعة انيف س،العقوبة اجلنائية والتدابري االحرتازية يف اململكة لنهاد عبا - 1
 .    40٦ن للسعدي، مرجع سابق صتيسري الكرمي الرمح ؛(118)سورة التوبة: - 2
نظر: الُبخارّي بشرح ي "ابب املعاصي من أمر اجلاهلية" –كتاب اإلميان - ،30فقد أخرجُه البخاريم برقم: ،احلديث صحيح   - 3

 .1/213 :الفتح
 . 1٦/145 ، مرجع سابق:املبسوط للسرخسي - 4
ه ، وقد أصدرت وزارة الداخلية عدة بياانت تتعلق بنشر 29/12/1412( يف 3٦)م/ :صدر مبوجب املرسوم امللكي رقم - 5

أحكام ادارية تدين عدد من األجانب املقيمني يف اململكة ابرتكاب جرمية الرشوة، ونشرت األحكام يف الصحف احمللية تشهريا هبم، 
 http://www.alriyadh.com/732411اإللكرتوين التايل:  العنوان يُنظَر

http://www.alriyadh.com/732411
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أو أكثر من  صه على نفقة احملكوم عليه يف صحيفةٍ على نشر ملخّ  بتحديد العقوبة النصّ 
وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حبسب نوع اجلرمية املرتكبة، وجسامتها،  ةأو يف أيّ  الصحف احملليةُ 

ما  امن ذلك أيضً و ، (1)  لصفة النهائية(وأتثريها، على أن يكون النشر بعد اكتساب احلكم ا
الثون من نظام احملاماة )وجيوز تضمني احلكم الصادر بتحديد ابعة والثَّ املادة السَّ ت عليه نصّ 

أو أكثر من الصحف  ،على نشر ملخصه على نفقة احملكوم عليه يف صحيفةٍ  العقوبة النصّ 
أو املخالفة املرتكبة وجسامتها  ،أخرى مناسبة وذلك حبسب نوع اجلرمية وسيلةٍ  ةة أو يف أيَّ احملليَّ 

، وغري ذلك من (2) بعد اكتساب احلكم الصفة القطعية(وأتثريها، على أن يكون النشر 
 . (3)  عقوبة التشهري أقّرتة اليت ظاميّ صوص النِّ النم 

انب يف اململكة، ما األجَ  على أرض الواقع حبقّ  اة تطبيقً ظاميّ صوص النِّ ومن أكثر النّ 
  -ن احلكممَّ ضَ يُ ) أنَّهُ  جاريسرت التِّ ابعة من نظام مكافحة التَّ ت عليه الفقرة )ج( من املادة الرَّ نصّ 

على نشر   النصّ -الصادر بتحديد عقوبة املخالف ألحكام املادة )األوىل( من هذا النظام 
ا يف إحدى الصحف شر إمّ د احملكمة املختصة طريقة النّ صه على نفقة املخالف، وحتدّ ملخّ 

وأتثريها، لك حبسب املخالفة املرتكبة وجسامتها ذوسيلة أخرى مناسبة، و  ةيف أيَّ احمللية، وإمَّا 
  .(4) (على أن يكون النشر بعد اكتساب احلكم النهائي

هذا النوع من  حال ارتكاهبم بنااألجَ  قوابت الصادرة حبقّ جارة بنشر العُ تقوم وزارة التِّ و 
على وجوب تزويد   أّكد قد -اه قريبً شار إلياملُ  -نِّظامال ذاتم يف املنظّ  ، ال سيما وأنّ خالفاتامل

 اجلزائية بشأن قضااي التسرّت  احملاكمن عهاية الصادرة من األحكام النِّ  وزارة التجارة بنسخةٍ 
  احلكمِ  نشرِ  عقوبةُ  املدانني فيها، واليت تعدّ  ة حبقّ بعيّ ؛ لغرض تطبيق العقوابت التَّ (5) التجاريّ 

 

 :ه ، وأضيفت هذه العبارة على مادته السادسة ابملرسوم امللكي رقم8/3/1428( يف 17)م/ :الصادر ابملرسوم امللكي رقم - 1
 ه .22/7/143٦( يف 54)م/
( ٦1)م/ :ابملرسوم امللكي رقم 37ه ، وأضيفت هذه العبارة على املادة: 28/7/1422( 38)م/ :الصادر ابلرسوم امللكي رقم - 2

 ه .14/10/1437يف 
من )نظام براءات االخرتاع والتصميمات التخطيطية للدارات املتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية(  34املادة:  - 3

 :من نظام األوراق التجارية الصادر ابملرسوم امللكي رقم 121املادة:  ؛ه 29/5/1425( يف 27)م/ :رسوم امللكي رقمالصادر ابمل
 ه . 12/9/1409( 45)م/ :ه ، حيث أضيفت عليه هذه املادة ابملرسوم امللكي رقم11/10/1383( يف 37)
 ه . 27/10/1439( يف 108: )م/رقم امللكي ه ، َوعدلت ابملرسوم4/5/1422( يف 22)م/ :املرسوم امللكي رقم - 4
كانت قضااي الِغش والتَّسرت التِّجاري سابقا من اختصاص ديوان املظامل، حكم احملكمة اإلدارية مبدينة حائل رقم  - 5
ة حكم احملكمة اإلدارية مبكة املكرم ؛ه 15/4/1437/ق( يف 2180) :ه  املؤيد بقرار االستئناف رقم1435( لعام ق/1113/8)

ه  وكالمها منشور يف جمموعة 143٦/س( لعام 4878/2) :ه  واملؤيد بقرار االستئناف رقم143٦/ق( لعام 14٦0/2رقم )
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واصل صفحاهتا عرب تطبيقات وسائل التَّ خالفني على شهري ابملُ الوزارة ابلتَّ  منها، حيث تقومُ 
ة وعلى نفقة املخالفني ة واسعة االنتشار يف اململكأو عرب الصحف احملليَّ ، االجتماعي

  :يتما أي ،خمالفنَي أجانب ائية اليت نشرهتا الوزارة حبقّ نن األمثلة على األحكام اجلومالشخصية، 
ى حساب املنشور عل( 391٦702٦)  :ة ابلرايض رقماحلكم الصادر عن احملكمة اجلزائيَّ  .1

من العقوابت  ن تقرير عددٍ املتضمّ م 13/٦/2019بتاريخ  (1) الوزارة يف تطبيق )تويرت(
جاري،  التّ سرّت ؛ إلدانتهم مبخالفة التَّ املقيمني يف اململكة اثنني من األجانب ة حبقّ ائيّ ناجل

 ة على نفقة املخالفني. حمليّ  واليت كان منها: نشر احلكم يف صحيفةٍ 
املنشور على ( 4011٦4٦18) :رقم مبحافظة جدةاحلكم الصادر عن احملكمة اجلزائية  .2

ة ائيّ نج ن تقرير عقوابتٍ املتضمّ  م2٦/9/2019بتاريخ  (تويرت)حساب الوزارة يف تطبيق 
واليت   ،جاري التّ املخالفني لنظام مكافحة التسرّت ملكة، قيمني يف املَ املُ األجانب  أحد حبقّ 

 . نيعلى نفقة املخالف تنيحمليّ  تنيكان منها: نشر احلكم يف صحيف
املنشور على حساب ( 39473708) :رقم  بعرعرة احلكم الصادر عن احملكمة اجلزائيَّ  .3

 أحد ة حبقّ ائيّ نج ن تقرير عقوابتٍ املتضمّ م 5/2019/ 2بتاريخ  (تويرت)الوزارة يف تطبيق 
جاري واليت كان منها:  التِّ سرتم املخالفني لنظام مكافحة التَّ  املقيمني يف اململكة، األجانب

 على نفقة املخالفني.  ةٍ حمليّ  نشر احلكم يف صحيفةٍ 
نفس  املنّظم السعودي قد أخذ ابلعقوابت املعنوية اليت متسّ  فإنّ  ،وخالصة القول

املعاقبة مبوجبها على املواطنني وعلى  أو املخالف ومعنوايته ومشاعره دون جسده، وأقرّ  ،اجلاين
ا تستوجب مثل هذا النوع من أنواع العقوبة، وطبقتها األجانب يف بعض احلاالت اليت رأى أهنّ 

ق ا يتعلّ ة )ديوان املظامل( فيماإلداريذلك احملاكم  يفاحملاكم اجلزائية التابعة لوزارة العدل، وسبقها 
 معنا يف كما تبنّي عندما كانت داخلة ضمن اختصاصاهتا    التجاريّ والتسرّت  مبخالفات الغشّ 

ق جبرائم الرشوة،  ة عن طريق وزارة الداخلية فيما يتعلّ ائيَّ ناألحكام اجل تِ رَ شِ ابق، ونُ القريب السَّ 
ة يف نظمة التجاريّ لأل جارة واالستثمار فيما هو داخل حتت اختصاصها من خمالفاتٍ ووزارة التِّ 
 .   اململكة

  
 

الدوائر اجلزائية من الديوان إىل  ات مؤخرً خَ لِ (، وقد سُ 32٦و2/311ه  )جزائي1437األحكام واملبادئ اجلزائية لديوان املظامل لعام 
 ه . 11/٦/1437( يف 2104/19/37) :رة العدل بقرار اجمللس األعلى للقضاء رقماحملاكم اجلزائية التابعة لوزا

والذي يتم فيه نشر خمالفات الغش والتسرت التجاري هو:  ،حساب وزارة التجارة واالستثمار على "تويرت" - 1
(@saudiMCI) 
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  :ألجنيباب ةاألموال اخلاصّ  العقوابت اليت متسّ : الفرع الثاين
َته من مجيع اأَلشياءجاء يف لسان العرب ، ويف  ،: "املاُل: معروف ما َمَلك  واجلمُع: أم َوال 

احلديث: هنى عن ِإضاعة املال، قيل: أَراد به احليوان َأي حُي َسن ِإليه وال يُهَمل، وقيل: ِإضاعتُه 
راف وِإن كوما ال حيبّ  ،وِإنفاقه يف احلرام واملعاصي ان يف َحالٍل ه هللا، وقيل: أَراد به التبذير واإِلس 

  .(1) ُمباح"
ما له قيمة، ويُ ل َزُم ُمت ِلُفُه بضمانه" وهذا املعىن هو  "كلّ هو:  الُفقهاءعند مجهور و 

 . (2) ملال فيها هو كل ماله قيمة ماليةاملأخوذ به يف األنظمة احلديثة، فا

لإلنسان مّا يصّح  انفعٍ  ، وهو كل شيءٍ (3) يءظام هو: احلّق الذي يَرُِد على الشّ ويف النّ 
فت الفقرة الثامنة من املادة األوىل من ، كما عرّ (4) للحقوق به دون غريه ويكون حماًل  أن  يستأثر

ا )األصول أو املوارد نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله يف اململكة األموال على أهنّ 
سواء أكانت مادية  -امتالكها، أو طريقة أو نوعها ،االقتصادية أو املمتلكات أاي  كانت قيمتها

والواثئق والصكوك واملستندات  -أم غري ملموسة ملموسةٍ  ،أم غري منقولة منقولةٍ  ةٍ أم غري ماديّ 
 ،أكانت داخل اململكة أم خارجها واحلواالت وخطاابت االعتماد أاي  كان شكلها؛ سواءً 

أو  ةٍ على ملكيّ  املصرفية اليت تدلّ  ئتماانتأو الرقمية، واال ،ظم اإللكرتونية ويشمل ذلك النّ 
ة فوائد أو أرابح أو مداخيل ة، أو أيّ ة واملاليّ فيها، وكذلك مجيع أنواع األوراق التجاريّ  مصلحةٍ 

رات دَّ املادة األوىل من نظام مكافحة املخَ  افتها أيضً أخرى تنتج من هذه األموال( كما عرّ 
ة أو أو غري منقولة، ماديّ  ،كان نوعها، منقولة  صول أاي  ا )األرات العقلية يف اململكة على أهنّ واملؤثِّ 

 ق هبا(.متعلّ  حقّ  ك تلك األصول أو أيّ غري ذلك، واملستندات أو الصكوك اليت تثبت متلّ 
ته ذمّ  ومتسّ  ،د نظامه املايلوهتدّ  ،مال اجلاين يبُ صِ والعقوبة املالية هي: العقوابت اليت تُ  

ا: "إنقاص الدكتور أمحد فتحي هبنسي أهنّ  اأيضً فها ، وقد عرّ (5) والغرامة واملصادرةية املالية، كالدّ 
 . (٦) على اجلرمية" رضه القانون عقاابً للمال، يف

 

 (.٦3٦-11/٦35مادة "مول" ) - 1
 (. 42-4/41) ، مرجع سابق:لزحيليوهبة اوقد خالف اإلمام أبو حنيفة اجلمهور يف تعريفه للمال، الفقه اإلسالمي وأدلته ل - 2
 . 8/٦م، 19٦7 ،بريوت، حياء الرتاثإالوسيط يف شرح القانون املدين للسنهوري )حق امللكية(، دار  - 3
 . 5، ص3م، ط1943 ،اهرةالق، األموال حملمد كامل مرسي، مطبعة االعتماد - 4
 . 284زكي شناق، مرجع سابق ص ؛(1/512) ، مرجع سابق:عودة - 5
 . 212العقوبة يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق ص - ٦
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 اًل مطوّ  يف كتابه )الطرق احلكمية( فصاًل  -محه هللا تعاىلر - ص اإلمام ابن القيموقد خصّ 
أصحابه رضوان هللا عليهم،  لِ ع  ، وفِ  ِتهِ يف سنّ ة املاليّ  تعزير ابلعقوابة التّ يف بيان مشروعيّ 

 مخسة عشر مثااًل  -رمحه هللا -العقوبة اآلخذين بشرعيتها، وأورددين هلذه ة املؤيّ ومذاهب األئمّ 
من  عزير ابلعقوبة املالية، منها: حتريق متاع من يستويل على شيءٍ هبا على جواز التّ  استدلّ 

ذلك من األمثلة اليت  ه، وغري بطرحِ  هبِ الذّ  خاتِ  البسَ   هُ رُ الغنيمة قبل قسمتها، ومنها أم  
 .     (1) يف كتابه -رمحه هللا -استند عليها
ناية على النفس أو  املال الواجب ابجل : "يية، وهعقوبة الدّ  :ةقوابت املاليَّ ل أنواع العُ وأوّ 

ِبالف عقوبيت الغرامة  ةللمصلحة اخلاصّ  اشرعً  رة  مقرّ  عقوبة   يةوالدّ ، (2) ما يف حكمها"
، أو عتداء على ما دون النفساالجرائم عليه يف  للمجنِّ  ةر قرّ م -يةأي: الدّ  -فهي ؛واملصادرة

ثرها على ألتخفيف وطأة اجلرمية و  مايل   وض  يف جرمية االعتداء على النفس، وهي عِ ملن يعوهلم 
حياة   لضمان مه اليومية، أو من يعوهلطتُ أنشِ  لَ عطّ تَ وت َ  االقتصاديّ  هُ نُ م  ر أَ يتأثّ اجملن عليه؛ حت ال 

 . (3) كرمية هلم بعد موت عائلهم
اجلناة األجانب يف جرائم االعتداء على  أخذ القضاء السعودي هبذه العقوبة ضدّ وقد 

 ة  قضائيّ  هم أحكام  ، وصدرت حبقّ (5) النفس ، ويف جرائم االعتداء على ما دون(4) النفس
 أوجبت عليهم دفعها ملستحقيها. 

م على اجلاين بدفعه كَ من املال حيُ  مبلغ   واثين أنواع العقوابت املالية: الغرامة، وهي:
هلا أن ختضع ملبدأ  البدّ كان   ،ةً ائيّ نج ، والغرامة ابعتبارها عقوبةً (٦)  تعزيرية خلزانة الدولة كعقوبةٍ 

ال فوعلى احلاالت اليت توجبها وعلى مقدارها، ابتداًء، م عليها املنظّ  صَّ نُ أن ي َ  ة، إذ البدّ الشرعيّ 

 

 وما بعدها.  ٦88فصل " التعزير ابلعقوابت املالية" ص - 1
 (. ٦/298وهبة الزحيلي، مرجع سابق ) - 2
 .117حرتازيَّة يف اململكة لنهاد عباس، مرجع سابق صالعقوبة اجلنائيَّة والتَّدابري اال - 3
 :ه  الصادر عن حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية على القضية رقم17/1/1435( يف 35118170) :القرار رقم - 4
القضية ذات  ؛(10/134ه ، )1435( على جمموعة األحكام القضائية لعام 720) :( منشور ابلرقم التسلسلي33283844)
   ، وكالمها من املرجع السابق.(725) :القضية ذات الرقم التسلسلي؛ (721) :قم التسلسليالر 
 :رقم ه  الصادر عن حمكمة االستئناف ابملنطقة الشرقية على القضية15/3/1435( يف 35179847)رقم: القرار  - 5
 (.10/2٦1ه ، )1435لعام  ( على جمموعة األحكام القضائية745) :( منشور ابلرقم التسلسلي3247259٦)
 .3٦9لعّوا، مرجع سابق صا - ٦
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ع هلا، كما ال جيوز هلا احلكم بزايدة مقدارها املشرّ  جيوز للمحكمة أن حتكم هبا مع انتفاء النصّ 
 . (1) قصان فيهو النّ أ اد نظامً احملدّ 

ما  :م السعودي بعقوبة الغرامة يف العديد من األنظمة اجلنائية، ومنهااملنظّ وقد أخذ 
أو وعد هبا ومل تقبل  ،)من عرض رشوةً أنَّ ت عليه املادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة نصّ 

مليون رايل أو إبحدى  نال تزيد ع غرامةٍ جن مدة ال تتجاوز عشر سنوات، و منه يعاقب ابلسِّ 
الفقرة األوىل من املادة السادسة من نظام مكافحة  ات عليه أيضً هاتني العقوبتني( وما نصّ 

 مائةِ  نال تزيد ع ماليةٍ  سنتني، وبغرامةٍ  نال تزيد عَ  ةً )يعاقب ابلسجن مدّ  أنَّهُ  جرمية التحرش
ت عليه  وكذلك ما نصّ  ش(من ارتكب جرمية حترم  قوبتني؛ كلّ ألف رايل، أو إبحدى هاتني العُ 

ة يف اململكة اليت ائيَّ نة، وغريه من األنظمة اجلاملادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتيَّ 
 ت على عقوبة الغرامة.  نصّ 

السعودي األجانَب على أرض اململكة ابلغرامة، إذا ما  اجلنائيّ  القضاءُ  عاقبُ يُ كما 
د ذلك، هم، فقد صدر عنه العديد من األحكام اليت تؤكّ تقرير هذه العقوبة حبقِّ  ااستحقوا نظامً 

 ابرتكاب جرمية معلوماتية، وثبتَ  مَ هتمِ على أرض اململكة اُ  مقيمٍ  أجنيبٍّ  واليت منها ما صدر حبقّ 
عن ما صدر  اومن ذلك أيضً  له اجن واجللد والغرامة تعزيرً عليه ابلسَّ  مَ كِ حُ ف ،به مَ اهتمِ ه ما حبقّ 

َم بتهريب مادة احلشيش املخدّ  أجنيبٍّ  القضاء يف اململكة ضدّ  ر من إحدى الدول اجملاورة إىل اهتِم
سنة،   15 ن ملدةسجل ابُحِكَم عليه فته مبا اهّتَُم به، إدان احملكمة  ىثبت لدداخل اململكة، و 

مبلغ مائة ألف رايل غرامة تؤول للخزينة العامة للدولة،   هتغرميو ، (2) جلدة 1500وجلده 
 .(3) ه عن البالدإبعادو 

فها املنظم ، وقد عرّ ا النوع الثالث من أنواع العقوابت املالية فهي: عقوبة املصادرةأمّ 
قضائي،  ة الدولة حبكمٍ منها إىل ملكيّ  أو جزءٍ  أو أموالٍ  ا: ادخال أشياءٍ السعودي على أهنّ 

، كما عرفها يف موضع آخر على أهنا: "التجريد (4) ابجلرمية، أو لكوهنا متحصلة عنهالصلتها 

 

 .285زكي شناق، مرجع سابق ص - 1
 :مكة املكرمة على القضية رقممبنطقة ه ، الصادر عن حمكمة االستئناف 2/1/1435( يف 35102408) :رقم القرار - 2
 (. 11/10٦ه )1435( على جمموعة األحكام القضائية لعام 822) :املنشور ابلرقم التسلسلي ،(3492328)
 :عسري على القضية رقممبنطقة ه ، الصادر عن حمكمة االستئناف 29/7/1435( يف 3533458٦) :القرار رقم - 3
 (.11/447ه ، )1435( على جمموعة األحكام القضائية لعام 895) :( املنشور ابلرقم التسلسلي3415289)
 األوىل من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.  :املادة - 4
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 قضائيٍّ  أو متحصالت اجلرمية أو الوسائط؛ بناًء على حكمٍ  ،ائمان من األموالواحلرمان الدّ 
 . (1)خمتصة"  من حمكمةٍ  صادرٍ 

ة، يف األنظمة اجلنائيَّ  املنظم يف اململكة على هذه العقوبة يف أكثر من موضعٍ  وقد نصّ 
ت عليه املادة الثالثة عشر من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية )مع عدم اإلخالل منها: ما نصّ 

حبقوق حسن النية، جيوز احلكم مبصادرة األجهزة، أو الربامج، أو الوسائل املستخدمة يف 
ت لة منها..( كما نصّ ن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام، أو األموال احملصّ م ارتكاب أيّ 

املادة الثامنة واخلمسون من نظام مكافحة اإلرهاب ومتويله على )مع عدم اإلخالل حبقوق الغري 
بصرف النظر عّما إذا كانت يف حيازة أو ملكية اجلاين أو  -قضائيٍّ  ادر حبكمٍ صَ ة، يُ احلسن النيّ 

 :يتما أيَ  -آخر طرف
ر منها ما يعادل ادَ صَ فيُ  مشروعةٍ  اكتسبت من مصادرَ  الت، فإن اختلطت أبموالٍ املتحصّ  -1

 رة هلا.القيمة املقدّ 
 الوسائط.     -2
ت الستخدامها دَّ عِ يت أُ ظام أو الّ من اجلرائم املنصوص عليها يف النّ  األموال املرتبطة أبيّ  -3

 فيها(

، من النظام اجلزائي اخلاص بتزييف النقود ةَ املادة احلادية عشر  ات عليه أيضً وما نصّ 
دة وكافة األدوات واملواد املستعملة يف فة واملقلّ قود املزيّ ر مجيع النّ صادَ ط وتُ ضبَ )تُ  وتقليدها أنَّهُ 

 هلا أيّ  ع مقابل  دفَ م إىل مؤسسة النقد العريب السعودي، وال يُ سلَّ وتُ  ،لة عنهااجلرمية أو املتحصّ 
  . (2)من األحوال(  ة حالٍ عنها أبيّ  تعويضٍ 
حق األجانب يف وقضت هبا  ،يف اململكة بعقوبة املصادرةة املختصّ كما أخذت احملاكم  

ني، اهّتمُهَما أجنبيّ  ضدّ حائل املدعي العام مبنطقة ما أقامه املقيمني على أرضها، ومن ذلك 
 ى احملكمة العامةثبت لدقد و ، ن أنفسهنع ومراودهتنّ  وهتديدهنّ  ،من الفتيات اببتزاز عددٍ 

سنوات،  7 :ل بسجنه ملدةى عليه األوّ عَ كما حكمت على املدّ   ،ا بهمَ ما مبا اهتمِ إدانتهحبائل 
، ومبصادرة جهاز اجلوال املستخدم يف اجلرمية وإتالفه، كما اتٍ فرقتَ م جلدةٍ  800وجبلده 

مبنطقة  احلكم من حمكمة االستئناف قَ دِّ ، وصُ جلدةً  ٦0 :ى عليه الثاينعَ حكمت جبلد املدّ 
 

 من املادة األوىل من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله. 12الفقرة:  - 1
 :لتصبح ابلنص املذكور ابملرسوم امللكي رقم ؛لت هذه املادةدِّ ه ، وعُ 20/7/1379( يف 12) :صدر ابملرسوم امللكي رقم - 2
 ه .  5/11/1382( يف 53)
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مبنطقة مكة املكرمة من يابة العامة فرع النِّ به املدعي العام ما أقامَ  اومن ذلك أيضً ، (1) حائل
على سبيل الرشوة ملوظف  مايلٍّ  مبلغٍ  ضعر ه فيها بمَ اهتَّ يف اململكة،  مقيمٍ  أجنيبٍّ  ضدّ دعوى 

وأدانته احملكمة  ،إليه بَ سِ نُ ا هم مباملتَّ  ه، فأقرّ علي احنات مقابل عدم حترير خمالفةٍ ميزان الشّ 
 ذلك ابلسجن والغرامة، مع لىابرتكاب جرمية الرشوة، وعاقبته ع ة مبنطقة مكة املكرمةاإلداريّ 

 .(2) شوةمصادرة مبلغ الرّ 
رة عزيرية املالية املقرّ من العقوابت التَّ  عقوبيت الغرامة واملصادرة : إنَّ وخالصة القول 

ل صَّ وحيال ما حيُ املواطنني واألجانب،  حبقّ يف اململكة قها احملاكم واليت تطبّ للمصلحة العامة، 
بعية يف بعض العقوابت من قبيل العقوابت التّ  هذهنة الدولة، وقد تكون اعن طريقها خلز 

احلكم،   عليها يف صكّ  املدان دون اشرتاط النصّ  حبقّ  ذُ فّ ن َ عليها املنظم، إذ ت ُ  احلاالت اليت نصّ 
عليها يف  م على احملكمة أن تنصّ ة اليت أوجب املنظِّ كميليَّ من قبيل العقوابت التّ  قد أتيتكما 

 رّيَ تقريرها يف بعض اجلرائم للسلطة التقديرية للمحكمة املختصة، وخَ  كَ رَ حكمها، حيث ت َ 
 ه.مِ دَ هبا وعَ  كمِ بني احلُ القاضي 

رة ملصلحة اجملن عليه أو ورثته، تدخل يف ماهلم اخلاص وليس يف ا مقرّ ية فإهنّ ا الدّ أمّ 
على ما غري العمد يف القتل شبه العمد واخلطأ، ويف اجلناية  أصلية   خزانة الدولة، وهي عقوبة  

فس وعلى ما دوهنا، للقصاص يف جرائم االعتداء العمد على النّ  بديلة   دون النفس، وعقوبة  
 .  (3) املطالبة به ن له حقّ مّ عنه عفو الأو عند  ،رهحال تعذّ 

  :دان يف دولتهامل   األجنيبّ   حبقّ ة عزيريّ التّ  العقوبة   ة تنفيذ  مدى نظاميّ : الفرع الثالث
يف تنفيذ  الدولةِ  حينها حقم  ، ينشأُ األجنيبِّ  حبقّ  العقوبةَ  املختصةُ  احملكمةُ  رَ قرِّ بعد أن تُ 

 بينه وبني الدولة رابطة   فتنشأُ  هَلا،اخلضوع  ته واجبُ العقوبة احملكوم هبا عليه، كما ينشأ يف ذمّ 
يف تنفيذ العقوبة، ويلتزم األول ابخلضوع هلذا  تنفيذية يكون مبوجبها لألخرية احلقّ  نظامية  

 

ه ، الصادر عن حمكمة االستئناف مبنطقة حائل على القضية رقم 24/٦/1435( يف 35292403) :القرار رقم - 1
 (.11/111ه ، )1435( على جمموعة األحكام القضائية لعام 823) :( منشور ابلرقم التسلسلي34320247)
/س( 2401/2) :ه ، املصادق عليها بقرار االستئناف اإلداري رقم1437/ق( لعام 729/10) :القضية اإلدارية االبتدائية رقم - 2

منشور على جمموعة األحكام واملبادئ اجلزائية لعام  كة املكرمة،مبه  الصادر عن حمكمة االستئناف اإلدارية 2٦/5/1437يف 
 (.  1/391ه  )1437

، ظُر: الّدية يف الشريعة اإلسالمية لبهنسي، دار الشروقة فيها، ينحمال  للتفصيل يف أحكام الّدية، ولالستزاد ثهذا البحليس  - 3
 (.    1/541) :عودة، مرجع سابق؛ 498صالعقوبة أليب زهرة،  ؛ه 1409 ،4القاهرة، ط
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الدولة تنفيذ  نِ مَ ض  إذا مل تَ  د تنظريٍ ولة يف العقاب ميكن أن يصبح جمرّ الدَّ  فتقرير حقّ  ؛التنفيذ
 . (1)  ذلك احلق

بت هبا اجلرمية، كِ داخل إقليم الدولة اليت ارتُ  واألصل يف تنفيذ العقوابت بعمومها أن يتمّ 
إرادة اجملتمع الدويل يف   أنّ ة، إاّل ها املختصَّ مِ حماكِ  عن طريقِ  -التنفيذ  حملم  -ت العقوبةُ رَ رَّ قَ واليت ت َ 

ُر  ديهال  الذي ابلقدراألجنيب وذويه، و على احملكوم عليه  تالعقواببعض أنواع ختفيف وطأة 
منه  ادراكً إ ، و اهلدف احلقيقّي من ورائها، ومبا ال خِيّل أو ميّس بسيادة الدول املكونة لهمعه 

اإلجيايب املقرتن مع قضاء عقوبته للمحكوم عليه، واألثر  فسي واالجتماعيألمهية االستقرار النّ 
فق بعض ية احلميدة، فقد تتّ اإلنساناجلوانب  مسايرةِ ا يف ذلك من مَ يف بلده بني أسرته وذويه، ولِ 

الدول فيما بينها على نقل األجانب احملكوم عليهم بعقوبة السجن من الدولة اليت ارتكب على 
  دان وموطنهِ املُ  جنسيةِ  دولة اإلدانة، إىل دولةِ ى: سمّ عليه فيها، وتُ  مَ كِ أرضها اجلرمية، وحُ 

 ى: دولة التنفيذ.   مّ ساألصلي، وتُ 

إاّل مع العقوابت السالبة للحرية،  تسايرات ال يذا النوع من االتفاقَ مثل ه ظ أنّ الحَ ويُ 
ابت وألّن غريها من العقو  ؛ابعتبارها مّا ميكُن تنفيذُه يف غرِي الدولِة اّليت َحَكَم قضاُؤها هبا

شهري عزيرية يرتبط تنفيذها وأثرُه مبكان وقوع اجلرمية، ومكاِن احلكِم ابلعقاب عليها، كعقوبِة التَّ التَّ 
إذ ال فائدة منها إن ّت التشهرُي خارَج املكاِن الذي َرِغَب فيه املُنّظم  ؛على سبيل املثال اتعزيرً 

عنهما يُؤول إىل خزينة  لُ َتحصَّ إّن ما ي ، حيثُ االّزجَر والّردع، وكعقوبيت الغرامة واملصادرة أيضً 
الدولة اليت أص َدَرت حماِكُمها العقوبة التعزيرية، فال حَمّل لنقِل مكاِن تنفيِذ العقوبِة التعزيريِة غري  

 العقوابت السالبة للحرية.  
 بعقوابتٍ قة بنقل احملكوم عليهم ات الدولية املتعلّ من االتفاقَ  اد عقدت اململكة عددً وق

يف هذا اجملال، ومن تلك  ة اليت رغبت التعاوناألجنبيَّ العربية و من الدول  ة مع عددٍ للحريّ  سالبةٍ 
، (2) م1985عاون القضائي ة للتّ العربيَّ كاتفاقية الرايض دة األطراف،  ت متعدّ ات ما كاناالتفاقَ 

  التعاون لدول اخلليج العربيةلس اتفاقية نقل احملكوم عليهم بعقوابت سالبة للحرية بني دول جمو 

(3) .  
 

 . 1092لسرور، مرجع سابق ص (قسم العام)الالوسيط يف قانون العقوابت  - 1
 م. 11/5/2000م، وصادقت عليها اململكة يف 30/10/1985م، ودخلت حيز النفاذ يف ٦/4/1983يف  لرايضعت ابوق - 2
املوّقع عليها من قبل وزراء الداخلية بدول جملس التعاون اخلليجي: السعودية واإلمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر، يف  - 3

( يف 43)م/ :ت التصديق عليها يف اململكة ابملرسوم امللكي رقم ،ه25/4/1428ة يف مدينة أيب ظيب بدولة اإلمارات العربية املتحد
 ه . 12/5/1428
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حكومة اململكة وإحدى الدول اليت رغبت  ة األطراف، تضمم ومنها ما كانت ثنائيّ 
 ية: تِ ات اآلكاالتفاقَ يف هذا اجملال،  معها التعاون 

للحرية بني حكوميت اململكة العربية السعودية  سالبةٍ  ة نقل احملكوم عليهم بعقوابتٍ اتفاقيّ   .1
 .(1)مجهورية مصر العربية بني و 

اجلمهورية بني ة تسليم املتهمني واحملكوم عليهم بني حكوميت اململكة العربية السعودية و اتفاقيّ  .2
 .(2)اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 

لنقل احملكوم عليهم  السودانمجهورية بني ة بني حكوميت اململكة العربية السعودية و اتفاقيّ  .3
 .(3)للحرية  سالبةٍ  بعقوابتٍ 

نقل  اهلند حول مجهوريةحكومة بني اململكة العربية السعودية و  ةة بني حكوماتفاقيّ  .4
 . (4)األشخاص احملكوم عليهم 

نقل  كازاخستان حولمجهورية  بنيَ ة بني حكوميت اململكة العربية السعودية و اتفاقيّ  .5
 . (5)للحرية  سالبةٍ  األشخاص احملكوم عليهم بعقوابتٍ 

على حرص حكومة اململكة يف التعاون مع اجملتمع الدويل يف هذا الشأن فقد  اوأتكيدً 
  :ته رقمقام مسو وزير الداخلية يف اململكة ابلعرض على الديوان امللكي السعودي بربقيّ 

يف وزارة  دائمةٍ  ه  بشأن طلب املوافقة على تشكيل جلنةٍ 1434/ 27/9اتريخ يف ( ٦1352)
للحرية من مثلني من ذوي الكفاية واالختصاص  سالبةٍ  احملكوم عليهم بعقوابتٍ اخلية لنقل الدَّ 

(، وبدراسة ا)هيئة التحقيق واالدعاء العام سابقً  من وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية والنيابة العامة
( يف 279)  :املوضوع من قبل هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء صدر بشأنه قرار اجمللس املوقر رقم

 : يتن ما أيه  املتضمّ 1435/ ٦/28
جنة الدائمة لنقل احملكوم عليهم ابسم )اللّ  –يف وزارة الداخلية -دائمةٍ  : تشكيل جلنةٍ أوال"

 ية:تلني من ذوي الكفاية واالختصاص من اجلهات اآلللحرية( من مثّ  سالبةٍ  بعقوابتٍ 
 

 ه . 25/10/1430من قبل مسو وزير الداخلية، ومعايل وزير الداخلية املصري يف شرم الشيخ بتاريخ  توقِّع - 1
ّت التوقيع عليها من قبل مسو وزير الداخلية السعودي، ومعايل وزير العدل، حافظ األختام اجلزائري يف مدينة الرايض بتاريخ  - 2
 (.  5585ت//13) :تعميم وزير العدل السعودي رقم ؛ه 1434/٦/3
( يف 4182/ت/13) :تعميم وزير العدل السعودي رقم ؛ه 21/2/1432( يف 14)م/ :صدرت ابملرسوم امللكي رقم - 3

 ه .19/3/1432
( يف 4228/ت/13) :تعميم وزير العدل السعودي رقم ؛ه 14/2/1432( يف 11)م/ :صدرت ابملرسوم امللكي رقم - 4

 ه .23/4/1432
 . ه 17/11/1438( يف 118)م/ :املرسوم امللكي رقم ، وصدر بشأهناه24/1/1438 يفض دينة الرايمباملوقعة  - 5
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  .وزارة الداخلية .1
  .وزارة اخلارجية .2
  .(ا)النيابة العامة حاليً  اسابقً  العامهيئة التحقيق واالدعاء  .3

 هلا.  عنواانً  هذا املقرّ  جنة يف وزارة الداخلية، ويعدّ اللّ  : يكون مقرّ اثنيا

الزمة للقيام واإلمكاانت البشرية واملالية الّ  ،د ابلكوادرزوَّ ويُ  ،هبا خاص   جنة مكتب  ز للّ هَّ : جيُ اثلثا
 بعة. ات املتّ جراءلإل اإليها، وذلك وفقً  ات املوكولةابملهمّ 
 ات اللجنة القيام مبا أييت: : تكون مهمّ رابعا

ة، ات )الثنائيّ فاقَ الزمة إلنفاذ االلتزامات الواردة يف املعاهدات واالتّ الّ  اتجراءاإلاذ اختّ  .1
ة، والرتتيبات اخلاصة للحريّ  سالبةٍ  دة األطراف( املتعلقة بنقل احملكوم عليهم بعقوابتٍ ومتعدّ 
 هبا. 

ة وإعدادها ودراستها وتقدميها واختاذ  للحريّ  سالبةٍ  ي طلبات نقل احملكوم عليهم بعقوابتٍ تلقّ  .2
 ويشمل ذلك طلبات نقل احملكوم عليهم بعقوابتٍ ات يف هذا الشأن، إجراءكل ما يلزم من 

متعددة األطراف( وذلك  و أات )ثنائية ري املشمولة مبعاهدات أو اتفاقَ ة غللحريّ  سالبةٍ 
 . اإىل مبدأ املعاملة ابملثل مت ما كان ذلك مكنً  ااستنادً 

 التنسيق مع اجلهات املعنية داخل اململكة وخارجها يف شأن نقل احملكوم عليهم بعقوابتٍ  .3
 ة.  للحريّ  سالبةٍ 

ة، للحريّ  سالبةٍ  قة بطلبات نقل احملكوم عليهم بعقوابتٍ اإلجابة عن االستفسارات املتعلّ  .4
حيول دون إنفاذ  ما قد يطرأ من عوائق، أو عدم وضوح، أو قصورٍ ملعاجلة وتقدمي املقرتحات 

 تلك الطلبات.
ول واهليئات واملنظمات الدولية يف الدم  ىتبادل املعلومات واخلربات مع اجلهات املماثلة لد .5

 ة. للحريّ  سالبةٍ  جمال نقل احملكوم عليهم بعقوابتٍ 
 املوكولة إليها.  امهماهتاالستعانة مبن تراه ملباشرة  -ب األمرتطلّ مت  -جنة: للّ خامسا

  .جنة مت تطلب األمرإىل أعمال اللّ  ة جديدةٍ مهمّ  ة: لوزير الداخلية إضافة أيَّ سادسا
 .اهتاهمَّ مُ  جنة من أداءِ لتمكني اللّ  ؛قراراتالالزم من الوزير الداخلية  إصدار: سابعا
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ملا  واالعرتاف بنظامّيته؛ واهتمامه به جراءاإلفيظهر ما سبق قبول اجملتمع الدويل هلذا   
حبيث تتفادى   ،اولدولة اإلدانة أيضً  -سبق ذكرها-للمحكوم عليه عديدةٍ ومصاحل فيه من منافع 

لعقوابت السالبة للحرية، املتمثلة يف نفقات جتهيز أماكنها ا هاتنفيذعند ة ل التكاليف املاديّ حتمّ 
 .   (1)  عاشة احملكوم عليهم وكسوهتم وحنو ذلكإوحراستها، ومصروفات 

يف شأن تسليم ويل مع اجملتمع الدم ومبادرهتا  ملكةِ املَ  حكومةِ  حرصُ  ا أيضً كما يتبنّي 
 هم من قبل حماكمِ رة حبقِّ املقرّ  العقوبةِ  للحرية لدوهلم؛ لتنفيذِ  سالبةٍ  احملكوم عليهم بعقوابتٍ 

عدم العود إىل  لِ سرهم وداخل منظومتهم االجتماعية اليت من شأهنا ترغيبهم جبانب أُ  اململكة
  ارتكاب اجلرمية.

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 .11ص ،ه1432، تنفيذ عقوبة األجانب "نقل تنفيذ عقوبة سجن... إىل بالدهم" لغازي الصبان - 1
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 املطلب الثالث

 األجانب يف اململكة  حبقتنفيذ عقوبة السجن 
ج ن َبس، وهو يف اللغة:  السِّ  نَ جَ ويقال: سَ : السََّجاُن، هُ بُ احِ وصَ ، سِ ب  مكان احلَ املَح 

 :تعاىل ومنه قولها: ُسُجون، هَ عُ ومَج  ، المِ عن الكَ  هُ سَ بَ ، أي: حَ هُ انَ سَ لِ  نَ جَ ه، وسَ سَ بَ ، أي: حَ فالانً 
﴿ۡ ٓ ُعونَّنِّ اۡيَد  ۡمِّمَّ ۡإََِّلَّ َحبُّ

َ
ُنۡأ ج  ِّ ۡٱلس  ِّ  .(1)  (33:)يوسف ﴾إَِّۡل هِِّۖقَاَلَۡرب 

للسجن مبعناه الذي عليه  شاماًل  اأو وصفً  ،امون تعريفً يطلق فقهاُء اإلسالم املتقدّ  ومل  
بقوله: )منع الشخص من اخلروج إىل أشغاله ومهّماته  -رمحه هللا- فه الكاساينعرّ  فقد، اآلن

 .(2) الّدينية واالجتماعية(
ا )ليس هو السجن يف مكان ضيق، وإمنّ  :بقوله -رمحه هللا-  اإلسالمفه شيخُ عرّ كما 

كان بتوكيل   أم مسجدٍ  مأ كان يف بيتٍ   صرف بنفسه، سواءً هو: تعويق الشخص ومنعه من التّ 
فنخلص  ،ه بهاا عّرفيف اجلملة أبكثر مّ  امل يعّرفه غريمه و ، (3) وكيل اخلصم عليه(  منفس اخلصم أ

 غوي له. املعىن االصطالحي للسجن هو ذاته املعىن اللّ  إىل أنّ 

 :اشرعي، فأطلق عليه من منظورٍ  عقوبة السَّج ن رين من اجتهد يف تعريفومن املتأخّ 
 ،كان  احس   ،صرف بنفسهمر الشارع بتعويقه ومنعه من التّ أر على الشخص لعصيانه )اجلزاء املقرّ 

 . (4) ا(و أتديبً أ اأو الفرد إصالحً  ،ملصلحة اجلماعة ،معىن مأ

األنظمة اجلنائية احلديثة يف تسمية العقوبة املعروفة  تفقد اختلف ةٍ نظاميَّ  ومن انحيةٍ 
أربٍع عن  ال تقلّ  ة ملدةٍ ا عقوبة سلب احلريّ هنَّ أن، ففي دولة مصر يُعربَّ عن عقوبة احلبس ج  ابلسَّ 

ال  جن فيطلق على عقوبة سلب احلرية ملدةٍ ا السِّ وال تزيد عن ثالث سنوات، أمّ  ،ساعةً  وعشرين
ويف دولة الكويت يستعمل لفظ احلبس للعقوبة مهما بلغت مدهتا، تقل عن ثالث سنوات، 

ا إن ، أمّ ويف تونس يستعمل لفظ الَسجن للداللة على املدة اليت ال تتجاوز عشر سنوات

 

، 102اح املنري صاملصب ؛1204القاموس احمليط بنفس املادَّة ص ؛1037معجم اللغة العربية املعاصرة، مادة )س ج ن( ص - 1
 (. 3/137ه ، )1399ومقاييس اللغة البن فارس، نشر دار الفكر ابلقاهرة، طبعة عام 

 (. 10/100) :بدائع الصنائع - 2
ابن القيم بذات التعريف دون أن ينسبه لشيخه، واستبدل فيه لفظ السجن  اإلمام كما عرفه؛  35/398 :جمموع الفتاوى - 3

 (.   1/2٦9) :ابحلبس، الطرق احلكمية
 .38ه ، ص1417 ،2طموجباته يف الشريعة اإلسالمية للجريوي، نشر املؤلف، و السجن  - 4
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، ويف اململكة العربية السعودية يُؤَخُذ (1) ةحينها بعقوبة األشغال الشاقّ ى جتاوزت ذلك فتسمّ 
، وتطالب به النيابة العامة ألنظمة اجلنائية وحنوهااه املنظم عند سنّ عرّب به ي، و ابلفِظ الَسجن دائمً 

 يها مصطلح  ل فاوَ دَ تَ ، فلم يُعَرف أو ي ُ كعقوبٍة من بني العقوابِت التعزيرية  ، وتَنِطق به حماكمهاهافي
 سواه.  آخرَ 

، أو تُوقعها اجلهة املختصة ذات الوالية ابلفصل احُيَكم هبا شرعً  ة  تعزيريّ  والسَّج ن عقوبة  
ائية، وقد صدر يف اململكة بشأن السجون وتنظيمها واجلهة املشرفة عليها نظاُم ناجل عوىدّ اليف 

( واتريخ 441) :حيمل الرقمالسجن والتوقيف مبوجب قرار جملس الوزراء املوّقر الذي 
( واتريخ 31)م/ :صديق عليه مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقمه  وتّوج ابلتَّ 1398/٦/8

 ه .  1398/ ٦/21
وجعلتُه من األماكِن  (2) ُتهُ ذي تُنفَُّذ فيه عقوب َ ظامية املكاَن الوقد بّينت نصوصه النِّ 

شراِف عليه للمديريِة  َة اإل، كما أوكلت  مهمّ (3) والصحيّ  اإلداريّ و  اخلاضعِة لإلشراِف القضائيّ 
 ة.  مّ هِ واملقطاعاهتا احليوية  ىحدإ تعدو  (4) وزارة الداخليةلتتبع اليت  ،لسجونالعامة ل

، ابهتمام اجملتمع الدويل ومنظماتهِ حظيت  -حلرية اسالبةً ابعتبارها -وعقوبة السجن
من تقّررت عليه  خمالفتها أو جتاوزها يف حقّ  َوال ،يهايف شأهنا القواعد اليت ال جيوز تعدّ  افسّنو 

م، واملبادئ األساس 1955معاملة السجناء منها القواعد النموذجية الّدنيا يف هذه العقوبة، 
 م، وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون أليّ 1990 تهمملعامل
املتصلة بدور  م، ومبادئ آداب مهنة الطبّ 1988و السجن أمن أشكال االحتجاز  شكلٍ 

املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغريه من السيما األطباء يف محاية ني يِّ املوظفني الصحِّ 
 . م1982أو احلاطّة ابلكرامة  ،و الالإنسانيةأ ،أو العقوبة القاسية ،ضروب املعاملة

عذيب وغريه من ضروب عرض للتّ عالن محاية مجيع األشخاص من التّ إمن ذلك أيًضا و  
 . م1975 أو احلاطّة ابلكرامة ،إنسانيةأو الاّل  ،املعاملة أو العقوبة القاسية

 

 

 . 40صه ، 1427 ،2ط ض،الراي، أليب غدة، مكتبة الرشد.. فقه املعتقالت والسجون - 1
 من نظام السجن والتوقيف.  1: املادة - 2
 .ابقنظام السالمن  5املادة:  - 3
 .سابقنظام النفس المن  3املادة:  - 4
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أو  ،أو العقوبة القاسية ،عذيب وغريه من ضروب املعاملةة مناهضة التّ فاقيّ اتّ منها أيًضا و  
 .(1)  م1984 و املهينةأ ،إنسانية الاّل 

توافقة مع العقل امل -ك اإلعالانت واملعاهدات واالتفاقَات الدوليةواملتأمل يف مجيع تل
مع ما حثّنا عليه دينُنا احلنيُف الذي  جيد أن أهدافها ومساعيها تتماشى -والفطرة السليمة

ذتهُ ا الواقع العملي، فنحن بذلك قد سبقنا مجيع  يفلنا أحكامه نزَّ فإن   هلا، ابالُدان دستورً  ختَّ
 . ، ومحايتهايف صيانة كافة احلقوق واحلرايتاحلديثة التشريعات 
 فيأيتاألجانب يف اململكة  صوصتنفيذ عقوبة السجن ِِب  ِلدراسةِ هذا املطلب  كان  وملا

 : يتلآل النَّحو ىعلعلى ثالثِة أفرٍع،  – تعاىلعون هللابِ  -حبثُُه 
 ة بدخول السجون يف اململكة. ات األجنبيّ فارات والقنصليَّ لي السّ ملمثّ ماح السّ  .1
 . وأتهيلهم جهود الدولة يف إصالح السجناء األجانب .2
 اآلاثر املرتتبة على الفصل بني سجون املواطنني واألجانب.   .3

  :األجنبية بدخول السجون يف اململكة البعثاتلي ماح ملمثّ السّ : الفرع األول

ماح على وجوب السّ م 1955نيا ملعاملة السجناء ت القواعد النموذجية الدّ نصّ 
ول املضيفة إمكانية دخول السجون، وااللتقاء للممثلني املعتمدين لدى األجهزة الرمسية يف الدم 

 .  (2) من رعااي دوهلم املوفدةابلسجناء 

م 19٦3القنصلية م و 19٦1الدبلوماسية للعالقات  فيينّا تااتفاقيبعدها أظهرت  كما
ني بواجباهتم جتاه ني والقنصليِّ قيام املمثلني الدبلوماسيِّ  ضرورةلاجملتمع الدويل  ة استشعارجديّ 

ماح ملمثلي ابلسّ  -أطراف االتفاقيتني  -فاق على التزام الدول رعااي دوهلم، عن طريق االتّ 
ول ومتابعة شؤوهنم أثناء تواجدهم على أراضي الدم  ،رعاايها لوقوف على أحوالاب الدول املوفدة

على وجه اخلصوص؛ حلاجتهم واملوقوفني منهم قوق السجناء ق حباملضيفة بوجه عام، وما يتعلّ 
 ،همحبقّ  خذةِ تّ املُ  اتِ جراءاإل، والسؤال عن أحواهلم وعن من غريهم لالهتمام والرعاية أكثرَ 

 

 م.1984كانون األول/ديسمرب   10يف  (39/4٦) رقم: اعتمدت بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة - 1
ابعتمادها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة  ىواليت أوصمن القواعد الدنيا ...  81من القاعدة:  3-2ت: االفقر  - 2

متوز/يوليو  31( املؤرخ يف 24-جيم )د ٦٦3م، وأقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي بقراريه: 1955ُعقد جبنيف عام  ،اجملرمني
 م.1977أاير/مايو  13( املؤرخ يف ٦2-)د 207٦: م، وَ 1957
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 الهم نظامً تعيني من ميثّ ب هلم ةوتقدمي املساعدتوافقها مع أنظمة الدولة املضيفة،  مدى ومتابعة
 .(1) ب األمر ذلكمت تطلّ  أمام األجهزة القضائية

على  تصادقت و يت انضمّ مع النداءات الدولية، ولكون اململكة من الدول ال ايً ومتشّ 
ة، فقد صدر عن وزارة الداخلية العديد من ة والقنصليَّ للعالقات الدبلوماسيَّ  فيينّااتفاقييت 
ة املتواجدة لي البعثات األجنبيّ ماح ملمثّ السّ على  دتأكّ نظيمات والتعليمات اليت التّ و القرارات 

املسبق مع وزارة جون، عن طريق التنسيق على أرض اململكة بزايرة رعاايها املوقوفني يف السم 
اغبني يف زايرة رعااي دولتهم يف السجون جانب الرّ لني األاملمثّ  وحتديد أمساء اخلارجية السعودية

من  قة  مصدّ  رمسية   ، وتصدر هلم مستندات  ةظاميّ النِّ  اتجراءاإلعلى الدوام، وتستكمل معهم 
زالء ومقابلة النّ  ،هلم الدخول للمؤسسات العقابية وتتيحُ  ،ما يثبت هويتهم حتملُ  ،وزارة اخلارجية

 .(2) دوهلم رعاايمن 

يف  أو املوقوف األجنيبّ  ،جنيماح ألسرة السَّ على السّ السابقة عليمات دت التَّ كما أكّ 
قيم  ت أسرته تكان  ايرة إذاات الزِّ إجراءيف  األجنيبأو  ،بني املواطن ودون تفريقٍ  ،اململكة بزايرته

إن كان  ى،خرَ وأُ  بني فرتةٍ إىل البالد لزايرة قريبهم فرصة القدوم  اهل احُ تَ فت ُ  ،اململكةخارج 
  لة. ات املطوّ من ذوي احملكوميّ م هُ سجين ُ 

 ونَ حُ نَ ميُ ن فقط مّ شخاص أ مخسةِ  عددُ  ةٍ أجنبيّ  بعثةٍ  لكلّ  تاحُ وقد كان يف السابق يُ 
سم تنظيمات أخرى تتّ تت بوزارة الداخلية أ  أنّ ، إاّل (3) ةللقيام هبذه املهم ةزمصرحيات الاّل التّ 

ايرة إىل  ة دول العامل، حيث رفعت عدد املسموح هلم ابلزّ إجيادها يف غالبيّ  ابملرونة اليت رمبا قلّ 
وزارة بط بينها وبني ة على ضرورة الرّ دت بعد تنسيقها مع وزارة اخلارجيَّ كّ أ، كما مثانية أشخاصٍ 

وتطويره ابلشكل الذي يكفل سرعة وصول  ،اوالبعثات األجنبية يف اململكة إلكرتوني   ،ةاخلارجيَّ 
ي طلبات البعثات لزايرة السجناء األجانب املعلومة جلميع األطراف، ويسّهل من عملية تلقّ 

 ،هبايف اململكة ة د كافة األجهزة األمنيَّ نظيمات على ضرورة تقيّ دت التَّ ، كما شدّ تمني لدوهلمنامل
ات تنسيق لتسهيل عمليَّ  ؛ة هباوتزويد وزارة اخلارجيَّ  ،من منسوبيهم صالٍ اط اتّ بّ وتعيني ضُ 

 . (4) راتالزايّ 
 

 م. 19٦3من اتفاقية فييّنا  5لفقرة )ط( من املادة: ا ؛م19٦1من اتفاقية فييّنا  3ادة: الفقرة )ب( من امل - 1
 ه .  8/3/140٦يف  (18/1237) :رقم ه ، وتعميَمه الربقي14/1/1405يف  (210) تعميم مسو وزير الداخلية رقم: - 2
 ،ه27/5/1433( يف 37104) :الوزارة رقم ه  املعمم مبوجب تعميم18/5/1433( يف 5٦559) :قرار وزارة الداخلية رقم - 3

 بشأن تنظيم زايرات مثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية لرعاايهم املسجونني يف اململكة. 
 ه  21/11/1435( يف 134٦4٦) :تعميم مسو وزير الداخلية رقم - 4
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ل البعثة األجنبية إبشعار إدارة السجن يقوم مثّ  ،كافٍ  وقبل موعد الزايرة بوقتٍ 
جتهيزه وإحضاره للمكان املخصص  لألخرية  يتسىّن حّت  ؛مبعلومات السجني املطلوب زايرته

قاء يف مكتب مدير السجن أو يف أحد املكاتب ما يكون اللّ  املقابلة مندوب البعثة، وغالبً 
دت على دت وشدّ اليت أكّ ، أو القنصلي ة اليت تتوافق مع مكانة املندوب الدبلوماسياإلداريّ 

 .(1) علّوها االتفاقيات الدولية
يف  وأظهرها ة للسجناء األجانبمصداقية احلماية اجلنائيَّ ة عن ومن أكثر الصور املعربّ 

تسهيل عميلة فتح ترمجة توجيهات القيادة بمن  هااململكة، ما قامت به اجلهات احلكومية في
سهل ، حبيث يؤالءصة هلمكاتب دائمة ملمثلي البعثات األجنبية داخل السجون الكبرية املخصّ 

ي املعلومات ومتابعة أحواهلم وتلقّ من رعااي دوهلم، مسجونني عليهم مقابلة من يرغبون من 
 . (2)  زمة عن قضاايهمالاّل 

 مسايرةِ ما سبق حرص واهتمام حكومة اململكة العربية السعودية على  فيظهر من كلّ 
ن، وأتكيد القيادات املسؤولة ة هبذا الشأات الدولية املعنيّ ات العاملية واملعاهدات واالتفاقَ النداء

ام ابلتنظيمات والتعليمات د التّ واملشرفة على أجهزهتا املعنية إبنفاذ األنظمة العقابية على التقيّ 
اليت من شأهنا أن تصون كرامة السجناء األجانب، وحتفظ حقوقهم اليت محلتها الدولة على 

ي مع موجبها، وتدحض املزاعم مشّ ات الدولية والتعلى املعاهدات واالتفاقعاتقها بتصديقها 
 واألصوات اليت تزعم انتهاك حقوق هذه الفئة، وغريهم من مواطن الدولة. 

 :وأتهيلهم جناء األجانبالسّ  إصالح  : الفرع الثاين
 لإلصالح والتهذيب إاّل  ودورٍ  اتٍ كمؤسس  ظرة اليت اعتربت السجونمل يصل العامل للنّ 

صور االنتقام وطرق  أبشدّ  بعد أن ذاقت اجملتمعات القدمية ويالت تلك األماكن ،امؤخرً 
نظيمات واالتفاقيات اليت تعىن أبولئك تمع الدويل يركض وراء تشريع التَّ ، فصار اجملعذيبالتَّ 

األوضاع واملعايري  قلّ أالقواعد واملبادئ اليت حتّدد  وتسنّ املعزولني عن العامل خلف القضبان، 

 

 . 329ص ، مرجع سابقاإلجراءات اجلنائية يف اململكة البن ظفري ؛989ص مرجع سابق جلريوي،ا - 1
ويشهد الواقع العملي وامليداين على التواجد الّدائم ملمثّلي البعثات األجنبية يف السجون املخّصصة لألجانب يف منطقة مكة  - 2

للخدمات العاّمة ابلشميسي  امركزً  -الداخليةابلتعاون مع وزارة -املكرمة على وجه الّتحديد، حيث خّصصت وزارة املالية السعودية 
)الشميسي: منطقة متوسطة بني مدينيت جدة ومكة املكرمة( يضّم إدارة اإلبعاد ابملنطقة وإدارة متابعة الوافدين ابملنطقة، وإدارة  

  السجن اجلنائي العام املخّصص لألجانب املوقوفني واحملكوم عليهم من غالبية مدن وحمافظات املنطقة.  
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ألرقى أساليب علم العقاب  اة طبقً ير املؤسسات العقابيَّ دِ م وتُ ، وتنظّ تهمملعامل اولة إنساني  املقب
 . (1) ، َومارساتِهِ احلديث

  - رضوان هللا عليهم -خلفاءان الراشدين  إاّل أنّ  ،اعّدوه وأمسوه حديثً كانوا قد إن  و 
قوه يف وطبّ  وهرفُ عَ قد  -رمحهم هللا أمجعني  - ن من بعدهمو مُ املسلمني املتقدّ  أمورِ  ووالةُ  وفقهاءُ 

اير، كما كان بعضهم  عة من الدّ ا كان يّتصف ابلسّ حني كانوا جيعلون أماكن احلبس مّ زماهنم، 
نا، وبعضهم اآلخر جيعُلها على أطراف املدينة أو يّتخذ من إحدى أطراف قصره أو بيته ِسج  

يل عن النهار، فكان تصميم أماكن وميّيز اللّ  قريبة من أسوارها، فَيسَمع من بداخلها األذان
 ، حيُث احلجراتُ اللهيئة العمرانية اليت تستهوي العرب عمومً  االحتجاز يف عصورهم مقارابً 

  .(2) زالء احلّر والربد الشديدينا األروقة اليت تقي النّ وهَ لُ ع  اليت ت َ  واملرافقُ 
ة والعملية يف تنفيذ العقوابت فلسفتهم الفنيّ  إبرازُ  :عنهم لَ قِ ونُ  يَ وِ ما رُ من شأن وكان 

 نكيلِ والتَّ  التعذيبِ  دَ دع والزجر، وليس جمرّ والرّ اإلصالح  هاهم منهدفة بعمومها، إذ كان التعزيريَّ 
العقابية يف السجون  اهتمإجراءهتم و معامالعموم يف ة، وكان ذلك يَّ اإلنسانمن الكرامة  واحلطّ 
 .  (3) وغريها

ت به ، حيث أخذت مبا جاءني  يَ ن َ س  احلال عند احلديث عن دولٍة مجعِت احلُ وكيف هي 
ريع اإلسالمّي  مقاصد حبكم ارتباطها الدستوري  ؛ةعزيريَّ لعقوبة التَّ ايف تطبيق  وفنٍّ  من فلسفةٍ التَّش 

اندى به ما ، مث توافقت مع ها وانتهاجها لقواعدها عند سّن مجيع التنظيماتالوثيق أبحكام
هتم على سبيل بوا حرايّ لِ من ضرورة تقنني وتنظيم قواعد التعامل مع من سُ  ارً املنادون مؤخَّ 

 ا يؤكد حرص، مّ (4)من أقدم األنظمة يف اململكة هو نظام السجن والتوقيف  ، فنجد أنّ العقاب
 وحراستها هلم.  ،ا على تنظيم أحوال السجون وأوضاع نزالئها، واحرتام حقوقهمقيادهت

 متعلقةٍ  واعتىن به من حقوٍق وضماانتٍ  جن والتوقيف يف اململكةالسِّ  صانه نظام اومّ 
 :    يتما أي –مواطنني وأجانب  –جناء بعمومهممبجال أتهيل وإصالح السّ 

 

املوسوعة (؛ 51-5/50) م،1971 ،3ط ،بريوت، وجدي، دار الفكرمد حملالرابع عشر إىل العشرين  دائرة معارف القرن - 1
 .  1818صه ، 1431 ،1بريوت، ط، املكتبة العصرية ،العربية امليسرة لغرابل، نشر شركة أبناء شريف األنصاري

 .بتصرف، 325أبو غدة، مرجع سابق ص - 2
)ال تدعّن أحًدا يف سجونكم من املسلمني يف واثٍق ال يستطيع أن  :ُروَي عن االمام عمر بن عبد العزيز رمحه هللا، أنه كتب - 3

كتاب   ،اخل( ..بدم، وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم يف طعامهم وأدمهم مطلوابً  يصلي قائما، وال تبيُُتّ يف قيٍد إاّل رجاًل 
 .   150ص ه،1399، بريوت، اخلراج للقاضي أبو يوسف، دار املعرفة

 ه . 21/٦/1398( يف 31)م/ :رسوم امللكي رقمحيث صدر ابمل - 4
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  ، أعلى للسجون اة بقرار يصدره جملسً ئ وزير الداخليَّ نشِ )يُ  أنَّهُ ت عليه املادة السادسة ما نصّ  .1
ق اهلدف راسات اخلاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على حنو حيقّ الدِّ  إجراءته تكون مهمّ 

عن اقرتاح وسائل مكافحة  وذلك فضاًل  ،ة يف تقومي احملكوم عليهممنها، وجيعلها أكثر فعاليّ 
ق الصاحل العام يف هذا اجملال، وخيتار وزير الداخلية أعضاء وكل ما حيقّ  ،اجلنوح والعود

 .التخصصات املختلفة(اجمللس من ذوي 
جون ودور التوقيف أن تكفل )جيب على إدارات السم  أنَّهُ  ة عشربعت عليه املادة الساما نصّ  .2

ئ  يِّ وأن هتُ  ،ةة اإلسالميَّ وقيف على إقامة شعائره الدينيَّ أو دار التَّ  ،حمافظة املسلم يف السجن
عاة أو أكثر من الدّ  وقيف مرشد  للتَّ  أو دارٍ  سجنٍ  ويكون لكلّ ، زمة ألدائهاله الوسائل الاّل 

ومراقبة أدائهم   ،هم على الفضيلةوحثّ  ،فوساملتخصصني يف الدعوة إىل هللا وهداية النم 
على  ،فسيةأو أكثر يف العلوم االجتماعية والنّ  ،خصائي  إكما يكون له   ،لشعائرهم الدينية 

   .(ئحة التنفيذيةنه الاّل الوجه الذي تبيّ 
فاق مع اجلهات املختصة تضع وزارة الداخلية ابالتّ املادة الثامنة عشر )ت عليه ما نصّ  .3

د ، وحتدِّ التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف مناهجَ  ،ولة عن التعليم والتوعيةؤ املس
ات االمتحاانت ابلنسبة للمسجونني واملوقوفني يف املراحل إجراءة قواعد و ئحة التنفيذيّ الاّل 

ة ة وعلميّ دينيّ  احتوي كتبً  للتوقيف مكتبة   ودارٍ  سجنٍ  أ يف كلّ نشَ فة، وتَ الدراسية املختل
ليستفيد منها املسجونون واملوقوفون يف أوقات فراغهم، ويسمح للمسجونني ؛ وأخالقية

ملا  اوذلك وفقً  ،على نفقتهم اخلاصة تٍ أو جماّل  أو صحفٍ  واملوقوفني ابستحضار كتبٍ 
   .التنفيذية(ئحة ره الاّل تقرّ 

حرُص املنظم وأتكيده على العناية ابلسجناء، والعمل على تقومي سلوكهم  افيظهر جلي  
قة إليهم عن طريق إدماجهم مع وغرس كراهية اجلرمية ودوافعها وحمفزاهتا يف نفوسهم، وإعادة الثّ 

م من زايرهتم اجملتمع، وتعليمهم ما ينفعهم، وتسهيل عملية التواصل معهم ومتكني أسرهم وعوائله
  لعمرة وفريضة احلجا واجللوس معهم، ومحلهم إىل ما يهّذب ويقّوم معتقداهتم كتسهيل أدائهم 

  اوجعلهم أفرادً  ،التأثري عليهم إجياابً ، وحنو ذلك من األمور اليت من شأهنا (1) أثناء فرتة سجنهم
    صاحلني يف جمتمعاهتم. 

 

 اسجينً  50محلة إصالحية غري مسبوقة ضمن برانمج "ثقة" الذي نظمته املديرية العامة للسجون يف اململكة، وقد استفاد منه  - 1
ء اخلرب املنشور ه ، هبدف إعادة أتهيلهم قبل عودهتم إىل اجملتمع كما جا1440من ذويهم خالل موسم حج عام  افردً  32يرافقهم 

 ه ، على موقعهم الرمسي:12/12/1440عرب املركز اإلعالمي للمديرية العامة للسجون يف اململكة بتاريخ 
https://www.pgd.gov.sa/Pages/Default.aspx 

https://www.pgd.gov.sa/Pages/Default.aspx
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 :الفصل بني سجون املواطنني واألجانباآلاثر املرتتبة على : الفرع الثالث
)لوزير  أنَّهُ  أ( من املادة الرابعة من نظام السجن والتوقيف يف اململكة على)ت الفقرة نصّ 

، فقد أعطى املنظم (1) (..ةالداخلية أن أيمر بتنفيذ سجن األجانب وتوقيفهم يف أماكن خاصّ 
 ذا ما صدرت حبقّ إ لوزير الداخلية أبن أيمر بتنفيذ عقوبة السجن  الحيةَ الصّ  مبوجب هذا النصّ 

 لألجانب دون املواطنني.   صٍ خمصّ  يف مكانٍ  أجنيبٍّ 
ألجانب، حت وان املواطنني و على عدم الفصل بني سج اوكان العمل يف اململكة سائرً 

مدير وزير الداخلية على ما اقرتحه عليه  م الذي صدرت فيه موافقة مسوّ 2018بداايت العام 
 لِ ، من إعادة تصنيف السجناء وهيكلة إدارات السجون، وفص  (2) عام السجون يف اململكة

ة مبتابعة  لإلدارات املعنيّ  جماورةً  صة، حبيث تكونُ يف أماكن خمصّ  السجناء األجانب عن املواطنني
، وإدارات لجوازاتاملناطق ابملديرية العامة لدارات كإدارات متابعة الوافدين التابعة إل  هم،قضااي
يف  حسن   ة أثر  رَ اوَ اجملَ  تلككون ليعن اململكة، ف همإبعادات إجراءاملعنية ابستكمال  اإلبعاد
 . جلهد والوقتااختصار يف  واملسامهة، هبمقة املتعلّ  اتجراءاإل تسريعِ 

بعد انتهاء   إىل بلدهاألجنيبِّ  إبعادة ر عمليّ خّ ؤَ ت ُ  اة سابقً الروتينيّ  اتجراءاإلفقد كانت 
اليت  ة أعداد القوة، ولقلّ هبعادجن وبني اإلدارة املعنية إبالسِّ  املسافة بني مقرّ  عدِ ، لبُ مدة حمكوميته

تعويضه  د الدولة عناءَ كبِّ آلخر، األمر الذي قد يُ  تنفذ وحترس عملية نقل السجناء من مكانٍ 
 ة العقوبة الفعلية. مدّ  نعن املدة الزائدة عاملادّي 

سجنه إىل  السجني األجنيب من مقرّ  نقلَ  ، فإنّ وبعد عملية الفصل ا يف الوقت الراهنأمّ 
بني غالبا أقصى، لقرب املسافة  ال تستغرق أكثر من ساعة كحدٍّ  ،هإبعادة بعملية اإلدارة املختصّ 
عند اقرتاب موعد انقضاء  ادارتني مسبقً التنسيق بني اإلغالبا  يتمّ و بل ، (3) اإلبعادالسجن وإدارة 

مه إدارة ه، فال تكاد تتسلّ إبعاداملتعلقة ابألجنيب قبل  اتجراءاإلالستكمال كافة  ؛كوميةاحمل  
من الذي حيول بينه  الوقت الزّ عندها إاّل  لت، فال ميكثُ مِ ك  اته قد استُ إجراء ومجيع إاّل  اإلبعاد

   ه إىل بالده.  قالع الطائرة اليت تقلّ إوبني موعد 
 

 ه . 29/4/1439( يف 217) :الوزراء املوقر رقملت لتصبح هبذا النص بقرار جملس دِّ عُ  - 1
 ه . 1439كان ذلك حتديدا يف شهر ربيع الثاين من العام   - 2
ال سيما ما عليه احلال يف منطقة مكة املكرمة، حيث حييط جدار واحد ابلسجن وإدارة متابعة الوافدين وإدارة اإلبعاد،  - 3

مات العامة ابلشميسي( وخيضع إلدارة وتشغيل وزارة املالية، ومنطقة الشميسي )مركز اخلد :فجميعهم جمتمعون يف مقر واحد يسمى
كم، ما ساعد فعلي ا يف تسريع وتسهيل عمليات إبعاد السجناء 100ال تبعد عن املطار الذي جتري منه عملية اإلبعاد أكثر من 

 األجانب إىل دوهلم.   
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 املبحث الثالث
 ألجانب اب خاص ّ  جنائيّ   كجزاء    اإلبعاد  

بعيدا،  هُ لَ عَ أي: جَ ، صَ خ  غة العربية مصدر  للفعل: أَب  َعَد، وأَب  َعَد الشّ يف اللّ  اإلبعاد
  م  هت ُ دَ رَ ، أي: طَ املعارضنيَ  احلكومةُ  تِ دَ عَ ، ويقال: أب   ّربَهُ ّد: ق َ ، وهي ضِ اهُ وحنَّ  هُ لَ زَ ، وعَ اهُ صَ وأق  
له، ويقال:  عقاابً  ااه بعيدً وهي مبعىن الطرد والنفي، ويقال: طرده، أي: حنّ  ها،م عن أرضِ هُ ت   فَ ون َ 

ُۡمب َعُدونَۡ﴿وقد قال تعاىل: ، (1)  البلد وطرده، أي: أخرجه من الانً كم فا نفا احل ئَِّكَۡعن َها
َل  و 
ُ
 ﴾١٠١أ

   .  (2)أي: فال يدخلوهنا وال يكونون قريبني منها (  101:األنبياء)

ريع اإلسالمّي، ومل يرد يف  مبعناه املراد يف هذه الدراسة،  اإلبعادلفظ  أو لدى فقهائهِ التَّش 
ففي شأن اللفظ األول  غريب،في والتّ ، وهي: النّ هأخرى تشبه املعىن املقصود من ا ورد أبلفاظٍ وإمنّ 

أو يصلب أو   ،أن يقتل اويسعى يف األرض فسادً  ،من حيارب هللا ورسوله قال تعاىل يف جزاءِ 
ۡ  ﴿يف عاله  يديه ورجليه من خالف، مث قال جلّ  عتقطّ  ۡرضِّ

َ ا ۡمَِّنۡٱۡل  ۡيُنَفو  و 
َ
(، 33:)املائدة ﴾.. أ

 ومل حيصن بنفي عاٍم وإبقامة احلدّ قضى فيمن زىن   هُ أنَّ  عن أيب هريرة  يَ وِ ما رُ  امنه أيضً و 
 .  (3)عليه 

أيمر فيمن  مسعت  :قال  هنعن زيد بن خالد اجلُ  يَ وِ اين ما رُ الثّ فظ اللّ ويف شأن 
  . (4) عامٍ  وتغريبَ  مئةٍ  زىن ومل حيصن جلدَ 

ن أيوي إىل أله  حُ سمَ تشريد احملارب يف األمصار، فال يُ في يف الفقه اإلسالمي هو: والنّ 
يل  لب، وقِ ه القتل والصّ يل أنّ عن دار املسلمني، وقِ  اإلبعادرد و ه الطّ يل أنّ  تظهر توبته، وقِ حّت  بلدٍ 
، فإن ظفر هبم حاربنيملمام لاملقصود منه هو: طلب اإل أنّ  ايل أيضً والسجن، وقِ ه احلبس أنّ 

 .(5)  رهم مبا يردعهمعزّ أقام عليهم حدود هللا، وقيل: 

 

 .(بعد)كليهما يف مادَّة:   22٦2-1393-224، صيةمعجم اللغة العرب ؛943-553-٦3، صاملعجم الوسيط - 1
 . ٦20تيسري الكرمي الرمحن للسعدي، مرجع سابق ص - 2
نظر: الُبخارّي بشرح الفتح يابب تغريب الزَّاين،  –كتاب احلدود - ٦833فقد أخرجُه البخاريم برقم: ، احلديث صحيح   - 3
5/٦33.  
نظر: الُبخارّي بشرح الفتح يابب تغريب الزَّاين،  -كتاب احلدود - ٦831فقد أخرجُه البخاريم برقم:  ،احلديث صحيح   - 4
5/٦32. 
 (. 5/451املهذب ) ؛(37-1٦/3٦املدونة الكربى ) ؛(371-9/370بدائع الصنائع ) - 5
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 الزّاين غرِي املُحصِن عن بلده بعادعقوبة  َتقضي إبغريب يف الفقه اإلسالمي فهو: ا التّ أمّ 
   .(1)لبلد آخَر معنّي مسافة القصر 

 تصدره السلطة العامة يف الدولة ألسبابٍ  "قرار  لدى فقهاء النظام احلديث هو:  اإلبعادو 
واخلارجي، وتطلب مبقتضاه من األجنيب املقيم فيها مغادرة  اخليّ ق بسالمتها وأمنها الدّ تتعلّ 

 .(2)ة" وإال تعرض للجزاء واإلخراج ابلقوّ  ،وعدم العودة اليه دةٍ حمدّ  قليمها خالل مهلةٍ إ
ه: الفصل بني اجملرم األجنيب وبني اجملتمع الذي يقيم فيه، عن طريق أنّ  اوقد ُعرَِّف أيضً 

  . (3) اجربً  ه إىل بالدهإبعاد

ر ر املربّ مت توفّ  ،ولة أن تطرد األجنيب من إقليمهايتيح للدّ  أنه: نظام   ايل فيه أيضً وقِ 
 .(4) فيه غري مرغوبٍ  اشخصً  النظامي الذي اعترب ذلك األجنيبم 

يف  اإلبعادليه مصطلح إيشبهان ما يرمي  ابقةة السّ عانيهما الفقهيّ مب غريبفي والتّ لنّ فا
من البالد إىل بالد  اوإجبارً  ارد قهرً على الطّ عند تعريفهم  عَ مج ِ أُ ، فجميعهم قد عصران احلايل
على سالمة  الشرّه وحفاظً  اتقاءً  ؛الفاعل حبقّ  احرتازيٍّ  وجمّرم، أو كتدبريٍ  حمّرمٍ  لفعلٍ  أخرى كجزاءٍ 
  اجملتمع َوأمِنِه.

 من األوجه، منها أنّ  مبعناه احلديث يف عددٍ  اإلبعادم خيتلفون عن مصطلح أهنّ  إاّل 
ينحصر تطبيقه على األجانب املتواجدين على أرض الدولة دون   أو تدبري   جزاء   اإلبعاد

  .ةة النظاميَّ بعيَّ ة والتّ غريب فال متييز فيهما على أساس اجلنسيَّ في والتّ ا النّ املواطنني، أمّ 

املرأة، فمنهم من رأى  غريب حبقّ فقهاء املسلمني قد اختلفوا يف تقرير عقوبة التّ  كما أنّ 
 ؛املرأة األجنبية إبعادملا عليه احلال يف  ، وهو خمالف  (5)ر للرجل دون املرأة قرّ عقوبة التغريب تُ  أنّ 

أو التدبري   ،اذ مثل هذه العقوبةجازت اختّ أمع مجيع األحوال اليت  انظامً  ذلك جائز   إذ إنّ 
  .هاحبقّ  االحرتازيّ 

 

 (.  483-12/482املغن البن قدامة ) ؛(4/192مغن احملتاج ) ؛(٦/92كشاف القناع )  - 1
 (. 2/43م، )1977، ط:اإلسكندرية، اجلنسية واملوطن ومركز األجانب هلشام علي صادق، منشأة املعارف - 2
 .    248صم، 1979اإلسكندرية، ط:، الظاهرة اإلجرامية جلالل ثروت، نشر مؤسسة الثقافة اجلامعية - 3
 .340صم، 1987ط: ،القاهرة، ص ألمحد اجلداوي، نشر دار النهضة العربيةالوجيز يف القانون الدويل اخلا - 4
 (. 8/142ه ، )1422 ،1بريوت، ط، ليل، دار الكتب العلميةاخلشرح الزرقاين على خمتصر  - 5
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دة من وحمدّ  نةٍ معيّ  على أنواعٍ  في والتغريب قاصرة  ا أن عقوبيت النّ ومن أوجه اخلالف أيضً 
تراه الدولة من األفعال  فعلٍ  أيِّ على  أو عقوبةً  االذي قد يكون تدبريً  اإلبعاداجلرائم، ِبالف 

 . (1) هذاختا اليت تستحقّ 
أو التدابري وإن كان يُنظَُر إليها على أهّنا تنايف حّرايت الناِس يف اختيار  ،وهذه العقوابت

ريع اإلسالمّي، ا مّا جاءت به  أهنّ قامتهم، إاّل إأماكن  تياهنم إيف بعض الناس عند  هُ وأقر التَّش 
يف مكان  ابقاء اجملرم حر   ؛ إذ إنّ اا يقبل به العقل السليم أيضً مّ  هُ ، كما أنّ البعض األفعال حتديدً 

مي املصلحة العامة على ب عندها تقدِ ته، فتوجّ وحريّ  وسالمتهِ  اجملتمعِ  أمنِ  هتديدُ  جرميته من شأنهِ 
 الفرد.  مصلحةِ 

بقتله أو سلب - ل يف إيالم اجملرموتتمثّ  العقوبة، ا:مه أوال، نيصورت للجزاء اجلنائيِّ  نّ إ
 مقابل ما ارتكبه من جرمية، -جلرميةقة ابمتلكاته املتعلّ أو بتغرميه أو مصادرة  ،حريته أو تقييدها

، ال امن صور اجلزاء اجلنائي ظهرت مؤخرً  ، وهي صورة  التدبري االحرتازي :خرى هيصورة األوال
ه اليت تعكس عالجه من خطورتة املناسبة لوضع اخلطّ هتدف إليالم اجلاين بقدر ما هتدف إىل 

حرمانه من مزاولة بعض املهن  وأقابة األمنية، ، كوضعه حتت الرّ (2) أسباب اجلرميةتوافر 
 . (3) وحنو ذلك واألنشطة، أو إكراهه على مغادرة إقليم الدولة إن كان حيمل جنسية دولة أخرى

جرامية اإلطورة اخلتواجه اليت  اتجراءاإلمن  جمموعة  ا: أهنّ ة دابري االحرتازيّ التّ  فُ عرَّ تُ و 
 : (5) أربعة أنواععلى مة مقسّ ، وهي (4) لتدرأها عن اجملتمع ؛رميةاجلكامنة يف شخص مرتكب ال

 له.   فسيّ صة يف تقدمي العالج النّ ة متخصّ : كحجز اجلاين يف مصحّ ةللحريّ  تدابري سالبة .1
دة، أو مغادرة أماكن معينة، أو كمنع اجلاين من ارتياد أماكن حمدّ :  ةدة للحريّ مقيّ  تدابريُ  .2

، ولة إن كان من غري مواطنيهاه عن إقليم الدّ إبعادة، أو اإلداريوضعه حتت رقابة السلطات 
 . أو منعه من دخول إقليم دولة معينة

 

م، 2014 ،1إبعاد األجانب يف التشريعات اجلنائية العربية ألمحد عبد الظاهر، نشر مركز البحوث بدائرة القضاء أبيب ظيب، ط - 1
 . ٦4-٦3ص
األحكام العامة للنظام اجلزائي لعبد الفتاح  ؛وما بعدها 934ص الوسيط يف قانون العقوابت القسم العام لسرور، مرجع سابق - 2

نظرية التجرمي يف القانون اجلنائي لرمسيس  ؛وما بعدها 555ه ، ص1415 ،1الرايض، ط، الصيفي، مطابع جامعة امللك سعود
 وما بعدها. 272م، ص1977اإلسكندرية ، ملعارفهبنام، منشأة ا

 . 93-92م، ص1975 ،1مبادئ علم العقاب إلدوار غايل، نشر املكتبة الوطنية ببنغازي، ط - 3
 .  904صم، 1982، 5ط، القاهرة، شرح قانون العقوابت القسم العام لنجيب حسن، دار النهضة العربية - 4
جنيب  ؛٦77م، ص1974 ،2القاهرة، ط، القانون اجلنائي املدخل وأصول النظرية العامة لعلي راشد، دار النهضة العربية - 5

 .559عبد الفتاح الصيفي، املرجع السابق ص ؛907املرجع السابق ص ،حسن



 ~266  ~ 
 

ة ابلقيادة أو خص اخلاصّ : كاملنع من استخدام وحيازة الرّ تدابري مانعة من مارسة احلقوق .3
 نة. معيّ  فةٍ ر  أو حِ  زاولة نشاطٍ محل السالح، أو املنع من م

 ات املعنوية عن مارسة نشاطٍ التجارية، أو إيقاف الشخصيَّ  : كإقفال احملالّ تدابري عينية .4
 ة. ، وكالكفالة االحتياطيّ معنّي 

ا أوهلما فهو: سبق شرطان، أمّ وتطبيقها ة ة األخذ ابلتدابري االحرتازيّ لصحّ  طُ شرتََ ويُ 
 من التدابري االحرتازية السابقة حبقّ  خذ أيّ ن يتّ أه ال جيوز للجرمية، مبعىن أنّ ارتكاب الشخص 

يف ارتكابه هلا، والثاين: توفر اخلطورة االجرامية  د الشكّ مل يثبت ارتكابه للجرمية، أو جملرّ  شخصٍ 
تتيح احتمال عودة نفس  وظروفٍ  ة أسبابٍ ر عدّ ، حبيث تتوفّ لدى من ثَ ُبَت ارتكابه للجرمية

 . (1) اجمددً  اجلاين الرتكاب اجلرمية
من أنواع الصورة األوىل من  اابعتباره  نوعً  األجنيب بعادم السعودي إبوقد أخذ املنظّ 

بني األنظمة اجلزائية الصادرة   منتشرةٍ  يف مواضع كثريةٍ عليه  صور اجلزاء اجلنائي، حيث ورد النصّ 
احلكم  به يف صكّ  قُ نطَ يشرتط عند تطبيقه أن يُ ال فة، للعقوبة األصليّ  ة  تبعيّ  عقوبة  ه على أنّ  عنه

األجنيب، ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله   الشرعي الصادر حبقّ 
رائم املنصوص عليها يف النظام عن من اجل )يبعد غري السعودي احملكوم عليه ابلسجن يف أيّ 

عليه نظام  نصّ  ، وما(2) هبا، وال يسمح له ابلعودة إليها(اململكة بعد تنفيذ العقوبة احملكوم عليه 
)يبعد غري السعودي عن اململكة بعد تنفيذ العقوبة  أن   مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

احملكوم هبا عليه، وال يسمح له ابلعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات احلج والعمرة( 
)يبعد غري السعودي احملكوم عليه يف جرمية   مكافحة غسل األموال عليه نظام ، وما نصّ (3)

  .(4)احملكوم عليه هبا، وال يسمح له ابلعودة إليها(  غسل أموال عن اململكة بعد تنفيذ العقوبة
الصورة الثانية من صور اجلزاء اجلنائي، ابعتباره  اأيضً املنظم يف اململكة كما أخذ به 

يف اجملتمع،  اجمددً ظهورها  معي لعدوالسّ  مستقباًل  اجلرميةِ  ى منه معاجلةُ رجَ يُ  احرتازاي   اتدبريً فعّده 
حيث صدر عن مسو وزير الداخلية  و اعتاد على إتياهنا،أالذي ارتكبها  الشخصبقطع تواجد 

 

التدابري االحرتازية يف  ؛909-908صاملرجع السابق  ،جنيب حسن ؛5٦1-5٦0، املرجع السابق صعبد الفتاح الصيفي - 1
 .     81م، ص2008:ط ،القاهرة، السياسة اجلنائية الوضعية والشرعية حملمد القاضي، دار النهضة العربية

 .  مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويلهمن نظام  53من املادة:  2الفقرة:  - 2
 .   مكافحة املخدرات واملؤثرات العقليةمن نظام  5٦من املادة:  2الفقرة:  - 3
 .   نظام مكافحة غسل األموالمن  28من املادة:  2الفقرة:  - 4
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واألوامر السامية من  ت عليه األنظمة إىل ما نصّ  )إضافةً  (1)  احلاجِة منه:القرار التايل نصم 
 الوافدين، جيري العمل مبا يلي:  إبعادأحكام بشأن 

( من  112على املادة ) دة بناءً يف إحدى اجلرائم احملدّ  صدر عليه حكم   وافدٍ  كلّ   إبعاد: أوال
ش(  14121/2) :اجلزائية، وجرائم السحر والشعوذة املشار اليها ابلتعميم رقم اتجراءاإلنظام 

 ه .  2/3/1429واتريخ 
أو اجللد أبربعني  ،ه عقوبة السجن ملدة ثالثة أشهر فأكثرحقّ يف  توافد صدر  كلّ   إبعاد: اثنيا

دون ذلك وليس عليه سابقة فيؤخذ عليه التعهد للمرة  جلدة فأكثر، أما من صدر حبقه حكم  
 األوىل، وإن عاد فيبعد. 

، ليها يف أواًل إة ليست من القضااي املشار : من كانت والدته أو زوجته مواطنة، والقضيّ اثلثا
 ه. إبعادُ  ة األوىل، وإن عاد فيتمّ د عليه للمرّ ى أبخذ التعهّ فَ ت َ ك  فيُ 

ه عن البالد إبعاد تّ  وافدٍ  كلّ   عُ نَ : مع مراعاة ما تقضي به تعليمات احلج والعمرة، ميُ رابعا
وكذلك تنظيم معاملة القادمني عليمات امللحقة به، والقرارات والتّ  اإلقامةملخالفته نظام 

 : اآلتيةمن دخول اململكة وفق املدد  ،بتأشريات دخول للحج أو العمرة

 مينع من دخول اململكة ملدة ثالث سنوات.  ،ة األوىليف حال خمالفته للمرّ  .1
 . اويف املرة الثانية مينع من دخول اململكة هنائي   .2

من  من دخول اململكة كلّ  امع مراعاة ما تقضي به تعليمات احلج والعمرة، مينع هنائي   :خامسا
 ه مبوجب البنود )أوال( و )اثنيا( و )اثلثا( أعاله. إبعاد يتمّ 

 وافدٍ  من دخول اململكة كلّ  اع هنائيً نَ : مع مراعاة ما تقضي به تعليمات احلج والعمرة، ميُ سادسا
 دولة من دول جملس التعاون اخلليجي.  له سوابق يف أيّ 

، وعليه بعدها اإلبعادمن اتريخ قرار  ى ما للوافد وما عليه من حقوق خالل شهرٍ صفَّ : يُ سابعا
 اخل(.   مة هبذا الشأن..عليمات املنظّ للتّ  ابذلك وفقً  ليقومَ  من يراهُ  تفويضُ 

وجوب على  األجانب، حيث نصّ  اجلناة بشأن ا احرتازيةً فقد نّظم القرار السابق تدابريً  
يرتكب إحدى جرائم من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف، أو  من يرتكب منهم جرميةً  إبعاد

 

 ه . 14/4/1434( يف 1809) :القرار الوزاري رقم - 1
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أجنيب تصدر حبقه عقوبة السجن لثالثة أشهر   كلّ   إبعادا على أيضً  السحر والشعوذة، كما نصّ 
 .  جلدة فأكثر 40فأكثر، أو يعاقب ابجللد 

مدة ثالث سنوات  اإلقامةعلى منع األجنيب الذي يبعد ملخالفته لنظام  اضً أي كما نصّ 
يف  ابرتكابه جلرميةٍ  عليه سابقة   ت  لَ جِّ ما، أو سُ  الرتكابه جرميةً  دَ عِ ب  ا من أُ ه، أمّ إبعادمن اتريخ 

 من الدخول.  اهنائيً  عُ منَ عاون اخلليجي، فيُ إحدى دول جملس التّ 
ه، فأعطاه إبعادجتب صيانتها له قبل  ماليةٍ  السابق ما للمبعد من حقوقٍ ومل يغفل القرار  

 كوين االجتماعي واألسريّ كافية لتصفية ما له وما عليه، كما مل يغفل جانب التّ الهلة امل
له إن كانت والدته  ل جرميةٍ ه مع أوّ إبعادعلى عدم  الذي ارتكب اجلرمية، حيث نصّ  لألجنيبّ 

أو جرائم  ،ية، شريطة أن تكون جرميته من غري اجلرائم املوجبة للتوقيفسعود أو زوجته مواطنةً 
دة يف البند الثاين من العقوابت احملدّ  أبقلّ  بَ وقِ من عُ  ل مرةٍ مع أوّ  دُ بعَ السحر والشعوذة، كما ال يُ 

 ه. إبعاد من القرار، ويف حال عاد الرتكاب اجلرمية فيتمّ 
  أع َفت املنّظم الّسعودي مستقباًل  جنائيةً  سّن جزاءاتٍ ه ل يف القرار السابق جيد أنّ واملتأمّ  

فيما يستحدثه من أنظمة جنائية، أو فيما يعّدله من األنظمة  اإلبعادمن ضرورة الّنص على 
 الّسارية.  

ابعتباره جزاًء - بعاداملنظم يف اململكة أخذ ابتداًء عند تصنيفه لإل وميكن القول أبنّ 
بني نصوص  ة مامل تكن موجودةً اإلداريأبنه عقوبة ال ميكن تقريرها من قبل السلطة  -اجنائيً 

 رب ، مث بعد صدور هذا القرار الوزاري أعتُ يقاعها على اجلاين األجنيبإر احملكمة أو تقرّ  األنظمة
بل يكفي عليها يف األنظمة اجلنائية،  النصم  طُ شرتََ من قبيل التدابري االحرتازية اليت ال يُ  اإلبعاد

 اجلرمية من األجنيب، وثبوتُ  حدوثُ دبري االحرتازي، وهي شروط صحة تطبيق التّ  رُ ف م وَ ت َ اذه الختّ 
      .      واملقيمني معهم اجملتمع السعوديّ  أفراد خطورة بقائه بني

راسة يدور حول احلماية اإلجرائية اخلاصة ابألجانب وملا كان أكثر احلديث يف هذه الدّ 
 اخمصصً  اجنائيً  ابعتباره جزاءً  اإلبعادق يف حبث موضوع وكان هذا املبحث قد تعمّ يف اململكة، 
احلماية اإلجرائية  فقد ت ختصيص مطلبني من مطالب هذا املبحث للحديث عنلألجانب، 

إىل ثالثة  مَ سِّ قُ ف، اإلبعادملا قبل تنفيذ  اصً ا خمصّ ل األول منهمعِ ، جُ جانباأل بعاداليت ترتبط إب
األجنيب عن اململكة، واثنيها عن سلطة  إبعادأفرع، أوهلا عن اجلهات املختصة إبصدار قرار 

خرها للحديث عن احلقوق املالية اخلاصة آوالعفو عنه، و  إلبعاديف األمر اب اإلدارياحلاكم 
 ه.إبعادابألجنيب قبل 
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 أثناء تنفيذلألجنيب  جرائيةالثاين منه للحديث عن دراسة احلماية اإلاملطلب  صَ صِّ مث خُ 
، واثنيها يف  اإلبعاد، أوهلا يف شأن اجلهة املختصة بتنفيذ ام على ثالثة أفرع أيضً سِّ ، وقُ هإبعادقرار 

 ه عن اململكة. إبعاد، وآخرها يف احلقوق اخلاصة ابألجنيب أثناء عملية اإلبعادكيفية تنفيذ 
بة على ة املرتتّ اآلاثر النظاميّ  ر فيه تبيانُ ثِ ؤ  ا املطلب األخري من هذا املبحث، فقد است ُ أمّ 

تلك اآلاثر على  هُ بُ رتِّ ما تُ ع م على فروع ثالثة، يف أوهلا احلديثسِّ األجنيب عن اململكة، فقُ  إبعاد
، وآخرها يف شأن تهعائل حبقّ  نظاميةٍ  ب من آاثرٍ ا يرتتّ نفسه، ويف اثنيها عمّ  دِ بعَ الشخص املُ 

، نظاماُ  دة  إن كانت تلك املدة حمدّ  ،ة منعه من دخوهلاعودة املبعد للمملكة بعد انقضاء مدّ 
 ة منعه من الدخول ال هناية هلا.    إن كانت مدّ  ،للمبعد ما جيب صيانته من حقوقٍ وعّ 
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 املطلب األول
  اإلبعاد قراراحلماية اإلجرائية لألجنيب قبل تنفيذ 

على   بُ جيَ و  ،ه عن اململكةإبعادة ضماانت لصاحل األجنيب عند صدور قرار تنشأ عدّ 
وكذلك موافقة  ،وموافقتها ألنظمة الدولةصحتها ق من التحقّ  ذلكَ لة بتنفيذ اجلهات املخوَّ 

قبل  واألمر به اإلبعاد تنظيملقرارات والتعليمات الصادرة يف هذا الشأن من اجلهات املعنية با
 شروعهم يف التنفيذ. 

يف  اعن جهٍة هلا احلّق نظامً  صادرًا اإلبعادل تلك الضماانت هي أن يكون قرار وأوّ 
 لفرع األول من هذا املطلب. حبثُُه يف ا إصداره، وهو ما سيتمّ 

 ثالثنيَ  مدةَ  اإلبعاد ه قرارُ حبقّ  رُ صدُ الذي يَ  األجنيبّ  لَ هَ أن ميُ  اومن تلك الضماانت أيضً 
م سلِّ ه املالية قبل املغادرة، ويُ ة حقوقِ على كافّ  ن من احلصولِ  يتمكّ ؛ حّت (1) من اتريخ القرار ايومً 

لشخص الذي كان يعمل عنده، وهذا ما سيتم لها، أو ما يف عهدته للجهة اليت كان يعمل لدي  
 هذا املطلب.  فروعِ  يف آخرِ  حبثه تفصياًل 

 للحاكمِ  املخولةِ  فيه دراسة السلطةِ  أتيتفرع   -واألخريِ  األولِ  -ط بني الفرعنيِ وقد توسّ 
 من ناةِ اجلُ  إبعادل تقرير عَ بب الذي جَ أو العفو عنه، وعن السّ  اإلبعاد صدار قرارِ إيف  اإلداري

  .  يف بعض احلاالت هاتاختصاصمن ضِ من  انبِ األجَ 

 :اإلبعاد قراراملختصة إبصدار  اتاجله: الفرع األول
ه عن بعادإبعلى وجوب معاقبة األجنيب  صّ عودي قد نَ م السّ ا سبق أن املنظّ  مّ تبنّي 

 ما نّص عليه نظامُ منها أوضحنا أّن اليت من أنواع اجلرائم  دانته ابرتكاب عددٍ إحال اململكة 
مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله، ونظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، ونظام مكافحة 

  .ل األمواليغس
تُلِحق ابرتكاب إحدى تلك اجلرائم، فللمحكمة املختصة أن  ين أجنيب  دِ فإذا ما أُ 

، وهلا ة النظامبقوّ  عن اململكة هُ إبعادة، وهي املرتكبة بعقوبٍة تبعيّ رة للجرمية ة املقرّ العقوبة األصليَّ 
 إبعاددانة ابرتكاهبا م عند اإليف غري اجلرائم اليت أوجب املنظّ  -ق العقوبة األصليةلحِ أن تُ  اأيضً 

 

 ه .14/4/1434( يف 1809) :سابع( من القرار الوزارّي رقمالالبند ) - 1
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قضائي، وهذا النوع   على حكمٍ  عن اململكة بناءً  اإلبعادل يف تتمثّ  ةٍ بعقوبة تكميليّ  -األجنيب
  . (1)القضائي  إلبعادف ابعرَ ، ويُ اإلبعاداألول من أنواع 

 ة يف اململكةاإلداريّ من اختصاص السلطة ، وهو اإلداري اإلبعادا النوع الثاين فهو أمّ 
)لوزارة  أنَّ على  اإلقامةالثالثة والثالثون من نظام ت املادة ، حيث نصّ يف وزارة الداخلية متمثلةً 

وأن تكلفه مبغادرة البالد مت  ،هاورخصتَ  اإلقامة حقّ  أجنيبّ  الداخلية أن تسحب من أيّ 
 )كلّ  أنَّ  ت املادة الرابعة والثالثون من ذات النظام علىكما نصّ ،  شاءت بدون إبداء األسباب(

ة اليت تراها  ملدّ فلوزارة الداخلية أن متهله ا ،ف مبغادرهتايف البالد ويكلّ  اإلقامة أجنيب حيرم حقّ 
عن  األجنيبِّ  إبعادر ة أن تقرّ اإلداريللسلطة  نإذ يمكن ف ..(كافية لقطع عالقته من البالد

 .  هذادون أن تبدي له أسباب ، و الدولة
يف اململكة السلطة القضائية عند تطبيقها  اإلبعاد صدارة إبصَّ هات املختَ ن اجلِ ظهر أ
ة وفق اإلداريَّ لطة ، والسم ائيةنعليها املنظم يف األنظمة اجل اليت نصّ  ةأو التكميليّ  ،ةللعقوابت التبعيّ 

وابعتبار ما يصدر عنها يف هذا الشأن من قبيل (2) هبذا اخلصوص قةٍ متعلّ  هلا من اختصاصاتٍ ما
التدابري االحرتازية اليت حتفظ أمن اجملتمع ألنظمة والتعليمات املعنية، أو من ابب اتطبيقها 

   . وسالمته من خطر اجلرمية ومرتكبها

 :أو العفو عنه إلبعاديف األمر اب اإلداريسلطة احلاكم : الفرع الثاين
 ها،من مناطق ملنطقةٍ  اأمريً بصفته  ،ةيف اململكة بوزارة الداخليَّ  اإلداريم احلاكم  يرتبطُ 

امللقاة على عاتق  هاماملومن أبرز ، منطقته عن إدارة شؤونأمام وزير الداخلية  األول سؤولوامل
 .(3)  اإلدارياحلاكم 

 

 :القرار رقم ومن ذلك:صدر عن حماكم اململكة ما يؤّكد األخذ ابإلبعاد القضائي،  ؛52أمحد عبد الظاهر، مرجع سابق ص - 1
ه  الصادر عن حمكمة االستئناف مبنقطة مكة املكرمة، املنشور على جمموعة األحكام 3/4/1435( واتريخ 35194999)

ه  الصادر عن 19/2/1435ريخ ( وات351521٦3القرار رقم )و  ،(11/ص12)م 91٦ه  ابلرقم التسلسلي 1435القضائية لعام 
 (. 10٦/ص12)م 939ه  ابلرقم التسلسلي 1435حمكمة االستئناف مبنقطة عسري، املنشور على جمموعة األحكام القضائية لعام 

اإلبعاد  من اجلهات اإلداريَّة: اللجان اإلداريَّة التابعة للمديرية العامة للجوازات وما تصدره من عقوابت إداريَّة تصل أحياان إىل - 2
ه  الصادر 21/4/1432( يف 1938) :عن اململكة حبق األجانب املخالفني أنظمة وتعليمات نظام اإلقامة والعمل: القرار اإلداري

:  -1عن إدارة الوافدين جبدة، املتضمن:  إبعاده  -2أشهر نظري عودته إليها بعد إبعاده عنها ومنعه من الدخول.  5سجن أجنيبٍّ
 بعد قضائه حمكوميته " القرار غري منشور".      اعن اململكة أيضً 

من نظام املناطق الصادر  5املادة:  ؛احلاكم اإلداري يف اململكة هو: أمري أيَّة منطقٍة إداريّة من مناطق اململكة الثالثة عشر - 3
 ه .27/8/1412( يف 92)أ/ :ابألمر امللكي الكرمي رقم
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 وائح.لألنظمة واللّ  ا، وفقً هُ زمة لَ الاّل  اتجراءاإلاذ احملافظة على األمن والنظام، واختّ  .1
 تنفيذ األحكام القضائية بعد اكتساهبا صفتها النهائية. .2
 يف ت، إاّل تلك احلقوق واحلرايّ  ميسّ  إجراءٍ  اذ أيّ كفالة حقوق األفراد وحرايهتم، وعدم اختّ  .3

 ونظاما. ارة شرعً احلدود املقرّ 
 .اوعمراني   واقتصاداي   االعمل على تطوير املنطقة اجتماعي   .4
 ى تنمية اخلدمات العامة يف املنطقة، ورفع كفايتها.العمل عل .5
د من  إدارة احملافظات واملراكز ومراقبة أعمال حمافظي احملافظات ورؤساء املراكز، والتأكّ  .٦

 كفايتهم يف القيام بواجباهتم.

داخل  -املسؤول األول  ن  إذبوزارة الداخلية، فهو  داراي  إ  امرتبطً  اإلداريم كان احلاكم   وملا
من  الوزارة عن تطبيق ما صدر عن -مجة صالحياته فيه على أرض الواقعاحمليط اجملاز له تر 

ادرة عن احملاكم ة الصّ ائيّ ناملسؤول عن تنفيذ األحكام اجله ، كما أنّ تنظيمات وقرارات وتعليمات
من  -الداخليةوزارة -اجلهة املشرفة عليهعن ما صدر  مراعاةُ  ابً و وج وعليه ،(1) الشرعية املختصة

وتطبيقها  ،(2) إبنفاذها احال تفويضه شخصيً  األجانب عن اململكة إبعادق بتنظيم تتعلّ  قراراتٍ 
 .ة ابألجانب عليهاخلاصّ  ائيةناجلألحكام اتنفيذ  ض طلباتِ ر عَ  عند

جن ثالثة السِّ  ة عقوبةِ فيه مدّ  زُ اوَ جَ تَ ت َ  األجنيبّ  ادر حبقّ ائي الصّ نكان احلكم اجل  فإن   
دانة األجنيب إعلى  أو كان قد نصّ فيه عقوبة اجللد أربعني جلدة،  زُ جاوَ تَ أشهر، أو كانت ت َ 

وقيف اليت صدر بشأهنا رائم السحر والشعوذة، أو إحدى اجلرائم الكبرية املوجبة للتَّ جلابرتكابه 
ر بعد  صدِ أن يُ  اإلداريّ فعلى احلاكم ه ، ٦/1435/ 10( بتاريخ 2000)  :القرار الوزاري رقم

ر  يقرار وز ( من الثاينللبند ) افيه، تطبيقً  ذِ فّ ن َ املُ األجنيبِّ ذلك  بعادإب هُ ارَ قرَ  ،مباشرةً العقوبة تنفيذ 
 ه .  14/4/1434( واتريخ 1809) :الداخلية رقم

 بعادا إببعد تنفيذ احلكم اجلزائي أن يصدر قرارً  اإلداريّ وملا كان من اختصاص احلاكم 
وفق ما  ،(3) اإلبعادظر يف العفو عن النّ  :امن اختصاصه أيضً  املدان عن اململكة، فإنّ  األجنيبّ 

 

 ئية.  من نظام اإلجراءات اجلزا 21٦املادة:  - 1
من نظام اإلقامة، تعميم مسّوه رقم:   33فّوض مسّو وزير الداخلية أمراَء املناطِق يف اململكة بتطبيق ما نّصت عليه املادة:  - 2
 ه . 19/2/1439( واتريخ 41544)
وذلك عرب طلٍب يُ َقّدُم أُتِيَح ملن صدر حبّقه قراُر إبعاد مبنطقة مكة املكرمة أن يتقدم بطلب العفو عنه لدى إمارة املنطقة،  - 3

 بشكٍل إلكرتويٍنّ على موقع: البوابة الوطنية )سعودي( عرب العنوان اإللكرتوين التايل:
ails/10402https://www.saudi.gov.sa/wps/portal/snp/individuals/servicedet 

https://www.saudi.gov.sa/wps/portal/snp/individuals/servicedetails/10402
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، فله أن  ه 1434/ 14/4( واتريخ 1809) :رقم لقرار الوزاريّ ل هتطبيق عند له من صالحياتٍ 
ملواطنٍة سعودية، شريطة أن تكون اجلرمية   اأو زوجً  ،اولدً  إن كان املدان األجنيبّ  اإلبعاديعفو عن 

 .(1)  وذةعمن غري اجلرائم الكبرية اليت توجب التوقيف أو من غري جرائم السحر والش
ذلك ال   أنّ ، إاّل اإلبعادة يف شأن اإلداريّ ة جهم للوابلرغم من السلطة اليت خوهلا املنظّ 

، فقد صدر عن احملاكم (2) الشأنيف هذا  على أعماهلا وقراراهتا اإلداريّ يعفيها من رقابة القضاء 
، وقد ُسبَِّب (3) أجانب عن اململكة بعادنت األمر إباليت تضمّ  اتمن القرار  عددٍ  ة إلغاءُ اإلداري

راسة )والدائرة وهي يف معرض الدِّ  احلاجة منه نصّ  ة على ما يلياإلداريأحد تلك األحكام 
الشرع  د أنّ ا تؤكّ فإهنّ  ،ةظاميَّ ة والنِّ وذلك يف ضوء القواعد العامة الشرعيَّ  ،والنظر يف هذه الدعوى

د ابحلقوق اليت منحتها الدولة لكافة نصاف تقضي بوجوب التقيّ إلالعدالة وا احلنيف وقواعد
التقاضي أمام جهات القضاء والتحقق من عدم قيام رجال السلطة العامة  حقّ كَ املقيمني 

اململكة  ة وأنّ ات على األفراد وتطبيق ما ال ينطبق عليهم من أنظمة وتعليمات، خاصّ ئابالفت
.. الذي  اإلنسانامليثاق العريب حلقوق عة واملصادقة على ول املوقّ إحدى الدّ  تعدّ العربية السعودية 

تها جنسيّ  ال حيملُ  شخصٍ  أيّ  إبعاد -أي يف هذا امليثاق -طرف دولةٍ  ة)ال جيوز أليَّ  على نصّ 
وبعد متكينه من  ،للقانون اوفقً  صادرٍ   مبوجب قرارٍ على أراضيها إاّل  ومتواجد بصورة شرعيةٍ 

دواعي األمن الوطن خالف ذلك( والثابت من م مه على اجلهة املختصة، مامل حتتّ عرض تظلّ 
ال متلك السند الشرعي  -إمارة إحدى املناطق يف اململكة-عى عليها املدّ  وقائع هذه القضية أنّ 

عي إىل املدّ  بعادق إباألمارة املتعلّ .. لذلك حكمت الدائرة إبلغاء قرار اإلبعادوالنظامي هلذا 
 . بالده..(

 
 

ه  القاضي ابملوافقة على تفويض ٦/4/1435( يف 12827) :ويف شأن اإلعفاء من اإلبعاد، فقد صدر األمر السامي الكرمي رقم
 مسو وزير الداخلية بتأجيل تنفيذ عقوبة إبعاد األجنيب عن اململكة الواردة بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، كما وافق األمر

يازة املخدرات، ويف قضااي غسل السابق على منح الصالحية للمحكمة املختصة إبيقاف عقوبة اإلبعاد يف قضااي استعمال وح
 ه .  2/5/1435( يف 5307/ت/13) :تعميم وزير العدل رقم ؛أشهر ٦األموال اليت تكون العقوبة الصادرة بشأهنا أقل من 

 ه . 14/4/1434( يف 1809) رقم: من القرار الوزاري )الثالث(البند  - 1
حيل اخل - 2 ، 1اصة ابألجانب، لكرمي انصر احملنة، دار الفكر والقانون مبصر، طالرقابة القضائية على قرارات اإلبعاد والرتَّ

 وما بعدها.    117م، ص201٦
( يف 2584/2) :ه  املؤيد بقرار االستئناف رقم1435( لعام 3/22/د/إ/47) :حكم احملكمة اإلدارية ابملدينة املنورة رقم - 3
وحكم احملكمة اإلدارية بعسري رقم  ،(٦/303٦داريإه  )1435ه ، منشور على جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية: 7/11/1435
ه ، منشور على جمموعة األحكام 18/2/1432( يف 2/إس/182) :ه  املؤيد بقرار االستئناف رقم1431( لعام 19/د/إ/50)

 (.3/٦81  )إداريه1432واملبادئ اإلدارية لعام 
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 :هإبعادقبل  ة لألجنيبّ املاليّ احلقوق : الفرع الثالث
غالبية األجانب الذين يقدمون إىل بالدان يكون هدفهم هو  فيه فإنّ  ا ال شكّ مّ 

املال الذي يعينهم وأسرهم   -عد هللاب- ة العمل اليت من شأهنا أن متنحهم احلصول على فرص
أو الوصول إليها يف بلداهنم ابلسهولة اليت  ،على متطلبات احلياة اليت مل يستطيعوا احلصول عليها

  .(1) أوجدها هللا يف هذه البالد املباركة
 مالية   تنشأ حينها حقوق   ا،أجلهمن وعند حصوهلم على الفرص الوظيفية اليت جاؤوا 

 ،ا التزامات  ، وتنشأ عليهم أيضً األشخاص الذين يعملون لديهمأو على عاتق اجلهات  صاحلهمل
 . قد نّص نظام العمل يف اململكة عليها إمجااًل  يعملون عندهممن  وواجبات  جتاه

ه أن مُيََهل املّدة النظامية من حقّ  األجنيب عن اململكة، فإنّ  بعادإب ر قرار  دَ ويف حال صَ 
 مها ملن كان يعملُ اليت قدّ  على األعمالِ  مرتتبةٍ  ةٍ ماليَّ  الستحصال ما له من حقوقٍ  ؛الكافية

حرمانه  سلطةٍ  ةأليَّ  لت منه بعدها ال تتيحُ اجلرمية اليت ارتكبها واخلطورة اليت تشكّ  نّ إ لديه، إذ  
ق  تتعلّ  ظامية املستحقة له، طاملا مل يصدر حكم قضائي يتضمن تقرير عقوبةٍ من حقوقه النِّ 

 . أو بعضها منها هأو حرمان ،مبصادرة تلك احلقوق

   بعدإاّل  اإلبعادعملية  لديها أاّل تتمّ  عمل األجنيبّ اجلهة اليت كان ي من حقّ  نّ أ كما
منه  ت  يَ وفِ األجنيب قد استُ  ةِ قة بذمّ االلتزامات املتعلّ  كاملَ   له من أنّ  ةِ ذَ نفِّ د اجلهة املُ أتكّ وق حتقّ 

أو املطالبة هبا  ،الوصول إليها بَ أو يصعُ  حت ال تضيع احلقوقُ  ؛من كان يعمل لديه لِ بَ من قِ 
 مغادرته إىل بالده. ه و إبعادبعد 

 لألجنيبّ  سواءً  -تلك احلقوق ة استيفاءِ دت وزارة الداخلية يف اململكة على أمهيّ وقد أكّ 
ه  على 14/4/1434( واتريخ 1809) :رقم السابع من القرار الوزاريّ البند  نصّ  إذ   -م عليهأ

، وعليه بعدها اإلبعادخالل شهر من اتريخ قرار  وما عليه من حقوقٍ  ى ما للوافدِ فَّ صَ )يُ  يتما أي
د املدة مة هبذا الشأن( فهو بذلك قد حدّ للتعليمات املنظّ  اتفويض من يراه ليقوم بذلك وفقً 

حقوق له قبل استكمال  أن يطالب أبيّ  اإلبعادفيها ملن صدر بشأنه قرار  ظامية اليت حيقّ النِّ 
قة ابحتساب تلك املدة من اتريخ على أن تبدأ املهلة النظامية املتعلّ  ات تنفيذ القرار،إجراء

 من ذلك التاريخ.  اثالثني يومً  صدور القرار وحت مضيّ 

 

 . 4/122ه ، 1425 ،1بريوت، ط، لعدانن الوزّان، مؤسسة الرسالة ..موسوعة حقوق اإلنسان يف اإلسالم - 1
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على  اإلبعادالذي صدر حبّقه قرار  ه يف حال عدم حصول األجنيبوال يعن ذلك أنّ 
إذ أّكد القرار السابق أن  ، تذهب وتضيع سدىً سوف ا ظامية أهنّ ة النِّ حقوقه خالل تلك املدَّ 

 .    وتوكيلهُ  لصاحله اة حقوقه حال ثبوهتا نظامً كافّ   ءات استيفاإجراءملتابعة  من يراهُ فويض للُمبَعِد ت
أوجب املنظم عليه الوفاء هبا قبل  مالية   ه التزامات  إبعادكان على األجنيب املراد   َوإذا

أخري وغرامات املخالفات املرورية املسجلة عليه ، كرسوم التجديد وغرامات التَّ اململكةمغادرته 
ب يف تعطيل عملية قامته يف اململكة، فقد كانت هذه االلتزامات املالية يف السابق تتسبّ أأثناء 
 .هِ ه إىل بلده وإطالة مدة توقيفه حلني تسديدإبعاد

دين ال ميلكون لني أو املبعَ البعض من األجانب املرحّ  حّت استشعرت وزارة الداخلية أنّ 
تائج ما ميّكنُ ُهم من استيفاء ما عليهم من التزامات، فناقشت األمر مع وزارة املالية، وعرضت الن

املركبة الشخصية اليت ، الذي أصدر قراره ابملوافقة على بيع (1) والتوصيات على جملس الوزراء
من قيمتها، ويودع ما تبقى والغرامات ، وحتصيل الرسوم لأو املرحّ  ملبعدألجنيب اتعود ملكيتها ل

، ويف حال مل تستوف قيمة هالألجنيب الذي كان ميلكُ  لتسليمه ايف األماانت متهيدً تها من قيم
 .  (2)عليه من التزامات ما تبّقىنه ل الدولة عاملركبة بعد بيعها كامل ما عليه من التزامات، فتتحمّ 

ن طلبه  ات تتضمّ من الربقيّ  اعددً اخلية على الديوان امللكي وزير الدَّ  مسوّ  ضَ رَ كما عَ 
ري أو ف ترحيلهم إىل بالدهم من الوافدين على سداد رخص السّ عفاء من توقّ إاملوافقة على 

نظامي من املخالفني  نفسه طواعيةً م عفاء من يسلّ إواملوافقة على  ،(3) رسوم اخلدمات األخرى
والعمل من الرسوم والغرامات املرتتبة على بقائهم بصفة غري نظامية، واملوافقة على أتمني  اإلقامة

 .(4)  ر عليهم ذلك على نفقة الدولةتذاكر سفرهم إن تعذّ 
وصدر ت دراستها تمّ ف، (5) جملس الوزراءإىل وقد أحيلت مقرتحات مسو وزير الداخلية 

امي ابلعرض على املقام السه  القاضي 23/5/1435( واتريخ 210) :بشأهنا قراره املوقر رقم

 

ه ، املوجهة لديوان رائسة جملس الوزراء، املشتملة على حمضر 2/4/1424( يف 53/28385) :برقّية مسو وزير الداخلية رقم - 1
 زير املالية يف هذا الشأن. االجتماع الذي وقعه مسوه ومعايل و 

 ه .27/11/1424( يف 285) :قرار جملس الوزراء املوقر رقم - 2
 ه . 10/1/1435( يف 4٦54) :برقية مسوه رقم - 3
 ه . 29/1/1435( يف 7258) :برقية مسوه رقم - 4
 ه .2/5/1435( واتريخ 1٦455) :مبوجب املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم - 5
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 ل صاحب العمل الذي كان يعمل األجنيب حلسابه كاملَ حتمم ، مع (1) ألخذ موافقته يف شأهنا
  .ة النظاميةبه عن العمل يف املدّ غ عن تغيّ إذا مل يبلّ  رسومهِ 

املوافقة الكرمية على مقرتحات مسو وزير الداخلية مبوجب األمر بعدها  وقد صدرت
  ه . 29/5/1435( واتريخ 20455) :السامي الكرمي رقم

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

)ال جيوز  ه  على أنَّهُ 18/11/1431( واتريخ ٦8من نظام ايرادات الدولة الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/ 21نّصت املادة:  - 1
وجب على جملس الوزراء حينها العرض على املقام السامي ألخذ اإلعفاء من الدَّين إال مبوافقة رئيس جملس الوزراء.. اخل( مّا أ

 املوافقة. 
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 املطلب الثاين
  عن اململكة ه  إبعاد قرار   تنفيذ   أثناءَ  لألجنيبّ   ة  اإلجرائيّ  احلماية  

 ، ولن يكون كذلك إاّل اجيب أن يكون مشروعً  اإلبعادقرار  فيما سبق أنّ  للباحثِ  نَ ابَ 
ا عن جهٍة خمتصٍة مشروعٍة جتُِيز اخّتاذه حبّق األجنيب، وصادرً  على أسباٍب نظاميةٍ  اإذا كان مبني  

 صدار مثل هذا النوع من القرارات. إم ابتداًء هلا املنظّ قد خوّ 
 خمولةٍ  دون أن حييد عن مبدأ املشروعية، أبن صدر عن جهةٍ  اإلبعادفإن صدر قرار 

أجاز النظام االستناد عليها عند تقريره، ومل  ا فيه على أسبابٍ دً نَ ست َ ، وكان مُ اإبصداره نظامً 
اجلهة اليت أصدرته أو أمام احملكمة  معليه أما -الذي صدر حبقه القرار- جنيبيعرتض األ

لغاء مثل هذا النوع من املختصة ابلنظر والفصل يف الدعاوى املتعلقة إب -ديوان املظامل -ةاإلداري
 ة إبنفاذه دون غريها. واجب التطبيق من قبل اجلهة املختصّ يصبح ذلك القرار  ، فإنّ (1) القرارات

األجنيب أن تلتزم ابملعايري اليت ال  إبعاد جيب على اجلهة املختصة يف تنفيذ قرار  أنَّهُ  كما
د هم، والتقيّ إبعادتدنوا عن احلد األدىن يف احملافظة على كرامة وإنسانية األجانب املبعدين أثناء 

  ها والة األمر.بتعاليم الدين احلنيف، مث ابألنظمة والقرارات والتعليمات اليت سنّ  ابتداءً 

حقة، الثالثة الاّل  هُ عُ أفرُ  نه تفصياًل ما سبق يف مطلع هذا املطلب هو ما ستتضمّ  وكلم 
األجانب، ويف  إبعاداحلديث يف أوهلا عن اجلهة املختصة يف اململكة بتنفيذ قرارات  حيث سيتمّ 

، وآخرها سيكون فيه احلديث عن حقوق األجنيب أثناء اإلبعادة تنفيذ قرار عن كيفيّ اثنيها 
     ه عن اململكة. إبعادعملية 

 :اإلبعاد ات  قرار  بتنفيذ   يف اململكة ةاملختصّ  اجلهة  : الفرع األول
لقضااي اجلنائية اليت ات اإجراءستكمال ة اباملختصّ - ةكانت اجلهات احلكومية األمنيّ 

تتدافع فيما بينها ه  1425قبل العام  -ابرتكاهبا ينَ دِ أُ ذا ما إ اإلبعاد ر على األجنيبّ يتقرّ 
األجانب يف اململكة، وكانت ترمي هبذا  اليت تصدر حبقّ  اإلبعاداالختصاص يف تنفيذ أوامر 

 

ه ، واليت نّصت 19/9/1428( يف 78)م/ :من نظام ديوان املظامل الصادر ابملرسوم امللكي رقم 13الفقرة )ب( من املادة:  - 1
إلدارية النهائية اليت يقدمها ذوو الشأن، مت كان دعاوى إلغاء القرارات ا -على )ختتّص احملاكم اإلداريّة ابلفصل يف اآليت: ... ب 

مرجع الطعن عدم االختصاص، أو وجود عيب يف الشكل، أو عيب يف السبب، أو خمالفة النظم واللوائح، أو اخلطأ يف تطبيقها أو 
به القضائية واجملالس التأديبية، أتويلها، أو إساءة استعمال السلطة، مبا يف ذلك القرارات التأديبية، والقرارات اليت تصدرها اللجان ش

املتصلة بنشاطاهتا، ويعّد يف حكم القرار اإلداري رفض جهة  -وما يف حكمها  -وكذلك القرارات اليت تصدرها مجعيات النفع العام 
 اإلدارة أو امتناعها عن اختاذ قرار كان من الواجب عليها اختاذه طبًقا لألنظمة واللوائح(. 
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ا طاملا كانت يف ذلك على أهنّ  ينَ دِ نِ ستَ ة العامة للسجون، مُ االختصاص على عاتق املديريّ 
، ة حمكومياهتم من السجناء األجانبملن تنقضي مدّ  اإلبعاداالختصاص يف تنفيذ أوامر  صاحبةَ 

ة يف  خمتصّ  افهي أيضً  -اإلبعاد وهي إدارة - جراءاإلة هبذا إدارة خمتصة ومعنيّ  وابعتبارها تضمّ 
يت ق سراحه قبل انتهاء حماكمته اللِ ط  وإن كان األجنيب قد أُ حت  بعمومها، اإلبعادتنفيذ قرارات 

أخرى خالف املديرية العامة  أمنيةٍ  لدى جهةٍ  اه، أو كان موقوفً إبعادصدر مبوجبها قرار 
ة  ابعتباره من قبيل التدابري االحرتازيّ  ،للسجون، أو كان قد صدر بشأنه هذا القرار دون حماكمته

 م لوزير الداخلية. اليت أجازها املنظّ 

 ؛ محايةً (1)  الداخلية الذي فصل يف هذا التدافعويف ذات العام صدر تعميم مسو وزير 
من إطالة أمد توقيفهم بعد انتهاء الفرتة اليت  -إبعادهم قرارات الذين صدرت حبقّ - لألجانب

املديرية العامة للسجون معنية بنقل  فيه على أنّ  النصّ  ة، حيث تّ ُحِكم عليهم هبا كعقوبة جنائيَّ 
يف السجناء  ، وليس هلا اختصاص  وإبعادهم قضااي مبوجب األجانب املوجودين لديها أصاًل 

 عقوبةٍ  ةدون أيَّ  اإلبعاداملقرر حبقهم و  ،األجانب املوجودين لدى اجلهات احلكومية األخرى
 . هتماق سراحهم قبل انتهاء حماكملِ ط  ن أُ أو كانوا مّ  أخرى،

الذي   األجنيبّ  إبعادمعنية  بتنفيذ قرار  أمنيةٍ  حكوميةٍ  جهةٍ  كلّ   ه أنّ من تعميم مسوّ  مُ هَ ف  ي ُ ف َ 
 كان تطبيقهُ   على نظامٍ  بناءً  اإلبعاده قرار أبعماهلا، أو صدر حبقّ  ة مرتبطةٍ ة قضيّ أوقف على ذمّ 
فليس  -اإلبعادلة يف إدارة متمثّ - ة العامة للسجونا املديريّ عملها، أمّ  ها وصميمِ من اختصاصِ 

هتا أقرّ  وا لديها مبوجب عقوابتٍ نُ جِ األجانب الذي سُ  إبعادمن اختصاصها سوى تنفيذ قرارات 
هم، فعندها  إبعادة، وانتهت حمكومياهتم وحان الوقت النظامي لتنفيذ أوامر جنائيّ  قضائية   أحكام  

 ات تنفيذ األمر وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات. إجراءابستكمال  اإلبعادتقوم إدارة 
 -يرمحه هللا-، فصدر عنه اد على ما عّممه سابقً ليؤكّ  اوزير الداخلية جمددً  عاد مسوّ  مثّ 
، (3) هم فقطإبعادر ن رغبته أن تقوم اجلهات اليت لديها سجناء أجانب تقرّ املتضمّ  (2)تعميمه 

عرضهم على املديرية العامة  هم، بعد أن يتمّ بعادبّرٍي أو جويٍّ إلبنقلهم مباشرة إىل أقرب منفٍذ 
ات وثيقة وتذكرة سفرهم جراءق إبللجوازات ابملنطقة املوجودين فيها هبدف إهناء ما يتعلّ 

ه على عدم د مسوّ ، كما أكّ إلبعاداملرتبطة اب اتجراءاإلواحلجوزات والتأشرية وحنو ذلك من 

 

 ه . 22/11/1425-21س( يف ٦32٦1/2) :الداخلية رقمتعميم مسو وزير  - 1
 ه .9/10/1430( يف 118350) :تعميم مسو وزير الداخلية رقم - 2
 من نظام اإلقامة، وحماكمتهم أو معاقبتهم ابلسجن وخالفه. 33أمرت وزارة الداخلية إبعادهم وفقا للمادة:  - 3
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ا  أو حمكومً  ،ا ينتظر حماكمته من كان منهم موقوفً إاّل  ،للسجون إحالتهم إىل املديرية العامة
 . رت عليهيقضي مدة عقوبته اليت تقرّ 

 صدر هلا أمرُ  أمنيةٍ  حكوميةٍ  جهةٍ  على كلّ   أنّ عليمات السابقة يتبنّي فمن مضامني التَّ 
 ،بتنفيذ ذلك األمر  -ة وإمكاانتوفق ما لديها من قوّ -أن تقوم  ،أجنيب بعادوزارة الداخلية إب

ابلتنسيق مع املديرية العامة للجوازات ابملنطقة اليت تتواجد هبا اجلهة  ،اتهإجراءواستكمال عموم 
أن املديرية العامة للسجون وإن كانت حتوي إدارة   ا أيضً األمنية املأمورة ابلتنفيذ، كما يتبنّي 

األجانب املدانني، إال أن اختصاصها يقتصر وبشكل حمصور على من   بعادخمتصة ومعنية إب
صدر بشأنه أمر  أجنيبّ  لديها منهم، فليس لغريها من اجلهات أن يودع لديها أيّ  اكان سجينً 

  بغرض تنفيذه من قبلها.   إبعاد
 األجانب عن اململكة ما يلي: إبعادة بتنفيذ أوامر اجلهات املختصّ  وخالصة القول يف

أو  ةً تبعيّ  ابعتباره عقوبةً  شرعيٍ  يف تنفيذه على حكمٍ  اا، ومستندً قضائي   اإلبعادإن كان أمر  .1
شراف ، ابعتبارها اجلهة املختصة يف اإلة، فهو من اختصاص املديرية العامة للسجونتكميليّ 

 . تتبع انقضاء تنفيذ تلك العقوبةات إجراءوما يلحقها من  ،(1) السجنعلى تنفيذ عقوبة 
يف حفظ األمن  ا ملا هلا من اختصاصٍ ا عن وزارة الداخلية وفقً صادرً  اإلبعادأما إن كان أمر  .2

ار وسيّاح، ومعتمرين وزوّ  الوطن الداخلي ملواطن الدولة واملقيمني عليها ولزائريها من حجاجٍ 
تنفيذه يكون من اختصاص اجلهة  ، فإنّ (2) اإلقامةم هلا مبوجب نظام ملا أوكله املنظّ  اووفقً 

 . اليت صدر هلا أمر الوزارة أبن تبعد أحد األجانب عن أرض اململكة

رات، فعلى األخرية أن ة ملكافحة املخدَّ ة على املديرية العامَّ اخليَّ در أمر وزارة الدَّ صَ  فلو
 األجنيب حملّ  إبعاداته ابلتنسيق مع املديرية العامة للجوازات حلني إجراءوتستكمل  ،تنفذ األمر

 سومٍ ل اجلهة املأمورة كامل ما يستوجبه تنفيذ األمر من ر األمر عن اململكة، على أن تتحمّ 
اليت تستدعيها  اتجراءاإلإىل مطار املغادرة، وحنو ذلك من  تنقل األجنيبَّ  ةٍ أمنيّ  وقوةٍ  وجتهيزاتٍ 

     مثل هذه األحوال. 

 

 

 من نظام السجن والتوقيف.   3املادة:  - 1
 من نظام اإلقامة.  33: املادة - 2
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 :اإلبعادكيفية تنفيذ قرارات :  الفرع الثاين
موكل  من اجلهات األمنية يف اململكة  جهةٍ  كلّ   أنّ  ىسابًقا عل وقف الباحثُ  أن بعد

  ةً وا لديها مبوجب اختصاصاهتا الضبطية النوعية إداريّ طُ بِ أو ضُ  ،وافُ وقِ األجانب الذين أُ  إبعادإليها 
، وقد من قبلها هم إذا ُضبطوابعادة، وذلك حال صدور أمر وزارة الداخلية إبكانت أم جنائيّ 

 طرقِ  دِ تعدّ  مكانيةَ إا يعن ، مّ اإلبعادأمر  ا تنفيذُ اجلهات اليت إبمكاهن عُ ظهر من كل ذلك تنوّ 
عة يف تنفيذ أوامر ن تتوافق كل الطرق املتنوّ أالتنفيذ وتنوعها بني جهة وأخرى، على اشرتاط 

 اهتا.  إجراء جماالهتا و ية اليت تنتهجها الدولة يف شّت اإلنسانسالمية و مع املبادئ اإل اإلبعاد

 : نيعن صورتاألجانب عن اململكة ال خترج  إبعادتنفيذ أوامر  وطرقُ 
ه وجَّ عن أرض اململكة، ويُ  أجنيبٍّ  بعادإبيقضي  األوىل: أن يصدر عن وزارة الداخلية قرار  

 نوعي يف معاجلة السبب الذي صدر األمر بناءً دة حبكم اختصاصها الّ حمدّ  ةٍ أمنيّ  القرار جلهةٍ 
لتستكمل معه   ؛هشعاره مبا صدر حبقّ إو  ،ئهذة ابستدعااملنفِّ ة األمنيّ عليه، وعندها تقوم اجلهة 

  قة بتنفيذ ذلك األمر. النظامية املتعلّ  اتجراءاإلة كافّ 
 األجنيبّ  فَ وقَ أن يُ  أو احرتازيةٍ  ،أمنيةٍ  ستدعي دوافعُ ويف بعض احلاالت والقضااي قد تُ  

لطائرة امن صعوده ة املرافقة له الفرقة األمنيّ د أتكّ إىل حني  ،شعاره ابلقرارإي لِ ة اليت تَ خالل املدّ 
  .تهاوزوال خطورته على أمن الدولة وسالم ،جهة إىل بلدهاملتّ 

 ريَ شِ ابلقدر الذي أُ  دةً مشدّ  أمنيةً  اتٍ إجراءاذ أخرى ال يستدعي األمر اختّ  ويف حاالتٍ 
ة املدّ  يِّ ضِ ه على سرعة مغادرة البالد قبل مُ وحثّ  ،األجنيب ابلقرارى إبشعار فَ كت َ ، بل يُ اليه قريبً إ

فإن انتهت املهلة دون تقّيده مبا ، (1) ت عليها تعليمات وزارة الداخليةاليت نصّ و  ،للقرار ةالنظاميّ 
ى األمر  ولو اقتضَ  ،ه على املغادرةربِ ة أن جتُ اجلهات األمنية املعنيّ  أجربفهو بذلك قد  أُِمر به

 . (2) هإبعادات إجراءكلِّ توقيفه حلني استكمال  
أوجب املنظم السعودي  جرميةً هو ارتكاب األجنيب  اإلبعادالثانية: أن يكون السبب يف 

، أو تنفيذها  ادانته ابرتكاهبا بعد انقضاء فرتة عقوبته األصلية إن كانت سجنً إه حال إبعادعليها 
 . اإن كانت جلدً  كاملةً 

 

 ه .   14/4/1434( يف 1809) :سابع( من القرار الوزاري رقمالالبند ) - 1
من نظام اإلقامة، واليت نصت على أنَّ )كل أجنيب حيرم حق اإلقامة يف البالد ويكلف مبغادرهتا، فلوزارة الداخلية  34املادة:  - 2

 أن متهله املدة اليت تراها كافية لقطع عالقته من البالد إن وجدت، على أن يكون خالل هذه املدة حتت املراقبة(.
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لدى املديرية العامة  اسجينً  -هإبعادات إجراءقبل البدء يف - وعندها يكون األجنيبم 
ه عن إبعاد اتُ إجراء ل مباشرةً كمَ ستَ ته، بل تُ ق سراحه بعد انقضاء حمكوميَّ طلَ للسجون، فال يُ 

حيث لسجون، مة لاالعمديرية ابعة للالتّ  اإلبعادإدارة اململكة، ويكون استكماهلا من اختصاص 
قوم يومن مث ، لسفرل زمةة الاّل الواثئق النظاميّ صدار إلنسيق مع اجلوازات ابلتّ اإلدارة تقوم 

 . (1) مطار مغادرتهإىل  هِ بنقلِ ابعون هلا العسكريون التّ 
 عن طريق حافالت نقلٍ الربي املغادرة أو منفذ  ،وتكون عملية نقل السجناء إىل مطارٍ 

 ن تكون وجهةُ مّ  جنسيةٍ  حصر أتباع كلّ  ، حبيث يتمّ (2) مهيأة وجمهزة ملثل هذه العملية مجاعي
يد إقالع مع مواع ومتوافقةٍ  سقةٍ وينطلقون مبواعيد متّ ، واحدة نقلٍ  لةِ ييف وس سفرهم واحدة  

 واحدةً  دفعةً  ونَ لُ نقَ يُ و ململكة عن طريق اجلو اهم إىل بالدهم إن كانت مغادرهتم الطائرات اليت تقلّ 
ذات  عاون مع اجلهات األمنية األخرىابلتّ و  ،عمليةَ ال حترسُ  أمنيةٍ  فرقةٍ  معإىل مطار املغادرة 

أو املنفذ  ،إىل املطار ا املتجهةِ ذاهتِ  الطريقِ  يدِ قاصِ غريهم من  رَ ستشعِ ، ودون أن يَ (3)  العالقة
 . حوهلممن  لُ صُ ي ما حيَ الربّ 

  امطارً - دارة اجلوازات اليت تعمل ابملنفذإىل إ  ينَ دِ بعَ ة بتسليم املُ ومن مث تقوم الفرقة األمنيّ 
ات حصرهم وفرزهم، والتأكد من إجراءاستكمال والتنسيق معها على  -براي   امعربً  مكان أ

أو  -الطائرةكمال عمليات تصعيدهم إىل ، واست(4)  سالمة واثئق السفر اخلاصة هبمهوايهتم و 
ه ، ودون أن يكون ذلك كلّ اتجراءاإلأة هلذه صة ومهيّ يف أماكن خمصّ  -عبورهم للمنفذ الربي

 . (5) أو املتواجدين به حينها ،أو املنفذ الربيّ  ،مراتدي املطار  منسمعٍ مبِ أو  ،مبرأىً 

 :ه  إبعادة حقوق األجنيب أثناء عملي  : الفرع الثالث
 ةٍ نظاميّ  على أسبابٍ  هذا القرارُ  ِنَ بُ  عن اململكة، و إبعادٍ  قرار   األجنيبّ  وإن صدر حبقّ 

تصم بِه،به  رَ عِ ش  أُ و ، سليمةٍ  صحيحةٍ  ةٍ نظاميّ  اتٍ جراءإل اووفقً  ،مشروعة ن من كِّ مُ و  األجنيبم املُخ 
اليت من شأهنا أن حتول  اتجراءاإلوانتهت كافة  ة،وفق األوجه النظاميّ  ،يهه يف االعرتاض علحقّ 

 

ه ، على أن املديرية العامة للجوازات واملديرية العامة للسجون مها اجلهتان 23/9/1408( يف 3384) :نص القرار الوزاري رقم - 1
 املختصتان يف نقل وتوقيف وترحيل وإبعاد األجانب عن اململكة.  

 ه . 28/10/1414( يف 2151س/11) :تعميم مدير األمن العام رقم - 2
 ه  اخلاص ابلواجبات العسكرية للعاملني يف السجون22/9/1398 ( يف391٦) رقم: التعليمات واردة ابلقرار الوزاري- 3
تعميم مدير عام  ؛حت ال يتم إبعاد سجني بدال عن آخر عن طريق اخلطأ؛ بسبب تشابه يف االسم أو الشكل أو القضية - 4

 ه .20/8/1409( يف 474) :السجون ابململكة رقم
 ه .13/4/1407/ت( يف 11/275) :تعميم مدير عام السجون ابململكة رقم - 5
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ة الصحيحة اليت اإلداريّ لإلرادة  ا؛ احرتامً هِ حينها االستمرار يف تنفيذِ  ووجبَ بني القرار وتنفيذه، 
دء التنفيذ، وابعتباره ذ فيه قد انتهت عند بِ ه أن حقوق املنفَّ ف النظام، فال يعن ذلك كلّ الِ مل ختُ 

لتواجده على  د اهنى عالقته ابململكة ووضع حأ داري  إو أ ،قضائي   ه أمر  قد صدر حبقّ  اشخصً 
 اململكة هِنائي ا.إخراجه عن به حلني  اقً لتصِ مُ  ىما يبقَ  ماانتِ والضّ  له من احلقوقِ  أرضها، بل إنّ 

ُمصان  ته وجسده وماله وأفراد أسرته نسانيّ إد و بعَ ما حيفظ كرامة األجنيب املُ  كلّ   مثَّ إنَّ 
ِر الذي ال يصل إىل الدرجة اليت يَ وحمفوظ   أُبِعد إىل  على فعلته أبن   مَ ُكرِّ   هُ معها أنّ  رَ عُ ش  ابلقد 

املبادئ ساِير ه وآدابه، ومبا يُ دِ احلنيف ومقاصِ  ين اإلسالميّ بلده، بل مبا يتوافق مع أحكام الدّ 
 جراءاإليذ الذي أوجب تنف ،ة املعتربة لدى مجيع أطياف اجملتمع الدويليّ اإلنسانواألعراف 

 .  (1)ين معه دِ بعَ أفراد عائلته إن كانوا مُ  أحٍد منأو  ،ذ فيهِ لشخص املنفَّ  غري مهينةٍ  بطريقةٍ 
، جراءإلاذا ليس ابلقليل من تلك احلقوق املرتبطة هب ادً عدم يف اململكة املنظِّ  أقرّ وقد 

أو   ،يف قدمي الشخص طاملا انتفى اخلوف من هربهد على عدم جواز وضع القيد احلديدي فأكّ 
يكون األشخاص املبعدون يف غالب احلال  اإلبعادات إجراء، ويف (2) ن ال خطورة لهكان مّ 

ب على غلِ خطورهتم ويَ  رُ ندُ ر، فتَ والرحيل إىل الدايّ  ،جنالسِّ  وحشة إىل الفكاك من ِقنيمتشوِّ 
جهم إلخرا يف نقلهم اليت حترُسهمة الفرقة األمنيّ  ذة، كما أنّ احلال تعاوهنم املطلق مع اجلهة املنفِّ 

هتا وقدرهتا على السيطرة على احلوادث وع من القيود، لقوّ ال تستدعي ذلك النّ  ااململكة غالبً  من
 .  (3) ة النادرةالعرضية أو الفجائيّ 

ذة مامل تر اجلهة املنفِّ  ،ةاملبعد أن تكون حبوزته كامل مقتنياته الشخصيّ  من حقّ  كما أنّ 
التواصل عن طريق هاتفه النقال  ا، وله أيضً اإلبعاديف ذلك خطورة على سالمة  ه أنّ بعادإل

شعارهم مبوعد وصوله الستقباله إأو خارجها إلخبارهم أبحواله و  ،أبهله إن كانوا داخل اململكة
، ال اإلبعادأثناء  -ةٍ تمؤقّ  صفةٍ بولو - همن مصادرة مقتنيات اة ما مينع نظامً ليس مثّ إذ  ؛يف بلده

  .اجنائي   اإلبعادُ إن كان  ارة نظامً املقرّ  هتادّ العقوبة قد انتهت مُ  سيما وأنّ 
سم مبا ة من شأهنا أن تتّ عقابيَّ ذات طبيعة تدابري  ةأليَّ  اإلبعادأثناء عملية ا نظامً  مربّرال ف

توجب األخذ ببعض التدابري  معتربةً  ة أسباابً أن مثّ  املنفذةذا رأت اجلهة إ  عليه أمل العقوبة، إاّل هو 
 

 (.2/٦٦هشام علي صادق، مرجع سابق ) - 1
 ه .  22/10/1398( يف 4089) :قرار وزارة الداخلية رقم - 2
ها: وجوُب انتقاء صدرت عن املديرية العامة للسجون قواعد عامة جيب اتباعها والتقيد هبا أثناء التعامل مع السجناء، من - 3

 :التعميم رقم ،أصلح العناصر حلراَستهم، والتحري من وقت آلخر عن سلوك هؤالء احلراس، واستبعاد سيء اخللق منهم
 ه .  10/9/1409( يف ٦900س/11)
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 االحرتازية اليت توازن بني حقوق املبعد وحقوق الدولة يف أن تنفذ أوامرها وقرارهتا دون مساسٍ 
 ة لديها.ابملصاحل العامّ 

، اإلبعادية أثناء عملية اإلنسانو  تقدمي كامل اخلدمات األساسِ  اومن تلك احلقوق أيضً 
جتهيز  ، فيجب عندها فر إىل أقرب منفذ برّي أو جويٍّ ر أن تطول مسافة السَّ فمن املتصوَّ 
ة، إذ ليس مبقدورهم  اإلداريَّ ة حتت الرقابة األمنيَّ للمبعدين طاملا كانوا  وتقدميها عاشةخدمات اإل
 ءيِّ ة أن هتَُ على اجلهة األمنيَّ  اابلطعام واملاء، وعندها صار لزامً  تَّزومدرض اللغ بعاداإلأن يوقفوا 

 .(1) أو املعرب احلدودي ،ي املنفذ اجلوّ ، وحّت هتامنذ انطالقها من مقر إدار  ،اإلبعادعملية لِ 

مع غريهم  ينَ دِ بعَ عدم خلط املُ م السعودي عليها، د املنظّ ومن بني تلك احلقوق اليت أكّ 
لكرامتهم،   ا؛ احرتامً (2) ة واملعابر احلدودية من املتواجدين يف صاالت االنتظار يف املنافذ اجلويّ 

 أةٍ هيّ هبم، مُ  خاصةٍ  ات فرزهم عرب صالةٍ إجراءم واستكمال هِ ة تنظيمهم وإحصائِ وأن تكون عمليّ 
 اأو رؤية ومساع غريهم هلم؛ تعزيزً  ،ابشرتاطات األمن والسالمة اليت متنع هرب أحدهم زةٍ وجمهّ 

 كرامتهم.    مةِ ر  تهم وحُ إلنسانيّ 
وصيانته   ،نيبّ يف اململكة على محاية حقوق األج   سبق حرص املنظم فيظهر من كلّ 

تلك  ة احرتاممسؤوليّ على تعزيز  هِ ، وحثِّ عن الدولة هِ إبعاد عند حّت  ومحايته حلقوقهِ  ،كرامتهُ 
 ةمنيّ األ ألجهزةيف نفوس العاملني اب -اإلبعادطبيعة عملية ابلقدر الذي يتوافق مع - احلقوق
عن تعامل الدولة  ةً يّ حقيق صورةً  لَ نقُ دي الوظائف اليت من شأهنا أن تَ وغريهم من متقلّ ة، املختصّ 
 .ململكةاحلسن الذي يليق اب سملوكال نقليف  كبريٍ   مع الوافدين عليها، وما لذلك من أثرٍ ورجاهلا 

لتفت ايف اجلانب السياحي الذي  منو   هذا السلوك اإلنسايّن الرَّاقي ىب عليرتتّ  فقد 
الذي ال ، و اي أيضً وملموس، ويف اجلانب التنموّ  ا بشكل ملحوظٍ مؤخرً احلكيمة ليه القيادة إ

ساعد وتُ  نيُ عِ ة العاملة اليت تُ لأليدي األجنبيّ اخلارجية، و لألموال واالستثمارات  ه حباجةٍ نّ أشك 
، وفق املناهج والسبل التطورنمية و تستكمل مسرية التّ و  واالزدهار، احلضارة على بناءِ املواطن 

 م. 2030للمملكة  الطّموحةُ  ةُ ّرؤيالاخلطُّة و إليها  الوصولِ  قَ رُ طُ  ت  مسََ اليت رَ 
 

تطلبها احلال، يتواجد يف مقر إدارة اإلبعاد مبنطقة الشميسي مبكة املكرمة مطبخ إعاشة مهيأ وجمهزًا أبحدث التجهيزات اليت ت - 1
وجبات لكافة املتواجدين  3وتقدر طاقته اإلنتاجية القصوى بضعف الطاقة االستيعابية ملقر إدارة اإلبعاد، ويقوم يومي ا بتوزيع عدد: 

بدار اإليواء من تستكمل إجراءات إبعادهم عن اململكة، كما يقدم املطبخ وجبات خاصة ملرضى ضغط الدم واملصابني ابلسمكري، 
 وها من األمراض اليت تتطلب نوعية غذاء خاصة.وحن
ه  الذي جاء مؤكدا ملا نّص عليه خطاب مسو 13/4/1407/ت( يف 11/275) :تعميم مدير عام السجون ابململكة رقم - 2

 ه .18/1/1398( يف ٦4٦/س/31) :انئب وزير الداخلية رقم
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 املطلب الثالث
 عن اململكة  األجنيبّ   إبعاد  على  بة  املرتتّ  النظامية   اثر  اآل

 ، بعضها مرتبط  آاثرٍ  ةُ األجنيب عن أرض اململكة عدّ  بعادب على صدور األمر إبيرتتّ 
قة ويصل لغريه، كتلك اآلاثر املتعلّ  اهُ اه لغريه، وبعضها اآلخر قد يتعدّ ال يتعدّ فَ  ونفسهِ  خصهِ بشَ 

 .بعادِ إلاليت كانت تقيم معه يف اململكة قبل صدور األمر اب بعائلتهِ 
بشخصه دون  تكون مرتبطةً قد األجنيب اليت  بعادصدور األمر إب النَّاشئة عناآلاثر  وأهمّ 

ة ال هناية هلا، ويرجع تقدير ذلك مدّ ُمطلقٍة، أو أو  دَّدة،ة حمَُ ململكة ملدّ غريه، عدم جواز دخوله ا
 َدرُسُه. أيتعلى إثره، وهذا ما سي األجنيبم  دَ بعِ للسبب الذي أُ 

من آاثٍر قد متّس غريه، أبن   بعدَ املُ  األجنيبّ  ىا يتعدّ ا الفرع الثاين، فاحلديث فيه عمّ أمّ 
 ه على أرض اململكة، وال يكونُ تواجدِ  عائلته الذين كانوا مرافقني له أثناءَ  أفرادِ  معه كاملُ  دَ بعَ يُ 

 وبّينها. املنظم اقد حّدده  يف حاالتٍ ذلك إاّل 
هذا املطلب احلديث عن مدى نظامية عودة األجنيب املبعد إىل أرض اململكة  وأييت يف

  ة النظامية ملنعه من دخوهلا. ه عنها، وعن املدّ إبعادبعد 
 :نفسه د  عَ بْـ امل   على األجنيبّ   بة  املرتتّ  ة  النظاميّ  اثر  اآل: الفرع األول
ث تقوم إليها، حي ودخوله األجنيب عن اململكة عدم جواز عودته إبعادب على يرتتّ 

بتسجيل اخلصائص احليويَّة  -وفق ما هلا من اختصاص نظاميَّة- املديرية العامة للجوازات
م يساعد على كشف هوية الشخص متقدّ  إليكرتوينٍّ  لألجنيب املبعد، وربطها بنظامٍ  (1) البصمات

 . لذلك أثناء حماولته الدخول إىل إقليم الدولة أصابعه على اجلهاز املعدّ مة أحد د وضع مقدّ مبجرّ 

من مثٍل عن  نة  ة، مكوّ يف وزارة الداخليَّ  جلنة   اراسة هذا املوضوع سابقً لدِ  تلّ كِ وقد شُ 
ا أوصت به ومثٍل عن األمن العام ومثٍل عن املباحث العامة، وكان مّ  ،ة للجوازاتة العامّ املديريّ 
لكرتوين جلميع األجانب املقيمني والقادمني بصيم اإل: األخذ بنظام التَّ (2) حينها اللجنة

قضية عن طريق بصمته، وكذلك ميكن   ةجمهول هوية يف أيَّ  للمملكة؛ إلمكانية التعرف على أيّ 
 

انمل عند مالمستها أحد األسطح املصقولة، سواء اكانت البصمات هي: االنطباعات أو العالمات اليت ترتكها رؤوس األ - 1
ظاهرة أم خفية، حبيث ترتك على تلك األسطح صورا طبق األصل ألشكال اخلُطوط احلليمة اليت تكسر جلد أطراف األصابع لدى 

 .  99-98ه ، ص1433 ،1ط، الرايض، وسائل التعرف على اجلاين لعالء اهلمص، مكتب القانون واالقتصاد ؛اإلنسان
 ه . 15/10/1414( يف 2029س/11) :تعميم مدير عام السجون يف اململكة رقم- 2
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 لو عادوا للمملكة جبوازات دين واملدرجني على قائمة املنع من الدخول، حّت ف على املبعَ عرّ التَّ 
 وأمساء خالف اليت أبعدوا مبوجبها. 

انب، فقد جنة يف ذلك الوقت على عدم املساس حبقوق األجَ من تلك اللّ  اوحرصً 
متخصصة ملعرفة مدى إمكانية تطبيقه  ة  فنيّ  جلنة   هُ سَ رُ د  بصيم أن تَ أوصت قبل اعتماد نظام التَّ 

للمملكة على  ما يسيءُ  ،، حت ال يكون يف االنفراد ابألخذ بهابه عاملي   ذَ خِ ، وهل أُ انظامً 
 عيد الدويل.  الصّ 

ذلك   إذ إنّ  ه ليس على إطالقهِ إبعادململكة بعد إيل انع األجنيب من العودة األمر مبو 
ابلسبب الذي صدر على إثره األمر مبنعه من العودة إليها، فإن كان قد أبعد بناء على  مرتبط  
 :من القرار الوزاري رقم اخامسً : البند حيث نصّ ا ة جنائية فيمنع من دخول اململكة هنائي  قضي

ه  على )مع مراعاة ما تقضي به تعليمات احلج والعمرة، مينع هنائيا 1434/ 14/4( يف 1809)
( وكانت هذه البنود اواثلثً  اواثنيً  أواًل -ه مبوجب البنود إبعادمن دخول اململكة كل من يتم 

 تية: على األسباب اآل األجنيب عن اململكة بناءً  إبعادت على ثالثة قد نصّ ال
جرمية من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف  إبدانته يف ارتكابِ  شرعي   إذا صدر عليه حكم   .1

 عوذة. اجلزائية، أو يف جرائم السحر والشَّ  اتجراءاإلمن نظام  112 :ت عليها املادةاليت نصّ 
 فأكثر.  أبربعني جلدةً  جلدٍ إذا صدرت حبقه عقوبة سجٍن ملدة ثالثة أشهر فأكثر أو  .2
من العقوابت الواردة يف الفقرة  أقلّ  ه عقوبة  إن عاد الرتكاب اجلرمية بعد أن صدرت حبقّ  .3

 .حينها اإلبعادمن  يَ عفِ ، وكان قد أُ السابقة
جلرائم الواردة خالف ا -ما يف جرميةٍ  ه عقوبة  الرتكاب اجلرمية بعد أن صدرت حبقّ إن عاد    .4

 سعودية. المرأةٍ  اأو ابنً  ازوجً ابعتباره  اإلبعادمن  يَ عفِ أُ قد  حينها وكان -يف الفقرة األوىل

 فيما تقضي إاّل  ،من دخول اململكة اهنائيً  األجنيب احلاالت السابقة مينع هذه مجيع فمع
أداء  ام إليها قاصدً دِ تعليمات احلج والعمرة، مبعىن أنه ال مينع من دخول اململكة طاملا قَ به 

 نظامية ة، أو كان قدومه للمملكة مبوجب أتشرية عمرةٍ نظاميَّ  حجٍّ  مبوجب أتشريةِ  احلجّ  فريضةِ 
(1). 

 

إذا َقِدَم للمملكة مبوجب هاتني التأشريَتني فيسمح له دخوهلا والبقاء على أرضها طيلة املدة النظامية املدونة على أتشريته، - 1
 :ل للحج أو العمرة وغريها، الصادر ابملرسوم امللكي رقمواملمنوحة له مبوجب تنظيم معاملة القادمني للمملكة بتأشريات دخو 

 ه .18/10/1404( يف 42)م/
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 اإلقامةمخالفته لنظام ك  ،ةيف غري القضااي اجلنائيَّ ا من أُبِعَد من األجانب عن اململكة أمّ 
تنظيم معاملة القادمني للمملكة بتأشريات دخول عليمات امللحقة به، أو ملخالفته والقرارات والتَّ 

  صدر بشأنه من قراراتٍ ، وما نفيذيةللحج أو العمرة، أو ملخالفته لنظام العمل والئحته التَّ 
 :    (2)  اآلتية ددِ للمُ  ا، فيمنع من دخول اململكة وفقً (1) ةوزاريّ  وتعليماتٍ 

 . سنواتٍ  3 :ةيف حال خمالفته للمرة األوىل: مينع من دخول اململكة ملدّ  .1
 .ايف حال خمالفته للمرة الثانية: مينع من دخول اململكة هنائي   .2
على  يالحظُ  إذ   ؛حيلمصطلح الرتّ هذه الفئة  حبقّ  الصادرِ  جراءاإلعلى  قُ طلَ ما يُ  ادائمً و 

 حبقّ  رُ قرَّ اليت تُ  ةللعقوبة اجلنائيّ  االحقً  إجراءً ابعتباره  اإلبعاداملنظم يف اململكة استعمال مصطلح 
 اإلقامةعن معاقبة خمالفي أنظمة  هعند حديث يءُ يل فنجده جيِ حِ ا مصطلح الرتّ ، أمّ (3) األجانب

 . (4) من األجانب يف اململكة والعمل

 :املبعد األجنيبّ   بة على عائلة  ة املرتتّ ظامي  النّ  اثر  اآل: الفرع الثاين
األجنيب يف بعض احلاالت إىل غريه من أفراد   الصادر حبقّ  اإلبعادقد يصل أثر قرار 

 حنوه.  اهم رفقة عائلهم الذي كان القرار متجهً إبعادعائلته الذين يقيمون معه يف اململكة، فيتم 

دون وجه  هاغري مستحقّ  ىلإألثر العقوبة  ايف ذلك جتاوزً  أنّ  ر ابتداءً وإن كان يتصوّ 
غالبية األجانب الذين يصدر حبقهم مثل    أنّ إاّل قوبة، ملبدأ شخصية العُ  خمالفةً وأّن فيه ، حقٍّ 

لن يبقى لديهم من يقوم فَ  ؛همإبعادهذا القرار ال يرغبون يف بقاء عائلتهم يف اململكة بعد 
يف شعور عائلته نفس  يعدم  شعوره شّت متطلبات احلياة، كما أنّ  يفويعينهم  ،بشؤوهنم اخلاصة

 دم رغبتهم يف البقاء دون من يقوم على شؤوهنم.عَ 

 

 :حيث نّص البند الثامن من "قواعد التعامل مع الوافدين من خمالفي األنظمة" املوافق عليها مبوجب املرسوم امللكي رقم - 1
وذلك وفقا للمدد واإلجراءات اليت حتدد مبوجب ه ، على )مينع من دخول اململكة كل وافد يرحَّل، 12/5/1434( يف 24)م/

 الئحة تصدر بقرار من وزير الداخلية(. 
 ه .14/4/1434( يف 1809) رقم: من القرار الوزاري )الرابع(البند  - 2
من نظام مكافحة املخدرات  5٦من املادة:  2من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله، والفقرة:  53من املادة:  2الفقرة:  - 3

 من نظام مكافحة غسل األموال، ففيها مجيعا يُبَعد.  28من املادة:  2واملؤثرات العقلية، والفقرة: 
 وافدين من خمالفي األنظمة؛ فَفيها مصطلح: يرحَّل.من قواعد التعامل مع ال 2من البند: 2 - 1الفقرتني: - 4
عقوبة اإلبعاد يف الشريعة والقانون  ؛7٦-75احملنة، مرجع سابق ص كرمي، ينظر:  ولالستزادة يف شأن التفريق بني املصطلحني     

  112-111ه ، ص1427 ،إلبراهيم األمحد، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض



 ~287  ~ 
 

للعائلني، فالزوجة بعية تواجد غالبية عوائل األجانب يف اململكة يتسم بصفة التَّ  إنّ  مثّ 
سقط حقه يف  وملاأثناء فرتة إقامته النظامية،  فيهامرافقون لألجنيب املتواجد واألبناء اتبعون 

 . من ابٍب أوىلاتبعيه ومرافقيه  ، سقط حقّ اإلقامةاستمرارية 
 إبعاديف اململكة بعد صدور قرار  اإلقامةالتابعني واملرافقني يف استمرارية  سقوط حقّ و 

لعدم ارتكاب التابعني أو املرافقني ما  ؛وصفه أنه عقوبةها ال ميكن قبول عن  املتبوع أو املُرَاَفق 
الوصف الصحيح  ها، بل إنّ  جيوز تعدي أثرها على غري مستحقِّ العقوبة ال وألنَّ  ها؛يستوجب
ة اليت من شأهنا أن من قبيل التدابري االحرتازيّ ، فهو داري  إ إجراء   :ه هو أنّ  جراءاإلي لذلك احلقيق

، فمن اانهتا، كما أهنا متنع وقوع اجلرمية الحقً حتفظ تكوين األسرة بعدم تفرقتها وتشتيت مكوِّ 
، فيحملهم ذلك إىل السرقة وغريها من أوجه كسب املال ر أن تبقى العائلة دون عائلٍ املتصوَّ 

ة اليت ترفضها اجملتمعات املتقدمة  ىل مارسة الظواهر السلبيَّ إبطرق غري مشروعة، أو حيملها 
غري   ل إىل إقليم اململكة بطرقٍ ا أن يرتكب املبعد جرمية التسلّ ر أيضً ل وحنوه، كما يتصوّ كالتسوّ 
 . امن دخوهلا نظامً  ه منوع  والعيش جبانبهم، ال سيما وأنّ  القاة أفراد عائلتهمل؛ مشروعة

لت  كّ شُ والنظامية واألمنية، ية اإلنسانالدينية و  ولدراسة هذا املوضوع من مجيع جوانبه
واألمن العام  للجوازات جلنة بعضوية كل من ديوان وزارة الداخلية واملديرية العامةفيما سبق 

 ية: تاالجتماعية، وقد خرجت عنها التوصيات اآلووزارة العمل والشؤون 
 على نفقة وزارة الداخلية.املُقيمة ابململكة بطريقة غري نظامية تبعد عائلة السجني األجنيب  .1
بطريقة نظامية على اخلروج منها النتفاء املُقيمة ابململكة ال جترب عائلة السجني األجنيب  .2

 عن عائلها املبعد.هلا  تقلٍّ مس معيشةٍ  شريطة وجود مصدرِ  اإلبعادوجب مُ 
عائلة السجني األجنيب اليت تقيم بطريقة نظامية، واليت سجن عائلها يف هتمة غري   دُ بعَ ال تُ  .3

 ه عن اململكة. إبعادا اثبتة ولكنها ال توجب ، أو أهنّ ااثبتة حبقه حكمً 
ها فيكانت اجلرمية اليت تورط إذا  عائلة السجني األجنيب اليت ليس هلا مصدر معيشة،  دُ بعَ تُ  .4

بعد  اإلبعادا يقتضي عليه مبوجب حكم شرعي، ونوع العقوبة مّ  عائلها الوحيد اثبتةً 
، وذلك لعدم وجود مصلحة من بقاء األسرة يف اململكة أثناء فرتة تنفيذ العقوبة، تنفيذها

     لعائلها.  ابعد انقضاء مدة العقوبة تبعً  عاداإلبمصريها  وألنّ 
أسرة األجنيب املنكوبة بسجن عائلها الوحيد املساعدة يف الفرتة اليت تسبق فرتة  طلب .5

 ،فإّن على إدارات السجون اإلبعادها ن ينطبق حبقّ ا إن كانت مّ ها عن اململكة، فإهنّ إبعاد
وافية عنه وعن عائلته ومكان  ودور التوقيف فور القبض على األجنيب أخذ معلوماتٍ 
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شراف النسائي إقامتهم ومدى حاجتهم للمساعدة، وإرسال تلك املعلومات إىل مكاتب اإل
لتقوم تلك املكاتب ابلتنسيق مع اجلمعيات  ؛التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية

 الالزمة لتلك األسر.  اخلريية لتقدمي الرعاية 
وزارة  ، بل وحثّ (1) آنذاك هذه التوصيات -رمحه هللا- وزير الداخلية وقد اعتمد مسوّ 

لتنسيق مع ابالعمل والشؤون االجتماعية حينها على التأكيد على اجلهات املسؤولة لديها 
هم إبعادُ   يتمّ األجانب حّت اجلمعيات اخلريية لتقدمي املساعدات ملن حيتاجها من أسر السجناء 

    و اكتفاؤهم.أ

ذلك ال خيّول اجلهات  عائلها الوحيد، فإنّ  رفقةَ  األجنيبّ  عائلةِ  إبعادُ  انظامً  وإن تقررّ 
أخرى، بل وال  األمنية يف اململكة منع غري العائل من ابقي أفراد عائلته من دخول اململكة مرةً 

 وال جيوز دخوهلم إاّل  ،ُمب  َعدين ابعد ابعتبارهم أشخاصً جيوز هلا تسجيل بصمات أفراد عائلة املُ 
ألثر العقوبة إىل  ك جتاوزًا وتعداي  يف ذل وفق ما تقضي به تعليمات احلج والعمرة كعائلهم؛ ألنّ 

 غري مستحقها.    
 :ة املنع من دخوهلاالعودة للمملكة بعد انقضاء مدّ : الفرع الثالث

ار املسجد النبوي وزوّ  ،قيادة اململكة على نفسها خدمة حجاج بيت هللا احلرام أوجبت
للحكم يف  من النظام األساسِ  24ت املادة نصّ  فقدوحت عصران هذا،  ،الشريف منذ أتسيسها

)تقوم الدولة إبعمار احلرمني الشريفني وخدمتهما، وتوفر األمن والرعاية  أن   اململكة على
، وما سبق ال يتوافق مع ن من أداء احلج والعمرة والزايرة بيسر وطمأنينة(لقاصديهما، مبا ميكّ 

  عند دخوله للمملكة.   أو زايرة مسجد نبيه ،قصد بيت هللا احلرام مسلمٍ  حرمان أيّ 
الصعيد   وقامت بتطبيقه على أرض الواقع من جانب وأّكدته، قيادة الدولةته وهو ما أقرّ 

ترتبط هتا وأجهزهتا يف السماح لدخول مسلمي الدول اليت ال ؛ إذ سخرت كل إمكاانَ السياسي
 . (2) مع اململكةجيدة بعالقات سياسية 

 

ه  املوجه لعموم إمارات املناطق يف اململكة ولألمن العام واملباحث 9/4/1412( يف 18/243٦0) :ه رقمتعميم مسو  - 1
 واجلوازات وسالح احلدود، القاضي ابعتماد وتنفيذ تلك التوصيات.  

ست ابلقليلة، حيث أعداد حجاج تلك الدولة لي ال ترتبط اململكة أبيَّة عالقات سياسية مع دولة إيران، وابلرغم من ذلك فإنّ  - 2
ر: اخلرب املنشور على موقع املؤسسة األهلية نظَ يُ ( حاج ا، 83,828ه  على أن عددهم بلغ )1438أشارت إحصائيات حجِّ عام 

 ه  على الرابط اآليت:25/10/1438ملطويف حجاج إيران اإللكرتوين بتاريخ 
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ألنظمة اليت من شأهنا أن تقّنن الدخول إىل اه عند سنّ  اه املنظم فيها أيضً كما أ قرّ 
ها يف تقدمي تفانيإقليمها، فجعلها بعمومها متواكبة مع توجهات الدولة، ومتناغمة مع حرصها و 

اخلدمات لقاصدي األماكن املقدسة فيها، فال مينع من الدخول حت اجملرمون الذين أبعدوا عن 
 . مع وأمنه منهملشرهم ومحاية للمجت اململكة اتقاءً 

 ه  قد أكدّ 14/4/1434( يف 1809) رقم: وإن كان البند اخلامس من القرار الوزاري
 ه ابتدأ النصّ  أنَّ رمية، إاّل له على فعلته اجلُ  على منع من أبعد من األجانب عن اململكة كعقوبةٍ 

ما قضت  والعمرة..( فهو بذلك راعى ابتداءً  احلجِّ  فيه بقوله )مع مراعاة ما تقضي به تعليماتُ 
ها دَ صَ ة بشأهنما، فال مينع من دخول اململكة من قَ رّ به تعليمات احلج والعمرة والتنظيمات املقَ 

  .، وإن كان سبُب إبعادِه جناية ارتكبها على أرض اململكةألداء احلج أو العمرة
 القرار العمل وغريها، فقد بنّي  نظام أو ،اإلقامةأنظمة ترحيله ملخالفته  ا من تّ أمّ 

فيها من دخول اململكة، لنظام ااألجنيب املخالف ة اليت مينع ظاميَّ الوزاري السابق املدد النِّ 
 :من الدخول للمملكة ملدة صاحبهاوأوضح البند الرابع منه على أن املخالفة للمرة األوىل متنع 

  فله ذلك، وإن عاد الرتكاب أيّ  اسنوات، فإن رغب بعد مضي هذه املدة الدخول جمددً  3
عاملة القادمني للمملكة والعمل، وتنظيم م اإلقامةها أبنظمة من أنواع املخالفات الوارد نصّ  نوعٍ 

 . اذلك حيرمه من دخول اململكة هنائي   بتأشريات العمرة أو احلج، فإنّ 
والعمل فيها  اإلقامةملخالفته أنظمة من دخوهلا ل عن اململكة وأثناء منع األجنيب املرحّ 

خول من الدم  هال مينعه من دخوهلا مت ما كان قصد اأو املرة الثانية، فإن ذلك أيضً  ،للمرة األوىل
البند الرابع من القرار  ، وهو ما بدأ به نصّ العمرة نسك أو ،فريضة احلجّ ءه داأإىل إقليمها 

        الوزاري السابق ذكره. 

 

iran.com/index.php/news/show/?id=150-http://www.mutawfe ، كما أّن ُحجَّاج هذه الدولة
حيظون كغريهم من ضيوف الرمحن أبرقى أساليب االستقبال والضيافة، وهو ما أكدوه أبنفسهم عندما نشرت وكالة اجلمهورية 

( يف حجِّ عام irna_arabic@ة اإليرانية( على حساهبا يف تطبيق تويرت )اإلسالمية اإليرانية لألنباء )الوكالة الرمسية للحكوم
م اخلرب اآليت: "استقبلت سلطات احلج السعودية احلجاج اإليرانيني ابلورود واحللوايت عند 2019يوليو  23ه ، بتاريخ 1440

 دخوهلم املدينة املنورة".
ر العالقات السياسية اجليدة مع اململكة( فقد صدر أمر خادم احلرمني ويف شأن حجاج دولة قطر )اليت أَبت  قيادهتا استمرا     

الشريفني حيفظه هللا القاضي بتوجيه خطاب الدعوة لوفد شؤون حج قطر كغريهم من الدول اإلسالمية األخرى، فوّجهت وزارة احلج 
ارة احلج والعمرة بواابت إلكرتونية والعمرة السعودية خطاب الدعوة للمسؤولني عن شؤون احلج يف دولة قطر، كما خّصصت وز 

: اخلرب املنشور على املوقع اإللكرتوين لوكالة األنباء السعودية ينظرلتسجيل بياانت الراغبني يف احلج من مواطن قطر واملقيمني فيها، 
   https://www.spa.gov.sa/1966230ه ، على الرابط التايل: 8/1/1441 بتاريخ)واس( 

http://www.mutawfe-iran.com/index.php/news/show/?id=150
https://www.spa.gov.sa/1966230
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 الفصل الرابع
 ابألجانب ة  اخلاصّ  احلقوق   يف محاية   اململكة   جهود  

ة ة اخلاصَّ اجلنائيَّ  اتجراءاإلمن هذه الدراسة عن  السابقةاحلديث يف الفصول بعد وَ 
بشأن اجلرمية  االستدالل ومجع املعلوماتعمليات  اأوهل ، واليت كانابألجانب يف اململكة

حقيق االبتدائي اليت تقوم به النيابة العامة املرتكبة من قبل املشتبه به األجنيب، مث تالها مرحلة التَّ 
ه، مث حماكمة املتهم ظامية حبقّ وآاثرها النِّ  ،وضماانت تلك املرحلة ،يف اململكة مع املتهم األجنيب

ه مرحلة تنفيذ انتها له، مث تال ذلك كلّ صي جيَِبُ األجنيب وما أوجب املنظم حينها من ضماانت 
، وما نظاما مٍ جمرّ ، أو اشرعً م إليه من فعل حمرّ  بَ سِ ابرتكاب ما نُ  األجنيبم  ينَ دِ أُ ذا ما إالعقوبة 

من مارستها، وما هلا من  هُ متكينُ  العقوبةِ  ني بتنفيذِ جيب على املختصّ  لتلك املرحلة من حقوقٍ 
 . بعد التنفيذ املدان وعائلته يف بعض احلاالت ب على األجنيبِّ ترتتّ  نظاميةٍ  آاثرٍ 

تلك  عن جهود اململكة يف سنّ  يف القولِ  مثَّ أييت يف فصل هذه الدِّراسة األخري تفصيل  
على  دَ أكَّ وَ  ،على حراستها ومحايتها السعودياملنظم  حثّ ٍت خاصٍَّة اتنظيمَ بِ الضماانت 

ومتكينهم من مارستها على الوجه الذي  ،صيانتها لألجانبضرورة اجلهات القضائية والتنفيذية 
 متأخرةٍ  دوليةٍ  مبضامينه من أصواتٍ  له ومنادايً  ادً يتوافق مع تعاليم ديننا احلنيف، وما جاء مقلِّ 

 . عنه ازمني  
ين الذي سارت عليه املنهج الدّ حقيقة  من إبرازٍ  تلك اجلهود وملا يف احلديث عن

على تباعه أ حثّ جاء فيه من ا جلميع التنظيمات فيها، وما ا هلا ومرجعً واختذته دستورً  ،اململكة
، ووأد الفتنة ةياإلنسانافظة على املبادئ احملو لكرامة اميدة، وصيانة احلخالق األو ح مساتَّ ال

، هاليت من شأهنا احملافظة على أمن اجملتمع وصالحِ حيحة طريق السليمة الصَّ ابلواجلرمية واجتثاثها 
  .وسالمِتهِ 

تتوافق  وقراراتٍ  وما خيرج عنها من تنظيماتٍ  ،هات أنظمة الدولةمث لتبيني حقيقة توجّ 
ات إجراءفق ويتعاهد عليه من قواعد و يتّ  ما مع ما ينادي به اجملتمع الدويل يف هذا اجملال، ومع

، تلك احلقيقة اليت تقطع األلسنة احلاقدة احلاسدة املغرضة واحلرايتمتخصصة حلماية احلقوق 
  احضة.  نة الدّ ة البيِّ ، ابلدليل العملي القاطع، واحلجّ على هذه الدولة

ة جلاعاليت تقوم هبا أجهزة الدولة املعنية مبية اإلنسانحقيقة األعمال والواجبات وإليضاح 
ظامي لتعامل النِّ  د اإلطاروقواعد حتدّ  وتنظيماتٍ  قضااي األجانب، وما يسبقها من توجيهاتٍ 
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َص املبحث األول والثاين من هذا الفصل ه مّ تلك األجهزة مع فئة األجانب، هذا كلّ  ا ُخصِّ
 للحديث عنه. 

نفيذ، وللحرص على مراقبة تطبيقها ابلوجه لتلك اجلهود ولوضعها موضع التَّ  اوأتكيدً 
من اجلهات احلقوقية الرقابية على  اات سريها، فقد أنشأت الدولة عددً إجراءاألمثل وحلسن 

 به احلديث يف هذا الفصل.  مَ تِ ة، وهذا ما خُ اجلنائيّ  اتجراءاإل
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 املبحث األول
 ابألجانب ة  اخلاصّ  ة ابحلقوق  املعنيّ ة واحملليّ الدولية  اململكة   جهود  

حلماية حقوق األجانب على أرضها، من خالل موافقتها على  تسعى اململكة جاهدةً 
من خالل توافق  اأيضً ، و ومحايتها احلقوقنادية بصيانة املالدولية ات من االتفاقَ  االنضمام لعددٍ 

ات واملعاهدات اليت مل ، أو االتفاقَ اإلعالانتالداخلية مع وتعليماهتا أنظمتها وتشريعاهتا وقراراهتا 
 . ومتكني مستحقيها من مارستها احلقوق راسة حلإليها بعد، واليت كان مضموهنا منادايً  تنضمّ 

 ،يف صيانة حقوق األجانب ومحايتها هلم عظيمةً  ةً ا داخليّ جهودً  للمملكةِ  كما أنّ 
داث األنظمة املعنية ابجلوانب احلقوقية  واستح على متكينهم من مارستها، عن طريق سنّ  واحلثّ 

مبا يتواكب مع مسرية التقدم  للمواطن أو األجنيب، وتعديل وتطوير األنظمة القائمة والسارية
 . والتطور املتسارعة اليت تشهدها اململكة على مجيع األصعدة

د ق ابجلهو احلديث عن تلك اجلهود على قسمني، أوهلما ما يتعلّ  أييتويف هذا املبحث 
، واليت كانت  من دول العامل اعددً  تضمّ  اتٍ والصفة الدولية ابعتبارها اتفاقَ  اليت أتخذ الشكل

على ما  يف املطلب األول من هذا املبحث  احتديدً ص احلديث صّ خَ ، وسيُ من بينهااململكة 
 تلك هِ ع ما جاءت بِ ما تشريعاهتِ  أو توافق مضمونُ  ،ت إليه منهاكانت اململكة قد انضمّ 

 . االتِّفاقات
ة يف اململكة، واليت تعىن شريعات الداخليَّ الثاين عن األنظمة والتَّ  املطلبيف  مثَّ أييت

الوقوف ، و الستيفاء القول فيهاهذه الدراسة  جاء كثري  من فروعِ جبانب احلقوق والضماانت اليت 
مكني من والتّ  واندى بصيانتها ،ها العاملاحلقوق واحلرايت اليت أقرّ تلك مدى تناغمها مع  ىعل

 .        مارستها
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 املطلب األول
 ات الدوليةاملعاهدات واالتفاق

ماية احلقوق ق حبفيما يتعلّ أعضائه والتأكيد عليهم  استشعر اجملتمع الدويل ضرورة حثّ 
وتنظيماهتا اخلاصة ابألجانب بعد أن استقلت الدول األعضاء كل منها إبقليمها وسيادهتا 

 -أي اجملتمع الدويل - بدأف األجنيب،بني وظهر منهم التمييز يف التعامل بني املواطن و  الداخلية،
وصيانتها وسنِّ األنظمِة  ،ح برغبته يف محاية احلقوق واحلرايت بعمومهاويصرّ  ،اينادي مرارً 

  .(1) من أعضائه وحتميها عند كل عضوٍ  ،ِة اليت تعّززهاالداخليَّ 

بلفت نظر من تصدر عنه من أعضائه  ةالدوليَّ ومؤسساته ت منظماته وهيئاته أخذكما 
فيما أكانت  ، سواءً (2) تعامله مع من يقيم على إقليمه من غري مواطنيه  عند جسيمةً  خمالفاتٍ 

 امّ  وهذاة، شريعات الداخليَّ نظيمات والتَّ اجلنائية أم غريها من التَّ  اتجراءاإليتعلق ابألنظمة و 
 د اهتمام اجملتمع الدويل حبقوق غري املواطنني يف الدول اليت يقيمون على إقليمها. يؤكّ 

فق ما أخذت به وسارت عليه حكومة اململكة عن طريق انضمامها لبعض ما اتّ  ووه
ات تعىن مبثل هذه احلقوق وعدم املساس هبا، كما ه أعضاء اجملتمع الدويل من اتفاقَ وتعاهد علي
ات الدولية عالانت واالتفاقَ خالل أنظمتها وقراراهتا وتعليماهتا الداخلية إىل موافقة اإلسعت من 

وطبيعة جمتمعها  ،ةاليت مل تنضم إليها العتبارات خاصة ترجع لسيادهتا وهنجها ومعتقداهتا الدينيَّ 
 ما خيالف ذلك.وموروثه الثقايف، فأخذت منها ما يتوافق مع سيادهتا ومعتقداهتا، وتركت 

ابألجنيب على  عنَ ات احلقوقية اليت انضمت إليها اململكة مل تُ وإن كانت تلك االتفاقَ 
من فد بتطبيقه واألخذ به التقيّ  يف مضموهنا ومبادئها ونصوصها ما لو تّ   أنّ إاّل وجه اخلصوص، 

 فيما بينهم.  أو متييزٍ  سواء، ودون تفرقةٍ  نفعه املواطن واألجنيب على حدٍّ  نه أن يعمّ أش

املعنية حبقوق  الواثئق الدوليةعن  :امهلفرعني، أوّ  إىلهذا املطلب َقسم الباحُث  دوق
دراستنا هذه،  اجلنائية اليت هي حملّ  اتجراءإلق ابتعلَّ  قد بعمومها، واليت كان منها ما اإلنسان

 

ومن ذلك اإلعالن املتعّلق حبقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطن البلد الذي يعيشون فيه، وقد اعتمد ونشر على املأل  - 1
 م. 1985ديسمرب  13( يف 40/144) :مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم

للّسالم والتنمية وحقوق اإلنسان" من تقدمي مداخلة أمام جملس حقوق ماعت وعلى سبيل املثال: ما قامت به مؤسسة " - 2
اإلنسان التابع لألمم املتحدة، حتدثت فيها عن العوامل اليت أّدت إىل تزايد معدالت الرق املعاصر وسوء التعامل مع العمالة األجنبية 

سبتمرب  27-9 من دول العامل، كان ذلك يف إطار جلسات الدورة الثانية واألربعني للمجلس واليت كانت أعماهلا يف الفرتة يف عددٍ 
 م يف مدينة جنيف.   2019من العام 
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ناء تواجدهم يف إقليم ا شأنه محاية حقوق األجانب أثا يصدر عن اجملتمع الدويل مّ َعمَّ  هما:اثنيوَ 
  .اليت حيملون جنسيتها وينتمون إليها تهمدولدولة غري  

 :اإلنسان ة حبقوق  املعنيّ  ة  الدولي   الواثئق  : الفرع األول
ات واملعاهدات اليت عالانت والعهود واالتفاقَ خرج عن اجملتمع الدويل العديد من اإل

احلماية اإلجرائية اجلنائية  جاء مبا حيقِّقبعمومها، واليت كان من بني ما  اإلنسانعنت حبقوق 
به حال  اقً لإلنسان، وعدم جواز مساس حقوقه املتعلقة بذلك، واحملافظة على ما كان منها متعلّ 

 .، ولو بعيًدا عن دولتهِ أو حماكمته ،اهتامه

حكومة اململكة العربية  ومن بني تلك الواثئق الدولية ما صادقت على االنضمام إليها
 طَّابعالسعودية، والبعض اآلخر منها ما توقفت عن االنضمام إليها العتبارات يغلب عليها ال

 ،يَّةدينِ ا ليس فيه خمالفة املنظم يف اململكة مل خيالف ما جاءت به تلك الواثئق مّ   أنّ الدين، إاّل 
 ليه. إحت ولو مل تصادق على االنضمام 

 لواثئق الدولية: تلك ا ومن أهمّ 

  : (1) اإلنساناإلعالن العاملي حلقوق  .1
العامل،  يف ااإلعالانت اليت صدرت عن اإلرادة الدولية، ومن أكثرها أتثريً  وهو من أهمّ 

ون والدوليون املبادئ  مون الوطنيم يستقي منه املنظِّ  اأساسً  امصدرً حيث شكل هذا اإلعالن 
، فكان مبثابة املرجع الرئيس  وتعزيزها ته األساسوحرايّ  اإلنساناألساس يف جمال محاية حقوق 

من الصكوك   لكثريٍ  امرجعً  دّ ليه وعُ إ دَ نِ ، واستُ اإلنسانحقة يف جمال حقوق لكافة األعمال الاّل 
 .(2) املوضوعات اليت جاء هبا ث عن أحدوالواثئق الدولية اليت حلقته، واليت كانت تلتزم احلدي 

مع ما أاثره وحاول استحداثه  ة متوافقةً شريعات احملليَّ التَّ  ُمعظمَ ويف اململكة، جند 
، فال نكاد نقف يف تنظيماتنا على ما خيالف نصوصه إنسانية ومفاهيم اإلعالن من مبادئ

للدين اإلسالمي احلنيف الذي ال تقبل الدولة املساومة على  ا فيما كان خمالفً وقواعده، إاّل 
 من أحكامه ومبادئه وآدابه.      التنازل عن أيٍّ 

 

 م.1948ديسمرب  10( املؤرخ يف 3-ألف )د 217 رقم: اعُتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة - 1
 . 25بسيوين، مرجع سابق ص - 2
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 :(1) اإلنسانامليثاق العريب حلقوق  .2

ة، منها أن توضع حقوق هبدف حتقيق غاايت عدّ  اإلنسانجاء امليثاق العريب حلقوق 
ه توجّ  عليا ، الذي جيعل منها ُمُثاًل االهتمام الوطن األساسبية موضع يف الدول العر  اإلنسان

ملا ترتضيه القيم   اوفقً  ؛نه من االرتقاء بواقعه حنو األفضليف الدول العربية، ومتكّ  اإلنسانإرادة 
 بيلة. ية النَّ اإلنسان

العريب على االعتزاز هبويته وعلى الوفاء  اإلنسانأن ينشأ  اومن تلك األهداف أيضً 
ومصاحل مشرتكة، ومنها أيضا ترسيخ املبدأ القاضي أبن مجيع حقوق  اواترخيً  الوطنه أرضً 

 . (2)عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتشابكة  اإلنسان
 شخاصمجيع األد امليثاق على املساواة أمام النظام، واملساواة أمام القضاء بني وقد أكّ 

د على وجوب توفري و غريها، كما أكّ أ أو جنسيةٍ  أو دينٍ  و عرقٍ أ ،دون تفرقة بسبب لونٍ  (3)
 إاّل  ،، وعدم جواز حرمان األشخاص من حرايهتم(4) هممجيع ضماانت احملاكمة العادلة للمتّ 

ن كان إيفهمها  ةٍ وبلغ ،أبسباب توقيفه رَ شعَ ة املوقوف أبن يُ عليها النظام، وأحقيّ  نصّ  ألسبابٍ 
 .   (5)  م العربيةال يتكلّ 

 (93) :رقم وقد وافقت اململكة على االنضمام هلذا امليثاق مبوجب قرار جملس الوزراء
( واتريخ 19)م/  :ق عليه ابملرسوم امللكي الكرمي رقمصادَ ه  املُ 1430/ 2٦/3يف 
    .(٦) هاعليه حماكمُ  َنَدت، كما أخذت به واست َ ه 1430/ 27/3

 :(7) ةعاون لدول اخلليج العربي  جمللس الت   اإلنسانعالن حقوق إ .3
اخلليجية يف خمتلف جملس التعاون قتها دول اإلجنازات اليت حقّ  جاء هذا اإلعالن من

على  اوقد جاء أتكيدً ، اإلنسانامليادين إىل ما توليه من اهتمام ورعاية قصوى لقضااي حقوق 
، وامليثاق العريب حلقوق اإلنسانالتزام الدول األعضاء مبا جاء به اإلعالن العاملي حلقوق 

 

 م. 23/5/2004"( يف 1٦د.ع "270وافق عليه جملس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم: ) - 1
 املادة األوىل من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. - 2
 .السابقمن امليثاق  12و 11املادتني:  - 3
 .السابقمن امليثاق  13املادة:  - 4
 .السابقمن امليثاق  14املادة:  - 5
(، والذي ٦/303٦ه  )إداري1435حكم احملكمة اإلدارية ابملدينة املنورة املنشور على جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام  - ٦

ه يف هذه الدراسة ص  . 251سبق عرض نصِّ
 ه .     17/2/143٦املنعقدة يف الدوحة بتاريخ  35الصادر عن اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته  - 7
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وتعزيزها  اإلنسانهتمام حبقوق الا صدر عن اإلرادة الدولية فيما من شأنه اوغريها مّ ، اإلنسان
 ومحايتها.
وقد صدرت موافقة اململكة على تطبيق قرار اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج  

  : لمجلس مبوجب قرار جملس الوزراء املوقر رقمل اإلنسانالعربية املتضمن اعتماد إعالن حقوق 
 ه .  8/143٦/ 21( يف 37٦)

 : (1) دنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق امل .4
يف احلرية ومنع  مييز، واحلقّ يف املساواة ومنع التَّ  اليت وردت فيه، احلقّ العامة ومن احلقوق   

 حق اجلنسية.لسالمة اجلسدية ومنع التعذيب، و يف ا االسرتقاق، واحلقّ 
األجنيب املقيم  إبعادعلى عدم جواز  العهد ا عن احلقوق اخلاصة ابألجانب، فقد نصّ أمّ  

من  هوبعد متكين ،ا للنظاما لقرار اختذ وفقً  تنفيذً إاّل  -طرف يف العهد- دولةٍ  ةة يف أيَّ بصفة نظاميَّ 
عي األمن القومي تستدعي خالف  إذا كانت دواه، إاّل إبعادد عدم عرض األسباب اليت تؤيّ 

  .(2)  ذلك

األجنيب املقبوض عليه الذي د العهد يف موضع آخر منه على وجوب إعالم كما أكّ 
د برتمجان ، وأن يزوّ (3) أبسباب توقيفه بلغة معلومة لديه يتواجد يف دولة ال يفهم لغتها الرمسية

 . (4) أثناء حماكمته أيضا

، فما كان اإلنسانوهذا العهد ابلنسبة للمملكة شأنه شأن اإلعالن العاملي حلقوق  
مانع من األخذ به مقاصدها، فال أحكامها و ملا جاءت به الشريعة اإلسالمية و  افيهما موافقً 

فال مكان له  خُيالفهاا ما كان فيهما م الوطنية، أمّ ظُ عليه يف النُ  د بتنفيذه والنصّ واتباعه والتقيّ 
   بني نصوص أنظمة اململكة. 

 
 

 

 م.197٦مارس 23م، ودخل حّيز النفاذ يف 1٦/12/19٦٦يف 2200اعتمد بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم: - 1
 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.  13املادة:  - 2
 السابق.من العهد  14الفقرة )أ( من البند الثالث من املادة:  - 3
 .السابق)و( من العهد  الفقرة - 4
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اسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق .5
 : (1) الالإنسانية أو املهينة

رأت الدول األطراف يف هذه االتفاقية أّن االعرتاف ابحلقوق املتساوية وغري القابلة 
للتصرف جلميع أعضاء األسرة البشرية وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة هو أساس 

صور  التعذيب من أشدّ  أمجعت على أنّ ، كما (2) ة والعدل والسلم يف العامل أبسرهاحلري
 امتهاانً فيه  فيه اعتداًء على سالمة نفسه وجسده، كما أنّ  ، ألنّ اإلنسانانتهاكات حقوق 

 . (3)  آلدميته الكرامته وهدرً 

التعذيب من األساليب اليت   وقد جاءت هذه االتفاقية بعد أن رأى اجملتمع الدويل أنّ 
منها اعتباره صورة من صور العقاب تلجأ إليها بعض األنظمة واحلكومات ألغراض خمتلفة، 

لألفراد، ومنها ما يكون للحصول على األدلة واالعرتافات يف القضااي اجلنائية، فأمجعت الدول 
 . مشروعٍ غري  اعتبارهِ األطراف على منعه ورفضه و 

زير اخلارجية األمري سعود موقف اململكة من هذه االتفاقية، فقد عرض مسو و  وأمَّا عن
للمقام السامي من األمني العام  ت  هَ جِّ اليت وُ  الرسالة (4) على جملس الوزراء-يرمحه هللا  -الفيصل

ومنها هذه االتفاقية، ورغبة األمني  ،اإلنسانة حلقوق بشأن املعاهدات الدوليّ ، لألمم املتحدة
 إمكانيةِ  ه دراسةَ انضمام اململكة إىل تلك املعاهدات، وقد اقرتح مسوّ  يفالعام ابألمم املتحدة 

ة ظ على املواد والفقرات اليت تتعارض مع الشريعإىل تلك املعاهدات مع التحفّ  االنضمامِ 
 عمول هبا يف اململكة. للحكم او األنظمة امل اإلسالمية أو مع النظام األساس

وعليه قامت هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء يف اململكة بدراسة ما عرضه مسو وزير اخلارجية 
ه ،  1418/ 1/4( يف 5٦آنذاك، وخلصت الدراسة إىل صدور قرار جملس الوزراء املوقر رقم ) 

أو  ،ملعاملةوغريه من ضروب ا نضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيباالاملتضمن املوافقة على 

 

 م. 1987يونيو2٦م، ودخل حّيز النفاذ يف 10/12/1984يف 39/4٦قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم:  - 1
 مقدمة االتفاقية.  وهذا ما جاء بنص  - 2
 . ٦89بسيوين، مرجع سابق ص - 3
 ه . 10/9/1415( يف 97/25/73/28590/1) :مبوجب برقية مسوه رقم - 4
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، مع عدم (1) إنسانية أو املهينة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدةالعقوبة القاسية أو الاّل 
 واليت جاء فيها: من االتفاقية، 20:اعرتاف اململكة ابختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادة

ا تتضمن دالئل هلا أساس قوى هبا يبدو هلا أهنّ  اجنة معلومات موثوقً ت اللّ إذا تلقّ  -1) 
جنة الدولة الطرف م يف أراضي دولة طرف، تدعو اللّ تشري إىل أن تعذيبا ميارس على حنو منظّ 

هلذه الغاية إىل تقدمي مالحظات بصدد  اعاون يف دراسة هذه املعلومات، وحتقيقً املعنية إىل التّ 
 تلك املعلومات.

متها الدولة الطرف تكون قد قدّ  ة مالحظاتٍ يف اعتبارها أيّ ن أتخذ أجنة بعد وللّ  -2
 ار ذلك، عضوً رت أن هنالك ما يربّ ، إذا قرّ ة معلومات ذات صلة متاحة هلا، أن تعنّي وأيّ  ،املعنية

 جنة بصورةٍ هبذا الشأن إىل اللّ  وتقدمي تقريرٍ  ،يٍ سرّ  حتقيقٍ  جراءأو أكثر من أعضائها إل
 مستعجلة.

جنة تعاون من هذه املادة، تلتمس اللّ  2 :مبقتضى الفقرة حتقيقٍ  إجراء ويف حالِ  -3
أراضي  بزايرةِ  وقد يشمل التحقيق، ابالتفاق مع الدولة الطرف، القيامَ  ،الدول الطرف املعنية

 الدولة املعنية. 

 اليها عضوها أو أعضاؤها وفقً إل جنة، بعد فحص النتائج اليت يتوصّ على اللّ  -4
 تعليقاتٍ  ةة هذه النتائج مع أيَّ يل إىل الدولة الطرف املعنيّ ن حتُِ أ ،ه املادةمن هذ 2 :للفقرة

 بسبب الوضع القائم. قد تبدو مالئمةً  واقرتاحاتٍ 

من هذه املادة  4إىل  1 :ليها يف الفقراتإجنة املشار ات اللّ إجراءتكون مجيع  -5
جنة وبعد استكمال وجيوز للّ  ،تعاون الدولة الطرف سُ مَ لتَ يُ  اتجراءاإلة، ويف مجيع مراحل سريّ 

مع الدولة  مشاوراتٍ  إجراءر بعد أن تقرّ  2 :للفقرة ايتم وفقً  حتقيقٍ  قة أبيّ املتعلّ  اتجراءاإلهذه 
 (24 :للمادة اوفقً  املعدّ  يف تقريرها السنويّ  اتجراءاإلبنتائج  موجزٍ  دراج بيانٍ إ ،ةالطرف املعنيّ 

 30 :من املادة األوىلابلفقرة  االتزامها أيضً  معدكما بنّي قرار جملس الوزراء يف اململكة 
ق نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول فيما يتعلّ  )أيّ  أنَّ  ت علىواليت نصّ  من االتفاقية،

على  وال ميكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناءً  ،أو تنفيذها ،بتفسري االتفاقية
ن األطراف يف غضون ستة أشهر من اتريخ طلب فإذا مل تتمكّ  ،طلب إحدى هذه الدول

 

ه  القاضي ابملوافقة على قرار جملس الوزراء بشأن االنضمام التّفاقّية 4/4/1418( يف 11)م/ :ملرسوم امللكي الكرمي رقما - 1
 مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاّلإنسانية أو املهينة.   
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زاع إىل من تلك األطراف أن حييل النِّ  يّ التحكيم، من املوافقة على تنظيم التحكيم، جيوز أل 
 ام األساسي هلذه احملكمة(.للنظ احمكمة العدل الدولية بتقدمي طلب وفقً 

على اجلهات املختصة يف اململكة عدم إصدار اإلعالن  أنّ  لساجملد قرار كما أكّ 
)ألية دولة طرف يف هذه  أنَّ  ت علىواليت نصّ  21 :ةمن املاد األوىلاملنصوص عليه يف الفقرة 

االتفاقية أن تعلن، يف أي وقت، مبوجب هذه املادة، أهنا تعرتف ابختصاص اللجنة يف أن 
عى أبن دولة طرفا أخرى ال تفي ابلتزاماهتا مبوجب هذه تفيد أن دولة طرفا تدَّ  تتسلم بالغاتٍ 

ظر فيها وفقا االتفاقية يف أن تنظر يف تلك البالغات، و جيوز أن تسلم البالغات والن
تقدميها من دولة طرف أعلنت اعرتافها ابختصاص   يف حالِ نة يف هذه املادة، إاّل ات املبيَّ جراءلإل

ذا كان إبالغ  اللجنة فيما يتعلق هبا نفسها، وال جيوز للجنة أن تتناول، مبوجب هذه املادة، أيّ 
 ا، وفقً هاالغات الواردة مبوجبق بدولة طرف مل يقم إبصدار مثل هذا االعالن، ويتم تناول البيتعلّ 
 ات التالية ..اخل(.          جراءلإل

 أنَّهُ  ت على، واليت نصّ اأيضً  22 :عالن املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادةاإلو 
وقت أهنا تعرتف مبقتضى هذه املادة  ن تعلن يف أيّ أة طرف يف هذه االتفاقية )جيوز أليّ 

جنة يف تسلم بالغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد خيضعون لواليتها ابختصاص اللّ 
جنة ويدعون أهنم ضحااي النتهاك دولة طرف أحكام االتفاقية، وال جيوز للّ  ، ودراستها،القانونية
 مثل هذا اإلعالن(.   ر  صدِ ة مل تُ فاقيّ يف االت  طرفٍ  صل بدولةٍ ذا كان يتّ إ  بالغٍ  م أيّ أن تتسلّ 
   : (1) االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري .٦

دعا اجملتمع الدويل يف هذه االتفاقية إىل نبذ األفكار اليت تدعو إىل التفرقة بني البشر  
بعض  مُ رَ حيث حُت   وال زال يف بعض مناطقه ،بسبب اللون أو العنصر، بعد أن عاىن من ذلك

بسبب  ،ى هبا غريها من األجناس األخرىظَ ع ابحلقوق واحلرايت اليت حيَ األجناس من التمتّ 
 .أو أصلها ،أو عرقها ،لوهنا

هم من صور اجلنائية حبقّ  اتجراءاإلالتمييز بني الوطنيني واألجانب عند استكمال  ويعدّ 
، منه على املواطن على األجنيبّ  وطأةً  أشدم  جراءاإلال كان التمييز العنصري، وذلك يف ح

اليت خيتلف إتياهنا ة اجلنائيّ  اتجراءاإلا خالف ذلك من ته، أمّ و جنسيّ أ ،بسبب لونه أو أصلهِ 
عن إقليم ما  األجنيب املدان ابرتكاب جرميةٍ  إبعادك  ،ته النظاميةالشخص ابختالف تبعيّ  حبقّ 

 

 م.4/1/19٦9م، ودخل حّيز النفاذ يف 21/12/19٦5يف( 20-/أ/د210٦) :رقم قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة - 1
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اليت أشارت إليها  املثال، فليست هذه األفعال من صور التمييز العنصريّ على سبيل الدولة 
 االتفاقية. 

وقد وافقت اململكة على االنضمام إىل الدول املصادقة على هذه االتفاقية مبوجب 
  من االتفاقية، 22 :ه  مع عدم التزامها ابملادة4/1418/ 1٦( يف 12)م/ :املرسوم امللكي رقم

أي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف بشأن  )يف حالِ  أنَّهُ  ت علىواليت نصّ 
املنصوص عليها  اتجراءاإلر تسويته ابملفاوضة أو تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها وتتعذّ 

طلب أي من أطرافه، إيل حمكمة العدل الدولية للفصل  ى، حيال هذا النزاع بناء علهاصراحة في
عرض كل نزاع على حمكمة  حيث ترى أنّ   لتسويته( ىأخر  طريقةٍ  ىملتنازعون علفيه، ما مل يتفق ا

  .العدل الدولية جيب أن يتم مبوافقة الدول األطراف يف هذا النزاع
صدار إ مة يف اململكة عدعلى اجلهات املختصّ  أنّ الكرمي د املرسوم امللكي كما أكّ 

ة ها )أليّ ، واليت كان نصّ من االتفاقية 14 :املادةاإلعالن املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من 
تسلمِم الرسائل املقدمة من جنة يف ا تعرتف ابختصاص اللّ أهنّ  ،حنيٍ  أن تعلن يف أيّ  ،دولة طرف

والذين يدعون  ،أو من مجاعات األفراد الداخلني يف والية هذه الدولة الطرف ،تهاودراس األفراد
رة يف هذه االتفاقية، وال جيوز من احلقوق املقرّ  حقٍّ  ا أليّ انتهاك من جانبه م ضحااي أيّ أهنّ 
  .  ر مثل هذا اإلعالن(صدِ مل تُ  طرفٍ  ة دولةٍ ق أبيّ تتعلّ  ة رسالةٍ جنة قبول استالم أيّ للّ 

 .األجانب حبقوق   الدويل ّ  اجملتمع   عناية  : الفرع الثاين
ع على احرتام العامل حلقوق ميثاق األمم املتحدة يشجّ  وضع اجملتمع الدويل يف اعتباره أنّ 

أو اجلنس أو  ،أو متييز بينهم بسبب العرق أو اللون ،دون تفرقةٍ  مجيع البشر وحرايهتم األساسِ 
لكل فرد  ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأنّ  امجيع البشر يولدون أحرارً  و الدين، وأنّ أاللغة 

 ة، وأن مجيع الناس متساوون أمام النظام. خصيته النظاميَّ أينما وجد حقه يف أن يعرتف بش
حتسن االتصاالت وتنمية العالقات السلمية والودية بني  وعندما أدرك اجملتمع الدويل أنّ 

ا ينبغي معه ت إىل تزايد أعداد األفراد الذين يقيمون يف دول هم ليسوا من مواطنيها، مّ الدول أدّ 
 .(1) ت عليها الصكوك والواثئق الدوليةاليت نصّ  ت األساسِ أن أتّمن هلم احلقوق واحلراي
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ق حبقوق يتعلّ  على ذلك، فقد صدر عن إرادة اجملتمع الدويل إعالن   اوأتكيدً  واستكمااًل 
 هذا اإلعالنُ  فَ رَّ ، وقد عَ (1) ن مواطن البلد الذين يعيشون فيهليسوا ماألشخاص الذي 

 ، وأّكد أّن على كلّ (2) يوجد يف دولة ال يكون من رعاايها( فردٍ  ه )أيّ الشخص األجنيّب على أنّ 
؛ (3)ر يف أوضاعهم النظامية األجانب وتؤثّ  ا وأنظمتها الوطنية اليت متسّ هتتشريعا إعالنَ دولة 

يها لالستعانة م األعمال املتخذة حبقهم وأتخذ الشكل والصفة النظامية اليت ال جمال فتظحت تن
مل يَعَلم عاقبته، أو  الصواب، وحت ال يؤخذ أحد  منهم على فعلٍ يت قد جتانب ابالجتهادات ال

 ات  دون أن يَعَلم أسباب اختاذها.إجراءتُ تَّخَذ حبقه 

على حق األجانب يف احلياة واألمن الشخصي، وعدم جواز  اأيضً د اإلعالن وقد أكّ 
 اد أيضً ، كما أكّ (4) ا على أسباب نظامية مشروعةذا كان ذلك مبني  إاعتقاهلم أو احتجازهم إاّل 

هم يف املساواة أمام احملاكم أبنواعها، وأمام كافة اهليئات والسلطات املختصة إبقامة على حقّ 
 اتجراءاإلالقضائية أو  اتجراءاإليف  –مايل ودون مقابلٍ  -االستعانة مبرتجمهم يف العدل، وحقّ 

 . (5)عليها النظام  األخرى اليت نصّ 
غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة للتعذيب أو  كما منع اإلعالن تعريض األجنيبِّ 

ل التوصّ  يتمّ   مبوجب قرارٍ إاّل ، وحّرم طرده من إقليم الدولة (٦) إنسانية أو املهينةالقاسية أو الاّل 
 يف حال للنظام، مع السماح له بتقدمي األسباب اليت تنقض ذلك القرار وتبطله، إاّل  اليه وفقً إ

   . (7) هُ ق ابألمن الوطن خالفَ اقتضت أسباب جربية تتعلّ 
 االبلد الذي ال يُعّد أَحَد رعاايهَ د اإلعالن أّن من حق األجنيب أثناء تواجده يف كما أكّ 

ابلقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة اليت حيمل جنسيتها، كما له   -وقت  يف أيّ  -صلأن  يتّ 
دولة أخرى ُعِهَد إليها رعاية  ةاحلق أيضا يف التواصل مع القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أليَّ 

          .(8) الدولة اليت يتبعها ذلك األجنيب مصاحل رعااي
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عن اجمللس  رَ قرَّ عن اإلرادة الدولية يف الشأن اخلاص ابألجانب، ما تَ  اا صدر أيضً ومّ 
حاجة اجملتمع الدويل إىل احرتام   ، عندما أدرك(1) التابع لألمم املتحدةاالقتصادي واالجتماعي 

جنائية،  اتٍ إجراءالذين يواجهون األجانب واحلقوق املعرتف هبا لألشخاص  اإلنسانكرامة 
على  –ء اليت مل تنظر بعد يف هذا الشأنالسيما الدول األعضا -اجملتمع الدويل ثم فأخذ حيُ 

   ية:تالقيام ابختاذ التدابري اآل
يف مجيع مراحل  -ألجانب رهن احملاكمة، ُتكفُل هلمأن ُتدَرَس بعناية ما إذا كان ا  .1

 بشأن احملاكمات اجلنائية.  ااحلقوق املسّلم هبا عاملي   -القضائية اتجراءاإل
سيئة  أن َتكَفَل الدول األعضاء عدم فرض عقوابت سالبة للحرية شديدة أو ظروف سجنٍ   .2

 عليهم فيها تلك العقوابت.  ت  ضَ رِ د كوهنم ليسوا من مواطن الدولة اليت فُ األجانب، جملرّ  حبقّ 
اجلنائية واحملاكمات التابعة  اتجراءاإلطيلة فرتة  - اتحة الفرصة قدر اإلمكان لألجنيبّ إ .3

على  هُ عَ طلِ للغته األصلية اليت يفهمها، حت يُ  شفويٍ  مرتجمٍ  حيصل على خدماتأبن  -هلا
   . هذة حبقّ خَ تَّ املُ  اتجراءاإللِّ طبيعة كُ 

ذا ما كان إ ملدانني االستفادة من األحكام اجلزائية والعقوابت البديلة أن تُتيَح لألجانب ا .4
يف هذا  ارة نظامً الشروط املقرّ  كل  النظام الوطن يسمح بذلك، شريطة استيفاء األجنيبّ 

 الشأن. 
للعالقات القنصلية  فيينّاة اجلهود لتنفيذ الصكوك الدولية املعمول هبا، كاتفاقيّ  فَ ثَّ كَ أن تُ  .5

  ت على إبالغ السلطات القنصلية بشأن توقيف رعاايها.   م اليت نصّ 19٦3

عليها اإلعالن املتعلق حبقوق  يف عموم احلقوق اخلاصة ابألجانب اليت نصّ  دقِّقوامل
على  التدابري اليت حثّ يف لألفراد الذين ليسوا من مواطن البلد الذي يعيشون فيه، و  اإلنسان
اهتمام املنظم يف  اجمللس االقتصادي واالجتماعي ابألمم املتحدة، جيدها وغريها حملّ  اختاذها

يف النظم والقرارات والتعليمات الصادرة  اد عليها مجيعً ألنظمة، حيث أكّ ااململكة عند سّنه 
راسة، فلم أجد من خالل احلقوق فيما تقدم من هذه الدِّ  ، واليت سبق احلديث عنها تفصياًل عنه

والقرارات  منها قد خال النّص عليه يف النظم  أاي   الواردة يف اإلعالن أو التدابري السابقة أنّ 
 الوطنية داخل اململكة العربية السعودية.   
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 املطلب الثاين
 ةواألنظمة الوطني  شريعات الت  

 تظهر اجلهود الدولية املعنية ابحلقوق اخلاصة ابألجانب على أرض الواقع، كان  حّت 
بعني االعتبار لدى املشرعني واملنظمني الوطنيني عند سّنهم وتشريعهم لألنظمة  ذَ ؤخَ أن تُ  البدّ 

 الوطنية الداخلية يف بالدهم.  
مية يف الدول صياغة النصوص النظامية اليت اجلهات التشريعية أو التنظي من اوليس كافيً 

فيها بكامل  ا من الدول اليت حيظى األجنيبم هنّ يُقاَل إزها حت حتمي حقوق األجانب وتعزّ 
من تطبيق  زمة حلراستها له، بل البدّ بذلت اجملهودات الاّل  مَّاا ، وأهنّ ت األساسِ احلقوق واحلرايّ 

د من تنفيذها على الوجه الذي يتوافق تلك النصوص يف ميادين الواقع العملي اليومي، والتأكّ 
مع القواعد واملبادئ الدولية، وحماسبة املقصر أو املتهاون يف تطبيقها  ىماشتتل مع إرادة املنظم

راد ومؤسسات عموم أف لدى، حت تؤخذ بعني االعتبار األجنيب دون حق إذا تسبب يف أذيَّةِ 
 .اجملتمع

فالتنظيمات الوطنية واحمللية للدول هي مهزة الوصل بني أفراد ومؤسسات الدولة وبني 
لقواعد واملبادئ اليت التزمت بتطبيقها وتنفيذها حكومُة بالدهم، كوهنا هي الوسيلة اتطبيقهم 

 وتنظيماتٍ  تٍ ات داخل النطاق احمللي على شكل تشريعااملعاهدات واالتفاقَ اليت ترتجم تلك 
شعارهم مبا إد هبا واالمتثال إليها دون حاجة حكومة الدولة إىل وطنية، فيقوم اجملتمع ابلتقيّ 

 ألزمت به نفسها ومحلته على عاتقها.
ت به حرصت حكومة اململكة على أن تستوعب تنظيماهتا الداخلية ما ألزمفقد هلذا 

دولية، وما وصل لعلمها من إعالانت صادرة عن إرادة اجملتمع  اتٍ نفسها من معاهداٍت واتفاقَ 
إلرادة الدولية، وال تلزم نفسها مبعاهدة  ابلصيغة املتوافقة مع اإاّل  احديثً  انظامً  الدويل، فال تسنّ 
 ين. ها ودستورها الدّ هاجِ ن  مع مِ  ذا كانت متوائمةً إ  إاّل  ،أو اتفاقية دولية

  وطنية الصادرة عن املنظم السعودي من األنظمة ال اعددً  الباحثُ ار ويف هذا املطلب اختَ 
قوق نصوصها وحرص مقّررها حب ليتم احلديث عن مدى اهتمام -على سبيل املثال ال احلصر-

ات واملعاهدات الدولية املتعلقة ت عليه اإلعالانت واالتفاقَ األجنيب، ومدى موافقتها ملا نصّ 
النظام األساس للحكم يف أمهها وأعظمها، وهو  األول عنلشأن، وسيكون احلديث يف الفرع ابِ 

وما  ،القضائي السعودي النظامعن من هذا املطلب سيكون احلديث اململكة، ويف الفرع الثاين 



 ~304  ~ 
 

ا املطلب سيكون احلديث عن ذ، ويف آخر فروع هيقدمه ويسعى لصيانته من حقوق لألجنيب
ومدى مراعاة  طتني التنفيذية والقضائية يف اململكةبعة لدى السلجرائية اجلنائية املتّ األنظمة اإل

 .   ها حلقوق األجانبمِ منظِّ 
 :للحكم ظام األساسالنّ : الفرع األول

ة اهلرم التنظيمي فيها، ورأس للحكم يف اململكة العربية السعودية هو قمّ  النظام األساسُ 
 وثيقةٍ  األنظمة، ابعتباره أهمّ القواعد النظامية ومرجعها األول، فله اهليمنة على ما دونه من 

ملواطن واملقيم ابِ ف الدولة وشكلها وأهدافها ومسؤولياهتا وعالقتها يف اململكة، فهو يعرّ  دستوريةٍ 
وتقسيم سلطاهتا، وتنظيم الشؤون  ، ومقوماهتا األساسوشكله فيها، وطبيعة نظام احلكم فيها

، ورقابة (1) قيمني على أرضها وواجباهتماالقتصادية واالجتماعية داخلها، وحقوق املواطنني وامل
 احلكومة على إيرادات الدولة ومصروفاهتا، ورقابتها على كافة أجهزهتا التنفيذية. 

ومبوجب أمره  -رمحه هللا -يف عهد امللك فهد بن عبد العزيز  وقد صدر هذا النظام
ه ، والذي بدأه 1412( يف السابع والعشرين من شعبان لعام 90)أ/ :الكرمي الذي محل الرقم

يف  لتطور الدولة يف خمتلف اجملاالت، ورغبةً  اة، ونظرً بقوله )بناء على ما تقتضيه املصلحة العامّ 
، هذا النظام إصدارد على مبتغاه من قد أكّ  حتقيق األهداف اليت نسعى إليها( فهو هبذا النصّ 

تقدمها يف مجيع جماالهتا، تطورها و بسبب يات املصاحل العامة للدولة، و ل يف مقتضالذي متثّ 
م، وحتقيق األهداف اليت تسعى الدولة إىل ر والتقدّ التطوّ  هذايف استمرار  -رمحه هللا- ورغبته

  الوصول إليها. 

د أبحكام الدين د على التزام اململكة ابلتقيّ وقد جاءت أوىل مواد هذا النظام لتؤكّ 
ن الكرمي والسنة النبوية الشريفة موضع الدستور فيها لدى غريها آ، ووضع القر وتعاليمهِ  اإلسالمي
وطاملا جعلت هذه الدولة الشريعة اإلسالمية  ، اليت اختارت طريق الدساتري الوضعية من الدول

حال  -أساسها وركيزهتا ومنطلقها يف مجيع شؤوهنا وقراراهتا الداخلية واخلارجية، فهي بذلك 
من اخلطأ أو  ت  مَ لِ قد سَ  -على الوجه الذي جاءت به م وأحكام الدين احلنيف يتطبيقها لتعال

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف عالقاهتا السياسية و  اجملاالت النقص يف التشريع يف شّت 
فتطبيقها ألحكام ، تنظيم أحوال الدولة وشؤوهنا الداخلية واخلارجية هُ ا شأنُ وغري ذلك مّ  ،الدولية

ة و جنس أو عرق أو ملّ أم عليها احرتام كافة البشر دون متييز أو تفرقة بسبب لون اإلسالم حيتّ 
 اوتنفيذً  امع مقاصدها تنظيمً وقراراهتا أو مذهب، واتباعها ألحكام الشريعة ومتاشي أهوائها 

 

 ه . 142٦، 1الرايض، ط ،احلقوق واحلرايت العامة يف اململكة لعبد الرمحن شلهوب، نشر املؤلف - 1
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وصول إىل أفضل املمارسات الدنيوية السليمة اليت تراعي احلقوق وتصون  هو سبيل ال ،وقضاءً 
سادسة والعشرون من دت املادة الكما أكّ ،  هبما اجملتمع الدويل ااندى مؤخرً  نيتلّ احلرايت ال

ربط احلماية تد و لتقيّ  اددً جمعادت  ، مثّ اإلنسانحقوق النظام األساس للحكم على محاية الدولة 
محاية  دت على أنّ الدولة أبحكام الشريعة اإلسالمية، فأكّ  التزاممبا نصت عليه املادة األوىل من 

  . هاتكون وفق أحكام هافي اإلنسانحقوق 
ر الدولة األمن جلميع مواطنيها )توفّ  أن  على  جاءت املادة السادسة والثالثون لتنصّ  مثّ 

تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إال مبوجب أحكام واملقيمني على إقليمها، وال جيوز تقييد 
ر هلم الدولة جتاه مواطنيها واألجانب املقيمني عليها أبن توفّ  التزامد على النظام( فاملنظم هنا يؤكّ 

و أمنهم  أحدٍ  تقييد تصرفات أيّ  ااألمن طاملا كانوا متواجدين فوق إقليمها، كما منع أيضً 
 واعتباراتٍ  كام النظام الذي جييز مثل تلك األفعال ألسبابٍ  مبوجب أحو حبسه إاّل أتوقيفه 

 مشروعة.  

السابعة والثالثون على حرمة املساكن، وعدم جواز دخوهلا دون إذن  ةُ ت املادكما نصّ 
نها النظام واليت سبق يف صاحبها أو من يسكنها، كما ال جيوز تفتيشها إال يف احلاالت اليت يبيّ 

ة ال العقوبة شخصيّ  دت املادة الثامنة والثالثون على أنّ أكّ  ، مثّ هذه الدراسة عرضها تفصياًل 
 أو نظاميٍّ  شرعيٍّ  نصٍّ  نعَ   بناءً غري مستحقها، وال جرمية وال عقوبة إاّل  ىلإها مُ لَ ها وأَ رُ ث َ أَ ى يتعدّ 
العقاب ال يكون   نت أنّ رة على من يرتكبه، كما بيّ  العقوبة املقرّ ويبنّي ، مد حرمة الفعل اجملرّ حيدّ 
 على جترميها. ت قبل النصّ بَ كِ النظامي، فال جتوز املعاقبة على أفعال ارتُ  للعمل ابلنصّ  ا الحقً إاّل 

ه ال  يف الدولة على استقاللية السلطة القضائية فيها، وأنّ  د النظام األساسوقد أكّ 
 على حقّ  اإلسالمية، كما نصّ سلطان على القضاة يف أحكامهم القضائية لغري سلطان الشريعة 

من  صورةٍ  ساوي دون أيّ هلم ابلتَّ  ذلك مكفول   قاضي، وأنّ التَّ  األجانب كغريهم من املواطنني يف
 . (1)صور التفرقة 
ة الطلبات ر حرص قيادة اململكة على االستماع لكافّ ظهِ من أبرز النصوص اليت تُ  ولعلّ 

ت ما نصّ  -مواطنني كانوا أم أجانب -اجملتمع اليت تردها من عموم أطياف واملظامل والشكاايت
مواطن،  )جملس امللك وجملس ويل العهد، مفتوحان لكلّ من النظام عليه املادة الثالثة واألربعون 

ض له من عرَ خماطبة السلطات العامة فيما يُ  فردٍ  كلّ   من له شكوى أو مظلمة، ومن حقّ  ولكلّ 
ض عرَ لعرض ما يُ  ؛السلطات العامة يف الدولة فرد خماطبةُ  كلّ   من حقّ  ت أنّ دكّ أحيث  الشئون(

 

 . األساسي للحكم من النظام 47و 4٦املادتني:  - 1
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، فال التوجيه مبعاجلتهاا حباجة للعرض على صاحب الصالحية يف عليه من الشؤون اليت يرى أهنّ 
 ه. لمُ أو قَ  ماهُ دَ  قَ إاّل ه تِ مَ ظلَ ه عن تقدمي مَ يقُ عِ مينعه من ذلك أحد، وال يُ 

وافق مع اآلراء الدولية، واحرتامها ملا ألزمت به  على جهود اململكة يف التّ  اوأتكيدً 
ادية املادة احلعليه ت نصّ  ماات دولية، ت أو اتفاقَ ومحلته على عاتقها من معاهدا ،نفسها

تطبيق هذا النظام مبا ارتبطت به اململكة  )ال خيلّ أن  للحكم على  والثمانون من النظام األساس
اإلرادة  فكأنّ  ات(نظمات الدولية من معاهدات واتفاقَ دية مع الدول واهليئات واملالعربية السعو 

ا واهتمامها مبِ  د على رعاية الدولةلنصوص هذا النظام، تؤكّ وعند ختامها  ة هبذا النصّ امللكيّ 
وعدم احلياد عن  ،ة إليهامّ ضَ ن  ات الدولية املُ ع اإلعالانت واملعاهدات واالتفاقَ جاءت به مجي

ر اهتماماته وسخّ  ابحلقوق واحلرايت اليت أوالها العامل جلّ  اجاّدهتا، السيما ما كان منها متعلقً 
  ة طاقاته. هلا كافّ 

 :يف اململكة ة  م القضائي  ظ  الن  : الفرع الثاين
ة اليت ال التامّ ة ة يف اململكة االستقالليّ منح السلطة القضائيّ على  م السعوديّ املنظّ  صَ رِ حَ 

ة منها، كما منع سوى أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة املستمدّ  عليهم سلطاانً  جتعل ألحدٍ 
ت املادة األوىل من من كان، حيث نصّ  ال يف أعماهلم القضائية كائنً تدخّ أن ي أحدٍ  على أيّ 

قضائهم لغري أحكام ون، ال سلطان عليهم يف )القضاة مستقلّ  أنَّ نظام القضاء السعودي على 
 ل يف القضاء(. التدخّ  الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية، وليس ألحدٍ 

، (1) ة القضاء مهمّ يّل وَ ت َ لِ  مِ لَ واألع   مِ هَ واألف    حِ لَ أ واألص  فَ د على اختيار األك  كما شدّ 
الناس، وحرصه ت ة، ومدى ارتباطها بصيانة حقوق وحرايّ الستشعاره وإميانه بعظمة هذه املهمّ 

دعاوى الناس وطلباهتم على أقدرهم يف حفظ ما هلم من حقوق، وأقرهبم  رَ نظَ الكبري على أن تُ 
أو  أو فقري، وبني مواطنٍ  بني غنٍّ  وأقواهم يف أخذ ما عليهم من واجبات والتزامات، دون متييزٍ 

 أمري. 

 

ال يتّم تعيني أعضاء السلك القضائي يف اململكة ابلطرق التقليدية اليت يتم مبوجبها تعيني غريهم من موظفي الدولة، بل يعينون  - 1
أبمر ملكي بعد اقرتاح من اجمللس األعلى للقضاء، وهذا ما يؤكد مسو مكانتهم وعلى قدرهم يف نظر املنظم السعودي، احلق يف 

القضاء وفق أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة السعودية لناصر البقمي، حبث منشور على جملة العدل العدل واملساواة أمام 
من النظام األساس للحكم واليت نصت على )يتم تعيني القضاة  52املادة:  ؛104-103ه ، ص1432حمرم  49السعودية، العدد 

، بناء على اقرتاح من اجمللس ا  ألعلى للقضاء، وفقا ملا يبينه النظام(.  َوإهناء خدمتهم أبمٍر ملكيٍّ
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 ا يف عمومِ هَ وصَ صُ م نُ املنظّ  رَ ث َ ت اليت ن َ وملا كان القضاء هو حارس احلقوق واحلرايّ 
ي املعتدين عليها أو املساس هبا تعدّ  -ظامة الشرع والنّ بقوّ  -األنظمة الوطنية، وهو من يوقف

ال تعقيد فيها على  يسريةً  سهلةً  ا، كان البد أن يكون الوصول حلراسته تلك طريقً دون وجه حقٍّ 
غري  اعتباراتٍ  عموم الناس أليّ ته أو عرقه، أو التمييز يف ذلك بني بسبب جنسيّ  اإلنسان
 . (1) مشروعة

وهذا ما تنفيه حقيقة احلال عن القضاء يف اململكة، إذ ال فرق عند مساعه للدعوى بني 
فقد مه الشرع والنظام،  فيما قدّ إاّل  ،ة ودليل أحدهم عن اآلخراملواطن واألجنيب، وال تقدمي حلجّ 

التقاضي مكفول  النظام األساسي للحكم على )حقّ ت املادة السابعة واألربعون من نصّ 
باب القضاء الالزمة لذلك( ف اتجراءاإلابلتساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة، ويبني النظام 

الشرع والنظام منه تقدمي الدعاوى، وتطابقت عليه الشروط املوضوعة  لَ بِ من قَ  لكلّ  مفتوح  
 . (2) ة مساعهالصحّ 

دون ة للعامّ م خدماته ال زال يقدّ  -ودرجاتهة أنواعه بكافّ  -يف اململكة القضاء مث إنّ 
ة مببدأ جمانيّ  رسوٍم ماليٍة جملرِد تقدميهم هلا، عماًل  ةمايل، فال يُطَلب من مقدمي الدعاوى أيَّ  مقابلٍ 

األمر أن  ، وعلى ويلّ القضاء يف اإلسالم واجب  دين   على اعتبار أنّ  ، الذي ُبِنَ أصاًل القضاء
 زاعات اليت قد تنشأ بينهم، وعلى ذلك فإنّ يف النِّ  للفصل ابلعدل واحلقّ  ؛ةبني الرعيّ  هُ يمَ قِ يُ 

أوكله  ؛ لقيامه بواجبٍ ااألصل أن ينشغل القاضي بعمله دون أن يتقاضى من املتقاضني إليه أجرً 
وغريها  ،اململكة استمرت يهابقة، وعلاإلسالمية السَّ  جلماعاتاإليه دينه، وعلى ذلك سارت 

  . (3) من الدول
بعمومها، وحقوق  اإلنسانيف محاية حقوق   أساسٍ مبا للقضاء وتنظيمه من دورٍ  اوإملامً 

املنظم  ، فقد سنّ واليت هي حمور حديث ومرمى أهداف هذه الدراسة ،ة منهااألجانب املستمدّ 
 ه  نظام ديوان املظامل1402يف عام  ، كما سنّ (4) ه  نظام القضاءِ 1395السعودي يف عام 

 

 .53صه ، 1433 ،1ط ،الرايض ،الوسيط يف شرح نظام القضاء السعودي لعلي بركات، مكتبة القانون واالقتصاد - 1
 . 89-88ه ، ص1430 ،2ط ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف األنظمة السمعودية لناصر البقمي، نشر املؤلف - 2
ه ، 1393 ،ابلنمظم القضائيَّة الوضعيَّة وتطبيقه يف اململكة لعبد الرمحن القاسم، مطبعة السعادة ام القضائي اإلسالمي مقارانً النظ - 3

نظر  يلألجانب،  ويف شأن الدول األخرى اليت تقدم خدمات التقاضي جماانً  ؛54-53صعلي بركات، مرجع سابق  ؛70ص
م، 2017 ،1اإلمارات لكرمي نبيل، ومروة ذكي، نشر املكتب العريب للمعارف ابلقاهرة، ط كمثال: ظاهرة العمالة الوافدة يف دولة

 .   174ص
 ه .  14/7/1395( واتريخ ٦4) :املرسوم امللكي الكرمي رقم - 4
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تيبات ت املوافقة على الرتَّ حت متّ  ،ةظم القضائيَّ تتابع واستمر بعدها االهتمام ابلنم  ، مثّ (1)
مع ما  سريَ تطوير املرفق القضائي لي  ةً فَ دِ ه  ت َ س  اجلديدة ألجهزة القضاء، واليت جاءت مُ نظيمية التَّ 

د القضاء تقيّ عن نازل ، ودون التّ وصلت إليه اململكة من تقدم وتطور على مجيع األصعدة
ه ، كما صدر 1428، فصدر نظام القضاء اجلديد يف عام اأبحكام الشريعة اإلسالمية أبدً 

 .(2) ة نظام ديوان املظامل اجلديديف ذات العام وبنفس األداة النظاميّ زامن معه ابلتّ 
 اعودي وعلى أعضائها مؤخرً النيابة العامة يف اململكة، واليت أسبغ عليها املنظم السم  مثَّ إنَّ 

، سواءٍ  ة للمواطنني واألجانب على حدٍّ حلماية احلقوق العامّ  ، تسعى جاهدةً (3) القضائية الصفةَ 
هتم ة اليت من شأهنا احملافظة على حقوقهم وحرايّ عاوى اجلنائيّ متييٍز بينهم عند حتريكها للدّ دون 

إذا ما وضعته األقدار موضع  امنهم أيضً  مجيعا، أو عند حتريكها للدعاوى اجلنائية ضّد أيٍّ 
 فيما كان النظام قد فرق فيه املُّتَخذ واحد، والّنظام املَُتبع واحد، إاّل  جراءاإلام أمامها، فاالهتّ 

الوقوف عليها  ة اليت تّ ومل يصدر عنها من األعمال القضائيَّ هدٍف أمسى، و  أعمّ  بينهما ملصلحةٍ 
  ديّ بني السعو  ةاجلنائيّ  مظُ تطبيق النم املطالبة بأو يف  اجلنائية اتجراءاإلقة يف التفرِ  هُ شأنُ  امّ 

 واألجنيب.  
 :يف اململكة اتاإجراءو األنظمة اجلنائية : لثالفرع الثا

 ة: ة والنظاميّ ظام اجلنائي يف اململكة من جمموعتني من القواعد الشرعيّ ن النِّ يتكوّ       
د األفعال صوص الشرعية واملواد النظامية اليت حتدّ وهي النم  أوهلا: القواعد املوضوعية

اجملّرمة، وتبنّي األشخاص الذين ميكن مساءلتهم حال ارتكاهبا، وحتدد مقدار أو احملّرمة 
 . (4) وز تقريرها حبقهمالعقوابت اليت جي

 

 ه .  17/7/1402( واتريخ 51) :املرسوم امللكي الكرمي رقم - 1
   ه .19/9/1428( يف 78) :املرسوم امللكي الكرمي رقم - 2
ه ، حيث جاء يف تسبيب تعديل مسمى )هيئة التحقيق واالدعاء 22/9/1438( واتريخ 240)أ/ :األمر امللكي الكرمي رقم - 3

إىل الصفة القضائية ألعمال هيئة التحقيق واالدعاء العام وألمهية وضرورة الفصل بني  ا)ونظرً العام( إىل )النيابة العامة( ما نصه: 
السلطة التنفيذية يف الدولة واهليئة وأعماهلا ابعتبارها جزءًا من السلطة القضائية، ومنحها االستقالل التام يف مزاولة مهامها، مبا 

 :من نظام النيابة العامة الصادر ابملرسوم امللكي رقم 5املادة:  ؛جهٍة كانت(يضمن هلا مباشرة عملها بكل حياد، ودون أتثري من أيَّ 
ه ؛ لتصبح هبذا 13/4/143٦( يف 31)م/ :مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم اه ، واليت ُعّدلت مؤخرً 24/10/1409( يف 5٦)م/

وال خيضعون يف عملهم إال ألحكام الشريعة  النص: )يكون لعمل أعضاء اهليئة الصفة القضائية، ويتمتعون ابالستقالل التام،
 اإلسالمية، واألنظمة املرعية، وليس ألحٍد التَّدخل يف جمال عملهم".

 .  5، مرجع سابق صمصطفى بيطار ؛13، مرجع سابق صالوسيط يف قانون العقوابت لسرور - 4
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واألساليب املتبعة لتنظيم   اتجراءاإل واثنيها: القواعد الشكلية وهي األصول والطرق و 
، وهي ما يعرف يف ة، منذ وقوع اجلرمية وحت انقضاء الدعوى املقامة بشأهناسري الدعوى اجلنائيَّ 

 ة.  اجلزائيَّ  اتجراءاإلاململكة بنظام 
للجرائم   خمّصص   شامل   كامل   نظام   وال يوجد يف اململكة كغريها من دول العامل

رة على من مة، وحتديد مقدار العقوابت املقرّ بتحديد األفعال اجملرَّ  ه خمتص  والعقوابت، مبعىن أنّ 
  .عليه ارتكاهبا تَ بُ ث َ 

هو متّسك الدولة أبحكام الشريعة اإلسالمية  ،ولعّل أقوى األسباب اليت تربّر ذلك
الصَّحابة َوِِباصَّة ن الكرمي والسنة النبوية، وما ثبت عن آمقاصدها، فما جاء يف القر و وتعاليمها 

وما أمجع عليه اجملتهدون  -رضوان هللا عليهم أمجعني-لفاء الراشدون والصحابة من بعدهماخل
ا صّح عنهم، كل ذلك موضع  مأخوذ  ين وفقهاؤه مّ ة اإلسالم، وما نقله وكتبه علماء الدِّ من أمّ 

تيب، وحبسب  ة والرتَّ يف القوّ  هِ جِ رم دَ حبسب تَ  يف اململكةوتطبيقاتِِه  يّ ظام اجلنائبه يف أحكام النّ 
 عنه.   ذَ خِ ن أُ ه مّ بِ سَ ة نَ صحّ  بوتِ ثُ 

بتكار على مّر للحداثة واال حمل   هي دون شكٍّ ، و ومتطور   اجلرمية متجدد  أمر  إنّ  مثّ 
نة  عديل عليه بني الفي  واحٍد وحتديدها دون التّ  َموِضعٍ ر حصر كافة اجلرائم يف العصور، فال يتصوّ 

ا قد بلغت من ة، بل إهنّ وحده كما بدأت مع ظهور البشريّ  اجلرمية القتلَ  تواألخرى، فليس
األميال، كتلك اجلرائم   آالف عدِ بُ  نر واحلداثة ما ميكن معه القول ابحتمالية ارتكاهبا عَ التطوّ 

م يف اململكة إىل عدم املسارعة يف استحداث ا دعا املنظّ مّ  اهذا أيضً  لعلّ ، و املعلوماتية وحنوها
  . حلصر العقوابت واجلرائم نظامٍ 

ه من جرائم، حصرُ  من ذلك، ما دام أّن ما تّ  مانع  شرعي  ظاهر  جلي  ةَ مثّ  مل  يكنوإن 
للمملكة واألنظمة  رعي الدستوريّ ر وُقدِّر من عقوابت، ال خيرج عن اإلطار الشَّ وما تقرّ 

  .األساس فيها
من شأنه أن يوّحد األمنوذج العام للعقوابت الصادرة عن حماكم اململكة، إذ  ذلك ولعلّ 
يف مقدار العقوبة رغم  اة، تفاوهتما يصدر عنها من أحكام جنائيَّ  ارس لبعضِ الدّ  وأجيد املطالع 

وحدة تسبيب احلكم يف كال رغم واألسباب احمليطة به، و  ،احتاد الفعل املعاقب عليه وبواعثه
د وحيصر اجلرائم وعقوابهتا، تاليف ما سبق من أعظم فوائد استحداث نظام حيدّ ف !ضيتنيالقَ 

 .     اعرضه قريبً 
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ثل ذلك املسمى م سعودٍي مبإىل استحداث نظا -اقريبً أو على األقل - البوادرتشري ال وَ 
يف مشروع  جموحيقدم م ال زال حت يومنا هذا ياملنظّ  أنّ ؛ فنجد (1) لعامليف غالبية دول ااملتداول 

الذي كان من املمكن أن يكون الّلبنة األوىل ونقطة منطلق استحداث  ،نظام العقوابت البديلة
يستحدث أنظمة  ا، كما جنده أيضً واحد  حبصر اجلرائم والعقوابت يف تنظيمٍ عىَن نظاٍم سعودٍي يُ 

على مرتكبيها، كنظام وتقديرها وحتديد العقوابت  ،نة من اجلرائمة ملكافحة أنواع معيَّ جنائيّ 
انتفاء  يوحي إىلمكافحة جرمية التحرش، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله، األمر الذي 

 على املدى القريب.    ة املنظم يف استحداث نظام عقوابت موحدٍّ نيّ 

من  قُ ّرِرتياهتا ابختالف الفعل الذي ة يف اململكة وختتلف مسمّ وتتنوع األنظمة اجلنائيّ 
جبميع  ملكافحتها ومعاقبة من ارتكبها صَ صِّ وحتديد قدر عقوبته، فجرمية الرشوة خُ  ،ميهأجل جتر 

ظام اجلزائي صدر بشأهنا النِّ وَ  هاوتقليدالعملة ، وجرمية تزييف (2) صورها نظام مكافحة الرشوة
بشأهنا نظام صدر وَ  ها،وبيع هاوتعاطياملخدرات وجرائم حيازة (3) بتزييف وتقليد النقود اخلاصّ 

اروجرائم اال (4)رات واملؤثرات العقلية مكافحة املخدِّ  ملكافحتها واملعاقبة  صَ صِّ ابلبشر خُ  جتِّ
نظام وجرمية غسل األموال صدر هبدف مكافحتها  (5) ذلكعليها نظام مكافحة جرائم 

اجلنائية ابختالف نوع ع األنظمة وغري ذلك من األمثلة على تنوّ ، (٦) مكافحة غسل األموال
 ى الفعل اجملرم. ومسمّ 

ّصل لطرق سري ؤَ وي ُ م نظِّ ال يُ  أنه ُمطالُِعهُ يجد سيف اململكة،  اتجراءاإلم ابل وحت نظ
فهنالك نوع من اجلرائم ال  مجيع أنواع اجلرائم املرتكبة يف اململكة، معخذة املتَّ  اتجراءاإل

 (7)رهاب ومتويلهيشملها هذا النظام، وهي اجلرائم اإلرهابية اليت جاء نظام مكافحة جرائم اإل
ات اليت جراءلإلقبل ذلك  ومؤصاًل  امً منظّ و ، لعقوابهتا ومقدارها انً ومبي ّ  ألنواعها وصورها ادً حمدّ 

حقيق على ذمة التَّ  التوقيفِ  ةُ دَّ اإلرهابية ومع مرتكبها، فال مُ جيب اختاذها واتباعها مع اجلرمية 

 

ة شرعية إلعداد مشروع )مدونة األحكام ه  القاضي بتكوين جلن7/2/143٦( يف 20)أ/ :صدر األمر امللكي الكرمي رقم - 1
ملزمة على القضاة؛ كوهنا مدونة  غالبًا لن تكونحت وإن صدرت املوافقة عليها فإهنا و القضائية( وحت يومنا هذا مل تر النور، 

 وليست نظاًما، مّا يعن عدم صحة مقارنتها بنظام العقوابت لدى الدول اليت أخذت به.   
 ه .29/12/1412( واتريخ 3٦)م/ :قماملرسوم امللكي ر - 2
 ه .20/7/1379( واتريخ 12) :املرسوم امللكي رقم- 3
 ه .8/7/142٦( واتريخ 39)م/ :املرسوم امللكي رقم- 4
 ه .21/7/1430( واتريخ 40)م/ :املرسوم امللكي رقم- 5
 ه .5/2/1439( واتريخ 20)م/ :املرسوم امللكي رقم- ٦
 ه . 12/2/1439( واتريخ 21)م/ :املرسوم امللكي رقم- 7
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اجلهة القضائية ذات هي ة ، وال احملاكم اجلزائيَّ (1) اجلزائية اتجراءاإلنفسها اليت وردت يف نظام 
     املختلفة.  اتجراءاإل، وغري ذلك من (2) اليت اختارها املنظم للفصل يف اجلرائم اإلرهابيةاملختصة 

سامة اجلرمية اإلرهابية وخطرها على أمن الدولة وأمن من جل يعود هذا االختالف ولعلّ 
  اعليها، وعلى عالقتها مع حلفائها من أعضاء اجملتمع الدويل، والرتباط اجلرمية اإلرهابية غالبً 

 عن طريق جهات ك هلا إاّل بتنظيمات وشبكات يصعب تفكيكها والوصول إىل قلبها احملرّ 
، إذ يرتبط ابجلرمية  (3) يف هذا اجملال اصً متخصِّ  قواي   اتدريبً  ةً بَ ة ومدرّ ة خمتصّ استداللية أمنيّ 
جرائم أخرى كثرية كحيازة السالح وغسل األموال واالجتار ابألشخاص، ما  ااإلرهابية غالبً 

 وأساليبَ  اتٍ جراءيعظم من جسامتها وخطورهتا، األمر الذي حّتم على املنظم مكافحتها إب
 ا يتخذ مع غريها من اجلرائم.    ختتلف عمّ 

عاقب عليها، وبني نت األفعال اجلرمية املة اليت بيّ وابلرغم من اختالف األنظمة اجلنائيَّ 
 عَ ضِ اجلرائم، ومع ما وُ  لِّ بع مع كجرائي املتّ من اختالف النظام اإل ام أيضً غمقدار عقوابهتا، وابلر 

مجيعها قد أمجعت على صيانة احلقوق  ة، جند أنّ ملكافحة اجلرائم اإلرهابيَّ  ةٍ صَّ اخ صفةٍ ب
 نظاميةٍ  على أسبابٍ  أجازها املنظم، وبناءً  يف الظروف اليت وعدم جواز املساس هبا إاّل  ،بعمومها

 مشروعة.  

ها وتنظيمها إال م السعودي يف سنّ ة يف اململكة، مل جيتهد املنظِّ األنظمة اجلنائيَّ  فعمومُ 
وحراسًة للقيم  على أمن واستقرار اجملتمع بكافة أطيافه وأجناسه،  امحايًة للصاحل العام، وحفاظً 

 لألفعال الرذيلة جبميع صورها وأشكاهلا، ومعاقبةِ  اودحضً  اووأدً  اواألخالق احلميدة، ونبذً 
 . ، وَزجرِهمَر بعقاهِبِممرتكبيها وزجرهم وردعهم؛ حت يَ ن صِلَح بصالِحِهم، ويَ ن زجِ 

 وحقّ  ،الدولة يف معقابة اجملرم جاءت للموازنة بني حقّ  اة أيضً األنظمة اإلجرائيَّ  كما أنّ 
عي والسّ  ،تربئة ساحتهأو اجلاين يف  ،هماملتَّ  واستقراره، وبني حقّ  باب األمنت  اجملتمع يف استِ 

 . دانتهإأو  امهرة له حال اهتّ األدىن من حقوقه املقرّ  إلثبات سالمة موقفه، وصيانة احلدّ 
األجانب على أرضها بني اهتا يف اململكة بني مواطنيها و إجراءة و م اجلنائيّ ظُ ق النم ومل تفرّ 
هبا من غريه من األجانب، بل جاءت  أو أحقم  ،املواطن أقرب ملمارسة حقوقه على اعتبار أنّ 

هم أو املدان، وهذا ة املتّ إىل جنسيّ  دون النظر أصاًل  ،امن التوازن واملساواة بينهم رفيعٍ  على قدرٍ 
 

 من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله.  19من نظام اإلجراءات اجلزائية، واملادة:  114املادة:  - 1
 من املادة األوىل من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله.  7الفقرة:  - 2
 .السابقنظام المن  4املادة:  - 3
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ما اندت به  ا، وهو أيضً (1) ما زرعته العقيدة اإلسالمية يف نفوس أتباعها منذ انبالج فجرها
اخل الوطن لعموم أعضاء على تطبيقه يف الدّ أمّيا حرص وحرصت  ،مؤخرًا األصوات الدولية

     .(2)اجملتمع الدويل 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

فقد  ،احلديث صحيح  و وأمّي هللِا لو أّن فاطمَة بنت حممٍد سرقت لََقطَعُت يََدَها(  أنه قال: ).. ومن ذلك: ما روي عن النيب  - 1
نظر: الُبخارّي بشرح ابب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان، ي – احلدودكتاب –، ٦788أخرجُه البخاريم برقم: 

  .17ه ، ص1403 اإلسالم لعلي وايف، مكتبات عكاظ ابململكة، املساواة يف ؛12/87 :الفتح
 (.1998/22) :قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة رقم - 2
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 املبحث الثاين
 ابألجانب  ةَ اخلاصّ  حلقوقَ اة يف اململكة محاية األجهزة احلكوميّ 

، من هذا الفصل احلديث عنها يف املبحث األولة اليت سبق ة والدوليَّ احملليَّ  اجلهود كلّ 
ذا سعت الدولة إىل إنشاء اجلهات املختصة لتطبيقها وتنفيذها إإاّل  لها،كُ ؤيت أُ ثمر وتُ لن تُ 
، النظامية اتجراءاإلالقيادات ذات الكفاءة العالية القادرة على استيعاب  تنوعيّ ، افعلي  

قة هبا وفق ما ، وتنفيذ األنظمة املتعلّ احلقوق لصيانة، ومزجها مع املبادئ اليت جاءت وتسهيلها
 . عليه أراده هلا اجملتمع الدويل وحثّ  ما جاءت به وقصدته الشريعة اإلسالمية، وابلتوافق مع

ات جراءعلى احلقوق والضماانت املرتبطة إب اوملا كان احلديث يف هذه الدراسة مقتصرً 
املقصود بتلك اجلهات ما كان منها  ، فإنّ اململكة األجانب يف صوصِبُ  تنفيذ األنظمة اجلنائية

 ،، وتطبيقهاقة مبرحلة االستدالل والبحث عن اجلرميةاجلنائية املتعلّ  اتجراءاإلبتنفيذ  امعني  
على مرتكبيها، واجلهة املختصة  -من اجلهات املختصةرة املقرّ - وتنفيذ القرارات والعقوابت

 داريٍ إو  جنائيٍ  ه حتتها من أجهزة ضبطٍ تضمّ وما  ،الداخليةه يف اململكة هي وزارة بذلك كلّ 
صت يف ا ختصّ  بتنفيذ عقوبة السجن، وغريها مّ عىَن يت تُ ع عن األمن العام، وأجهزة أخرى كالّ تتفرّ 

قة ابلسفر، وتقرير جانب مراقبة عمليات دخول اململكة واخلروج منها، وإصدار الواثئق املتعلّ 
 . والعمل وأمن احلدود اإلقامةخمالفي أنظمة  ة حبقّ اإلداريالعقوابت 

امه يكون فيها توقيف املتهم وتفتيشه والتحقيق معه واهتّ و  اليت تليها،أتيت املرحلة مثَّ 
ة به وصحّ  مَ ظر يف صحة ما اهتمِ حماكمته والنّ  واملطالبة مبعاقبته، ومن مثّ  ،عاء العام عليهاالدّ و 

به،   مَ إذا ما ثبت عليه ما اهتمِ  ،هة حبقّ ة والنظاميّ ة الشرعيّ نسبته إليه، وتطبيق النصوص العقابيّ 
ة يف اململكة، وهي النيابة العامة ابعتبارها السلطة  ه من اختصاص اجلهات القضائيّ وذلك كلّ 

ة اليت اإلداريَّ تبارها اجلهة ابع ااملختصة ابلتحقيق واالدعاء العام يف اململكة، ووزارة العدل أيضً 
ابعتباره  -ةاإلدارياحملاكم - ، وآخر تلك اجلهات ديوان املظاملمرفق القضاء العامتشرف على 

 .  ةاإلداريلنظر يف الدعاوى ابة اجلهة القضائية املختصّ 

هذا املبحث،  فقد قسَّمتُ  الذي سقُت، وتبيااًن جلزئيَّاتِه وَتفصياًل هلا إعمااًل هلذاو 
مطلبه األول للحديث عن وزارة الداخلية السعودية، ودورها يف محاية حقوق األجانب،   وجعلتُ 
عن اجلهات القضائية يف اململكة، ودورها يف محاية حقوق للكالِم مطلبه الثاين  صتُ صَّ كما خُ 

     . سلفُت وذكرتُ أيًضا؛ إذ إبراز األمر وجتليته قصًدا وخدمًة ملوضوع الدِّراسة كما أ األجانب
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 املطلب األول
  وزارة الداخلية ودورها يف محاية حقوق األجانب

، بدأت منذ استحداث (1) مراحل ةبعدّ  وتطويرها قد مرَّ  وزارة الداخلية السعودية نشاءُ إ
، وصدرت شراف على منطقة احلجاز إداراي  اإل سند إليهاه  اليت أُ 1344 :النيابة العامة يف عام

من  اواليت جعلت إدارة األمور الداخلية جزءً  ،العام التايل إلنشائها التعليمات األساس هلايف 
ت، واألشغال حة العامة، والبلدايَّ األمن العام، والربق والربيد، والصّ  ، وكانت حينها تضمّ اأعماهل

 العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، واملعادن، وسائر املؤسسات اخلصوصية. 

ه ، 1350تمرت النيابة العامة على هذا الوضع إىل أن صدر نظام الوكالء يف عام واس
على حتويل اسم النيابة العامة إىل وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب   الذي نصّ 

العام ورائسة جملس الوكالء، فانقسمت بذلك النيابة العامة إىل قسمني، األول: وزارة الداخلية، 
عها الصحة، واملعارف، والربق والربيد، واحملاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلدايت، ويتب

واألوقاف، والقسم الثاين: جملس الوكالء، ويتكون من رئيس اجمللس ووكيل اخلارجية واملالية 
 والشورى. 

قضى بدمج  (2) لى هذا الوضع حت صدر أمر  ملكي  وقد استمرت وزارة الداخلية ع
اختصاصات الوزارة بديوان رائسة جملس الوكالء، فأصبحت املهام اليت كانت تقوم هبا وزارة 

 .تهِ الداخلية منوطة برائسَ 

مارات إ، فأصبحت مسؤولة عن (3)ه  أعيد إنشاء وزارة الداخلية 1370ويف عام 
من احلجاز إىل الرايض املناطق والقطاعات األمنية يف منطقة احلجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة 

على مناطق اململكة، حت اكتمل إشرافها يف عام  ات اإلشراف تدرجيي  ه  تولّ 1375يف عام 
 .  ه 1380

ها: حتقيق األمن واالستقرار يف اسرتاتيجية، من أمهّ  ولوزارة الداخلية السعودية أهداف  
أشكال اجلرمية والرذيلة والفساد، للحفاظ على سالمة اجملتمع  مجيع أرجاء الوطن، وحماربة كلّ 

 

وزارة  ؛وما بعدها 7ينظر يف شأن نشأة وزارة الداخلية يف اململكة وتطورها: مرشد اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق ص - 1
وصفحة وزارة الداخلية اإللكرتونية، العنوان )حملة  ؛ه 1422 ،2طالرايض، ، ور، نشر وطباعة وزارة الداخليةالداخلية النشأة والتط

  https://www.moi.gov.saاترخيية( على الرابط التايل: 
 ه . 9/3/1353( واتريخ 18/4/10) :رقم - 2
 ه .2٦/8/1370( واتريخ 5/11/8٦97) :املرسوم امللكي رقم- 3

https://www.moi.gov.sa/
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اج بيت هللا احلرام واملعتمرين والزوار،  ره، وأتمني سالمة حجّ مه وتطوّ تقدّ وَ  هوضمان استمرار 
 .وأمان اتمٍّ   هلم أتدية مناسكهم وعبادهتم حبرية كاملةومحايتهم من املخاطر، ليتسىّن 

والتنسيق األمن مع الدول اجملاورة والدول الصديقة؛  زيزهاوتع حتقيق التعاون اومنها أيضً 
حلماية األمن الداخلي واخلارجي، ومكافحة اجلرمية، وتبادل املعلومات األمنية، وتنظيم اللوائح 

 والنظم املتعلقة ابهلجرة واجلنسية، وغريها من اجملاالت.
حبمايتها وتعزيزها ونشر ثقافتها ة ابحلقوق و ة السعوديَّ على اهتمام وزارة الداخليَّ  اوأتكيدً 

يت إبدارة مسّ ابلوزارة ة ت إدارة داخليَّ ئَ نشِ دارات األخرى التابعة هلا، فقد أُ القطاعات واإل داخل
، وهي من أحد األقسام التابعة لإلدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدويل اإلنسانحقوق 
   ابلوزارة.

الدراسة  ا املوضع منمن األجدر يف هذ ة قطاعات خمتلفة، لعلّ الداخليَّ ع عن وزارة وتتفرّ 
األجانب على أرض   اليت متسّ  اتجراءاإل ة بتنفيذ املعنيّ القطاعات عن  أن يقتصر احلديثُ 

ب عليهم ة اليت جيِ يّ اإلنساناململكة، ومدى التزام هذه القطاعات ابملبادئ احلقوقية والقواعد 
  .مراعاهتا عند قيامهم ابملهام امللقاة على عاتقهم

  :وأبرز تلك القطاعات
 .مديرية األمن العام .1
 .املديرية العامة للسجون .2
 املديرية العامة للجوازات.  .3

 من أفرعِ  من قطاعات وزارة الداخلية السعودية السابقة فرع   قطاعٍ  ص لكلّ صِّ وقد خُ 
يف محاية احلقوق وجهوده  واجباته ره، وللحديث عنبه وبنشأته وتطوّ  فيتعر هذا املطلب، لل

 اخلاصة ابألجانب املتواجدين على أرض اململكة.  
 : األمن العاممديرية : لفرع األولا

 -فةه ، وهي اجلهة املكلّ 13٦9يف عام  هاأنشئت مديرية األمن العام مبوجب نظام
مبهمة احلفاظ على  -صهابلتعاون مع غريها من اجلهات ذات العالقة كل حبسب اختصا
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ومحايتهم من  ،اج بيت هللا احلرامسات وأتمني سالمة حجّ النظام، ومكافحة اجلرمية، ومحاية املقدَّ 
  .(1) اتم  هلم أتدية مناسكهم وعبادهتم حبرية كاملة وأمانٍ ليتسىّن  ؛املخاطر

لوزارة واليت لمديرية األمن العام إحدى القطاعات واملؤسسات األمنية التابعة  وتعدّ 
دارهتا القطاعات األمنية إحتت  وزير الداخلية، وتضمّ األمري  بسموّ  مباشرةٍ  بصفةٍ  اترتبط حاليً 

ة، ية: اإلدارة العامة للمرور، واإلدارة العامة لدورايت األمن، واإلدارة العامة لألدلة اجلنائيتاآل
اململكة، واإلدارة العامة نية املعلومات، وإدارة شرط مناطق واإلدارة العامة لالتصاالت وتق

ة لألمن الدبلوماسي، والقوات اخلاصّ  للمشاريع والصيانة، واإلدارة العامة لألسلحة واملتفجرات
 ة ألمن الطرق. والقوات اخلاصّ 

 ومن أبرز مهام املديرية: 
محاية األرواح واملمتلكات واألموال و  ،أنواعها وصورها قبل وقوعهامنع اجلرمية بكافة  .1

 لعدالة. لِ  موتقدميه نيالقبض على اجملرمو  ،واألعراض
فادة من التقنيات احلديثة يف تطوير العمليات ستالا، و والفّن  اإلداريحتقيق التطوير   .2

  ة وهتيئة اإلمكاانت املتاحة هلذا الغرض. اإلداري

 من أبرز اختصاصاهتا:  كما أنّ 
هوية من  دأكّ ضبط اجلرائم بعد وقوعها والت، و هامنع اجلرائم واالعتداءات قبل وقوعِ  .1

والتفتيش الصادرة  لضَّبط، وتنفيذ أوامر اوإيقافهم مرتكبيها، وضبط اجلناة املتلبسني ابجلرمية
 مكافحة جرائم املخدرات.و ، عن جهة التحقيق

إصدار رخص و ، حقيق فيهاوضبط حوادث وخمالفات السري والتَّ  تنظيم حركة املرور، .2
 . وأتمني سالمة اجلمهور من أخطار الطريق ،السيارات وقيادهتا

ات االستدالل إجراءة، واستكمال عاوى يف املنازعات واحلقوق املدنيَّ كاوى والدَّ قبول الشَّ  .3
 .هبا وإحالتها إىل اجلهات املختصةقة املتعلّ 

 

 

( واتريخ 3594) :( املبلغة ابألمر السامي رقم10/8/2817/28/٦91) :امللكية رقماإلرادة وجب مب نظام املديرية صدر - 1
اجبات املنوطة هبا وقواعد العمل يف سلك األمن وقواعد ه ، القاضي بتشكيل )مديرية األمن العام( وأقسامها والو 29/3/13٦9

املؤسسات األمنية يف اململكة لسعد الردَّادي،  ؛10-9مرشد اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق ص؛ التحقيق واإلجراءات اجلنائيَّة
 .  138ه ، ص1422 ،1طاملدينة املنورة، ، نشر دار املآثر
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 .(1) امر اجلنائيةالشرعية احلقوقية، وبعض األحكام واألو األحكام تنفيذ  .4
استقبال  عند احلج، و وَ  ي رمضانومسمة كمّ هتطبيق النظام يف املناسبات املُ توفري األمن ومحاية  .5

مساعدة ، شراف األمن على املناسبات الرتفيهية والرايضية وغريهاواإلالدولة،  كبار ضيوف
 .(2) فة بتنفيذهاتنفيذ األنظمة والقوانني املكلّ ة يف اجلهات الرمسيّ 

مع فئة األجانب يف اململكة، إدارات  من أكثر القطاعات التابعة للمديرية تعاماًل  ولعلّ 
اجلهات املختصة يف من ابعتبارمها  الشرطة بعموم مناطق اململكة، وإدارة دورايت األمن،

 . ات االستدالل ومجع املعلومات األولية للقضية اجلنائية منذ نشأهتاعمليَّ 

اونتهم من فني مبعواألفراد واألشخاص املكلّ  وعلى اعتبار أّن مديريهِ  -فجهاز الشرطة
بتلقي البالغات عن الوقائع اجلنائية والقضااي  خمول   (3) ن رجال الضبط اجلنائي يف اململكةضم

أو  ، ودون تفرقةٍ سواءٍ  احلقوقية الداخلة ضمن اختصاصاته، وقبلوها من املواطن واملقيم على حدٍّ 
  ها.يها من أيٍّ بع بعد تلقّ املتّ  جراءاإليف  متييزٍ 

ة عن اجلرمية املرتكبة، عمليات االستدالل ومجع املعلومات األوليَّ  جراءإب ه خمول  كما أنّ 
 اجلزائية والئحته التنفيذية وما حلقهما من قرارات وتعليمات اتجراءاإلوعليه أيضا تطبيق نظام 

ات االستدالل وما إجراءيف - دون النظر إىل جنسية املشتبه به يف ارتكاب اجلرمية، ودون تفرقةٍ 
    ا. أو أجنبي   اعليه إن كان مواطنً  جملنِّ بني ا -يلحق هبا

أكرب صورة من صور  لتشكّ هي اجلهة النظامية اليت  اأيضً ة ت األمنيّ الدورايَّ  وابعتبار أنّ 
حناء اململكة لدرء اجلرمية أة يف اململكة، كوهنا تعمل على مدار الساعة يف مجيع اإلداريالضبطية 

  .سواء النظام والسكينة العامة للمواطنني واألجانب على حدٍّ قبل وقوعها واحملافظة على 
ة هوية املقيمني ق من نظاميّ ة اليت تقوم بعملية التحقّ من اجلهات املختصَّ  اكما أهنّ 

ذا ما استدعى إ -ةاألجانب على أرض اململكة حال تواجدهم يف األماكن والطرقات العامّ 
 

ابحلقوق الصادر بشأهنا أمر تنفيذ قضائي من حماكم التنفيذ يف اململكة، وكتلك األوامر كتلك األحكام القضائية املتعلقة   - 1
املتعلقة إببعاد األجنيب عن اململكة، إن كان ذلك األمر من ضمن اختصاص إحدى اجلهات التابعة للمديرية كإدارات الشَّرطة يف 

فيذها بشعب تنفيذ األحكام العامة التابعة إلدارات شرط مناطق مناطق وحمافظات اململكة، وكتلك األحكام اجلنائية اليت يناط تن
 اململكة.  

وإحضار املتَّهمني مبخالفة نظامي احلماية من  كتلك الواجبات األمنية اليت تقوم هبا إدارات الشرطة فيما يتعلق ابستيقاف  - 2
اإليذاء ومحاية الطفل ولوائحهم التنفيذية، وغريها من األنظمة اليت تتطلب مساعدة وتدخل اجلهات األمنية إلنفاذها على الوجه 

 النظامي األمثل. 
 لتنفيذية. من الئحته ا 13املادة:  ؛من نظام اإلجراءات اجلزائية 2٦من املادة:  2الفقرة:  - 3
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، وهي (1) ونظام العمل يف اململكة اإلقامةمع نظام  حينهام هأوضاع مسايرةومدى -مر ذلك األ
لة يف املركز متمثّ خبارايت اليت ترد لوزارة الداخلية إلاجلهة األمنية اليت تباشر البالغات وا اأيضً 

 .(2) 911:املوحد مرقالعلى الوطن للعمليات األمنية 
 اجلهات وىَل أُ  -جهاز الشرطة وقطاع دورايت األمن أي - اغالبً ما وعلى ما سبق فه

يصل   ات اليتهاجل وىَل ، وأُ اجلرميةاليت تصطدم مع أطراف القضية اجلنائية يف مسرح احلكومية 
الواجب لذا فمن ؛ األوليةوأدلتها حيثياهتا ومعلوماهتا  ل إىليقوم ابلتوصّ ل من وأوّ  ،هاخرب  إليها

ضد  لّ تَ غَ احلرص على عدم خلق الفرص واملواقف السلبية اليت من شأهنا أن ُتس  على منسوبيها 
الذي  نهج املالكذب على عنها تدليس احلقائق و اليت اشتهر اخلارجية اهلّدامة بالدهم عرب املنابر 

  .اململكةبعه تتّ 
ة من أحكام الشريعة عليهم السعي احلثيث لتمثيل أنظمة بالدهم املستمدّ  كما أنّ 

هات ورؤى قادة الدولة، الذين محلوا على اإلسالمية خري متثيل، والعمل على تنفيذها وفق توجّ 
 عىَن ات دولية تُ ا صادقو عليه من معاهدات واتفاقَ عاتقهم مسؤولية التزام مؤسساهتا وأجهزهتا مب

ت وسالمة األفراد من املمارسات اخلارجة عن النظام من قبل أفراد السلطة ابحلقوق واحلراي
 ة.  العامَّ 

على احلكمة اليت من شأهنا أن  تلك اجلهات أن يتم تدريب أفراد اأيضً  يالضرور ومن 
وبني حقوق  ،الوطنوضبط إيقاع األمن  ،اهتم بني حراسة الدولةإجراءوازن يف أعماهلم و ختلق التَّ 

دراك العايل ابملبادئ والقواعد اإليت معُه احلس األمن الذي أي بداخلهماألفراد وحرايهتم، فينشأ 
ند حدوث احلاالت عاملنظم  هُ  فيما أجازَ إاّل  ،جتاوزها مع سائر األفراد صحم احلقوقية اليت ال يَ 

 .  لمصاحل العامةحتقيًقا ل هُ باليت تتطلّ  االستثنائية

ذين القطاعني وغريهم من يف وزارة الداخلية مع همتمثلة  فعاًل الدولة به  وهو ما تقوم
ومدن تدريب  العسكرية ات كادمييات والكليّ ألإذ تعمل املعاهد وا ؛القطاعات األمنية التابعة هلا

رات على تدريسهم املناهج واملقرّ ها في األفراد والضباط سنواي  ج يخر قوم بتاليت ت -األمن العام
 

الفقرة األوىل من )البند األول( من "قواعد التعامل مع الوافدين من خمالفي األنظمة" املوافق عليها مبوجب املرسوم امللكي رقم  - 1
ه  واليت نصت على اختصاص القطاعات األمنية التابعة لوزارة الداخلية بضبط خمالفي أنظمة اإلقامة 12/5/1434( يف 24)م/

 والعمل.
املركز الوطن للعمليات األمنية هو: حلقة الوصل والتنسيق بني عموم القطاعات األمنية، أو إدارة األزمات واحلاالت الطارئة  - 2

ملتخذي  املا يتطلبه املوقف األمن، ومرجعً  ابوزارة الداخلية السعودية، وهو مركز حيوي ملعاجلة املعلومات اجلغرافية واإلدارية، وفقً 
 متت معاجلته من حاالت، أو للتنبؤ ابألخطار واحلاالت احملتملة، ويرتبط مباشرة بسموِّ األمري وزير الداخلية.  القرار حيال ما
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ي يف أنفسهم اإلحساس  مِّ نَ احلقوقي لديهم، وت ُ و  القانوين من شأهنا أن ترفع مستوى الوعياليت 
 يواجهونه أثناء أدائهم أعماهلم األمنية اليومية.    اية جتاه مَ اإلنسانابملسؤولية 

القطاعات كافة رعاية الدولة واهتمامها مبنسويب  ا يف شأن قريبً  على ما تقّدم اوأتكيدً 
كلية ه   1355الدولة عام فقد أنشأت  ،اعلى وجه العموم، وقطاع األمن العام حتديدً  األمنية

 مثمدرسة للشرطة اتبعة ملديرية األمن العام،  امللك فهد األمنية مبكة املكرمة، وكانت حينها تعدّ 
  ة الرايض بعد أن أصبحت ابسم كلية الشرطة، مث تغرّي ه  إىل مدين1385ها يف عام انتقل مقرّ 

األمن العام مديرية عن  ه  إىل كلية قوى األمن الداخلي وفصلت إداراي  138٦امسها يف عام 
على حاملي  ا، وأصبح القبول فيها مقتصرً بشكل مباشر وأصبحت مرتبطة بوزارة الداخلية

 :مدة منسوبيها تقوم بتدريسأصبحت ، و ِبالف ما كانت عليه قبل ذلك شهادة الثانوية العامة
 ذلك، واستمرت على درجة البكالوريوس يف العلوم األمنية هم بعدهانحمتواصلة مت سنوات 3

، وقد ه  بتعديل امسها لتصبح كلية امللك فهد األمنية1403يف عام  سامٍ  حت صدر أمرُ 
 .  (1) ه  ال تقبل أن يلتحق هبا من حيمل أقل من الشهادة اجلامعية1422بحت يف عام أص

كما أنشأت وزارة الداخلية العديد من الصروح األمنية العلمية اليت هتدف إىل غرس 
ة ة وأمانة تطبيق األنظمة األمنيّ لهم مسؤوليّ العلم واملعرفة يف نفوس األفراد العسكريني قبل حتمّ 

، (4) ، ومعهد اجلوازات العسكري(3) ، ومنها: مدن تدريب األمن العام(2) ةاجلنائيّ  اتجراءاإلو 
راسات األمنية البحرية، وغريها من ة حممد بن انيف للعلوم والدِّ أكادمييّ و فاع املدين، ومعهد الدِّ 
  ة السعودية.  كادمييات العسكريّ املعاهد واأل

وهم على رأس   -وإحلاق منسوبيها يف إشراك مستمرةٍ وبصفة هم الوزارة كما تس  
هم تس   من شأهنا أن ةة وخارجيَّ بدورات وبرامج تدريبية وندوات وحلقات نقاش داخليَّ  -أعماهلم

 

الصفحة  ؛151، صه1420 ،الرايض، العبيكانمكتبة  ،التعليم العايل يف اململكة بني الطموح واإلجناز خلضري اخلضري - 1
 . http://www.kfsc.edu.sa/About/Pages/History.aspx :التايل على الرابطللكلية اإللكرتونية الرمسية 

ه  على )تعترب كل 13/7/1397( يف 50)م/ :من "نظام الكليات العسكرية" الصادر ابملرسوم امللكي رقم 3نصت املادة:  - 2
من الكليات املذكورة كلية تعليمية عسكرية ومهمتها تعليم وتدريب الطالب؛ ليحوز على الصفات اليت تؤهله ليكون ضابطا يف 

 حقل ختصصه(.
 .1/1٦5ه ، 1423 ،ه ، نشأة األمن العام يف اململكة لفيصل احلارث1388يعود إنشاؤها لعام - 3
ه  ليكون أحد املعاهد العسكرية ابسم معهد اجلوازات، وقد تبىن فكرة إنشائه خادم 5/10/1392جاءت فكرة إنشائه بتاريخ  - 4

( 1195) :للداخلية حينها، وقد صدر القرار الوزاري رقم اكان وزيرً   عندما -رمحه هللا-احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز 
صفحة املعهد اإللكرتونية على املوقع اإللكرتوين الرمسي  ؛القاضي بتنظيم أعمال اجلوازات، وسري العمل فيه وفق اللوائح احملددة لذلك

 لوزارة الداخلية. 

http://www.kfsc.edu.sa/About/Pages/History.aspx
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ة اليت تتداخل مع ما تضمنته ونصت عليه ة واملهنيَّ العلميَّ ساع معارفهم ومداركهم يف اتّ 
أثناء  اإلنسانت حبقوق يات الدولية اليت عنعالانت واملعاهدات واالتفاقَ التنظيمات واإل

 .   ات اجلنائيةجراءإلامواجهته 
 :جونة للسّ ة العامّ املديريّ : الفرع الثاين

األقسام  نإبدارات جهاز الشرطة ابعتبارها واحدة م كانت السجون يف اململكة مرتبطةً 
ه  على إنشاء مصلحة عامة للسجون 1388التابعة هلا، حت صدرت املوافقة امللكية يف عام 

( واتريخ 4090) :صدر قرار مسو وزير الداخلية رقم ، كماألمن العامل داخل اهلرم التنظيمي
ه  القاضي بتشكيل اإلدارة العامة للسجون مع تبيان كافة اختصاصاهتا 22/10/1389

 .(1) وواجباهتا
مث صدر بعد ذلك نظام السجن والتوقيف مبوجب قرار جملس الوزراء املوّقر الذي حيمل  

 :ه  وتّوج ابلتصديق عليه مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم8/٦/1398( واتريخ 441) :الرقم
لألعمال داخل السجون ودور التوقيف،   اه ، الذي جاء منظمً 1398/ 21/٦( واتريخ 31)م/

)يشرف على تنفيذ  أن   ت املادة الثالثة منه علىللجهة املشرفة عليها، حيث نصّ  اوحمددً 
ومتارس اختصاصاهتا يف  ،العقوابت وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية

دها الالئحة اليت حتدّ لألوضاع  اطبقً املناطق املختلفة ابململكة بواسطة أجهزة اتبعة هلا، وذلك 
   التنفيذية(

صدر قرار حت ة العامة لألمن العام، ابملديريّ  ة للسجون مرتبطةً دارة العامّ ت اإلظلّ قد و 
ورفع  ها،عن هاه  القاضي بفصل 2/12/1423( واتريخ 273) :ر رقمجملس الوزراء املوقّ 

اإلشراف على السجون  نتكون مسؤولة علِ  ؛مستواها التنظيمي إىل مديرية عامة للسجون
إلصالح والتأهيل للمحكوم وإدارة شؤوهنا وتنفيذ أوامر التوقيف وعقوبة السجن، وتنفيذ برامج ا

  .جونيف السم  عليهم
ة واجلهاز األمن احلكوميَّ ابعتبارها اجلهة جون، السم ديرية األجانب مبيف شأن عالقة و 

ت الفقرة األوىل من قد نصّ ف، ة يف اململكةاملؤسسات العقابيَّ وحراسة ط به إدارة وتشغيل و املنُ 
)لوزير الداخلية أن أيمر بتنفيذ  أنَّ  وقيف يف اململكة علىاملادة الرابعة من نظام السجن والتَّ 

 

أحكام السجن واالستيقاف والضبط  ؛وما بعدها 897ابق صاجلريوي، مرجع س ؛472-471خالد البشر، مرجع سابق ص - 1
 ؛274وزارة الداخلية النشأة والتطور، مرجع سابق ص ؛12٦ه ، ص1435 ،1الرايض، ط، حملمد الفوزان، مكتبة القانون واالقتصاد

 وما بعدها. 283املؤسسات األمنية يف اململكة، مرجع سابق ص
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يف دور السجن والتوقيف( وهو  أو أقسام خاصة  ،سجن األجانب وتوقيفهم يف أماكن خاصة
الفائتة، وقد سبق احلديث عن هذا األمر فيما سبق  ليلةما جرى العمل عليه يف السنوات الق

 .(1) من الدراسة
بني املواطن  يف نص املادة السابقة يوحي إىل وجود متييزٍ  ن يدقِّقيل ملر األوّ التصوّ  ولعلّ 

من شأهنا القيام ابختاذ تدابري ضرورة  مناإلرادة الدولية عن واألجنيب، وتفرقة خمالفة ملا صدر 
 . (2) األجنيب وحقوقه املعرتف هبا اإلنساناحرتام كرامة 

 اتجراءاإلعملية فصل السجناء األجانب عن املواطنني ليست من التدابري أو   أنّ إاّل 
، واليت وأجهزهتا د يف تقريرها على املصلحة العامة للدولةنِ على الصعيد الدويل طاملا استُ  احملظورة

تقدمي خدمات التأهيل واإلصالح اليت يتطلب إجناحها لِ منها عدم حاجة الدولة  ر أنّ يتصوّ 
هم عن بعادإب ؛ستنتهي هبم احلال إىل فصلهم عن اجملتمع احملليّ  شخاصٍ ألمبالغ مالية طائلة، 

   .ليم الدولةإق
األجانب مل تتطرق  اجلنائية حبقّ  اتجراءاإلمبراعاهتا عند إتيان  ىاملوصَ كما أن التدابري 

، بل اكتفت ابحلّث على أن تكفل الدولة لألجنيب كافة احلقوق والضماانت جراءاإلإىل حظر 
فرض عقوابت سالبة ا، واملتعلقة ابحملاكمة اجلنائية يف مجيع مراحلها، وعدم املعرتف هبا دولي  

للحرية شديدة أو ظروف سجن سيئة حبق األجانب، وإاتحة الفرصة هلم أبن حيصلوا على 
التواصل مع قنصلية بلدهم، وإاتحة الفرصة هلم أبن متكينهم من فوية، و خدمات الرتمجة الشَّ 

  الوطن يسمح بتطبيقها.   الدولة نظام فيدوا من العقوابت البديلة إن كانيَ 

، فلم فيما سبق من الدراسة لنا كما تبنّي   ة املنظم يف اململكةياهتمام ورعا ه حملّ وهذا كلّ 
ظََّمة نَ مجيع العقوابت امل وأقسى على األجنيب دون املواطن، بل إنّ  أشدم  عقوبةٍ  يصدر عنه تشريعُ 

تنفيذ عقوبة السجن  م ال بشخصية الفاعل، كما أنّ يف اململكة ترتبط ِشّدهُتا بذات الفعل اجملرّ 
فال اختالف فيما واحدة،  ة  أمنيّ  وتنفذها إدارة  واحدة،  املواطنني واألجانب أتخذ طريقةً  حبقّ 

 . اطالقً إبينهم أثناء تنفيذها، وال قسوة عند تطبيقها على أحدهم دون اآلخر 

ه أقرب حلماية ا ميكن تصنيفه على أنّ حقيقة األمر من وراء ذلك الفصل، مّ  بل إنّ 
هم يف سرعة استكمال أس  من مراعاة مصاحل الدولة وأجهزهتا، كونه وضماانهتم حقوق األجانب 

 

 . 2٦2: صيُنظَر من هذه الدراسة - 1
سبق احلديث تفصياًل عن اإلعالن املتعلق حبقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطن البلد الذي يعيشون فيه، يُنظَر من  - 2

 .301: ص هذه الدراسة
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صت هلا أماكُن سجوهنم خصّ  ألنّ  م؛ة هببعد انقضاء مدد احملكوميات اخلاصّ  اإلبعادات إجراء
يث يتم التنسيق  متابعة الوافدين املرتبطة مبديرية اجلوازات، حب اتإلدار  -مكاانً - ودور  مقاربة
صدار إبشأن  التابعة للسجون ومتابعة الوافدين التابعة للجوازات اإلبعادداريت إاملباشر بني 

دائمة  ومقارم  زت هلا أماكنُ هِّ مع البعثات األجنبية اليت جُ  انسيق أيضً فر ابلتّ الواثئق اخلاصة ابلسَّ 
   دارات السابقة املعنية بشؤون األجانب.  يف ذات املكان الذي جيمع اإل

حيث تقوم مديرية  عاية واالهتمام،ة ابألجانب حتظى بكامل الرِّ السجون اخلاصَّ  إنّ  مثّ 
يف ذلك أصحاب األمراض   عاشة اليومية جلميع السجناء، مراعيةً إلجون بتقدمي خدمات االسم 

 .(1) ةخاصّ  ةٍ طبيّ  وفق اشرتاطاتٍ معينة من الوجبات  اعً انو ة أم الصحيّ هُ حالت ُ ب املزمنة اليت تتطلّ 
 .(2)زمة داخل مقر السجن ة الاّل كما توفر هلم اخلدمات الطبيّ   
وإذا استدعى األمر نقل أحد السجناء األجانب إىل إحدى املستشفيات احلكومية  

على  يف اململكة نصّ  ماملنظّ  ة يف نقله، ال سيما وأنّ صة خارج السجن، فال تتواىن املديريّ املتخصّ 
املستشفيات  لدى دون مقابٍل مايلٍّ ة له الرعاية الطبيّ  مَ قدَّ ا أن تُ إن كان سجينً  ة األجنيبأحقيّ 

 .(3) احلكومية

تفعيل عملية  يفيف اململكة ق لسجون األجانب قبل سجون املواطنني ب  وقد كان السَّ  
، (4) كم اجلزائيةا لة يف احمللتنسيق بني مديرية السجون ووزارة العدل متمثّ اب ،احملاكمات املرئية

 ةٍ مرئيّ  عن طريق اتصاالتٍ توقيفهم  قردار جلسات حماكمات األجانب وهم يف محبيث تُ 
 ودون احلاجة إىل نقلهم إىل احملكمة،مة، متقدّ  وبصريةٍ  عرب أجهزة مسعيةٍ  ،ة عالية الدقّ  ومسموعةٍ 

وترية تطور  إلسراعليات احلديثة آلتفعيل اعلى حرص حكومة اململكة على  ويف هذا أتكيد  
قيام الوعدم إغفال حقوقه أثناء  ااملرافق العدلية واملؤسسات العقابية، واهتمامها ابألجنيب حتديدً 

 .صوِصهِ ِِب  جنائيةٍ  اتٍ جراءإبِ 
 

 ه .7/10/1410( يف 482/س/11) :تعميم مدير عام السجون يف اململكة رقم- 1
 ه . 22/10/1398( يف 4092) :اري رقمالئحة اخلدمات الطبية ابلسجون، الصادرة ابلقرار الوز - 2
( من تعميم وزير الصحة األولمن البند ) ٦الفقرة  ؛ه 12/12/1424( واتريخ 5952٦/ب/7) :األمر السامي الكرمي رقم- 3

 ه .    15/8/1437( واتريخ 194177) :رقم
ه ، املشار فيه إىل تعميم 1/4/1441( يف 411235847) :تعميم فضيلة رئيس احملكمة اجلزائية املساعد مبحافظة جدة رقم- 4

ه ، بشأن موافقة اجمللس على إجراء احملاكمات من خالل الدوائر املرئية، 4/2/143٦/ت( يف 55٦) :اجمللس األعلى للقضاء رقم
ه ، بشأن اطالق مشروع حماكمة 23/3/1441لة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية يف واملتضمن ما ورد لفضيلته من قبل فضي

السجناء عن بعد ابالشرتاك مع مديرية السجون، ونظرا الكتمال التجهيزات الالزمة لذلك يف مقر سجن الوافدين )الشميسي( فإنه 
 ي.سيتم إعمال هذا النوع من احملاكمات لدى الدوائر القضائية بشكل تدرجي
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من اجلهات  افهي أيضً للحديث عن عالقة مديرية السجون ابألجانب،  واستكمااًل 
وتوقيف  اإلبعاد اتإدار  أنّ و  ال سيما، (1) هم إبعادو  هموترحيل السجناء األجانب املختصة بنقل

يف  اإلدارة املختصة هيو  ،(2) بشكل مباشر السجون عام ديرمببط تر ت يف اململكة الوافدين
حلني  عن اململكة أو ترحيل إبعادصدر حبقهم قرارات املؤقت لألجانب الذين تتوقيف ال

والعمل،  اإلقامةتوقيف خمالفي أنظمة  أماكناجلهة املشرفة على  كما أهنا  ،اتجراءاإلاستكمال 
بعملية  املختصةاجلوازات مديرية ات ترحيلهم ابلتنسيق مع إجراءوهي من يقوم ابستكمال 

 .راخلاصة ابلسف هماستخراج واثئق

ابإلضافة إىل والعمل،  اإلقامةارتباط إدارات توقيف الوافدين من خمالفي أنظمة  ولعلّ 
ة كان سببه يعود لقوّ   ،ابملديرية العامة للسجون اهم عن اململكة أيضً بعادرات املعنية إبإلداا

 مل الثقيل واملسؤولية العظيمة؛ ملا هلا من إمكاانتٍ ل أعباء مثل هذا احلِ ة لتحمّ ة املديريّ وجاهزيّ 
للقيام بتلك دة مبا يلزم ومزوّ مهيأة  ان هبا، وملا متلكه من أماكن ودورٍ هَ ست َ ال يُ  وبشريةٍ  ماليةٍ 

أماكن يف جمال حراسة  ةٍ أمنيّ  من خرباتٍ  قادهتا ومنسوبيها وملا لدى األمنية، اتجراءاإل
 . نُ َزالئِها وَضب طِ  االحتجاز،
املقنع  واملنطقيّ  التربير النظاميّ  صل إىل حدّ تمل  ها،األسباب السابقة كلّ لك ت  أنّ إاّل 

والعمل من  اإلقامةعلى أماكن توقيف خمالفي أنظمة راف إلشة ابأبن تقوم املديريّ  كايفوال
ديرية العامة للسجون امل ، ال سيما وأنّ ترحيلهم عن اململكةات إجراء األجانب، واستكمال

الطابع العقايب، وعلى اعتبار أهنا املؤسسة احلكومية  -ومن واقع مسّماها- يغلب عليها
، وهذا ما يتناىف مع طبيعة املخالفات للحرية يف اململكةة بتنفيذ العقوابت السالبة املختصّ 
 اجلنائيةَ  لعقوبةَ ني امن اجملرمني املستحقّ  مرتكبها ال يعدّ  واليتوالعمل،  اإلقامةة بنظامي اخلاصّ 

 لعلَّ و )التوقيف(،  اجلنائية اتجراءاإلهم أحد خذ حبقّ ن يتّ ، أو مّ اليت تنفذها إدارات السجون
ات إجراءأة، حلني استكمال اجلهة املختصة مهيّ و  ةصى إبيوائهم يف أماكن خمصّ فَ كت َ األسلم أن يُ 

    ترحيلهم عن اململكة.    
اإلدارات  كانت هذهمبديرية السجون، يف حال   اإلبعادارتباط إدارات  تقّبل فكرةوميكن 

 ملديرية. ابِ ن كانوا يقضون عقوبة السجن أصحاب القضااي اجلنائية مّ  بعادمعنية فقط إب

 

 ه .22/11/1425-21س( يف ٦32٦1/2) :تعميم مسو وزير الداخلية رقم - 1
 اهليكل التنظيمي للمديرية العامة للسجون املنشور على املوقع اإللكرتوين الرمسي لوزارة الداخلية. ينظر:  - 2
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العمل على استحداث  نُ حسَ ستَ والعمل، فيُ  اإلقامةأما األجانب من خمالفي أنظمة 
على أماكن  بشؤوهنم، من إشرافٍ  كاملةً    عنايةً عىَن ، تُ (1) ةإدارة ترتبط مباشرة بوزير الداخليَّ 

ات ترحيلهم، وتنفيذ عمليات تسليمهم إلدارة اجلوازات إجراءالستكمال  امتهيدً  ،املؤقت يوائهمإ
  .إلخراجهم من إقليم الدولة امتهيدً  ؛ةة والربيّ املتواجدة على منافذ اململكة اجلويّ 

األجانب من خمالفي أنظمة  يواءإى أماكن عل األمنّ شراف عملية اإل ال سيما وأنّ 
دة، كتلك اليت تُ تَّبع مشدّ  ةٍ اذ تدابري أمنيّ ب اختّ ال تتطلّ  وعملية نقلهم وترحيلهم، والعمل اإلقامة

عند  وأة، سات العقابيّ داخل املؤسّ  تواجدهم أثناء، ةجنائيّ  ب جرائمارتكاب املداننيمع األجانب 
 هم. بعادإل انقلهم إىل منافذ اململكة متهيدً 

الدورايت امليدانية التابعة إلدارات شؤون الوافدين ابملديرية العامة للجوازات  توقد كان
والعمل من األجانب  اإلقامةضبط خمالفي أنظمة بِ هي اجلهة املختصة  ه 1434قبل هناية العام 
دور يف  تسليمهم إلدارات شؤون الوافدين مبختلف مناطق اململكة؛ إليداعهميف اململكة، و 

 التابعة ملديرية اجلوازات.  يواءاإل
اليت قضت بفصل الدورايت امليدانية التابعة  (2) حت صدرت تعليمات وزارة الداخلية

ملديرية اجلوازات واملخولة بضبط األجانب املخالفني، وإدراجها ضمن تشكيل قطاع األمن 
املخالفني األجانب التابعة صة إليواء املخصَّ دور البفصل  اأيضً العام، كما قضت التعليمات 

 جون. ملديرية اجلوازات، وضمها للمديرية العامة للسم 

بط األجانب من خمالفي نظام وكان اهلدف من تلك التعليمات هو إسناد مهميت ض
ات إجراءحلني استكمال  -صة هلميواء املخصّ والعمل وجمهويل اهلوية وإيداعهم دور اإل اإلقامة

السجون( على أن -يف الضبط والتوقيف )األمن العام املختصة أصاًل  للجهات األمنية -ترحيلهم
تستمر إدارات شؤون الوافدين يف مديرية اجلوازات وأفرعها يف اململكة ابستكمال كافة 

  اهلوية.  والعمل وجمهويل اإلقامةة ملخالفي نظام اإلداري اتجراءاإل
،  وغريهم متها املديرية للسجناء األجانبمن اجلهود اليت قدّ ونسيانه ميكن إغفاله ا ال ومّ 

عن سجناء احلقوق املالية، الذين انل  اإلفراجما صدر عنها من مبادرة جليلة، أسهمت يف 
 

ة لشؤون الوافدين( تعىن بكل األمور كانت وزارة الداخلية يف السابق تضم إدارة مرتبطة بوكيل الوزارة، ابسم )اإلدارة العام  - 1
 .  9٦املتعّلقة ابألجانب يف اململكة، وزارة الداخلية النشأة والتطور، مرجع سابق ص

( يف 123٦45) :املبلغة لعموم أمراء املناطق ولكافة قادة القطاعات األمنية املعنية بتعميم مسو وزير الداخلية رقم - 2
 ه . 1/1/1435وجبها فعليا بتاريخ ه ، واليت بدأ العمل مب28/10/1434
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ه  عرب 1440ت( يف هناية شهر رمضان عام جَ رِ دشنت خدمة )فُ منهم األجنيب نصيبه، عندما 
معلومات واليت ميكن من خالهلا عرض قوائم ، (1)التابعة لوزارة الداخلية السعودية  (أبشر)ة منصّ 

، وعرض املبالغ اخلاصة حلقوق املاليةالقضااي املتعلقة اببسبب يف مجيع أحناء اململكة ملوقوفني ا
داد ، ومتكني أصحاب القدرة واملالءة املالية من السّ يف نفس القائمة بسدادها نيَ بِ الَ طَ املالية املُ 

 .    (2) آمنة ةٍ ميّ حكو  لكرتونيةٍ إ عنهم عرب منظومةٍ 
 :(3) ة للجوازاتة العامّ املديريّ : الفرع الثالث

ملكتب  ة  دَ سنَ كانت مجيع األعمال اليت تقوم هبا مديرية اجلوازات يف الوقت الراهن مُ 
ول نظام أصدر  ه 135٦يف عام و  ساِبًقا، شرطةقطاع الابع لالتّ  وتسجيلهم مراقبة األجانب

 ةمراجعفعليه  ،هاى أرضِ عل اإلقامةيرغب يف  جنيبٍّ أ كلّ   أنّ  ىعل فيه صّ ونُ  ،اململكةلإلقامة يف 
مث ، لغرضلِ املخصص تصريح ال ىللحصول عل( مراقبة األجانب وتسجيلهم)مكتب الشرطة 

، والذي ال زال العمل (4)ج ابلتصديق امللكي العايلاملتوّ  اإلقامةنظام ه  1371صدر يف عام 
األجانب  دخول تنظيمل تصصِّ خُ  ،مادة ٦5 :ن مناملكوّ و عليه حت يومنا هذا، ا مستمر  

 . تهمقامإو  هموخروجاململكة 

حتت  ،(5) تشكيل مديرية عامة للجوازات واجلنسيةب ه  صدر األمر1380ويف العام 
، وكان الداخليةوزير آنذاك بمباشر  طت بشكلٍ بِ ورُ للجوازات واجلنسية(  ةالعام ة)املديري ىمسمّ 

القاضي ابلبدء يف تنفيذ  القرارني، حت صدر منسوبوها يف ذلك الوقت من املوظفني املدنيِّ 
من السنة املالية التالية  ااعتبارً  ،من الَعسكريِّني  اجلوازاتمنسويب  جعلمن مشروع  وىلاملرحلة األ

لوزارة الداخلية لشؤون  من القرارات القاضية بتعيني وكيل مساعد ، مث تاله عدد  (٦)ه  2139

 

 . 329من هذه الدراسة: ص يُنظَر، (منصة أبشر)لالستزادة يف شأن  - 1
كان تفعيل هذه املبادرة ابلشراكة بني املديرية العامة للسجون وزارة العدل ومركز املعلومات الوطن، إاّل أّن فكرة إنشائها    - 2

 وإطالقها كانت من قبل املديرية. 
موقع املديرية اإللكرتوين الرمسي على العنوان  كافة املعلومات املتعّلقة ابلتطّور التارخيي للمديريّة مستقاة  من املصادر اآلتية:  - 3

نشأة األمن العام يف ؛  story.aspxhttps://www.gdp.gov.sa/Ar/AboutUS/Pages/BriefHiالتايل: 
وزارة الداخلية النشأة والتطور،  ؛وما بعدها 415املؤسسات األمنية يف اململكة، مرجع سابق ص ؛405اململكة، مرجع سابق، ص

 .   313مرجع سابق ص
 ه . 11/9/1371( واتريخ 25/2/1337-17) :رقم - 4
 ه .5/11/1380( واتريخ 571) :قرار جملس الوزراء رقم- 5
 ه . 24/10/1391/ص( واتريخ 90) :القرار الوزاري رقم- ٦

https://www.gdp.gov.sa/Ar/AboutUS/Pages/BriefHistory.aspx
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  ، وتنظيم أعمال معهد اجلوازات إلعداد وتدريب القوى البشرية وأتهيلها عسكراي  (1) اجلوازات
 . (2)عمال اجلوازات املختلفة للقيام أب اوفني   اومسلكي  

للجوازات واجلنسية  ةالعام ةبتحويل املديري ىقضذي صدر القرار اله  1395ويف عام 
ه  1402يف عام صدر ، مث (3) واألحوال املدنية(للجوازات )وكالة وزارة الداخلية  ابسموكالة  ىلإ

فصل قطاع اجلوازات عن وكالة وزارة الداخلية  ىالقاضي ابملوافقة عل (4) مر السامي الكرمياأل
 ةاملديرية العام) ىحتت مسمّ  واستقالهلا يف قطاع مستقلٍ  ،واألحوال املدنيةللجوازات 

ول تشكيل لقطاع أه  1403، وقد صدر يف العام انئبهوزير الداخلية وبوربطها  (للجوازات
 . (5) اونوعيّ  اوجغرافي   مبوجبه تنظميه إداراي   اجلوازات تّ 

الواجبات و ليس ابلقليل من املهام  ة العامة للجوازات يف اململكة عدد  وقد أوكل للمديريّ 
 : يتمن أبرزها ما أي املرتبطة ابألجنيب، لعلّ 

سارية من محلهم جوازات سفر نظامية  دكّ تنظيم عملية دخول األجانب إىل اململكة والتأ .1
عن طريق سفارات اململكة يف اخلارج م حاصلون على أتشريات دخول نظامية املفعول، وأهنّ 

 .حبسب الغرض الذي قدموا ألجله
 يف اململكة ضرورة حصوهلم عليها. اإلقامةلألجانب الذين ألزم نظام  اإلقامةمنح تصاريح  .2
استقبال طلبات احلصول على أتشريات اخلروج النهائي وأتشريات اخلروج والعودة لألجانب  .3

 رة لذلك. ا بعد استكماهلم الشروط املقرّ هاملقيمني يف اململكة ومنحهم إايّ 
استقبال ضيوف الرمحن القادمني من خارج اململكة خالل مومسي احلج والعمرة، وإهناء  .4

ات إجراءات دخوهلم عرب منافذ اململكة الربية أو البحرية أو اجلوية، وكذلك إهناء إجراء
 رة.املتخلفني منهم عن املغاد بُ خروجهم بعد انتهاء املوسم، وتعقّ 

القادمني  م، أاإلقامةمراقبة سالمة أوضاع األجانب، سواًء املقيمني مبوجب أحكام نظام  .5
مبوجب أتشريات دخول لفرتات حمدودة كالقادمني للحج أو العمرة أو الزايرة أو السياحة، 

 عليمات امللحقة به بشأن املخالفني له.والتّ  اإلقامةوتطبيق أحكام نظام 

 

 ه .9/11/1391( واتريخ 1001) :قرار جملس الوزراء رقم - 1
 ه .10/5/1393( واتريخ 1195) :القرار الوزاري رقم - 2
 ه .9/10/1395/ت( واتريخ 1039) :القرار الوزاري رقم - 3
 ه.1402/  15/9ريخ وات (21٦33) :رقم - 4
 ه . 1/7/1403وقد بدأ العمل مبوجب اهليكل التنظيمّي اجلديد حينها بتاريخ  - 5
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ة به، قَ لحَ عليمات املُ والتّ  اإلقامةوالئحته التنفيذية، وتطبيق نظام  تطبيق نظام واثئق السفر .٦
 خمالفيها. ة حبقّ وإصدار العقوابت النظاميّ 

ب الفئات ي للفئات املمنوعة من السفر من اململكة بعدم السماح هلا ابملغادرة، وترقّ صدّ التّ  .7
 زمة بشأهنم.النظامية الاّل  اتجراءاإلاملمنوعة من دخول اململكة، والقيام بعمل 

 - شرات الدوريةبضرورة التعاون مع رجال اجلوازات، عن طريق إعداد النّ ة املستمرّ وعية تّ ال .8
د تقيّ ام واللتزام التّ على اال ثّ اليت حت -ية وعرب كافة الوسائل اإلعالميةغات العاملومبختلف اللّ 

ة اليت تصدرها اجلوازات وتراقب سالمتها عليمات املتعلقة ابلواثئق النظاميَّ ابألنظمة والتَّ 
 .وصالحيتها

عنها  يتفرعلة يف إدارات متابعة الوافدين مبناطق اململكة وما متمثّ  -املديرية كما ختتصّ 
والعمل وأمن احلدود من  اإلقامةخمالفي أنظمة  حبقّ  إداريةٍ  عقوابتٍ إبصدار  -ةإداريّ  من جلانٍ 
حيل، وتتنوع حبسب جسامة املخالفة ة والسجن والرتّ ل يف الغرامات املاليَّ ، تتمثّ (1) األجانب

وزير   بعد اعتمادها من قبل مسوّ ة حّيز النفاذ إاّل اإلداريّ  تدخل تلك العقوابت املرتكبة، على أاّل 
  . (2) جراءإلللقيام ابِ ضه أو من يفوّ  ،الداخلية

جواز  على  م من قرارات تلك اللجان، فنصّ يف التظلّ  األجنيبّ  م حقّ وقد راعى املنظّ 
صدر  أو علمه مبضمون ما إبالغهِ من اتريخ  ام منها لدى وزير الداخلية خالل ثالثني يومً التظلّ 
بشأهنا على مسو  ابلتوصيات الالزمة، على أن تقوم بدراسة تلك التظلمات والعرض (3) حبقه

نة من عضوين من األمن العام، جلنة دائمة مقرها ديوان وزارة الداخلية، مكوّ وزير الداخلية 
 . (4) واملديرية العامة للجوازات، واإلدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة

خمرجات تلك اللجنة، فقد جعل رائستها  م ورغبته يف سالمةعلى حرص املنظّ  اوأتكيدً 
ة، كونه األقرب من بني أعضائها لفهم واستيعاب ة بوزارة الداخليَّ ؤون القانونيّ ملدير عام الشّ 

ابلعلوم  ودرايةٍ  ملا له من خربةٍ  وعملهم؛ ة إبقامة األجانب يف اململكةة املعنيّ النصوص النظاميّ 
  والتزامات.   وما ينشأ عنها من حقوقٍ  ،ةالنظاميّ 

 

 ه .  8/٦/1435( يف 3329) :القرار الوزاري رقم - 1
 السابق.  القرار الوزاري( من الثاينالبند ) - 2
 السابق.رابع( من القرار الوزاري الالبند ) - 3
 السابق. القرار الوزاريمن  (امساخلالبند ) - 4
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من أوالعمل و  اإلقامةه يف شأن عالقة املديرية ابألجانب من خمالفي أنظمة ذلك كلّ 
ات إجراءتستوجب قيام  جرائمق بعالقتها مع األجانب الذين يرتكبون ا ما يتعلّ احلدود، أمّ 

 يت: ل يف اآلة حبقهم، فإن اختصاصها مبثل هذا النوع من القضااي يتمثّ جنائيّ 
ات استخراج إجراءابعة ملديرية السجون، هبدف استكمال التّ  اإلبعاد اتالتنسيق مع إدار  .1

عاون مع البعثات األجنبية يف اململكة عن طريق أفرع ، ابلتّ اإلبعادة زمة لعمليّ الواثئق الاّل 
 وزارة اخلارجية. 

بعد إحضاره من قبل اجلهة  -ه مبنافذ اململكة الربية واجلويةأثناء تواجداألجنيب املبعد  تسلمم .2
 إلخراجه من إقليم الدولة. امتهيدً  -اإلبعاداملنفذة لعملية 

دراجهم على قوائم املمنوعني من السفر ق إبمنع األجانب الذين صدرت حبقهم أوامر تتعلّ  .3
 ة للمملكة. من مغادرة اململكة، عن طريق مكاتبهم املتواجدة ابملنافذ احلدوديَّ 

ق إبدراجهم على قوائم املمنوعني من منع دخول األجانب الذين صدرت حبقهم أوامر تتعلّ  .4
 دخول اململكة.    

ب قدوم، أو ترقّ  هم أوامر قبضٍ صدرت حبقّ ن ظ على األجانب القادمني للمملكة، مّ التحفّ  .5
 اجلنائية حبقهم. اتجراءاإلوتسليمهم للجهة املختصة نظاما ابستكمال 

،  (1) مليادين العمل قبل نزوهلم إليها وهتيئتهم لتدريب منسوبيها وتسعى املديرية جاهدةً 
ة اليت راعت واألنظمة احملليَّ رفع مستوى أدائهم ليتوافق مع املعايري الدولية كما تعمل على 

 سنواي  إبحلاقهم من أجل ذلك ، فتقوم مبضامينها ددت على االلتزام والتقيّ وأكّ  ،ة اجلوانب احلقوقيَّ 
راسة خارج اململكة، صة يف اجملال، كما تقوم اببتعاثهم للدِّ يف دورات وبرامج تدريبية متخصّ 

 .  اخلللدّ  وحتسينها ونقلها بعد تطويرها ،ةمي العلوم اجلديدة، واكتساب املعارف املتقدّ لتلقّ 
مع األجنيب  املديرية العامة للجوازات من أكثر اجلهات احلكومية تعاماًل  أنّ  شكّ ال و 
عونه من يودّ  اململكة، وهم أيضً افهي من يستقبله منسوبوها منذ حلظة دخوله به،  اواحتكاكً 

عاليم اإلسالمية السمحاء، ويف ضوء القواعد معه وفق التّ  مما كان تعاملهكلّ أثناء خروجه منها، و 
كان ذلك من أعظم م الوطن وأهدافه،  فق مع إرادة املنظّ ومبا يتّ ة، يّ اإلنسانواألعراف الدولية 

 وتصرفات أتباعه للعامل أبسره، ،ين اإلسالميتنشر مساحة الدّ من شأهنا أن الوسائل اليت وأفضل 

 

من هذه  يُنظَرحيث تقوم بتدريبهم على شّت العلوم املعرفّية األمنّية والتقنّية احلديثة، عرب تدريسهم إاّيها مبعهد اجلوازات،  - 1
 .  319، ص4اهلامش رقم  :الدراسة
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ة مبا ومنفذي قواعده وتعليماته النظاميّ  ،وطنال معلى التزام املنظّ  من أقوى األساليب املؤكدةو 
  . اإلنسايند عليه اجملتمع الدويل على الصعيد أكّ 

كانت من خمرجات املديرية العامة للجوازات يف اليت  واألعمال من أبرز اجلهود  ولعلّ 
  (أبشر نظام) أال وهو ،سواء واليت هنل من معينها املواطن واألجنيب على حدٍّ وأعظمها اململكة 

 سهيل على املواطنني واألجانبتّ لل ؛م2010عام  ةأطلقته املديريّ  إلكرتوينٍّ  نظامٍ عن  عبارة   وهو
ة اخلاصة جتديد األوراق الثبوتيّ تأشريات الدخول و ك  ،ة ابجلوازاتلتعامالت اخلاصّ ل ئهمإجراعند 

صال ابلشبكة االتّ عن طريق  ة،ديريّ ابمللة املعامالت ذات الصّ ، وحنو ذلك من (1) إلقامةاب
دون احلاجة إىل الذهاب يل أو األجهزة اهلاتفية النقالة، و العنكبوتية عرب أجهزة احلاسب اآل

د عناء الوقوف واالنتظار بني صفوف املراجعني، بل كان للنظام وتكبّ  ،ملراجعة إدارة اجلوازات
، واألمان العايل يف األداءة والدقّ والسرعة ة، للعامّ الوقت اجلهد و توفري يف   األثرِ  لكرتوين عظيمُ اإل

 أيّ  حتصيلدون  للخدمات هميقدتب اأيضً النظام هذا ز يتميّ ة، و اخلصوصيّ و يف محاية املعلومات 
 داخل اململكة أو خارجها.  مكانٍ  من أيّ و ا، يومي   ساعة 24على مدار و ، مالية رسومٍ 

لعديد من اجلهات احلكومية اب مرتبطةً  هُ خدماتُ  تحت أصبح ار النظام مؤخرً وقد تطوّ 
تقدمي  اكان أم أجنبي    اللفرد مواطنً ة العامة للجوازات، فصار من خالله ميكن خالف املديريّ 

ة شعارات األمنيّ داخل اململكة، وعن طريقه ميكن االستفسار عن األوامر واإل طلب زايرة سجنيٍ 
إحدى  أو طلب مراجعةِ  ،ألجنيب يف اململكة، كاملنع من السفرأو ا ،املواطن اليت تصدر حبقّ 
ة خصيّ ب املراجعة الشَّ تتطلّ  االيت كانت سابقً  اتجراءاإلمن  وحنو ذلك ،ةاجلهات احلكوميّ 

  .  لألجهزة احلكومية
 ال نفوسَ الفعّ  هُ أثرُ  سَ ، حيث المَ ابعيدً  اغً للكرتوين مبوقد بلغ صيت هذا النظام اإل

ولة التقّدم واالزدهار، وال يريدون اخل واخلارج، الذين ال يرتضون هلذه الدّ احلاسدين من الدّ 
هذا النظام  بنشر مزاعم تشري إىل أنّ  املواطنيها واملقيمني عليها األمن والراحة، عندما قاموا مؤخرً 

 على مراتديه وقاصدي خدماته.  ة  رقابيّ  حكومية   أداة  

 

خدمة إصدار أتشرية اخلروج والعودة عرب النظام يف تدرج تدشني اخلدمات اإللكرتونيَّة عرب نظام أبشر، حيث ت ابتداًء تدشني  - 1
ه ، وكان آخر ما ت تدشينه من 1434ه ، كما ت تدشني خدمة جتديد األجانب لواثئقهم الثبوتية عرب النظام يف عام: 1432العام: 

خدمة مبايعة املركبات وغريها خدمات: خدمة جتديد أتشرية اخلروج والعودة ملن هم يف اخلارج من األجانب، وخدمة إضافة املواليد، و 
 ه .  1441من اخلدمات املهمَّة، كان ذلك يف شهر ربيع الثاين من العام: 
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 احلملة املغرضة ذهِ ديد هلِ ة السعودية عن استنكارها الشّ الداخليَّ  وزارةحينها وقد أعربت 
 نبيلةٍ  ساميةٍ  ألهدافٍ  توفريه ابتداءً  شكيك يف غاايت تطبيق نظام أبشر، الذي تّ اليت تسعى للتّ 

ظام لكافة شرائح ة خمتلفة يوفرها النّ خدمة إجرائيّ  1٦0ل يف تسهيل وتيسري تقدمي أكثر من تتمثّ 
ة، االحتياجات اخلاصّ  أصحابو  نساء وكبار السنّ الفيهم  اواطنني وأجانب، مباجملتمع من م

ة اخلاصّ  اتجراءاإلهلم لتنفيذ  ومباشرةً  اأساسً  ة وسيلةً لكرتونيّ ة اإلل اخلدمات احلكوميّ ثِّ الذين متُ 
 مكان. ومن أيّ  وقتٍ  هبم أبيّ 

 لتسييس االستخدام النظاميّ امية دت الوزارة رفضها القاطع للمحاوالت الرّ كّ أكما 
ر عليها، وحرصها على ملستخدمي الوسائل اليت تتوفّ  مشروعةً  ال حقوقً ة اليت متثّ لألدوات التقنيّ 

 . (1) ب عليِه املساس هبا من أضرارما يرتتّ  محاية مصاحل املستفيدين من خدماهتا من كلّ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

بيان املتحّدث الرمسي ابسم وزارة الداخلية، املنشور على الصفحة اإللكرتونية الرمسّية لوكالة األنباء السعودية )واس( بتاريخ - 1
 . https://www.spa.gov.sa/1886286يت: ه  على العنوان اإللكرتوين اآل1440/٦/11

https://www.spa.gov.sa/1886286
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 املطلب الثاين
 األجانب ة وحقوق  القضائيّ  اجلهات  

ما حظيت به اجلهات  (1) م القضائية يف اململكةظُ النم  اتَّضح ساِبقا عند تناول الباحث
د على ذي أكّ م السعودي، الّ من قبل املنظّ  واحلرصِ  االهتمامِ  ها من ابلغِ هبا تنفيذُ  طُ و املنُ 

من أحكام شرعية،  -عز وجل-إرادة سوى ما أراده هللا  ةامة وعدم خضوعها أليَّ استقالليتها التّ 
 . (2) وقواعد نظامية م تطبيقه من نصوصٍ ما أراد املنظّ  مثّ 

 أكانت تلك اجلهة اتبعةً  ، سواءً أخرى جهةٍ  ةسلطان أيَّ ل د على عدم خضوعهاكما أكّ 
من  شكلٍ  للسلطة التنظيمية يف الدولة أم السلطة التنفيذية فيها، وعدم التدخل يف أعماهلا أبيّ 

شؤوهنا منه يف  ذلك تدخاًل  ، إذ ال يعدّ أعماهلا يف تنظيمه األشكال، مع عدم إغفال جانب حقّ 
  .(3) اليت حُيظَر الّتدخل فيها

 أو لونٍ  ،بسبب جنسٍ  أمامها دون تفرقةٍ على املساواة بني عموم الناس  اأيضً د أكّ  وقد
من صور املساواة أمام األنظمة بعمومها،  ة صورة  املساواة أمام السلطة القضائيَّ  ألنّ  أو منصب،

عند تطبيق األنظمة  املواطن واألجنيبّ ، وبني غنّ عيف، وبني الفقري والوالضَّ  القويّ فاملساواة بني 
  التَّساوي سبل  وأهمّ ، رهتا األنظمةبينهم يف محاية احلقوق اليت قرّ واة ااملس بداهةً م حيتّ بعمومها 

يف  دون متييز بني األفراد، (4) اااللتجاء إىل القضاء عند املساس ابحلقوق واحلرايت املكفولة نظامً 
 قضائيةٍ  األشخاص ابمتيازاتٍ  كلم ع  في احملاكم اليت تفصل يف املنازعات يتمتّ ذلك، فات إجراء
 . (5) ال ختتلف ابختالف أطراف اخلصومة ،ة الناس أمام حماكم واحدةتقاضى عامّ فَي، واِحدةٍ 

العدالة بني عموم أفراد اجملتمع  م سريظِ تَ دعائم الدولة، فبها ين    من أهمّ والسلطة القضائية 
القول  ابعتبار أنّ  موحرايهت عامة األفراد راسة حقوقخمولة حبسلطة  أهمّ  ا، كما أهنّ (٦) ومؤسساتهِ 

امة ة التّ االستقالليّ  هاحال منح ال يكون إاّل عاوى لديها، وذلك يف عموم الدّ األخري الفصل 

 

 . 30٦ص :من هذه الدراسة يُنظَر - 1
 املادة األوىل من نظام القضاء.  ؛من النظام األساس للحكم 4٦املادة:  - 2
 .50صه، 1409 ،الرايض، إلدارة العامةنشر إدارة البحوث مبعهد ا، نظام القضاء يف اململكة لعبد املنعم جرية- 3
 .  151حممد الزحيلي، مرجع سابق ص ؛101املرجع السابق ص - 4
 . 158احلقوق واحلراّيت العاّمة يف اململكة، مرجع سابق ص - 5
 .44ه ، ص143٦ ،1طالرايض، ، القضاء العام يف اململكة حملمود وايف، نشر مكتبة الرشد - ٦
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ر رجاهلا وفق معايري وأسس عالية، حبيث ال يصل إىل ا، واختيهاومهامِّ عند أدائها ألعماهلا 
 .  ونزاهة اوخلقً  المً عِ  هادِ لتقلم  أهاًل  كانَ    من  إاّل  ةالوظيفة القضائيَّ 
ع عنها من جهات، هي اجلهة الفعلية لتطبيق القواعد هذه السلطة وما يتفرّ  كما أنّ 

ها ر سطّ يت اجلمود ال صوص النظامية واحلقوقية على أرض الواقع، ونقلها من حالِ واملبادئ والنّ 
عاوى والدّ ات واملستجدّ  ثاألحداطبيق الفعلي على الوقائع و التّ  لِ ، إىل حاعلى الورق املنّظم

 اليومية. 
سيجدها  اضائية يف اململكة، حتمً ة اجلهات القَ يف أعمال كافّ  ومهنيةٍ  بصدقٍ  من يُدقِّقو 

 اتجراءاإلبني املواطن واألجنيب عند قيام  التفرقةِ  أو صورِ  من أشكالِ  شكلٍ  ق أبيّ تفرّ  ال
ر دعواه دون نظَ كالمها تُ ، فمة منهماالدعاوى املقدّ  ، أو عند الفصل يفمنهما أيّ  القضائية حبقّ 

ة أمام النظاميّ ته وشخصيّ ، وكالمها يقف بصفته وهويته هاة مقابل النظر فيحتصيل مبالغ ماليَّ 
فروق  ةعنهما أمامه، فليس مثة أيَّ  للمثول نيابةً  يراينِهِ لكليهما توكيل من  القضاء، كما حيقّ 

 طالق.اإلبينهما حال وقوفهما أمام اجلهات القضائية يف اململكة على 
  : (1) ل يفيف اململكة تتمثّ األساس واجلهات القضائية 

  .النيابة العامة .1
  . العامة بكافة درجاهتا القضائيةاحملاكم الشرعية و  .2
 ة بكافة درجاهتا القضائية. اإلداريواحملاكم  .3

منها حبسب اجلهة  كلٍّ   عنوانُ  صَ صِّ ، خُ ع  يف هذا املطلب ثالثة أفرُ يتناول الباحُث 
للحقوق اخلاصة  تهامحايو  هااحرتامفيه احلديث عنها تفصيال، وعن مدى  القضائية اليت سيتمّ 

 ابألجانب يف اململكة.   

 
  

 

وهنالك عدد  من اجلهات اليت تقوم أبعماٍل قضائيٍة يف جماالٍت متخّصصة، ولكّنها ال تصل إىل درجة قضاء احملاكم الشرعية  - 1
من حيث اتساع دائرة االختصاص الوالئي، ويطلق عليها )الّلجان شبه القضائيَّة( ومنها: جلان الفصل يف املخالفات املرورية، 

ملديرية اجلوازات اخلاصَّة إبصدار عقوابت على خمالفي أنظمة اإلقامة والعمل وأمن احلدود، واهليئات  والّلجان اإلدارية التابعة
االبتدائية للفصل يف املنازعات العمالية، وجلان الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية، وجلنة الفصل يف املخالفات واملنازعات 

 ه .    1417 ،، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية ابلرايضألسامة طفرانيف اململكة الضريبية وغريها، الّلجان شبه القضائية 
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  :ةيابة العام  النّ  : الفرع األول
رتبط ابمللك مباشرة، توَ ا، وماليّ  إداراي   ةستقلامل ةكومياحل ةجهز من األالنيابة العامة  تعدّ 

الكرمي لنظامها الصادر ابملرسوم امللكي  اوفقً  ة، وختتصّ ابلصفة القضائيَّ  اأعضائه سم أعمالتتّ و 
 مبا أييت: ،ه 1409/ 10/ 24( واتريخ 5٦رقم )م/

 .(1) حقيق يف اجلرائمالتّ  .1
 ق برفع الدعوى أو حفظها.يف يف التحقالتصرّ  .2
 ة.عاء العام أمام اجلهات القضائيّ االدّ  .3
 نقضها.طلب استئناف األحكام أو  .4
 اإلشراف على تنفيذ األحكام اجلزائية. .5
ي ذ فيه أحكام جزائية، وتلقّ نفَّ مكان تُ  قابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأيّ الرّ  .٦

ومشروعية  ،ق من مشروعية سجنهم أو توقيفهمشكاوى املسجونني واملوقوفني، والتحقّ 
زمة إلطالق  الاّل  اتجراءاإلختاذ ة، واأو دور التوقيف بعد انتهاء املدّ  ،بقائهم يف السجن

 مشروع، وتطبيق ما تقضي به األنظمة يف حقّ  ف منهم دون سببٍ وقِ ن أو أُ جِ سراح من سُ 
 . بني يف ذلكاملتسبّ 

، أو لنظامها اوائح الصادرة طبقً اختصاص آخر يسند إليها مبوجب األنظمة، أو اللّ  أيّ  .7
 .(2) اميةقرارات جملس الوزراء أو األوامر السّ 

كما    (،هيئة التحقيق واالدعاء العام)النيابة العامة يف السابق اسم  يطلق على وقد كان
ابلسلطة التنفيذية وعدم  اا يعن ارتباطها تنظيمي  إلشراف وزير الداخلية، مّ  كانت خاضعةً 

 

كان الّتحقيق يف اجلرائم واالدعاء العام أمام   - االنيابة العامة حاليً  -( اقبل استحداث )هيئة التحقيق واالدعاء العام سابقً  - 1
 :ليه نظام مديرية األمن العام الصادر ابملرسوم امللكي الكرمي رقماحملاكم املختصة من اختصاص رجال الشرطة، وفق ما نص ع

 ه .29/3/13٦9( يف 3594)
كان اختصاص التحقيق يف أنواع حمددة من اجلرائم ينعقد لعدد من اجلهات واللجان احلكومية املتخصصة، حت صدَر العديد   - 2

 منها:  يُنظَربة العامة، من املراسيم امللكية اليت سحبت تلك االختصاصات وضمتها للنيا
( يف 422) :ه ، ورقم2٦/1/1434( يف 34) :ه ، ورقم3/1/1433( يف 1) :قرارات جملس الوزراء املوقرة رقم -أ    
ه  القاضية بنقل اختصاص التحقيق واالدعاء العام يف اجلرائم اجلنائية من هيئة الرقابة والتحقيق إىل النيابة العامة عرب 19/9/143٦

 منية متتابعة. مراحل ز 
ه  القاضي بنقل اختصاصات اجلهات واللجان املتعلقة ابلتحقيق واالدعاء 2/٦/1435األمر السامي الكرمي الصادر بتاريخ  -ب   

 ا تطبيقه جلهات أخرى غري النيابة العامة.نظاما كان مسندً  42العام يف اجلرائم اجلنائية إىل النيابة العامة، ومشل هذا النقل 
ه  القاضي بنقل اختصاصات التحقيق يف القضااي اجلمركية للنيابة 2/٦/1440( يف 30174) :مر امللكي الكرمي رقماأل –ج   

 العامة.  
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ر األمر و صد ه  حت انفك مع1409واستمر هذا االرتباط منذ نشأهتا عام ، عنها استقالهلا
وفصلها  ،امةه  القاضي ابستقالليتها التّ 22/9/1438( واتريخ 240)أ/ :الكرمي رقم امللكيّ 
سم به أعماهلا من صفة ر الداخلية، وربطها ابمللك مباشرة، وذلك ملا تتّ يعن وز  اتمٍّ  بشكلٍ 
 . تستوجب عدم التداخل بينها وبني السلطة التنفيذية قضائية

ة ابألجانب اخلاصّ  تحلقوق واحلرايّ اة محاية النيابة العامة حول كيفيّ  تساؤل   يبدوو 
أمام عليهم عاء واالدّ  هماماهتّ و  ،معهمحقيق ابلتَّ  اذاهتا اجلهة املخولة نظامً  ، وهي حبدّ وغريهم

 ؟ يف اململكة ةاحملاكم املختصّ 

النيابة العامة وعند قيامها ابألعمال  إنّ ف ،هذا التَّساؤلجابة على وقبل اإل بدايةً 
 ،اجلنائية املسندة على عاتقها مبوجب نظامها وغريه من النظم اجلنائية اتجراءاإلوالواجبات و 

 لقيامَ إليها لِ اجلزائية والئحته التنفيذية  اتجراءاإلنظام  أسندهااليت  بعةوالقواعد واألصول املتَّ 
 فيما سبق احلديث ، إاّل أحدمها املتخذة حبقّ  اتجراءاإلبني املواطن واألجنيب يف  قُ فرّ ال تُ  ،هبا

 بينهما. ظهر عند إتياهنا فرق  تُ  اتإجراءمن عنه 
 مايةِ واسُتحِدَث حل دَ وجِ ا أُ بل هي مّ  ،ألحدمها عن اآلخر اتلك التفرقة متييزً  توليس

، هاملقامة ضدّ اخلاصة وى ااألجنيب من السفر قبل انقضاء الدعاملتهم كمنع   ،العامة ملصاحلِ ا
يف الئحة الدعوى احملالة  دانتهإاملطالبة إبثبات  عنداألجنيب عن اململكة  بعادوكاملطالبة إب

د وليس جمرّ  حل العاموغري ذلك من األمثلة اليت يغلب عليها محاية الصا ،للمحكمة املختصة
 .   التفرقة

ا أم و كانأجانب  - ة العامة حلقوق األفراد وحرايهتمأبرز صور محاية النيابمن  إنّ  مثّ 
، (1) قة بوظائفهم الضبطيةتعلّ امل شرافها على أعمال رجال الضبط اجلنائيإهي  -مواطنني

عليمات اليت د ابألنظمة والتَّ بضرورة التقيّ  اأكيد عليهم دائمً والتّ منها،  اخلطأومراجعتها وتصحيح 
 اهالفجتاوزات خت ما قد يقع منهم من ومساءلتهم علىت، ُسّنت حلراسة احلقوق ومحاية احلرايَّ 

(2) . 

 

 . ٦٦ص :من هذه الدراسة يُنظَر ؛من نظام اإلجراءات اجلزائية 25املادة:  - 1
ه ، املوجه لفروع النيابة، ومنها إىل اجلهات الضبطية يف 9/11/1438( يف 88٦21) :تعميم معايل النائب العام السعودي رقم- 2

اململكة، الذي أكد فيه على عدم توقيف املتهمني إال يف اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف، ويف حاِل خمالفة ذلك دون سند نظامي، 
 مساءلة وفق اإلجراءات النظامية املتَّبعة. سيعرض املتسّبب نفسه لل
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 حَبًثاه حقيق مع املتهم، فهي تقوم بالتّ ات إجراءمن  إجراءٍ  يّ ا حال قيامها أبهنّ أكما 
ام الشخص ابرتكاب الفعل اهتّ د ؤكّ ويُ ثبت ا يُ عمّ  اوليس حبثً دت، جِ وُ وأينما عن احلقيقة كيفما 

عدِم صحِة نسبِة  ثباتَ إل إليها النيابة العامة من شأن احلقيقة اليت تتوصّ  فلعلّ اجلرمية،  حملِّ 
ي إىل ذلك، مّا يعن خروجه عن ضِ ف  الدليِل املُ  هم املاثل أمامها، أو انتفاءَ الفعِل املرتكب إىل املتَّ 

 ه. ة ضدّ قامَ عوى املُ وحفظ الدّ  ،امالهتّ دائرة ا
، فهي تراعي  هم األجنيباملتّ  حبقّ  اجلنائية اليت تقوم هبا النيابة العامة اتجراءاإلومع مجيع 

توازٍن عملية ها خللق دنعتسعى و ، (1)  هحلارة لصماانت املقرّ ة احلقوق والضّ كافّ   -وبقوة النظام-
ة خصيَّ احلقيقة واملطالبة مبعاقبة الفاعل، وبني املصاحل الشَّ بني مصلحة اجملتمع يف الوصول إىل 

  ة.   ل يف حقوقه وضماانته النظاميَّ للمتهم اليت تتمثّ 
ها عليه أمام احملاكم ، وادعائِ هماملتّ  شخصِ ال حبقِّ  امٍ اهتّ  إصدارها قرارَ  حالَ  اإهنّ  مثّ 

أفراد اجملتمع   مإليه عمو ويهدف تقوم ابلدور الذي يسعى  اتجراءاإلاملختصة، فهي هبذه 
 رايتاحلقوق و احلإىل محاية حينها فتهدف ، ةمصاحلهم العامَّ حقوقهم و حلماية  ؛نيابة عنهمابل

 األمهية اليتإىل خصية الشَّ مصاحله حقوقه و حقوق الفرد الذي ال تصل ب ساعلى ح العامة
 . ةاملصاحل العامّ احلقوق و  اتصل إليه

شرافها على إت يف اململكة، يابة العامة للحقوق واحلرايَّ من أبرز صور محاية النِّ  كما أنّ 
، والرقابة عليها ومتابعة مستجداهتا ومدى وقيفجون ودور التَّ أماكن االحتجاز بعمومها، كالسم 

رة من هم بداخلها مع أدىن املعايري والقواعد واملبادئ احلقوقية املقرّ  املتخذة حبقّ  اتجراءاإلتوافق 
ظر يف نظامية توقيفهم ، واستقبال شكاوى املوقوفني بداخلها ومتابعة قضاايهم، والنّ انظامً 

كافة فروع النيابة العامة يف املناطق   داخل صة يف هذا الشأنعن طريق دوائر متخصّ وحبسهم، 
 . (2) الرقابة على السجون ودور التوقيفى بدوائر سمّ ابململكة، تُ ة اإلداريَّ 

 

َجاءَ آنًِفا يف هذه الدراسة احلديث عن الضماانت املقررة لصاحل املتهم األجنيب يف مرحلة التحقيق اجلنائي االبتدائي الذي ختتّص - 1
مع بعثة بلده القنصلية، وحنو ذلك مّا به النيابة العامة يف اململكة، كحضور املرتجم لغري العريب، والسماح للمتهم األجنيب ابلتواصل 

 للتكرار.  اتبني يف ذلك املوضع من هذه الدراسة، وحياُل إليه منعً 
ه ، هيئة 3/12/1415( يف 11/2٦7٦)ه / :وقد بدأت هذه الدوائر أعماهلا فعلي ا بعد صدور موافقة مسو وزير الداخلية رقم - 2

الة اجلنائية يف اململكة لفيصل القحطاين، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية ابلرايض، التحقيق واالدعاء العام ودورها يف نظام العد
 .287ه ، ص1420 ،1ط
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وم يق (1) داخل مجيع السجون ودور التوقيف ابململكة صة  صّ خم مكاتبُ وهلذه الدوائر 
مبتابعة أحوال املوقوفني  -ف ابلعمل فيها من قبل مرجعهاملكلّ  -من خالهلا عضو النيابة العامَّة

اهتم، واستقبال ومساع شكاايهتم، والسجناء عن كثب، ومراقبة نظامية توقيفهم ومدد حمكوميّ 
ومن أبرز مهام ، وفق األنظمة املتبعة -يف حينه  - للمعاجلةعي ملعاجلة ما كان منها حمال  والسّ 

 : (2) األمور اآلتية ،عضو دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف
من د والتأكّ  نظامي ، توقيفه سند   إلجراءموقوف ليس  شخصٍ  من عدم تواجد أيّ د التأكّ  .1

  وقوفني املتواجدين.   القبض على امل اتة السند النظامي املتعلق بعمليصحّ 
وموافقتها ة ابملوقوفني يف مكان االحتجاز، ة اخلاصّ ظاميّ وقيف النِّ التَّ  دِ دَ د من سالمة مُ التأكّ  .2

شخص قد  د من عدم وجود أيّ املؤسسات العقابية؛ للتأكّ  144: ت عليه املادةملا نصّ 
 عنه.  اإلفراجدة لعقوبته دون ة احملدّ انتهت املدّ 

تنفيذ األحكام اجلهات املختصة بشراف على ، اإلايضً أ من اختصاصات النيابة العامةو 
النصوص والقواعد مع  تنفيذ كافة أنواع العقوابتات عمليَّ  ائية، حبيث تتابع مدى توافقناجل

ملا خوهلا به  االدولية، واألنظمة والتعليمات الوطنية، وفقً و ية اإلنسانالشرعية، واملبادئ واألعراف 
ت على )اإلشراف على تنفيذ ، واليت نصّ نظامها يف الفقرة )ه ( من البند األول من مادته الثالثة

 األحكام اجلزائية(. 
 ومتتابعٍ  مستمرٍ  ا وبشكلٍ ، فإهنّ أيضا تحلقوق واحلرايَّ اويف شأن محاية النيابة العامة 

وعدم  جليٍّ حرصها على صيانة حقوق األجانب د وبشكلٍ تؤكّ  وتعليماتٍ  تصدر تعاميمَ 
أكيد على فروعها واجلهات اخلاضعة إلشرافها الوظيفي بعدم جتاوز املساس حبرايهتم، والتّ 

 لة هبا. عليمات ذات الصّ األنظمة والتّ 

دراج املتهم إومن ذلك ما صدر عن معايل النائب العام من أتكيده على عدم جواز 
ق عدم احلاجة يف استمرار توقيفه، بل ن رأى احملقّ إمن السفر، حت و  األجنيب على قائمة املنع

ات التحقيق معه دون منعه من السفر، ويف حال خروجه من اململكة فيدرج إجراءتستكمل 
  .(3) حبقه ملف اسرتداد ، أو يعدّ ب القدومعلى قائمة ترقّ 

 

داخلها  اويف شأن السجون ودور التوقيف اخلاصة ابألجانب )كسجن األجانب، وإدارة اإلبعاد( ابلشميسي، فيتواجد أيضً  - 1
 ن ودور التوقيف العاملني ابلنيابة العامة.  مكاتب خمصصة ألعضاء دائرة الرقابة على السجو 

 . 288املرجع السابق ص ،فيصل القحطاين - 2
 ه . 1/1/1439/ج( يف 40) :تعميم معايل النائب العام رقم- 3
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قة حبماية احلقوق واحلرايت العامة اليت معاليه العديد من التعليمات املتعلّ  كما صدر عن
الذي سواء، واليت كان منها تعميم معاليه  أثرها اجلّيد املتهمَّ املواطَن واألجنيبَّ على حدٍّ  يفيد
 يف اجلرائم الكبرية اليت تستوجب التوقيف هم إاّل توقيف املتّ  مد بعدفيه على ضرورة التقيّ  شددّ 
خمالفة  ه ، ويف حالِ 10/٦/1435( بتاريخ 2000) :رقم ، واحملصورة ابلقرار الوزاريانظامً 

 . (1) بعةالنظامية املتّ  اتجراءاإلب نفسه للمساءلة وفق ، سيعرض املتسبّ نظاميٍّ  ذلك دون سندٍ 
ه على فروع النيابة العامة يف املناطق ودوائرها يف احملافظات  معاليأتكيدُ  اأيضً  ذلك ومن

ه، ات التحقيق حبقّ إجراءقبل انقضاء  –ذا رأى عضو النيابة ذلكإ -همعن املتّ  اإلفراجَ  أنّ  على
 ،قامتهإ ى بتحديد مقرّ فَ كت َ حضوره حال طلبه، بل يُ  نُ مَ يض   معه إحضاره لكفيلٍ  طُ رتََ ش  ال يُ 

 إاّل ، يضمن حضوره كفيلٍ   منه إحضار بُ طلَ ، وال يُ اإلفراجواعتباره األصل يف املطالب به حال 
 . (2) ق بهأو يف حال عدم قناعة احملقّ  ،همللمتّ  دائمٍ  إقامةٍ  يف حال عدم وجود حملّ 

 :(3) وزارة العدل: الفرع الثاين
الكبري هتمام الاعلى  -هللا رمحه- سهااململكة منذ نشأهتا على يد مؤسّ  حرصت قيادة

بني ومبادئها هتم، وبذلت يف سبيل توطيد قواعد العدالة لناس حقوقهم وحرايَّ ة اكافّ مبا حيفظ ل
أنشأت ف، املتوفرة حينها تاإلمكاانَ  سخرت جلّ و  ،اخلصوم واملتقاضني الكثري من اجلهود

نت املتخاصمني ومكّ وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، بني الناس العديد من احملاكم اليت تقضي 
 توزيع احملاكم يف أحناء اململكة؛ ليتسىّن كما راعت ،  يةالنظامكافة احلقوق والضماانت   من مارسة

 مالية. أعباءٍ  ل أيّ أو عناء، ودون حتمّ  ،ةٍ دون مشقّ  إليهاللجميع الوصول 

بنة األوىل لتأسيس القضاء يف الدولة، عندما قام اللّ  -رمحه هللا -وقد وضع املؤسس
ه ، لتشرف على  7/1344/ 24 :يخبتأسيس رائسة القضاة يف املنطقة الغربية مبكة املكرمة بتار 

 ا املناطق واملدن األخرى حينها فكان يقضي فيها قضاة  ، أمّ حوهلا حماكم منطقة احلجاز وما
 ها،مدينة كبرية قاٍض ينظر مجيع القضااي وعموم األحداث اليت تقع في منفردون، ويتواجد يف كلّ 

 حوهلا من القرى الصغرية.   ما وأ

 

 ه .9/11/1438( يف 88٦21) :تعميم معايل النائب العام رقم- 1
 ه .20/9/1439( يف 15٦83) :تعميم معايل النائب العام رقم- 2
 91ص ،ه1419 ،1ط ،نشأة وتطور وأتسيس الوزارة: القضاء يف اململكة اترخيه ومؤسساته ومبادئه، نشر وزارة العدل - 3
 صفحة )اتريخ الوزارة( على املوقع اإللكرتوين الرمسي هلا على العنوان اإللكرتوين التايل: ؛115صوَ 
 https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Pages/HistoryMOJ.aspx . 

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Pages/HistoryMOJ.aspx
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شكل القضاء يف  مُ ظّ كرمي ين ل مرسوم ملكيٍّ ه  صدر أوّ 4/2/134٦ :ويف اتريخ
هلا: حماكم األمور الدولة، حني قضى بتأسيس احملاكم يف احلجاز على ثالث درجات، أوّ 

: هيئة هاخر آة، و حماكم عامَّ  وما يلحق هبا من ،املستعجلة )حماكم جزئية(، واثنيها: حماكم كربى
 اختصاص كلّ حينها  املرسوم امللكي الكرمي وقد بنّي  ،وإبرام(ة )حمكمة نقض املراقبة القضائيَّ 

 .(1) درجة من درجاهتا
لتشرف على احملاكم وتليب  ؛ه  صدر األمر الكرمي إبنشاء وزارة العدل1382ويف عام 
اهليئة  )ت ابسم فَ رِ لت هيئة قضائية عُ ه  شكّ 1389خر العام ايف أو مث ة، اإلدارياحتياجاهتا املالية و 

ه ، 1390ة يف عام ها الفعليَّ ومهامّ وقد تزامنت مع مباشرة وزارة العدل أعماهلا  (ة العلياالقضائيّ 
 اوفقً ، ه 1395أتسيسه يف عام  وكانت هذه اهليئة نواة لتأسيس جملس القضاء األعلى الذي تّ 

وقد جرى تشكيل اجمللس على هيئتني )هيئة دائمة وهيئة   الذي صدر آنذاك، لنظام القضاء
 نظام القضاء يف مادته اخلامسة ترتيب درجات احملاكم إىل: حينها تضمن  كماعامة(،  

 جملس القضاء األعلى. .1
 حمكمة التمييز.  .2
 احملاكم العامة، واحملاكم اجلزئية.  .3

هللا  امللك عبد -تعاىلاملغفور له إبذن هللا -ويف عهد ه  1428 اهلجري عامواخر الأويف 
صدر نظام القضاء ، (2) اا ابلغً يف عهده املرافق العدلية اهتمامً  ت  يَ ولِ الذي أُ  ،بن عبد العزيز

النظام إبضافات هذا جاء  وقد ،ه  19/9/1428 يف (78م/) :اجلديد ابملرسوم امللكي رقم
احملكمة العليا، وحماكم االستئناف، وحماكم  ثَ حدَ استَ كما ، تهِ نت إعادة هيكلنوعية تضمّ 

د على استقاللية القضاة يف أعماهلم منها، كما أكّ  نوعة حبسب اختصاص كلّ املتالدرجة األوىل 
سلطان غري سلطان أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة  وعدم خضوعهم يف أعماهلم أليّ 

    . (3) لقضائيَّةمن كان يف أعماهلم ا ة، وعدم جواز تدخل كائنٍ املرعيَّ 

 

مرجع جرية، ه ، عبد املنعم 21/2/134٦( واتريخ 140) :نشر هذا املرسوم امللكي يف جريدة أم القرى الرمسية يف عددها رقم - 1
 .  40حممود وايف، مرجع سابق ص ؛33سابق ص

مشروع تطوير مرفق القضاء، وهو عبارة عن نظام وآلية تطوير شاملة تقوم عليه عدة قطاعات  -رمحه هللا- صدر يف عهدهِ  - 2
العليا للتنظيم  حكومية وقضائية ومالية مبا فيها وزارة العدل، وديوان املظامل، ووزارة املاليَّة، ووزارة اخلدمة املدنيَّة، وهيئة اخلرباء، واللجنة

ري وغريها، تقوم كلها جمتمعًة كل يف اختصاصه بوضع اآلليات وتنفيذها لصاحل املشروع الذي كان اهلدف منه تطوير القضاء اإلدا
 .من خالل ما خصص له من دعم متثل يف امليزانية املستقلة املقدرة بسبعة مليارات رايل سعودي

 من نظام القضاء.  9املادة األوىل، واملادة: - 3
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واملايل على احملاكم  اإلداريإلشراف ابووزارة العدل يف اململكة هي اجلهة املخولة 
أو  األفكارما تراه من ا اجلهة املختصة برصد ودراسة واقرتاح أهنّ كما ، وكتاابت العدل

 . (1) املشروعات اليت من شأهنا رفع مستوى مرفق العدالة
ُلها في اومالي   شراف الوزارة على احملاكم إداراي  إوال يعن  ما يصدر عنها من قرارات تدخم

ّن ذلك مقتصر  ة، أو نشوء ما من شأنه املساس مببدأ استقاللية القضاة يف أعماهلم، بل إقضائيّ 
ة واملالية اإلداريمن املهام  مجلةً  –روعها املنتشرة يف مناطق اململكةلة يف فمتمثّ  -الوزارةعلى تويّل 

إلجناز أعماهلا كاألدوات املكتبية واملطبوعات،  ؛ةمَّ هِ املعنية بتأمني مستلزمات الدوائر القضائية املُ 
ات التابعة للوزارة، واألجهزة واملعدّ ة واملالية كصيانة املباين اإلداري اتجراءاإلوغري ذلك من 

جازاهتم، حت ال تنشغل احملاكم إبات موظفي الوزارة من غري القضاة، وتنظيم طلبات وصرف مرتّ 
 . (2)ها األساسفِ ة عن أعماهلا ووظائِ وكتاابت العدل هبذه األمور الثانويّ 

ة عن احملاكم الشرعية  ادر ة الصّ ق ابإلشراف على األعمال والقرارات القضائيّ ا ما يتعلّ أمّ 
فتيش ة التّ م مهمّ ليه املنظّ إ لَ وكَ فهو من اختصاص اجمللس األعلى للقضاء، الذي أَ  ،يف اململكة

 نها نظام القضاء، وإنشاءُ يف احلدود اليت بيّ  ،واإلشراف على أعماهلم القضائية ،على القضاة
ة، وأتليف الدوائر داخلها، املكانية والنوعيَّ ها، وحتديد اختصاصاهتا ؤُ لغاإاحملاكم أو دجمها أو 

وتسمية رؤساء حماكم االستئناف ومساعديهم من بني قضاة حماكم االستئناف، ورؤساء حماكم 
 .  (3) االدرجة األوىل ومساعديهم، وغري ذلك من االختصاصات امللقاة على عاتق اجمللس نظامً 

ة الصادرة عن احملاكم يف األحكام والقرارات واألعمال القضائيّ  فروقٍ  ةة أيَّ وليس مثّ 
مة منها مجيع اخلدمات املقدَّ  لوزارة العدل بني املواطن واألجنيب، بل إنّ  الشرعية التابعة إداراي  

عاوى، وال فرق بينهما يف ، فال فرق بينهما عند تقدميهما للدَّ سواءٍ  ميسرة لكليهما على حدٍّ 
نتيجة رفعهما للدعاوى، وال متييز ألحدمها عن اآلخر عند املثول  مايلٍّ  مقابلٍ  عدم حتصيل أيّ 

 وأوامر وأحكام قضائية.  اتٍ إجراءوما يلحق ذلك من  ،أمام جملس القضاء
 وتعليماتٍ  من قراراتٍ وعن اجمللس األعلى للقضاء صدر عن الوزارة  ن أبرز مام ولعلّ 

حاجات  مَتسَّ أن ا ، وكان من شأهنيف اململكة نائيالنظام اجلات جراءبتنظيم العمل إبق تتعلّ 

 

 .السابقنظام المن  71األوىل والثانية من املادة:  :تاالفقر  - 1
 . 119القضاء يف اململكة اترخيه ومؤسساته ومبادئه، مرجع سابق ص - 2
 من نظام القضاء. ٦املادة:  - 3
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صيانة يف احلفاظ على احلقوق و  األثرِ  ابلغُ  ا، وكان هلهاكغريهم من مواطنييف اململكة  األجانب 
 :   أييت، ما أو آبخر بشكلٍ  تاحلرايّ 

للمواطن أو األجنيب يف  (1) ي أثر إيقاف اخلدمات احلكوميةعدم تعدّ الوزارة على  دتشدّ  .1
 اململكة إىل ما يوصل إىل املساس ابحلقوق اليت ال ولن يقبل القضاء املساس هبا، بل إنّ 

خدماته  فُ وقَ ه إىل الوفاء مبا طُِلب منه، وإرغام من تُ ضدّ  ذِ املنفَّ  هو إجلاءُ  اهلدف منه أصاًل 
وقف اخلدمات  أنّ  على تدق بقضاء املوضوع، كما أكّ مة فيما يتعلّ كللحضور إىل احمل

 اب ضررً ع فيه، أو يرتّ اه لغريه أو يتوسّ وال يتعدّ  ،ق املقصود منهجيب أن يقتصر على ما حيقّ 
عليم والعالج قة ابلتَّ  يشمل وقف اخلدمات احلقوق املتعلّ ابعني للموقفة خدماته، وأاّل على التَّ 

أكيد على ، مع التّ وجتديدها الثبوتيةوالعمل، أو توثيق الوقائع املدنية، أو استخراج األوراق 
 . (2)فقط  قضائيٍّ  أو قرارٍ  على أمرٍ  وقف اخلدمات من احملاكم جيب أن يصدر بناءً  أنّ 

األمر امللكي  نهُ عليها ابعتماد ما تضمّ  امؤكدً عّمم اجمللس األعلى للقضاء على مجيع احملاكم  .2
ه أصله لسمو وزير الداخلية، ه  املوجّ 29/2/1440( واتريخ 11319) :الكرمي رقم

ات املعدة من قبل اهليئة العامة للمستشارين يف هيئة اخلرباء وصيَّ قة على التَّ القاضي ابملوافَ 
د على ضرورة تقّيد جهات الضبط والتحقيق واجلهات مبجلس الوزراء، واليت كانت تؤكّ 

ه ابالتصال مبن يرى إلبالغه، سباب القبض عليه وتوقيفه، وحقّ هم أبة إببالغ املتَّ القضائيَّ 
، وإثباته يف قرار االهتام والئحة الدعوى العامة وصك احلكم،  ه ابالستعانة مبحامٍ وحقّ 

 اتجراءاإلهناء إوتوجيه كافة اجلهات املعنية ابلتحقيق واحملاكمة يف اململكة ابملسارعة يف 
  .(3) اليت خَتصمها

على نفقة  مبحامٍ  من اجلرائم الكبرية ة ابستعانة املتهم يف جرميةٍ ة املعنيّ الوزارة اآلليّ أصدرت  .3
ت عليه املادة التاسعة والثالثون من نظام منها على اهتمامها مبا نصّ  اأتكيدً ، (4) الدولة

اآللية على  نفيذية، ومل حتظر سعون من الئحته التَّ اجلزائية، واملادة السادسة والتِّ  اتجراءاإل
 اهم األجنيب أن يطالب بتعيني من يدافع عنه على نفقة الدولة، بل كان النص فيها عام  املتَّ 

 

أنه تعطيل إيقاف اخلدمات عبارة عن إجراء إلكرتويّنٍ يوقع على املواطن أو األجنيب داخل اململكة يف حاالت حمددة، من ش - 1
وجتميد عدد من التَّعامالت احلكومية كتجديد الواثئق احلكوميَّة، ووقف استعمال البطائق املصرفية وغريها، ما جيرب املوقفة خدماته 
على تنفيذ ما كان واجبًا عليه، أو الوفاء مبا طُِلب منه أو ألزم بتنفيذه، وال يتم هذا اإلجراء إال عن طريق جهات حكومية خمولة 

 ظاما ابلقيام به. ن
 ه .25/7/1439( واتريخ 7308/ت/13) :التعميم القضائي الصادر عن وزير العدل ابلرقم - 2
 ه  املبلغ جلميع احملاكم.30/4/1440/ت( واتريخ 120٦تعميم رئيس اجمللس األعلى للقضاء املكلف: ) - 3
 ه .  2/٦/1439( يف 7210/ت/13)رقم  :وتعميمه ؛ه ٦/5/1439( واتريخ 1529) :قرار وزير العدل رقم- 4
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م ابرتكاب أيٍّ من اجلرائم الكبرية أن يستعني مبحامٍ  اومؤكِّدً  على نفقة  على حّق كل من اهتِم
  . (1) سبق يف هذه الدراسة احلديث عنها دةالدولة، وفق اشرتاطات حمدّ 

ة للمجلس األعلى للقضاء يف اململكة، واليت منها: رفع مستوى من األهداف العامّ  اانطالقً  .4
جناز القضااي املنظورة أمامها، فقد عّمم على مجيع احملاكم إأداء احملاكم وحتقيق سرعة 

 منه اة وفروع النيابة العامة، أتكيدً بني احملاكم اجلزائيّ  ومشرتكةٍ  دائمةٍ  ابعتماد تشكيل جلانٍ 
يف القضااي اجلنائية املنظورة لديهما،  البتِّ  تسريعُ  هُ نسيق بينهما فيما شأنُ على أمهية التَّ 

ملا قّررته األنظمة، على أن تكون  اوفقً  ،وتذليل العقبات اليت تعرض عليهما أثناء السري فيها
ة، من اجلنائيَّ ة قات اإلجرائية اليت تعرض أثناء نظر القضيَّ يجنة هي معاجلة املعِ ة هذه اللّ مهمّ 

نسيق بني احملكمة والنيابة، حني رفعها إىل احملكمة إىل حني صدورها منها، فيما يتطلب التَّ 
قرارات هذه  دَ مَ تَ ع  دة، على أن ت ُ حمدَّ  قات عامة أم خاصة بقضيةٍ أكانت تلك املِعي سواءً 

حينها الرفع للمجلس م ء فيتّ راآلجنة بعد املوافقة عليها من قبل أعضائها، وحال تعارض االلّ 
 عارض عن طريق جلنته العامة للمستشارين ومبشاركة مثلٍ األعلى للقضاء للفصل يف ذلك التَّ 

     . (2) وزارة العدل وعن النيابة العامة عن
 وأراءمن تعليقات  وفر احلظّ أ -يف وقته -انل ما صدر عن اجمللس األعلى للقضاء من قرارٍ  .5

النظام يف اململكة، إذ كان يهدف إىل تطوير املبادئ املوضوعية عند نظر اح وكبار رجال شرّ 
 يتضمن القضااي واحلكم فيها، وذلك مبراعاة الوصف اجلرمي لإلدانة قبل إصدار احلكم، أباّل 

ة مبا يف ذلك القرائن همة، مع األخذ بوسائل اإلثبات كافّ احلكم ابلشبهة أو توجه التم 
ظامية اليت توجب ثبوت اإلدانة  لمبادئ الشرعية والنِّ ل امراعيً قرار املعتربة، وقد جاء هذا ال

ابلوصف اجلرمي للفعل املوجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة اجلزائية، حيث تضّمن وجوب 
قبل  اجلزائيةوعلى الوصف اجلرمي للفعل املوجب للعقوبة  ،همالنصِّ على ثبوت إدانة املتّ 

 .(3) همهبا املتّ  انُ دَ بهة من األوصاف اليت يُ همة أو الشّ التّ  هُ جم وَ  يكون ت َ ، وأاّل هتقريرها حبقّ 
مت وزارة العدل ، فقد عمّ من مواطنني وأجانب جناءالسم املوقوفني و ويف شأن محاية حقوق  .٦

نظام التنفيذ والئحته  من 83 :بشأن املادة -على الدراسة  بناءً ه )مبا نصّ على كافة احملاكم 

 

 . 204من هذه الدراسة: ص يُنظَر - 1
 ه  املبلغ جلميع احملاكم اجلزائية.10/1/1440يف (/ت1137)تعميم رئيس اجمللس األعلى للقضاء املكلف: - 2
 :ه  املشار فيه إىل األمر امللكي الكرمي رقم1٦/4/1440( واتريخ 441/11/40) :قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم - 3
ه  املتضمن قيام اجمللس ابلنظر يف اختاذ ما يراه مناسبا من إجراءات حيال مراعاة تطبيق القضاة 5/11/1439( يف 5٦485)

/ت( واتريخ 1205) :اكم بتعميم رئيسه املكلف رقماخل، وقد بلغ قرار اجمللس جلميع احمل من نظام اإلجراءات اجلزائية.. 3للمادة: 
 ه . 27/4/1440
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املتضمنة أن صدور حكم حببس املدين ال يعن عدم مارسة اجلهة املختصة  -التنفيذية
تة كالزايرة قة ِبروج السجني يف احلاالت الطارئة واملؤقّ "مديرية السجون" الختصاصاهتا املتعلّ 

 .(1)العائلية ووفاة األقارب وحنو ذلك، وفق ما لديها من تعليمات هبذا الشأن( 
ة، وذلك فيما لكرتوين مع وزارة الداخليَّ بط اإلقامت وزارة العدل ابستكمال مشروع الرّ  .7

اخلدمات ة الصادرة عن حماكمها، كاإلبالغ ابملراجعة وإيقاف القضائيَّ  اتجراءإلق ابيتعلّ 
ز من سرعة  ا عزّ واملنع من السفر وأمر القبض واالستفسار عن املطلوبني وحنو ذلك، مّ 

ورود  يطولُ  ورقيةٍ  عرب مكاتباتٍ  اسابقً  ة اليت كانت تتمّ القضائيَّ  اتجراءاإلاستكمال 
الذي يكون األجنيب وغريه حباجة إىل سرعة  جراءاإلا يؤدي إىل إطالة اإلجابة عليها، مّ 

 البت فيه، كرفع امسه من قائمة املنع من السفر بعد انقضاء حماكمته، أو رفع األمر اخلاصِّ 
 اتجراءاإلإبيقاف خدماته احلكومية الذي صدر عن الدوائر القضائية، وغري ذلك من 

 انة نظامً دة ومبيّ ومواضع حمدّ القضائية اليت من شأهنا املساس ابحلقوق واحلرايت يف حاالت 
(2)  . 

ة من قبل رؤساء احملاكم اجلزائية بشأن عدم إحالة وافقت وزارة العدل على التوصية املعدّ  .8
القضااي اجلزائية املصدقة من حماكم االستئناف إىل حماكم الدرجة األوىل طاملا اكتسبت 

للجهات املعنية ابلتنفيذ مع تزويد حمكمة الدرجة  حالتها مباشرةً إ دُ مَ عتَ ة، بل تُ الصفة القطعيَّ 
من الوزارة على  اإلطالة أمد النظر يف القضااي، وأتكيدً  ااألوىل بنسخة من ذلك؛ منعً 

 .(3) إجناز الدعاوىحرصها يف سرعة 

من  عدد  وعن احملكمة العليا وعن اجمللس األعلى للقضاء كما صدر عن الوزارة 
ألجانب اباخلاصة  -اجلنائية وغريها -القضائية اتجراءاإلقة بتنظيم تعلّ املتعليمات القرارات و ال

 ث بعضها اآلخر ليحفظَ حدِ استُ و يسري ودفع املشقة عنهم، د بعضها للتّ جِ واليت وُ يف اململكة، 
 :   يتما أيمنها،  الوقوُف عليه ومجُعهُ  ما تّ  من أبرز حقوقهم األساس، ولعلّ 

 

 ه .10/10/1439( يف 7420/ت/13) :تعميم وزير العدل القضائي املبلغ لكافة احملاكم برقم - 1
( يف ٦٦08/ت/13) :التعميم اإلداري املبلغ لعموم احملاكم، الصادر عن وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم - 2

 ه .3/1438/2٦
( يف 7245/ت/13) :التعميم القضائي املبلغ لعموم احملاكم، الصادر عن وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم - 3

 ه .1439/٦/23
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 أعمال دائرة مُ اجمللس األعلى للقضاء يف اململكة من اعتماده لالئحٍة تنظّ ما تقرر عن  .1
ت عليه الفقرة الثانية من املادة يف ذلك على ما نصّ  ا، مستندً (1) احلجاج واملعتمرين

السادسة والعشرين من نظام القضاء يف اململكة)عند االقتضاء يكلف اجمللس األعلى 
قة ابحلجاج واملعتمرين، وتصدر ثر لنظر القضااي املتعلّ للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أك

وقد والنوعي(،  د اختصاصها املكاينّ م أعمال هذه الدائرة وحتدّ بقرار من اجمللس تنظّ  الئحة  
و أكثر أ ،سنة هجرية بتكليف دائرة يقوم كلّ  -وعند االقتضاء -اجمللس ئحة أنّ دت الاّل حدّ 

قة ابحلجاج واملعتمرين، الدرجة األوىل لنظر القضااي املتعلّ من بني دوائر االستئناف ودوائر 
ل يف القضااي اليت تنشأ داخل والقضااي الواقعة يف حدود اختصاص الدائرة املكاين املتمثِّ 
املشاعر ومرافقها، وحدود  ةِ يَ مح ِ وأَ حدود حرم مكة املكرمة ومىن ومزدلفة ومشعر عرفات 

ثبات التنازل وتصديق االعرتافات، إختصاصها النوعي يف ل احرم املدينة املنورة، كما يتمثّ 
مهما بلغ مقداره،  تالف فيها، وما نشأ عنها من ضررٍ إوالنظر يف القضااي اجلزائية اليت ال 

ة ال تزيد عن عشرين ألف رايل سعودي، وغريها من القضااي األخرى اليت والقضااي املاليّ 
  .رها اجمللسيقرّ 

اختصاص دائرة  الذي يدخل ضمن -ة أطراف النزاعالالئحة على أحقيّ دت وقد أكّ 
نظره قبل ضبطه لدى الدائرة أمام إحدى احملاكم  اأن يطالبوا كتابي   -احلجاج واملعتمرين

كانوا مواطنني أم أ ، على اشرتاط أن يكونوا من املقيمني يف اململكة، سواءً ي اة نوعاملختصّ 
جبميع قضااي األجانب القادمني  -نوعي ا -اص هذه الدائرةا يعن مشول اختصأجانب، مّ 

 للعمرة وألداء فريضة احلج. 
لألجانب املتواجدين خالل نفعها عود يهذه الدائرة عظيم الفوائد اليت  وراءمن  ولعلّ 

موسم احلج يف مكة املكرمة، أو أثناء زايرهتم للمسجد النبوي الشريف ابملدينة املنورة، واليت 
ا جاءوا ألجله من عبادة وتقّرب، أو حرماهنم من عدم انشغاهلم وابتعادهم عمّ من أمهها 

جل  أاستكمال كافة الزايرات والوقوف عند مجيع األماكن اليت أفنوا غالبية أعمارهم من 
  مشاهدهتا أبعينهم وقضاء أوقاهتم ابلقرب منها.   

ن انتهت مّ  -املقيمني يف اململكةجناء األجانب ة السم أّكدت وزارة العدل على أحقيّ  .2
 - (2)ات اصدار صك الوكالة إجراءفحال ذلك دون استكمال  ،صالحية هوايهتم الثبوتية

 

/ت( 123) :ه ، املبلغ جلميع قضاة احملاكم بتعميم فضيلة رئيسه رقم18/11/1431( يف 1187/11/31) :قرار اجمللس رقم- 1
 ه .29/11/1431يف 
، على أن يكون هذا اإلثباُت سارَي املفعوِل امن شروط استخراج الوكالة يف اململكة، أن يقدم طالبها ما يثبت هويّته نظامً  إنَّ - 2

 عند تقدميه للجهة الطالبة. 
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حقوقهم املالية قبل  ىالتَّحصمل علات إجراءغرض استكمال لتوكيَل غريِهم للدفاِع عنهم، أو 
يل فيه، على أن يتم عن طريق ا أجاَز الشرع والنظام التوكهم عن اململكة، وغرِي ذلك مّ إبعاد

ص جلواز السفر  ذات الرقم الذي ت ختصيصه للهوية اليت انتهت صالحيتها، أو الرقم املخصّ 
 . (1) اخلاص ابلسجني األجنيب

عليه  ة احملاكم ابلعمل مبا نصّ التأكيد فيه على كافّ  قضائٍي تّ  ما صدر عن الوزارة من تعميمٍ  .3
ه  الذي قضى ابملوافقة على منح 1435/ ٦/4( يف 12827)  :األمر السامي الكرمي رقم

دانته جبرائم االستعمال واحليازة إب على األجنيب املرتتّ  إبعاداحملكمة املختصة إيقاف قرار 
كم عليه األجنيب الذي حياملنصوص عليها يف نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، و 

 .(2) يف قضااي غسل األموال فأقلّ  ستة أشهرٍ ابلسجن ل
األصل يف غري  جاء ليؤّكَد على أنّ  ا أصدرته احملكمة العليا يف اململكة من مبدأ قضائيٍّ م .4

أثناء حماكمته يف  -  على احملكمةة وال يفهمها، وعليه يتعنّي غة العربيّ ه ال يعرف اللّ العريب أنّ 
َلني -قضااي القتل ِ عد  ة، وكان ات قضائيَّ إجراءما يدور حوله من  اهُ مَ هِ ف  لي ُ  إحضار مرَتمِجَني 
على مراعاة حقوق األجانب األساس واهتمامها د حرص احملكمة العليا ا يؤكّ هذا املبدأ مّ 

 . (3) أثناء مثوهلم أمام حماكم اململكة
احملاكمات عرب الدوائر  مشروع فعلت حماكمها اجلزائية  دمانع ،امؤخرً  الوزارةقامت به  ما  .5

خ /ت( واتري55٦) :ة، الذي وافق عليه اجمللس األعلى للقضاء بقراره رقمالقضائية املرئيَّ 
إىل  -ب ُق يف االستفادة منه لألجانبالذي كان السَّ - ه ، ويهدف هذا املشروع4/2/143٦

وحتميل الدولة األعباء  ،لمحكمةلِ  حضارهمإ، وعدم احلاجة إىل حماكمة السجناء عن بعد
من أن يتم  ، وما لذلك من عظيم األثر يف مراعاة وتقدير مشاعرهماملالية املرتتبة على ذلك

 . (4) لني للمثول أمام احملاكم املختصةنقلهم مكبّ 

 

التعميم القضائي املبلغ لعموم احملاكم وكتاابت العدل يف اململكة، الصادر عن وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العين للعقار  - 1
( يف 7701٦) :ه  املشار فيه إىل خطاب مدير عام اجلوازات ابململكة رقم1٦/7/1438( يف ٦7٦7/ت/13) :رقم
 ه .  15/11/1437

 ه . 2/5/1435( يف 5307/ت/13) :القضائي املبلغ لعموم احملاكم برقمتعميم وزير العدل  - 2
 ه . 23/4/1430( يف 17/1/2) :قرار احملكمة العليا رقم - 3
ه ، املتضمن ما ورد 1/4/1441( يف 411235847) :تعميم فضيلة رئيس احملكمة اجلزائية مبحافظة جدة املساعد، رقم- 4

ه ، بشأن إطالق مشروع حماكمة السجناء عن بعد 23/3/1441لعدل للشؤون القضائية يف لفضيلته من قبل فضيلة وكيل وزارة ا
ابالشرتاك مع مديريَّة السمجون، ونظرا الكتمال التَّجهيزات الالزمة لذلك يف مقر سجن الوافدين )الشميسي( فإنه سيتم إعمال هذا 

  .النوع من احملاكمات لدى الدوائر القضائية بشكل تدرجييٍّ 
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 اجملاالت يف شّت  اوملحوظً  هائاًل  اة األخرية تطورً وتعيش وزارة العدل يف احلقبة الزمنيّ 
،  م2030ملواكبة رؤية اململكة  ة هائلةنوعيّ  لت قفزاتٍ جّ سَ  الوزارات اليت أكثرهي من و ، ةالعدليَّ 

احملاكم التجارية والعمالية،  وتدشنيص بعد اعتماد ل منظومة القضاء املتخصّ ااكتمومن ذلك 
، والنقض أمام احملكمة (1) دة من القضاايحمدّ  تفعيل االستئناف مرافعًة على مرحلتني يف أنواعٍ و 

  .العليا
على التزام القضاء يف  ا، أتكيدً ق ابلصوت والصورةكما أصبحت اجللسات القضائية توثّ 

اململكة مببدأ عالنية اجللسات القضائية، ولتيسري العمل القضائي ورفع مستوى أدائه وتطويره، 
  .ولتقليل الشكاوى ومحاية حقوق القاضي واملتقاضي

،  العديّل  القطاعِ  أعمالِ  يف متابعةِ ٍص متخصِّ  عملياتٍ  مركزَ  اأت الوزارة مؤخرً نشأ وقد
قاضي، وغري ذلك من القفزات الكبرية اليت أسهمت  التَّ  اتِ إجراء ةِ نَ مَ ق  مشروع رَ  تكما أطلق

ة دول العامل م ترتيب اململكة إىل املرتبة السادسة عشر من بني كافّ يف تقدّ  -تعاىل–بفضل هللا 
 .  (2) ة جهازها القضائييف استقالليَّ 

 :ديوان املظامل: الفرع الثالث
ة يف اململكة بنظر الدعاوى ة املعنيّ هو اجلهة القضائيَّ  -ةاإلدارياحملاكم -ديوان املظامل

 ،اوماليً  إداراي   ة اليت تنشأ بني األفراد وبني جهة اإلدارة يف الدولة، وهو جهاز مستقل  اإلداريَّ 
  .ابمللك مباشرةً  ومرتبط  

ه ،  1373داخل جملس الوزراء يف عام  خاصةً  وقد ت إنشاؤه ابتداًء بوصفه شعبةً 
ي الشكاوى املرفوعة جمللس  ة بتلقّ خمتصّ حينها ، وكانت ت تلك الشعبة آنذاك بشعبة املظامليّ ومسُ 

 . (3) وتقرير ما يقرتح حياهلا للعرض على مقام جاللة امللك ،الوزراء ودراستها

 

 . 212ص :من هذه الدراسة يُنظَر - 1
م، الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي "دافوس" يف مدينة جنيف، اخلرب 2019وذلك وفق تقرير التنافسية العاملية لعام  - 2

مراتب(  8  ه  بعنوان )اململكة تتقدم عاملي ا يف استقالل القضاء ب11/2/1441املنشور على وكالة األنباء السعودية )واس( بتاريخ 
 https://www.spa.gov.sa/1980636على الرابط: 

عبد املنعم  ؛485ه ، ص1419التنظيم القضائي يف اململكة آلل دريب، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض  - 3
 . 17٦جرية، مرجع سابق ص

https://www.spa.gov.sa/1980636
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 ته األوىل إنشاءَ يف مادّ  نَ مَّ ضَ تَ  (1) ديوان املظاملابسم نظاِم  ه  صدر نظام  1374عام ويف 
ملكي،  مبرسومٍ  بدرجة وزيرٍ  يطلق عليه اسم ديوان املظامل، ويقوم إبدارته رئيس   مستقلٍّ  ديوانٍ 

 .(2) األعلى له عُ هو املرج أمام امللك، وجاللتهُ  وهو مسؤول  
األمر امللكي  فكرة القضاء املزدوج، فصدر حنو تبّن يستمرم م السعودي املنظّ  يمض مث

ه  القاضي مبنع القضاء العام من نظر املنازعات 28/10/1387( واتريخ 20941) :رقم
  .والدعاوى الناشئة بني األفراد واإلدارة

عندما صدر عن القضاء العام،  اإلداريخطوات استقاللية القضاء  أهمّ  بعدها ظهرت
فصل ديوان املظامل عن وجبه مب رقرّ تالذي ه  7/1402/ 17 يف( 51)م/ :رقم املرسوم امللكي

نشاء إل ؛الضوء األخضر هِ ئِ عطاإو ة، وربطه ابمللك مباشرة، ضاء العادي وحتقيق ذاتيته اخلاصَّ القَ 
 .  (3) له يف مناطق اململكة حبسب احلاجة فروعٍ 

 وترمجًة لالهتمام الكبري الذي حظيت به املرافق العدلية يف عهد امللك عبد هللا بن عبد
( واتريخ 78)م/ :املرسوم امللكي الكرمي رقميف عهده فقد صدر  -رمحه هللا تعاىل- العزيز
األوىل   ت مادتهنصّ الذي  ، اجلديدملظاه ، القاضي ابملوافقة على نظام ديوان امل1428/ 19/9
مدينة ه ة، يرتبط مباشرة ابمللك، ويكون مقرّ )ديوان املظامل هيئة قضاء إداري مستقلَّ  أنَّ  على

ع قضاء الديوان وقضاته ابلضماانت املنصوص عليها يف نظام القضاء، ويلتزمون الرايض، ويتمتّ 
 .ابلواجبات املنصوص عليها فيه(

 كاآليت:   فكانتة، اإلدارياختصاصات احملاكم من ُه 13نت املادة: كما بيّ 
احلكومة ة والتقاعد ملوظفي والعسكريَّ ة رة يف نظم اخلدمة املدنيَّ قة ابحلقوق املقرّ الدعاوى املتعلّ  .أ

 أو ورثتهم واملستحقني عنهم. ،ات الشخصية املعنوية العامة املستقلةواألجهزة ذ
هائية اليت يقدمها ذوو الشأن، مت كان مرجع الطعن عدم ة النِّ اإلداريدعاوى إلغاء القرارات  .ب

النظم واللوائح، أو االختصاص، أو وجود عيب يف الشكل، أو عيب يف السبب، أو خمالفة 
ة، اخلطأ يف تطبيقها أو أتويلها، أو إساءة استعمال السلطة، مبا يف ذلك القرارات التأديبيَّ 

ة، وكذلك القرارات اليت ة واجملالس التأديبيَّ جان شبه القضائيَّ والقرارات اليت تصدرها اللّ 
 

 ه .17/9/1374( واتريخ 2/13/8759) :مبوجب املرسوم امللكي رقم - 1
 . 151القضاء يف اململكة لوزارة العدل، مرجع سابق ص - 2
ه ، 1431، 1، طالقضاء اإلداري يف اململكة طبقا لنظام ديوان املظامل اجلديد حملمد ذنيبات ومحدي العجمي، نشر املؤلفني - 3

 .180سابق ص، مرجع عبد املنعم جرية؛ 72ص
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يف حكم القرار  ويعدّ  صلة بنشاطاهتا،املتَّ  -وما يف حكمها -ات النفع العامتصدرها مجعيَّ 
 اقً ب   جهة اإلدارة أو امتناعها عن اختاذ قرار كان من الواجب عليها اختاذه طِ  رفضُ  اإلداريّ 

 وائح.لألنظمة واللّ 
 .أو أعماهلا دعاوى التعويض اليت يقدمها ذوو الشأن عن قرارات جهة اإلدارة .ج
 فيها. اقة ابلعقود اليت تكون جهة اإلدارة طرفً الدعاوى املتعلّ  .د
 ة.ة اليت ترفعها اجلهة املختصَّ الدعاوى التأديبيَّ  .ه
 ة األخرى.اإلداريّ املنازعات  .و
    ة. مني األجنبيَّ وأحكام احملكّ  ،ةطلبات تنفيذ األحكام األجنبيَّ  .ز

 ،األجنيب يف اململكةهنا محاية حقوق أمن شة اليت اإلداريَّ ومن أبرز اختصاصات احملاكم 
ة  اإلداريَّ احملاكم  د أنّ هي مبضموهنا تؤكّ ج من املادة السابقة، ف وَ  ب :الفقراتنت عليه ما نصّ 

أو حتول  ،يف اململكة اإلدارةجهات ها أعمال وقرارات األجانب اليت قد متسّ  حارسة  حلقوق
 .(1) املواطنني مثلهم مثلمن الضماانت النظامية األساس حلرايهتم  ، وضمانة  عهم هبادون متتّ 

-جنيب، وتكون قابلًة للطعن فيها األ حبقّ  ةٍ إداريَّ  من أكثر ما يصدر من قراراتٍ  ولعلّ 
ة  اإلداريجان ة، ما يصدر عن اللّ اإلداريّ احملاكم  لدى -اجلهات املختصةم منها أمام بعد التظلّ 

، وزارة الداخلية يف منطقتهعن  ابعتباره مثاًل  اإلداريأو ما يصدره احلاكم  ،للجوازاتالتابعة 
األجنيب عن  بعاد، من قرارات تقتضي األمر إبمن قبل وزيرها ابلقيام بواجباته أحياانً  اومفوضً 

 اململكة.

 تمّ ، كأن يأو أعماهلا بتعويضه عن قرارات جهة اإلدارة مطالبة األجنيبّ  اومن ذلك أيضً 
ه من جمهويل اهلوية، فيثبت بعدها داري على اعتبار أنّ إظ عليه لدى جهة ضبط حفم ه أو التَّ توقيفُ 

أمره على احملكمة  ضَ عرِ حينها أن يَ  هُ  لقَّ ه حيمل املستند النظامي إلقامته يف اململكة، فحُ أنّ 
أتمرها بتعويضه ابلقدر الذي  وبه من قبل جهة اإلدارة،  ر ما تراه يف شأن ما حلّ قرّ ة لتُ اإلداريَّ 

 .  عويض عليهب التَّ لالنتهاك اليت ترتّ  اتراه مالئمً 
صدر عن جهة اإلدارة تاليت  اإلبعادلغاء قرارات إب ةاإلداريَّ اختصاص احملاكم  ويف شأن

  اإلداري إبلغاء القرار  ة مبنطقة عسرياإلداري، فقد حكمت احملكمة يف اململكة حبق األجانب
م ابإلساءة إىل كان  عن اململكة  أجنيبٍّ  إبعاد، املتضمن (2)  مارة منطقة عسريإالصادر عن  قد اهتِم

 

 .  12كرمي احملنة، مرجع سابق ص  - 1
 ه .9/11/1428( واتريخ 5999٦) :رقم - 2
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على نتيجة  حقيق معه، وبناءً اخل، فقام أمري املنطقة بتشكيل جلنة للتَّ  مات السعودايت..املعلِّ 
  .املنع من دخول اململكةه ووضعه على قائمة إبعادالتحقيقات تقرََّر 
ة هبذا الشأن، وبعد وعلى األنظمة املعنيَّ  اإلقامةالع الدائرة القضائية على نظام وبعد اطّ 

ه، إبعادر ة خمالفة صادرة عن األجنيب الذي تقرّ مل تقف على أيّ  ،العها على حماضر التحقيقاطّ 
و أامات اهتّ  ةقضى إبدانته يف هذا املوضوع، كما مل تقف على أيَّ  شرعيِّ  ومل تقف على أي حكمٍ 

،  اإلبعادلغاء قرار حينها إرت فقرّ داانت مدونة يف حماضر اللجنة املشكلة إبمارة املنطقة، إ
 على حكم واستندت يف ذلك على أن هذا القرار يف مثل هذه احلاالت ال يكون بناؤه إاّل 

 على دعاوى مل تثبت ىَن ب  ا أن ي ُ م به ومعاقبته عليه، أمّ ا اهتّ شرعي ينص على إدانة األجنيب مب
خمالفة جوهرية لركن   ذلك يعدّ  ، فإنّ هِ ة خمالفة اثبتة حبقِّ ودون وجود أيّ  ،هاد صحتَ يؤكّ  مبستندٍ 
  .  (1) إلغاؤه انً ي َّ عَ ت َ مُ و  ،ا أصبح القرار معيبً ، وإاّل اإلداريمن توفره يف القرار  والذي البدّ  ،السبب

الصادرة  أو أعماهلا عن قرارات جهة اإلدارةابلتعويض  ةاإلداريّ احملاكم  اختصاصعن و 
؛ ماداي  الرايض بتعويض أجنيٍب  ة مبنطقةاإلداري، فقد حكمت احملكمة يف اململكة األجانب حبقّ 

للجوازات، ة التابعة اإلداريجنة صدر حبقه من قبل اللّ  داريٍّ إ على قرارٍ  املبنِّ سجنه بسبب 
والعمل، وقد استُِند يف نظامية سجنه على  اإلقامةدانته مبخالفة نظام إرتحيله بسبب ب قاضيال

 كافيةً   مهلةً  األجنيبح نَ ميُ  إلبعادمن أنه عند األمر اب اإلقامةمن نظام  33 :ما نصت عليه املادة
 خالفَ ا على أهنّ  املراقبةَ  احملكمةُ  تِ رَ سّ قد فَ حتت املراقبة، و وقتها على أن يكون  ،إلهناء عالقاته

 هِ لصاحلِ  التعويضِ  قرار اإلدارة، واستدعى تقريرَ  ا أقام ركن اخلطأ يف حقّ أو احلبس، مّ  ،وقيفالتَّ 
(2)  .  

على مراقبة أعمال اجلهات  -ةاإلداري احملاكم - املظامل ديوانِ  حرصُ  سبقَ  امّ  يظهرُ و 
كان التعويض فيها   واحلكم ابلتعويض عنه مت ،منهااخلطأ ، وإلغاء وقراراهتَا ة يف اململكةاإلداري

 بني املواطن أو األجنيب. دون أدىن تفرقةٍ وكلم ذلك يُؤَتى ويُتقّرُر عن حماِكِمِه ، امستحق  
 

( يف 2/إس/182) :ه ، واملصدق بقرار حمكمة االستئناف اإلدارية رقم1431( لعام 19/د/إ/50) رقم: احلكم االبتدائي - 1
حكم احملكمة اإلدارية ابملدينة املنورة  ؛(٦81  )صه1432ه ، منشور على جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 18/2/1432

ه ، منشور على جمموعة األحكام 7/11/1435( يف 2584/2ه  املؤيد بقرار االستئناف رقم )1435( لعام 3/22/د/إ/47رقم )
 (.  303٦ه  )ص1435واملبادئ اإلدارية لعام 

ه ، 1/7/1435( يف 154/3كمة االستئناف اإلدارية رقم )ه ، واملصدق بقرار حم1434( لعام ٦/د/إ/1٦2احلكم االبتدائي )- 2
حكم احملكمة اإلدارية ابملدينة املنورة رقم  ؛(3210ه  )ص1435منشور على جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 

واملبادئ ه ، منشور على جمموعة األحكام 8/٦/1435( يف 211/3ه  املؤيد بقرار االستئناف رقم )1435( لعام 22/دإ/84/3)
 (.  329٦ه  )ص1435اإلدارية لعام 
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 املبحث الثالث
 حلقوق اخلاصة ابألجانبامحاية اجلهات احلقوقية يف اململكة 

شخص كان، جيب أن ترسل  شكاية ترفع لنا عن طريق الربق والربيد من أيّ  كلّ   "إنّ 
 اأو وزيرً  اكان أمريً   ها دون أي حتريف، وال جيوز أتخريها، وال إخبار املشتكى منه سواءً لنا بنصّ 

سبب من األسباب  ه أخَّر أو أوقف إيصال شكاية أليّ من ثبت أنّ  أو أكرب من ذلك، وأنّ 
على  ا سنبعث من حني آلخر هيئات تفتيش مترّ ارمة، وأننّ ابلعقوابت الصَّ  جيازى يعترب مسؤواًل 

من أمرائنا  ه ينبغي على كل أمريٍ ما ذكران يف أمران هذا، وأنّ  حقيق يف كلّ سائر مراكز الدولة للتّ 
وخيرب  ة بسائر طرق النشر املعتادة، ا هذا على سائر الرعيّ نَ يف سائر أحناء اململكة أن يعلن بيان َ 

، ورفع شكواه إلينا شخصٍ  يل بني أيّ سائر الرعااي أّن اببنا مفتوح لكل ذي مظلمة، وإذا حِ 
 من العقوبة" فسيلقى املظلوم الشّك نصره، وسيلقى الظامل ما يستحقّ 

 املغفور له إبذن هللا -يمة الرصينة من قبل امللك املؤسسكانت هذه الكلمات العظ
، (1) على أرضها وتعزيزها اإلنسانرية اململكة يف محاية حقوق انطالق مسنقطة مبثابة  -تعاىل

 فق مع معطيات كل عصر ومقتضياتهتتّ  اوصورً  ذ أشكااًل قوق تتخّ احلومنذ ذلك التاريخ ومحاية 
الذي -رمحه هللا -لشريفني امللك فهد بن عبد العزيزحت عهد خادم احلرمني ا، وما يتطلبه

على  -رمحه هللا -ه ، وأكد فيه 1412عام للحكم  النظام األساس ابعتمادأصدر أمره الكرمي 
ت املادة السادسة نصّ  وفق ما جاءت به الشريعة االسالمية، حيث اإلنسانمحاية الدولة حلقوق 
 (. ، وفق الشريعة اإلسالمية اإلنسانحتمي الدولة حقوق ) أن   والعشرون منه على

داخَل   املنظم السعودينَ مّ ضَ ية احلقوق، فقد مث توالت بعدها جهود الدولة يف محا
محايُة  -ام بتطبيقهاد التّ حال التقيّ  -من شأهنا واضحةً  صرحيةً  انصوصً  اململكةِ  أنظمةِ عموم 
ة أو غري حكومية تسعى ، دون احلاجة إىل استحداث أجهزة حكوميَّ وتعزيُزها اإلنسانحقوق 

تلك األنظمة نظام القضاء، ونظام ديوان املظامل، ونظام بني ومن ، حلماية احلقوق وتعزيزها
 ،التأمينات االجتماعيةالعمل و اجلزائية والئحته التنفيذية، وأنظمة الصحة والتعليم و  اتجراءاإل

 قوق. احلمحاية تنظيم الواجبات و وغريها من األنظمة واللوائح اليت وجدت ل

 

موقع هيئة حقوق اإلنسان اإللكرتوين الرمسي على العنوان  ؛ه 28/9/1371( يف 3703) :صدرت مبوجب أمره السامي رقم - 1
 sa/HumanRightsInSaudi/Pages/hrs1.aspx-.sa/arhttps://www.hrc.govالتايل: 

https://www.hrc.gov.sa/ar-sa/HumanRightsInSaudi/Pages/hrs1.aspx
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محاية كافة احلقوق واحلرايت وتعزيزها ونشر  حكومة اململكة على  ا منحرصً ذلك، و  ومع كلِّ 
س ، واستكمااًل هم على املطالبة هباوحثّ  ،ثقافتها للعامة وسار  -رمحه هللا تعاىل -ملا بدأه املؤسِّ

فقد ، تنادي به منظمات اجملتمع الدويل وهيئاتِه ومؤسساتهِ  مالِ  مسايرةً عليه أبناؤه من بعده، و 
 ، وقال يفاإلنسانعلى تنظيم اجلمعية الوطنية حلقوق  –هللا رمحه -د بن عبدالعزيزوافق امللك فه

النظام  )وحيث إنّ  سيها:مؤسّ  اخماطبً  -الذي وافق فيه على بدء أعماهلا -أمره السامي الكرمي
الشريعة   وألنّ ؛--ملكة كتاب هللا تعاىل وسنة رسولهدستور امل على أنّ  للحكم نصّ  األساسَ 

 اأمرً  قيام هذه اجلمعية الوطنية يعدّ  اإلسالمية جاءت حبماية احلقوق واحملافظة عليها، فإنّ 
نصب أعينكم يف  وجلّ  متمنني لكم التوفيق والسداد، وأن جتعلوا هللا عزّ -إن شاء هللا  -امناسبً 

 .(1) يه اخلري واملصلحة وهللا حيفظكم(مجيع ما تقومون به من أعمال، والعمل ملا ف
 -رمحه هللا -ني امللك عبد هللا بن عبد العزيزمث تبع ذلك يف عهد خادم احلرمني الشريف

 ( واتريخ207ة مبوجب قرار جملس الوزراء املوقر رقم )احلكوميَّ  اإلنساننشاء هيئة حقوق إ
 ه .  8/8/142٦

على حرص قيادة الدولة واهتمامها البالغ يف مراعاة ومحاية  اأتكيدً  يعدم  ما سبق وكلّ 
ن يشاركه الوجود عودي وغريه مّ ، ونشر ثقافتها بني أطياف اجملتمع السّ وتعزيزها اإلنسانحقوق 

 على أرض اململكة. 
جهة من سم منها اب ُعنِوَن كل  ، ثالثةٍ  قد جرى تقسيم هذا املبحث إىل مطالبلو 

ات إجراءها، واحلّث على عدم املساس هبا، ومراقبة وتعزيزِ  احلقوقتُعىَن حبماية  اجلهات اليت
من التمّتع هبا على الوجه الذي  -ظاميو مركزه النِّ أكان ِجنسه أو لونه   أاي  - اإلنسانمتكني 

ة معنية أنظمة ومعاهدات ومبادئ دوليَّ ارتضته أحكام الشريعة اإلسالمية، وما توافق معها من 
، وكانت املطالب الثالثة على النحو اة أيضً احملليَّ  اململكة ت عليه أنظمةهبذا اجلانب، وما نصّ 

 : يتاآل
اجلنائية  اتجراءاإلنشأهتا وأهدافها واختصاصاهتا، ودورها يف محاية  اإلنسانهيئة حقوق  .1

 فاع عن حقوقهم. ا يف الدِّ ململكة، وجمهوداهتابِ قة ابألجانب املتعلِّ 
نشأهتا وأهدافها واختصاصاهتا، ودورها يف محاية حقوق  اإلنسانة حلقوق ة الوطنيَّ اجلمعيَّ  .2

 ، ومنجزاهتا يف الدفاع عنها.األجانب

 

 ه .18/1/1425( واتريخ 24/2) :األمر الّسامي الكرمي رقم - 1
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ة لرعاية السجناء وأسرهم نشأهتا وأهدافها واختصاصاهتا، ودورها يف رعاية اللجنة الوطنيَّ  .3
السجناء األجانب يف اململكة، وإسهاماهتا يف تقدمي الرعاية للسجناء من هذه الفئة وذويهم 

 قامتهم يف اململكة. إإن كانوا متواجدين معهم عند 
جناء ة لرعاية السم وطنيَّ احلديث عن اللجنة ال -ويف مطلبه األخري -املبحثن وقد تضمّ 

هات اليت ا من اجلِ ة؛ على اعتبار أهنّ ابلرغم من ختصيصه للحديث عن اجلهات احلقوقيَّ  ،وذويهم
ا ا استوجب احلديث عمّ جناء األجانب وذويهم، مّ يصعب إغفال اجلهود اليت تقدمها للسم 

 وتقوم به جتاههم.  هُ مُ دِّ قَ ت ُ 
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 املطلب األول
 اإلنسانهيئة حقوق 

احلديث عن نشأة هذا اجلهاز، وعن أهدافه اليت أنشئ ألجلها، يف هذا املطلب سيتّم 
يف محاية اإلجراءات اجلنائية املتعّلقة  هدور  واستعراضواختصاصاته اليت رمست له، مث سيتم حبث 

  من معينها.األخري حتديًدا اليت هنل  يف اململكة، ومنجزاته وأرقامه ألجنيباب
 :نشأة اهليئة وأهدافها واختصاصاتا: الفرع األول

الستحداِث تنظيٍم ينشُأ عن طريقِه جهاز  حكومي  يُعىَن -ُل مشروٍع نظاميٍ وّ أأُِعدَّ 
ة ُشّكَلت ابألمر من قبل جلنة وزاريَّ  -ونشِر ثقافتها يف اململكة وتعزيزِها، اإلنسانحبمايِة حقوِق 

ه ، اليت صدر عنها احملضر الذي رفعه  4/1419/ 20( واتريخ 5135) :السامي الكرمي رقم 
ه ، إىل 4/5/1425س( واتريخ 2/ 35/4/25100) :ته رقمة آنذاك مبوجب برقيّ وزير الداخليَّ 

وصدر يف حقه حمضر اهليئة  ،ت دراسته عن طريق هيئة اخلرباء ابجمللسأمانة جملس الوزراء، فتمّ 
إىل مقام جملس  كامل أوراق املعاملة  تيلَ حِ أُ  ومن مثّ ه ، 24/11/1425اتريخ ( و 428) :رقم

فصدر   ه ،1/5/142٦/ب( يف 1٦554) :لس رقماجملديوان رائسة  الوزراء مبوجب خطاب
ه ، القاضي مبوافقته على 8/8/142٦( واتريخ 207) :رقم ربشأهنا قرار رئيس اجمللس املوقّ 

هتدف برئيس جملس الوزراء، و  ( ترتبط مباشرةً اإلنسانة ابسم )هيئة حقوق حكوميَّ هيئة  نشاءإ
الدولية يف مجيع اجملاالت، ونشر   اإلنسانوتعزيزها وفًقا ملعايري حقوق  اإلنسانإىل محاية حقوق 

  وابعتبار أهنا ،ةك يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالميَّ الوعي هبا واإلسهام يف ضمان تطبيق ذل
، على أن اإلنسانق مبسائل حقوق إبداء الرأي واملشورة فيما يتعلّ وحدها يف ة اجلهة املختصَّ 

هامها اليت أنشئت من أجلها مل تهامارس عند  ةالتام ة يَّ ة واالستقاللة االعتباريَّ ع ابلشخصيَّ تتمتّ 
  عليها يف تنظيمها. صَّ نُ يت وال

هذا امللك سلمان بن عبد العزيز،  -حفظه هللا -عهد خادم احلرمني الشريفنيويف 
ة دت على أحقيّ اليت راعت احلقوق وأكّ  املتتابعة احملمودة،ات اهر املثقل ابملستجدّ العهد الزّ 

القاضي ه ، 5/٦/1437( واتريخ 237) :رقميف مارستها، صدر قرار جملس الوزراء  العموم
إحالل كلمة ، و بتعديل تنظيم اهليئة، لتصبح مرتبطة مبقام خادم احلرمني الشريفني مباشرةً 

فأخذت اهليئة بعد هذا اهليئة،  )امللك( حمل عبارة )رئيس جملس الوزراء( أينما وردت يف تنظيم
  آخر يف رعاية الدولة واهتمامها هبا، وحرصها على تقويتها وتعزيز أنشطتها، وحثّ  القرار منحىًن 
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ة القليلة اليت حظيت هات احلكوميَّ ا من اجلِ عاون معها، ابعتبار أهنّ كافة أجهزة الدولة على التَّ 
 . (1) ابالرتباط املباشر أبعلى سلطات الدولة

على أن "جملس  هااملادة )اخلامسة( من تنظيم ، فقد نّصتهيئةلاملهام األساس لمن و 
زمة خذ مجيع السبل الاّل اهليئة هو السلطة املهيمنة على شؤون اهليئة وتصريف أمورها، ويتّ 

 لتحقيق أغراضها يف حدود هذا التنظيم، ومنها ما أييت:
لق حبقوق ة، لألنظمة واللوائح السارية فيما يتعة املعنيَّ د من تنفيذ اجلهات احلكوميَّ التأكّ  .1

 ، والكشف عن التجاوزات املخالفة لألنظمة املعمول هبا يف اململكة واليت تشكلّ اإلنسان
 زمة يف الشأن.النظامية الاّل  اتجراءاإلاذ ، واختّ اإلنسانحلقوق  اانتهاكً 

 ،، ومراجعة األنظمة القائمةاإلنسانقة حبقوق أي يف مشروعات األنظمة املتعلّ إبداء الرّ  .2
 ة.ات النظاميَّ جراءلإل اواقرتاح تعديلها وفقً 

اليت  اإلنسانة حلقوق ة لتطبيق ما خيصها من الصكوك الدوليَّ متابعة اجلهات احلكوميَّ  .3
 زمة لتنفيذها.الاّل  اتجراءاإلد من اختاذ تلك اجلهات انضمت إليها اململكة، والتأكّ 

ق ابنضمام اململكة إليها، ، فيما يتعلّ اإلنسانة حبقوق ة اخلاصّ وليَّ أي يف الصكوك الدّ إبداء الرّ  .4
 أو األحكام الواردة فيها.

، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس اهليئة اإلنسانقة حبقوق املوافقة على تقارير اململكة املتعلّ  .5
 إىل امللك.

من جهة االختصاص، ورفع تقارير  دون إذنٍ  وقتٍ  جون ودور التوقيف يف أيّ زايرة السم  .٦
 عنها إىل امللك.

ة النظاميّ  اتجراءاإلاذ حقق من صحتها، واختّ والتّ  ،اإلنسانقة حبقوق ي الشكاوى املتعلّ تلقّ  .7
 يف شأهنا.

، واقرتاح سبل العمل على نشر ثقافة اإلنسانياسة العامة لتنمية الوعي حبقوق وضع السّ  .8
ة ابلتعليم واألجهزة املختصّ وعية هبا، وذلك من خالل املؤسسات والتّ  اإلنسانحقوق 

 والتدريب واإلعالم وغريها. 
 شرات واجملالت واملطبوعات املتصلة أبهداف اهليئة واختصاصاهتا.املوافقة على إصدار النَّ  .9

 

الباحة اليت تقوم بتغطية أعماهلا فرع اهليئة  - 1أصبحت ُكلم مناطق اململكة مغطاة بفروع اهليئة ومكاتبها، عدا منطقتني:  - 1
ومنطقة جنران أيضا، ويقوم فرع اهليئة مبنطقة جازان بتغطية أعماهلا  - 2املسافة بني املنطقتني. مبنطقة مكة املكرمة ابعتبار قرب 

 االعتبار السابق. نفسل



 ~354  ~ 
 

سات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة يف مات واملؤسَّ التعاون مع اجلمعيات واملنظَّ  .10
 يئة وتنمية عالقاهتا.ق أهداف اهلمبا حيقّ  اإلنسانجمال حقوق 

، اإلنساناملوافقة على عقد املؤمترات والندوات الداخلية والدولية يف مسائل حقوق  .11
 ة يف هذا الشأن.ات النظاميَّ جراءلإل اواملشاركة فيها، وفقً 

 .اإلنسانق مبسائل حقوق عاوى والرد عليها فيما يتعلّ املوافقة على إقامة الدَّ  .12
تندرج حتت أحد  -وحبسب طبيعتها -املهام جيد أن كّل واحدٍة منهاه ل يف هذواملتأمّ 

نت منها األهداف الرئيسة  ية )محاية، تعزيز، تعاون، نشر( وهي العناصر اليت تكوّ تالعناصر اآل
 .(1) للهيئة

وتعزيزها ونشر الثقافة   اإلنسانمن اإلدارات املعنية حبماية حقوق  ااهليئة عددً  تضمّ و 
مات والعالقات واإلدارة العامة للمنظّ اإلدارة العامة للشؤون القانونية،  هامن أمهّ املتعلقة هبا، 

عالم،  ومركز النشر واإلة للشكاوى، حقيق، واإلدارة العامَّ ة للمتابعة والتَّ واإلدارة العامَّ ة، الدوليَّ 
 ية: تِ اآل مَّاتهِ منها ابملُ  وتقوم كل  

 اإلدارة العامة للشؤون القانونية:   .1

راسات تقدمي الدِّ ، و اإلنسانمسائل حقوق  ة يفرعية والنظاميَّ تقدمي االستشارات الشَّ 
جملس اهليئة أو رئيسها، واإلسهام يف إعداد تقارير اململكة الدورية  من ل إليها اا حيملالنظامية 

على الدعاوى يف  ود، وإعداد الرداإلنسانقوق املعنية حباملرتتبة على انضمامها للصكوك الدولية 
 أو إقامتها. اإلنسانمسائل حقوق 

 ة:اإلدارة العامة للمنظمات والعالقات الدوليَّ  .2
ة، وغري  ، احلكوميَّ اإلنسانة مبسائل حقوق ة املختصَّ التنسيق مع املنظمات الدوليَّ 

ض حقوقهم لالنتهاك السعوديني الذين تتعرّ ة بذلك، ومتابعة قضااي ة، واملؤسسات املعنيَّ احلكوميَّ 
 خارج اململكة.  

 

 
 

 .  حقوق اإلنسان املادة األوىل من تنظيم هيئة - 1
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 كاوى:اإلدارة العامة للشَّ  .3

سات واملنظمات وغريها، يف مسائل حقوق استقبال الشكاوى من األفراد واملؤسّ 
ملتابعتها والعمل قدر  إلحالتها إىل اإلدارة املعنية يف اهليئة امتهيدً  ؛ق من صحتها، والتحقّ اإلنسان

 . نسيق والبحث مع جهة االختصاص األصيل ابلنظر فيهاابلتّ  ، وذلكاإلمكان على معاجلتها

 حقيق:اإلدارة العامة للمتابعة والتَّ   .4
وفَق ما وقيف، جون ودور التَّ ها، وزايرة السم شكوى حت الوصول إىل حلّ  ةِ متابعة أيَّ 

ب التحقيق حقيق فيما يتطلّ ، والتَّ ةختصَّ هة املُ اجلمن  ره جملس اهليئة يف اخلصوص دون إذنٍ يقدّ 
  ها.، ورفع النتائج إىل جملساإلنسانيف مسائل حقوق  فيه من خمالفاتٍ 

 عالم: شر واإلمركز النَّ  .5

ة نشر ثقافة حقوق مهام اهليئة على أرض الواقع، أال وهي مهمّ  ترمجة إحدى أهمّ 
يف اململكة، حيث يقوم إبعداد الربامج واألنشطة ذات الطابع احلقوقي، وطباعة  اإلنسان

لكرتونية وعرضها على مواقع وسائل املنشورات الورقية التثقيفية ونشرها، وتصميم املنشورات اإل
 بعة للهيئة.   التواصل االجتماعي الرمسية التا

 :قة ابألجانبائية املتعلّ ناجل اتجراءاإلدور اهليئة يف محاية : الفرع الثاين
 من أهّم اختصاصات اهليئةمن تنظيم اهليئة أوضحت أّن  5: املادةّن إ سبق القول:

ها د من تنفيذ اجلهات احلكومية املعنية لألنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق حبقوق التأكّ  ،ومهامِّ
ألنظمة املعمول هبا يف اململكة واليت تشكل ا، والكشف عن التجاوزات املخالفة اإلنسان

 .هِ زمة فيالنظامية الاّل  اتجراءاإلاذ ، واختّ للشَّأن اانتهاكً 

 دون إذنٍ و  ،وقت زايرة السجون ودور التوقيف يف أيّ من مهامها  أنّ  ابيّ َنت أيضً كما 
ي الشكاوى املتعلقة ابنتهاك حقوق من جهة االختصاص، ورفع تقارير عنها إىل امللك، وتلقّ 

 ة يف شأهنا.النظاميّ  اتجراءاإلاذ ق من صحتها، واختّ والتحقّ  اإلنسان

مارستها  ةِ م السعودي للهيئَ املنظّ  سندبط بني هذه املهام واالختصاصات اليت أوعند الرّ 
أو األجنيب  ،املواطن ة حبقّ اجلنائيَّ  اتجراءاإلسن سري حل تهاوتطبيقها، وبني أثر ذلك يف محاي

ة يف اهليئة للجهات ل يف مراقبة اإلدارات املعنيَّ يتمثّ  اوثيقً  ا، جندها ترتبط ارتباطً سواءٍ  على حدٍّ 
ألنظمة واللوائح والتعليمات املتعلقة اعند تطبيقها  -منها ةالضبطيَّ ال سيما اجلهات - احلكوميَّة
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ة ة احملليَّ صوص النظاميم ة، ومدى توافق الواقع الفعلي املعمول به مع النم ائيَّ ناجل اتجراءإلاب
 . ةات جنائيَّ إجراءه حبقّ  ذُ خَ تَّ السارية، والصكوك الدولية املعنية حبقوق وضماانت من ت ُ 

جون ودور ة املفاجئة للسّ ة التفقديّ الزايرات امليدانيّ عن طريق  املراقبةوتكون هذه 
ابعتبارها من أكثر   ؛ومقاّرها وغريها من أماكن االحتجاز يف اململكة (1) يواءودور اإل ،التوقيف

 ها.زالئِ نُ  حبقّ  األماكن اليت ميكن وقوع انتهاكاتٍ 
لزايرة، اب املستهدفةمع اجلهة  سبقٍ تنسيق مُ  دون أيّ  مفاجئةٍ  بطريقةٍ  تتمّ  هذه الزايراتو 

والوقوف على ما هبا من ملحوظات تها، ومراقب ،لدخول إىل أماكن االحتجازلا ودون أخذ إذهن
لعرضها على أعلى سلطات  ازمة بشأهنا، متهيدً عداد التقارير الاّل إات إجراءورصدها واستكمال 

 . (2) اهليئةولة )امللك( عن طريق جملس الد
التفاصيل  وتشتمل تقارير الفرق املعنية ابلزايرات امليدانية املفاجئة ابهليئة، على أدقّ 

ن فيها العدد يدوّ فيواء االجتماعي، قة ابلسجون ودور التوقيف ودور اإلواملعلومات املتعلّ 
ة ملقر االحتجاز، ومدى توافقه مع الطاقة االستيعابي ،زالء املتواجدين وقت الزايرةاإلمجايل للنّ 
ومدى توافقها مع القواعد الدولية والوطنية  ،ت وموجودات مكان الزايرةى إمكاانَ علوالوقوف 

عاشة املقدمة إلعامل مع املوقوفني والسجناء، والوقوف على خدمات ااألدىن للتَّ  قة ابحلدّ املتعلّ 
هلم، وعلى األماكن املخصصة لتواصلهم مع عائالهتم واألماكن املخصصة للزايرة داخل مقر 

 التوقيف أو السجن. 

فة ابلزايرات مبقابلة السجناء واملوقوفني، واالستماع كما تقوم الفرق امليدانية املكلّ 
 اتجراءاإلة صحتها ودقّ لتظلماهتم واالطالع على ملفاهتم وقضاايهم ومراجعتها؛ للتأكد من 

، ومعاجلة ما أمكن معاجلته يف حينه، خذة بشأهنا ومدى توافقها مع األنظمة ذات الصلةاملتّ 
  مبعاجلته عند عرض تقرير توصيةلل اورصد وتدوين ما خرج منها عن اختصاصات اهليئة متهيدً 

ملعنية بتالفيها هات اسجون ودور توقيف اململكة على مقام امللك، بطلب النظر يف توجيه اجل
   . (3) ومعاجلتها

 

دور االيواء يقصد هبا: دور توقيف الوافدين من خمالفي أنظمة اإلقامة والعمل، ودور املالحظة االجتماعية املعنية بتوقيف  - 1
 األحداث، ودور رعاية الفتيات وغريها. 

 من تنظيم اهليئة.  11والفقرة )د( من املادة:  5( من املادة: ٦الفقرة ) - 2
ه ، الذي ت التأكيد فيه على كافة األجهزة احلكومية يف اململكة على 12/7/1437( يف 33512) :األمر السامي الكرمي رقم - 3

 :ضرورة تزويد اهليئة مبا تطلبه من معلومات وبياانت بغرض رصد حاِل حقوق اإلنسان يف اململكة، واألمر امللكي الكرمي رقم
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ألنظمة واللوائح والتعليمات اتطبيق األجهزة املعنية راقبة مب اأيضً  اهليئة ومن صور قيام
أو يف اململكة، م به املواطن أو األجنيب ا يتقدّ مل استقباهلا وتلقيها ،ةائيَّ ناجل اتجراءإلقة اباملتعلّ 

 ،جهازٍ  أيّ  -ق ابنتهاكوتظلمات تتعلّ وبالغات مات، من شكاوى غريمها من املؤسسات واملنظَّ 
اليت حتميها  األساسماانت أو الضّ  ،من احلقوق حلقٍّ  -حكومية أو غريِ  ،ةٍ حكوميّ  سةٍ أو مؤسّ 
تقوم اإلدارة املختصة و ، غ أو املشتكياملبلّ  ة حبقّ ات جنائيَّ إجراءرة حال قيام واملقرّ  األنظمة
ه ، وحثّ (1)ق منها والتحقيق مع املتسبب فيهاة الواقعة والتحقّ ابلبحث عن مدى صحّ حينها 

  قضاء إن استدعى األمر ذلكأمام ال دعوتهعلى تدارك واقعة االنتهاك وتصحيحها ومعاجلتها، و 

(2) . 

 : (3) آليتل اوفقً  ات متابعة الشكوى لدى اهليئةإجراء كونوت
واقعة االنتهاك، ة صحّ ق من للتحقّ  ؛يف حقِّهااجلهة املشتكى ل مثّ مع  املباشرالتواصل  .1

 .  ، ومطالبته مبا يثبت تصحيح ذلكتداركها ومعاجلتها إن ثبتتعلى  واحلثّ واملطالبة 
ى به؛ هبدف التحقق من صحة وقوعه، عَ دّ الزايرة امليدانية واالنتقال ملكان وقوع االنتهاك املُ  .2

 ظامية. والعمل على معاجلته وتصحيحه ابلطرق واألساليب النِّ 
أو بطلب معاجلة امللحوظات  ة،دفاإلحقق وابطلب التَّ  يف حقِّهاالكتابة للجهة املشتكى  .3

لتاليف واقعة  ؛شرافية عليهاالكتابة للجهة اإل وإن استدعى األمر تتمّ  املرصودة بشأهنا،
  ال ثبوهتا. وتصحيحها ح ،كوىالشَّ  حملِّ االنتهاك 

على إبداء رأيها يف مشروعات األنظمة  - (4) ملا هلا من اختصاصٍ  اوفقً  -اهليئة ملوتع
اليت مل تَر النور بعد، كما تقوم مبراجعة األنظمة القائمة واقرتاح تعديلها  اإلنساناملتعلقة حبقوق 

 ة. ات النظاميَّ جراءلإل اوفقً 

دته من ضرورة ة، ما أكّ اجلنائيَّ  اتجراءإلق ابمن أبرز مقرتحات اهليئة فيما يتعلّ  ولعلّ 
ار بعد انتهاء فرتة الدّ يف  -اتواطنات واألجنبيَّ املُ  -يافة االجتماعيةعدم بقاء نزيالت دور الضِّ 

 

 :هذه الدراسةمن ر ظَ ئة، يُناجلنائية اليت أوصت هبا اهليه  الذي حث على التقيد بعدد من اإلجراءات 29/2/1440( يف 11319)
 .  340ص وَ  18٦ص
 من تنظيم اهليئة. 11الفقرة )ج( من املادة:  - 1
 من تنظيم اهليئة. 5( من املادة: 15الفقرة ) - 2
( يف 3٦وهذا ما رمسته الالئحة التنظيمية إلجراءات الشكاوى والبالغات الصادرة بقرار جملس هيئة حقوق اإلنسان رقم ) - 3
 ه  واليت ألزم املختصون مبعاجلة الشكاوى الواردة للهيئة ابلتقيد مبا جاءت به نصوصها.     3/9/1438
 من تنظيم اهليئة.  5( من املادة: 2الفقرة ) - 4
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ة تنظم عمل الدور، كان ذلك بعد أن  داخليَّ  حةٍ الئِ  دت على ضرورة إجيادِ ، كما شدّ اهتنّ كوميَّ حمَ 
من  ايافة االجتماعية للفتيات عددً يئة خالل جوالهتا التفقدية على دور الضِّ رصدت اهلَ 

 . (1) ء فرتات حَمكوميَّتاهنلرغم من انتهااملالحظات، متثلت يف بقاء بعض الفتيات يف الدور اب
ة يف اململكة، ما يصدر عن مركز ائيَّ ناجل اتجراءاإليئة يف محاية ر اهلَ ادو مجلة أ لَ شكّ  اوِمَّ 

يف  اإلنسان بنشر ثقافة حقوق عىَن تُ  وامعلى الدّ  ةٍ لكرتونيّ إو  ةٍ ورقيّ  عالم من منشوراتٍ شر واإل النَّ 
أو  ،رة لصاحل املتهم املوقوفماانت املقرّ احلقوق والضّ على أبرز بعضها حتتوي و ، (2) اململكة

يصاهلا إىل إجنليزية، هبدف غتني العربية واإل ابللّ  ومنشورةٍ  احملكوم عليه بعقوبة السجن، مطبوعةٍ 
 من الناس.  مكنةٍ  أكرب شرحيةٍ 

أماكن التوقيف  ستحسن أن تقوم اهليئة بتزويد القائمني على إدارةمن املُ  ولعلّ 
اليت غات ، على أن تكون مطبوعة أبكثر اللّ ةاحلقوقيَّ  مبثل هذه املنشورات وحراستها واالحتجاز

صل إىل علمهم ويعرفوا ما كفلته األنظمة حت ي يتواجد انطقوها من األجانب يف اململكة؛
للهيئة مكاتب  نوا من مارستها واملطالبة هبا، ال سيما وأنّ السعودية هلم من حقوق، ويتمكّ 

 ،داخل سجون األجانب يف اململكة، ما يسهل عملية نشر تلك املنشورات واملطبوعات ئمةً دا
 يصاهلا للموقوفني األجانب. إو 

 فإنَُّه جَيُب احلَديثُ  ،(3) اوابحلديث عن اهليئة ودورها يف محاية حقوق األجانب حتديدً 
تشكيلها يف اهليئة مبوجب الفقرة الثانية من  اليت تّ  ار ابألشخاصجلنة مكافحة جرائم االجتِّ  عن

جنة يف اللّ  ت على أن تضمّ ه ، واليت نصّ 20/7/1430( يف 244) :قرار جملس الوزراء رقم
ة، ووزارة ووزارة الداخليَّ  ،اإلنسانتية: هيئة حقوق هات اآللني عن كل من اجلِ عضويتها مثّ 

العامة، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، ووزارة الثقافة، ووزارة ة، ووزارة العدل، والنيابة اخلارجيَّ 
 عالم. اإل

 

م، بعنوان )هيئة حقوق اإلنسان: جيب عدم بقاء النزيالت يف 18/12/2019خلرب املنشور على املوقع الرمسي للهيئة بتاريخ ا- 1
 دور الضيافة االجتماعية بعد انتهاء فرتة حمكوميتهن( على العنوان التايل:

sa/News/Pages/news704.aspx-www.hrc.gov.sa/ar/https:/  . 
ه  املوجهة ملعايل رئيس هيئة حقوق اإلنسان، املتضمنة 24/10/1430/ م ب( يف 8٦28) :برقية رئيس جملس الوزراء رقم- 2

 موافقة اجمللس على )برانمج نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف اململكة(.  
( املعنونة ب  3٦كثر هتديدا حول العامل ِبطر وقوع جرمية اجتار حبقه، )صحيفة الوقائع رقم: ال سيما وأن األجنيب هو فعليا األ - 3

ار ابألشخاص" الصادرة عن مكتب املفوض السامي مبفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بنيويورك  "حقوق اإلنسان واالجتِّ
 ،1طالرايض،  ،ألمحد لطفي مرعي، دار الكتاب اجلامعي اسرتاتيجية مكافحة جرائم االجتار ابلبشر ؛8م، ص2014وجنيف لعام 

 .    134ه ، ص1437

https://www.hrc.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news704.aspx
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 :(1) تيةملهام اآلجنة اباللّ  وختتصّ 

 خاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.ار ابألش  متابعة أوضاع ضحااي االجتّ  .1
ف على وسائل التعرّ املختصني حااي وتدريب وضع سياسة حتّث على البحث عن الضَّ  .2

 .يهمعل
ة إلعادة اجملن عليه إىل موطنه األصلي يف الدولة اليت ينتمي نسيق مع السلطات املختصّ التّ  .3

 مت طلب ذلك.  ،أخرى دولةٍ  ةته، أو إىل مكان إقامته يف أيَّ إليها جبنسيَّ 
ة مبا ظاميَّ أوضاعه النِّ  صحيحوت، يف اململكة -(2)  اإن كان أجنبي   -التوصية إببقاء اجملن عليه .4

ميكِّنه من العمل إذا اقتضى األمر ذلك، وختضع تلك التوصية عند اعتمادها للمراجعة 
 أقصى. كحدٍّ   سنةٍ  نفسها كلّ  اتجراءإلاب

ة ملنع ة واالقتصاديَّ حوث واملعلومات واحلمالت اإلعالمية واملبادرات االجتماعيَّ إعداد البُ  .5
 .(3) ار ابألشخاص ومكافحتهاالجتّ 

 ار ابألشخاص. املعلومات واإلحصاءات املتعلقة جبرائم االجتّ  جلمعولة أجهزة الدَّ نسيق مع التَّ  .٦
 اإلقامةة ابهليئة عند انتقاهلا لدور إيواء خمالفي أنظمة ايرات امليدانيّ كما تقوم فرق الزّ 

  حبقهم ومدى وجود مؤشرات توحي بوقوع جرائم اجّتارٍ والعمل من األجانب، بدراسة أحواهلم 

لإلفادة عن  ؛وقيفة إبدارة التَّ نسيق مع اجلهة املعنيّ التّ  رات يتمّ تلك املؤشِّ  ت  دَ جِ ويف حال وُ ، (4)
ار ابألشخاص، ة اليت نّص عليها نظام مكافحة جرائم االجتِّ ظاميِّ النِّ  اتجراءإلمدى قيامها اب

 ها على إتياهنا يف حينه حال عدم القيام هبا.وحثّ 
 

 ه 20/7/1430( يف 244) :الفقرة الثالثة من قرار جملس الوزراء رقم - 1
 من نظام مكافحة جرائم االجتار ابألشخاص. 15 :من املادة 7 :الفقرة - 2
جراءات يف مالحقة اإلعالانت املخالفة يف الصحف ووسائل اإلعالم ومن ذلك: ما أكدته اهليئة من أهنا اختذت عدًدا من اإل - 3

اإللكرتونية ومواقع وسائل التواصل االجتماعي من قبل أفراٍد، أو جهات غري مصرح هلا ، تروج إلعالانت خمالفة عن بيع وأتجري 
األمنية والرقابية واالجتماعية اليت وتنازل عن خدمات العاملني والعامالت، حيث جيري التنسيق والتعاون بني عدد من اجلهات 

تتضافر جهودها من أجل التحقيق بشكل شفاف ومقابلة العمالة املعلن عن أتجريها أو التنازل عنها وتطبيق املعايري اخلاصة 
ذا الشأن: يف ه يُنظَرمبؤشرات االجتار ابألشخاص وإحالة املخالفني من األفراد واملؤسسات إىل اجلهات القضائية الختاذ الالزم، 

 م على العنوان:11/11/2019اخلرب املنشور على موقع اهليئة الرمسي يف 
sa/News/Pages/news633.aspx-https://hrc.gov.sa/ar 

حبيث يقوم فريق الّزايرة أبخذ معلومات األجنيب األساس كاملة، وتوجيه عدد من األسئلة املتخصصة واملوضوعة من قبل اجلهة  - 4
املختصة ابهليئة، واليت من شأهنا أن تبني لفريق الزايرة مدى تعرض األجنيب املاثل أمامها جلرمية اجتار من عدمه، وقد صدر عن معايل 

ه  املبلغ لكافة فروع اهليئة ابململكة مبوجب تعميم 23/2/1441( يف 978) :اإلنسان يف هذا الشأن تعميمه رقمرئيس هيئة حقوق 
ه ، املتضمن توجيهات معاليه بزايرة الفروع لدور إيواء خمالفي 25/2/1441( يف 1030) :اإلدارة العامة للمتابعة والتحقيق رقم

 ابلنتائج لإلدارة املختصة.    أنظمة اإلقامة والعمل بشكل مستمر، والرفع 

https://hrc.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news633.aspx
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هليئة حقوق  م السعوديّ الدور الكبري الذي أواله املنظّ ا ما سبق يظهر جلي   ومن كلّ 
بداء الرأي يف مشروعات إيف شأن محاية احلقوق وتعزيزها، والعمل على نشر ثقافتها، و  اإلنسان

 ما استجدّ ومدى توافقها مع  ،ارية، وإعادة دراسة األنظمة السّ (1) قة هبااألنظمة اجلديدة املتعلّ 
 . (2) ويلالدّ  يِ على الصعيدين احمللّ  ومتسارعةٍ  كبريةٍ   ةٍ ت حقوقيّ من قرارات وخطواٍ 

به اهليئة يف محاية احلقوق والضماانت اليت تنشأ  الذي تقومُ  ا سبق الدورُ  مّ كما يتبنّي 
ابألجانب  اكان منها متعلقً ة، ال سيما ما  اجلنائيَّ  اتجراءاإلحظة األوىل لبدء مراحل منذ اللّ 

 . على وجه اخلصوص

احلرص على جلانب  إغفال    يكون للحديث عن تلك األدوار وإبرازهاعلى أمل أاّل 
آاثُرها احلميدُة  سم متاليت  وأبعمومها، ة م يف مجيع اجملاالت احلقوقيَّ املثابرة والعمل على التقدّ 

 نيسائح إىل أرض اململكة ميف قدومه اكبريً   اذلك حمفزً  ، ليكونَ َب على وجِه اخلصوصنااألج
إن  مهنابدأو أب ينمستثمر  واإن كان ماهلو مأب -لأليدي الوطنية  نيومعاون نيلأو مكمّ  ،ينأو زائر 
 للمملكة م حنو الرؤى واألهداف الطموحةيف دفع عجلة التنمية والتقدّ  -نيعامل قدموا

 م.   2030

 : جمهودات اهليئة يف الدفاع عن حقوق األجانب: الفرع الثالث
 اإلنسانعند محايتها وتعزيزها حلقوق  -يف اململكة اإلنساننظرة هيئة حقوق  فإنّ  بدايةً 

نساٍن ال أكثر، فال فرق  إد على كونه جمرّ  مقتصرة   للمستفيد من خدماهتا، نظرة   -ونشرها هلا
بني من حيمل  املواطن واألجنيب، بل وال فرق لديها حتّ زه بني مه اهليئة وحتميه وتعزّ فيما تقدّ 

ع على أرض متّ هم التَّ ومن حقّ  ، فجميعهم بشر  (3) وبني من ال حيملها ،تهة تثبت هويّ رمسيّ  اأوراقً 
دة ، وجاءت األنظمة من بعدها مؤكِّ هتا الشريعة ابتداءً ة اليت أقرّ يّ اإلنساناململكة بسائر احلقوق 

 ع هبا.   واحملافظة على أدىن درجات التمتّ ، وعلى ضرورة حراستها ،عليها
ظرة هي اليت جيب أن تسعى مجيع املؤسسات واهليئات واملنظمات احلقوقية وهذه النّ 

بسبب لون أو عرق أو دين  نسان وآخرإ ة لإلبصار هبا، دون متييز أو تفرقة بني الدولية والوطنيَّ 
 

شاركت اهليئة يف نظام األحداث، ونظام مكافحة التحرش ونظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي )اإليدز(، تقرير اهليئة  - 1
 منشور على املوقع الرمسي للهيئة.  ، 53صه ( 1440-1439م )2018السنوي لعام 

 كافحة جرائم اإلرهاب ومتويله. شاركت اهليئة يف مراجعة نظام اإلجراءات اجلزائية ومشروع حتديث نظام م - 2
أكدت املادة الثانية من الالئحة التَّنظيمية إلجراءات الشكاوى والبالغات يف اهليئة على جواز تقدمي الشكوى، أو البالغ، أو  - 3

 .    اطلب االستشارة من أي شخص طبيعّي، أو اعتباري أو من ميثلهما شرعً 
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 ؛دة دون البقيةأو جمتمعات حمدّ  ،ة دون أخرى على فئاتٍ ند لقضااي معيّ ، ودون تصيّ أو مذهب
من  شكلٍ  صل حبماية احلقوق أبيّ ال تتّ سياسية غري نبيلة، أو لدسائس شخصية ألهداف 
 د الضغط واملساومة ابسم محاية احلقوق. ، بل اهلدف منها جمرّ األشكال

نصاف كان اإل  وملاوملا كانت هذه هي حقيقة نظرة اهليئة للقضااي احلقوقية يف اململكة، 
كانت املخرجات   واملعاجلة واملكاشفة منهاجها منذ تبنيها للقضااي احلقوقية ابسم الدولة ،ديدهنا

 ،على صدق عملها ومسو أهدافها شاهدٍ  تكذيبها، خريُ  ة اليت ال ميكن ألحدٍ والنتائج الرقميَّ 
 : يتمن أبرزها يف شان محاية حقوق األجانب على أرض اململكة ما أي ولعلّ 

( شكوى، كانت منها 272٦)م عدد 2018 :هليئة يف عاماإلدارة املختصة ابستقبلت ا .1
استقباله  ( من إمجايل ما تّ % 40.79األجانب، أي مبعدل )مة من ( شكوى مقدَّ 1112)

اليت هي   -ةمن شكاوى لدى اهليئة، كما كان نصيب الشكاوى املتعلقة ابلعدالة اجلنائيَّ 
ق كاوى اليت كانت تتعلّ ( من إمجايل الشَّ % 21.83) -يف هذه الدراسة البحث موضع 

 .   (1) مبواضيع أخرى
ململكة، ما ( زايرة للسجون ودور التوقيف يف ا1438قامت اإلدارة املختصة ابهليئة بعدد ) .2

( زايرة للسجون 338على شكوى أو بالغ، وبواقع عدد ) ةٍ مبنيّ  ة، وزايرةٍ تفقديّ  بني زايرةٍ 
( زايرة للسجون التابعة للمباحث 4٦1وقيف، وعدد )( زايرة لدور التَّ 581ة، وعدد )العامَّ 

املالحظة ( زايرة لدور 44( زايرة ملؤسسة رعاية الفتيات، وعدد )14العامة، وعدد )
 . (2) االجتماعية

وقيف لدور التَّ  ةٍ أسبوعيّ  كما تقوم إدارات املتابعة والتحقيق بفروع اهليئة بزايراتٍ 
والعمل وأمن احلدود، هبدف مراقبة سالمة   اإلقامةصة لألجانب من خمالفي أنظمة املخصّ 
، وهبدف متابعة ومراجعة من قبل اجلهات املختصة ات ضبطهم والتحقيق معهمإجراء

 ابعة للجوازات بكلّ ة التّ اإلداريّ جان ة الصادرة حبقهم من قبل اللّ اإلداريَّ األحكام والقرارات 
  .من مناطق اململكة منطقةٍ 

ة الشاملة خطة اهليئة يف احلملة الوطنيَّ ت عليه ملا نصّ  اتنفيذً  اتجراءاإلوأتيت هذه 
ت على ضرورة ، واليت نصّ (3) وضبطهم والعمل وأمن احلدود اإلقامةأنظمة  ب خمالفيلتعقّ 

 

 .74م، ص2018تقرير اهليئة للعام  - 1
 . ٦5السابق صالتقرير  - 2
ه ، واليت جاءت مرتمجًة ملا نّص عليه األمر الّسامي الكرمي  10/5/1438( يف 1003: )رقم تعميم معايل رئيس اهليئةصدرت ب - 3

ه  القاضي ابملوافقة على خطة احلملة الوطنية الشاملة لتعقب خمالفي أنظمة اإلقامة والعمل وأمن 9/12/1437( يف 59278رقم )
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ة ابحلملة ابلقواعد واألحكام العامة اليت جيب مراعاهتا الحرتام حقوق تزويد اجلهات املعنيَّ 
 ومن ذلك: ، والعمل اإلقامةعامل مع األجانب من خمالفي أنظمة عند التَّ  اإلنسان

 ة.يَّ اإلنسانمع احرتام كرامتهم  حسنةً  ضمان معاملتهم معاملةً  .أ
أو العقوبة القاسية أو  ،أو املعاملة ،ق بتعرضهم للتعذيبعاءات تتعلّ ادّ  ةالتحقيق يف أيَّ  .ب

 أو املهينة. ،إنسانية الاّل 
 هم يف السالمة الشخصية. وضع تدابري لضمان حقّ  .ج
 زمة حيال ذلك.الاّل  اتجراءاإلة، واختاذ التدابري و محاية متلكاهتم الشخصيَّ  .د
 يفهموهنا قدر اإلمكان.  وبلغةٍ  ،إبالغهم أبسباب القبض عليهم عند تنفيذه .ه
 معهم.  والتواصَ أن  يَ و القنصلية عند القبض عليهم، ومتكينهم أإشعار السلطات الدبلوماسية  .و
 ة عند القبض والتفتيش حبسب ما قضت به األنظمة املعمول هبا.مراعاة القواعد العامَّ  .ز
 ار ابألشخاص.جرائم االجتّ عدم وجود ضحااي  من قّ حقالتَّ  .ح
انث، والراشدين عن ة هبم، مع مراعاة عزل الذكور منهم عن اإليواؤهم يف أماكن خاصّ إ .ط

 األحداث.
 ،دمات اليت حيتاجوهنا، ومن ذلك توفري املالبس املناسبةيواء جبميع اخلِ هتيئة أماكن اإل .ي

 زمة. ة الاّل ة الصحيّ أدىن، والرعاي عاشة بثالث وجبات كحدٍّ واإل
الكرمي  عامل مع الوافدين من خمالفي األنظمة املوافق عليها ابملرسوم امللكيِّ مراعاة قواعد التّ  .ك

 ه .   1434/ 12/5( يف 24)م/ :رقم

 ،ة مبكافحة جرائم االجتار ابألشخاصت اهليئة من خالل زايراهتا التفقديّ كما اهتمّ 
 .(1)  صة لذلكورصدها يف جداول خمصّ وحبث مدى تواجد املؤشرات اليت توحي بوقوعها، 

 (2) صة ابلرايضلدى احملكمة اجلزائية املتخصّ  ( جلسةً 350) :لو اهليئة عددحضر مثّ  .3

 ا( متهمً 14) كان من بينهم عددوقد  همني ابرتكاب جرائم متس األمن الوطن، ملتّ ااكمة حمل
حقوقهم كافة لتأكد من حصوهلم على  ا تهم هبدفات حماكمإجراء؛ واتبعت اهليئة اأجنبي  

غة العربية، للّ ا مهِ همِ ، كحضور املرتمجني حال عدم فِ ت عليه األنظمةظامية وفق ما نصَّ النِّ 

 

دود وضبطهم، والذي ُحدَِّدت فيه مهّمة اهليئة متمثّلًة يف اآليت )تزويد اجلهات املعنية بوزارة الداخلية مبا لدى اهليئة من قوانني احل
 واتفاقَات يتطّلب مراعاهتا إلكمال جناح احلملة الوطنية الشاملة(. 

 .359ص :من هذه الدراسة يُنظَر - 1
احملكمة صاحبة االختصاص النوعي يف نظر القضااي اليت متس أمن الدولة كجرائم اإلرهاب احملكمة اجلزائية املتخصصة هي:  - 2

 من املادة األوىل من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله.    7ومتويله وحنوها، الفقرة: 
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ة، من خالل مساحها د احملكمة بتطبيق مبدأ عالنية اجللسات القضائيَّ ومراقبة مدى تقيّ 
جللسات  هم األجنيبّ لني من سفارات وقنصليات دولة املتّ عالم ومثّ ضور وسائل اإلحب

 . (1) حماكمته
ة من صور جهود محاية اهليئة حلقوق األجانب يف اململكة، ما تقوم به من محالت توعويَّ  .4

ع يف ة تستهدف رفع الوعي احلقوقي لدى العامة، عن طريق منشورات ورقية توزّ إعالميَّ 
من الناس،  كبري    ة اليت يراتدها عدد  واألماكن العامَّ  ،قاءات واملهرجاانت الكبريةاحملافل واللّ 

 . (2) اإلنسانأثناء مشاركة اهليئة فيها حني احتفائها ابألايم العاملية املعنية حبقوق 

ة وندوات وحماضرات مه من برامج ودورات تدريبيَّ ما تقيمه وتقدّ  اومن ذلك أيضً 
املتعاملني مع األجانب يف  منها عدد   استهدفَ ، اإلنسانصة يف جمال حقوق متخصّ 
 األجانب منها حلماية حقوق اظامي واحلقوقي؛ سعيً ، هبدف شحن خمزوهنم النِّ (3) اململكة

أي األجانب يف  -همتعاملني معهم، وحت ال يصدر عنهم جتاهعن طريق تثقيف املُ 
  .ومكانتها الدولة ابسمنه املساس أما من ش -اململكة

على أرض الواقع، لوال فضل هللا ل وتسجّ ابقة أن تظهر ومل يكن لكافة تلك اجلهود السَّ 
اء  باع الشريعة الوسطية الغرّ الدائم على اتّ ، مث توجيهات قيادة الدولة وأتكيدها أواًل  -عز وجل-

 اجملاالت، وحرصهم الكبري على محاية  تطبيقها يف شّت ب الهتماممحاء، والعمل أبحكامها واالسّ 
  .(4) احلرايتسائر احلقوق و كافة 

 

 .51م، ص2018تقرير اهليئة للعام  - 1
 .97م: 2018تقرير اهليئة للعام  - 2
ه  ابلرايض، وحماضرة 11/7/1439، ومن ذلك: ندوة العدالة اجلنائية بكلية امللك فهد األمنية بتاريخ 80صاملرجع السابق  - 3

ار ابألشخاص صوره وعقوابته( بتاريخ  يواء العامالت ه  ابملنطقة الشرقيَّة، والدورة التثقيفية اليت أقيمت بدار إ17/7/1439)االجتِّ
ه  وغري ذلك من الندوات والدورات 12/10/1439املنزليات بتبوك مبناسبة اليوم العاملي ملساندة ضحااي التعذيب بتاريخ 

 واحملاضرات والربامج التدريبية املتخصصة. 
امللك سلمان بن عبد  أكد على ذلك كافة ملوك السعودية السابقون رمحهم هللا، وسار على هنجهم خادم احلرمني الشريفني - 4

عندما وجه كلمته املتضمنة أتكيده على محاية حقوق اإلنسان يف اململكة لرئيس هيئة حقوق اإلنسان ورئيس  -حفظه هللا- العزيز
كلمة مسو وزير اخلارجية   ومن ذلك أيًضا ؛ه 2/8/143٦مجعية حقوق اإلنسان، كان ذلك بقصر اليمامة يف مدينة الرايض يف 

ه  إىل 24/12/1413يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املنعقد يف فييّنا يف الفرتة من  -رمحه هللا- الفيصل األمري سعود
ه ، اليت قال فيها: )إّن احلقوق واحلراّيت اليت كفلها اإلسالم لإلنسان مل يقررها كمواعظ أخالقية، بل قررها كأوامر 5/1/1414

الالزمة لضمان تنفيذها وتطبيقها... إّن اململكة العربية السعودية جمتمع متطور يقوم  تشريعية وأحاطها جبميع النصوص التشريعية
على قواعد راسخة كانت وال تزال عماًدا للحضارة اإلسالمية، جمتمع ينطلق اليوم؛ ليواجه حتدايت العصر بعزم وثقة، يف مسريٍة خريٍة 

الدولة املسؤولية األوىل يف محاية حقوق اإلنسان وفق الشريعة  لإلصالح، جسدها النظام األساس للحكم الذي ألقى على عاتق
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 ؛ةوالقوى الفكرية والتطويريَّ ، ةاجملهودات املاليّ كافة ر  سخِّ وتُ  ،ولةقيادة الدَّ بذل كما ت
، والعمل على اختيار الكفاءات (1) ة عاملي اعبلتعزيزها ونشرها وفق أحدث وأفضل األساليب املتّ 

د على ذلك من شأنه أن يؤكّ  لتويّل رائسة األجهزة احلقوقية والعدلية، كلّ  الوطنيةة القياديَّ 
 العامة.  هتوصيانة حرايّ  اإلنسان وحرص الدولة على االهتمام حبقوق  ،ةمصداقيَّ 

 
 
 

 
 

 
   

 

 ،4ر: حقوق اإلنسان يف اإلسالم والرّد على الّشبهات املُثارة حوهلا لسليمان احلقيل، نشر املؤلف، طظَ يُناخل(  اإلسالمية..
 .  1٦5ه ، ص1424

عاون مع املفوضيَّة الّسامية حلقوق اإلنسان ابألمم املتَّحدة، لقد حرصت الدولة )متمثلة يف هيئة حقوق اإلنسان( على تعزيز التَّ  - 1
وقد أمثرت تلك اجلهود ابلّتوقيع على مذكرة تفاهم للّتعاون الفن بني الطرفني، متت املصادقة عليها مبوجب املرسوم امللكي رقم 

 ، والعمل على حتقيق اآليت:ه ، هبدف بناء وتعزيز القدرات الوطنّية يف جمال حقوق اإلنسان27/5/1434( يف 31)م/
. تعزيز قدرات املختصني يف اململكة يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان وخصوًصا فيما يتعلق آبليات األمم املتَّحدة 1    

نسان يف وعمل املنظَّمات الدولية املختصَّة، وذلك من خال إيفاد موظفني سعوديني للعمل داخل أجهزة املفوضية الساميَّة حلقوق اإل
 جنيف، ويف مكاتبها امليدانيَّة، يف إطار برانمج األمم املتحدة اخلاص ابملوظفني الناشئني.

. إعداد برامج تدريبية متخصصة يف جماالت حقوق اإلنسان داخل اململكة وخارجها وتطويرها وتنفيذها، على أن تشمل 2    
 لعالقة.برامج للموظفني املكلفني بتنفيذ األنظمة الوطنية ذات ا

رًا للقواعد واملعايري الدولية.3      .إعداد أدّلة تُرشُد الذين يف القطاعات املتعلقة حبقوق اإلنسان تتضمن موجزًا ُميسِّ
. دعم التعاون الفن بني الطرفني للمساعدة يف تطوير دور القضاء يف محاية حقوق اإلنسان، ويشمل ذلك إقامة ندوات حول 4    

 ية حقوق اإلنسان.دور القضاء يف محا
 . إعداد ندوات ومؤمترات ودورات وورش عمل متخصصة وعقدها يف جمال حقوق اإلنسان.5    
. ترتيب اجتماعات خلرباء يف جماالت حقوق اإلنسان مع اهليئة واألجهزة القضائية واجلهات املعنية يف اململكة لإلسهام يف ٦    

تطوير أساليب العمل اليت تكفل محاية حقوق اإلنسان وعقدها، مبا يف ذلك مبادئ األمم املتحدة اخلاصة ابملؤسسات الوطنية 
 اللتزاماهتا الدولية. امملكة طبقً وإعداد التقارير الدورية لل

رات . تقدمي املساعدة التقنّية والعملية، وتزويد اهليئة ابملطبوعات والنشرات اإلعالمية واألحباث العلمية واملعلومات املتعّلقة ابملؤمت7    
 والندوات العلمية يف اجملاالت اليت تشملها هذه املذكرة.
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 الثايناملطلب 
 اإلنسانقوق حلة اجلمعية الوطنيّ 

نشأة تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة أفرع، األّول منها سيكوُن احلديث فيه عن ت 
، وآخرها يف محاية احلقوق اخلاصة ابألجانب هادور ، والثاين عن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

 .   يف الدِّفاع عن حقوق األجانب اليت سامهت منجزات اجلمعية ب َحُث فيهت ُ س
 :(1) اجلمعية وأهدافهانشأة : الفرع األول

يف اململكة العربية السعودية مبوجب األمر   اإلنسانئت اجلمعية الوطنية حلقوق نشِ أُ 
الذي قضى  م 9/3/2004ه  املوافق 1425/ 18/1( بتاريخ 2/ 24) :السامي الكرمي رقم

 اإلنساندف محاية حقوق هبوذلك قة هبا، سيها يف مارسة أعماهلم املتعلّ ابملوافقة على بدء مؤسِّ 
ريع اإلسالميّ حكام أوالدفاع عنها وفق  للنظام األساسي للحكم يف اململكة،  ا، ووفقً التَّش 

ة اليت ال تتعارض أحكامها ومبادئها وما ات الدوليَّ رعية فيها، واملعاهدات واالتفاقَ واألنظمة امل
ريع اإلسالميّ به  تنادي إليه مع ما جاءَ   . التَّش 

ا، ومالي   ة إداراي  )غري اتبعة للحكومة( مستقلّ جهة أهلية اإلنسانالوطنية حلقوق ة واجلمعيّ 
يف  اإلنسانمن أجهزة الدولة، تعمل على الدفاع عن حقوق  جهازٍ  أبيّ  ارتباطٍ  وليس هلا أيّ 

ة وغري احلكومية داخل اململكة عاون مع اجلهات احلكوميَّ كما تقوم ابلتَّ  اململكة وخارجها،
يف بناء جمتمع العدالة واملساواة وسيادة النظام  رؤيتها املتمثلة يف اإلسهام؛ للوصول إىل وخارجها

لم والكراهية سامح ونبذ العنف والظّ لألحكام واملقاصد الشرعية السمحة اليت تدعو إىل التّ  اوفقً 
ونشر  ،والدفاع عنها اإلنسانل يف محاية حقوق امية اليت تتمثّ ، عن طريق رسالتها السّ فوالتطرّ 

 للحدِّ  ؛اإلنسانقة ابنتهاكات حقوق الالزمة ملعاجلة الشكاوى املتعلّ  اتجراءاإلثقافتها واختاذ 
وإصدار املطبوعات  دوات وورش العملراسات واملؤمترات والنّ وإعداد الدّ  ،اثرهاآمنها وإزالة 

 عالن املواقف. إل
 نت أهنا:  جمعية على أهدافها، فبيّ لل املادة الثانية من النظام األساست وقد نصّ 

للحكم الذي مصدره الكتاب  للنظام األساس اوفقً  اإلنسانالعمل على محاية حقوق  .1
 اإلنسانة حبقوق ة، وما ورد يف اإلعالانت واملواثيق اخلاصّ لألنظمة املرعيَّ  اووفقً  ،ةوالسنّ 

 

نشأة اجلمعية ورؤيتها وأهدافها من موقعها اإللكرتوين الّرمسي على العنوان اإللكرتوين: ت استقاء املعلومات املتعّلقة ب - 1
http://nshr.org.sa    

http://nshr.org.sa/
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واألمم املتحدة ووكاالهتا وجلاهنا الصادرة عن اجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، 
ريع اإلسالمّي.   ة، ومبا ال خيالف املختصّ   التَّش 

 عاون مع املنظمات الدولية العاملة يف هذا اجملال. لتّ ا .2
 سامح.ف، والعنف، والتعذيب، وعدم التّ الظلم، والتعسّ  الوقوف ضدّ  .3

 اإلنسانمستهدفات هيئة حقوق من جيدها ذاهتا معية، يف أهداف اجلَ  من يُدقِّق النَّظرو 
 اة اختالفً مثّ  غري أنَّ ة، ولنفس النتيجة املرجوّ  ،ة، فقد اشرتك اجلهازان يف ذات اهلدفاحلكوميَّ 

، ولعل هذا االختالف فيه ترجيح لكفة يهمادها تنظيم كلبينهما يف االختصاصات اليت حدّ 
هلا احلديث ابسم الدولة عن قضااي ها الذي خوّ اهليئة على حساب اجلمعية من انحية قوة تنظيم

من جهة االختصاص وكتابة التقارير   ، وزايرة السجون ودور التوقيف دون إذنٍ اإلنسانحقوق 
 . (1) قوة اجلهة اليت ارتبط امسها هبا ح كفتها عن اجلمعية من حيثعنها، كما ترجّ 

اجلهة اليت ارتبطت هبا اهليئة قد أعطتها القوة اليت فاقت هبا اجلمعية داخل  توإن كان
؛ من أعمالٍ اهليئة ة ما تقوم به صداقيّ مل امً جِّ وحمَُ  افً عِ ض  ذلك مُ أن البعض يرى  اململكة، إال أنّ 
اليت ال ترتبط ابلدولة أو اجلمعية ا منتسبة للحكومة وذراع من أذرعها، خالف على اعتبار أهنّ 

  .وصدقها من اهليئة عضد من صحة منطلقاهتامن األشكال، ما ي شكلٍ  أبحد أجهزهتا أبيّ 

 كلٍّ   خمرجاتهو  ةواجلمعيَّ  من اهليئة ة كلٍّ مصداقيّ مدى  ة لقياسداة احلقيقيّ واألوالعربة 
، ال ابرتباطهما أو تفاوتٍ  دون تفرقةٍ  ،جملتمع املدينّ ة طبقات اكافّ ل من أعمالٍ ه مانوما يقدّ  نّ همن

   عليهما.  املشرفةِ  أو ابجلهةِ 

 : دور اجلمعية يف محاية احلقوق اخلاصة ابألجانب: الفرع الثاين
على يف اململكة  اإلنسانة حلقوق الوطنيَّ ة للجمعيَّ  املادة الثالثة من النظام األساست نصّ 
 يت: لآل اوفقً  ،اختصاصاهتا

ويف األنظمة الداخلية يف اململكة ذات  ،للحكم ن تنفيذ ما ورد يف النظام األساسد مالتأكّ  .1
 . اإلنسانالعالقة حبقوق 

، وفق ما ورد يف إعالن اإلنساند من تنفيذ التزامات اململكة جتاه قضااي حقوق التأكم  .2
يف اإلسالم، وميثاق األمم املتحدة، واملواثيق والصكوك الدولية  اإلنسانالقاهرة حلقوق 

 .اإلنسانقة حبقوق املتعلّ 
 

 . حقوق اإلنسان مرتبطة ابمللك مباشرة، املادة األوىل من تنظيم هيئة -أي اهليئة- كوهنا  - 1
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ق من دعاوى املخالفات والتحقّ  ،ةي الشكاوى ومتابعتها مع اجلهات املختصَّ تلقّ  .3
 .اإلنسانجاوزات املتعلقة حبقوق والتَّ 

ثقيف ونشر املعلومات للعمل على التّ  ؛ةة واألهليَّ اآلراء واملقرتحات للهيئات احلكوميَّ تقدمي  .4
 .اإلنسانيف جمال حقوق 

ة غري مات الدوليَّ ، واملنظَّ عامٍّ  ة بشكلٍ يف اهليئات الدوليَّ  اإلنسانعامل مع قضااي حقوق التّ  .5
 . خاصٍّ  احلكومية بشكلٍ 

 .  اإلنسانقة حبقوق ة املتعلّ الدوليّ و ة ة واإلقليميّ ليَّ إقامة املؤمترات والندوات واحللقات احمل .٦
 وتطبيقها. ،اإلنسانة حبقوق ة اخلاصّ دراسة املواثيق والصكوك الدوليّ  .7
 .اإلنسانلتعزيز ومحاية حقوق  ؛ويلتشجيع التعاون اإلقليمي والدّ  .8
  .  اإلنسان حبقوق عىَن صة تُ نشر إصدارات متخصّ  .9

 تّ  إذا ما لعمل هبا،لت املوافقة على قيام اجلمعية االختصاصات اليت متّ ومجيع هذه 
من شأهنا احملافظة على حقوق األجانب فحيحة، طبيقها ابلشكل األمثل وابلطريقة الصَّ ت

 كغريهم من مواطنيها.   املتواجدين على أرض اململكة
من تنفيذ ما ورد  ابلتأكدفمن مضمون اختصاصات اجلمعية جندها قد ألزمت نفسها 

د من تنفيذ التزامات ة، والتأكّ للحكم يف اململكة وغريه من األنظمة الوطنيَّ  ابلنظام األساس
ات واملعاهدات واملواثيق والصكوك ، الواردة يف االتفاقَ اإلنساناململكة جتاه قضااي حقوق 

 .اإلنسانالدولية املتعلقة حبقوق 

ة أم وطنيّ  -ابقةة السَّ القواعد النظاميّ  به ع ما جاءتنا محاية مجيدورها هُ  فإنّ  نإذ
د من تنفيذها وفق الصورة اليت أرادها هلا املشرع حني سنها، وحراستها من خالل التأكّ  -عاملية

 ونظاما.  اها األدىن املعرتف به شرعً أو إضعافها دون حدّ  ،أو تقليصها ،املساس هبا من أن يتمّ 

الشكاوى من األفراد األجانب املتواجدين على أرض اململكة كغريهم وتستقبل اجلمعية 
بينهم، كما تسعى ملتابعة شكاايهتم ومعاجلتها مع اجلهات  دون أدىن تفرقةٍ  امن املواطنني متامً 

مة منهم واليت يدعون فيها خمالفة عاوى املقدّ ق من الدَّ املختصة احلكومية وغري احلكومية، والتحقّ 
ية اإلنساناملساس حبٍق من احلقوق  وجتاوزها له مبا يصل إىل حدّ  ،ضدها للنظاماجلهة املشتكى 

كما تقوم اجلمعية ة، واألعراف واملبادئ الدولية،  ة والنظاميَّ األساس اّليت حتميها القواعد الشرعيّ 
ة للهيئات التابعة للدولة وغريها من اجلهات ة واحلقوقيَّ بتقدمي اآلراء واملقرتحات النظاميَّ 

 . قة هباونشر املعلومات املتعلّ  ،قافة احلقوقيةة؛ للعمل على رفع مستوى الثّ ات األهليَّ اجلمعيَّ و 
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أبرز األمثلة اليت هلا صلة بدور اجلمعية يف محاية حقوق األجنيب يف اململكة،  ومن
هبا يف عام راسة اليت قامت ة، الدِّ قة بتقدمي اجلمعية لآلراء واملقرتحات للجهات احلكوميَّ املتعلّ 

وزاريت الداخلية لمن بعد أن صدرت توجيهات حكومة اململكة م 2013ه  املوافق 1434
والعمل مهلة وقدرها  اإلقامةوالعمل إبعطاء العمال األجانب يف اململكة من خمالفي أنظمة 

أو  قامتهم يف اململكةإ لتصحيح أوضاعه  25/5/1434اعتبارا من اتريخ ثالثة أشهر 
ب وضبط مجيع تعقّ ملة ميدانية لال انتهاء املهلة ستقوم اجلهات األمنية حب، وحهتامغادر 

 ترحيلهم إىل بلداهنم. حبقهم، ومن مثّ  ادة نظامً وتوقيع العقوابت والغرامات احملدّ  ،املخالفني

، واليت  جراءاإلة اليت دعت حينها احلكومة للقيام مبثل هذا اإلجيابيَّ وابلرغم من األسباب 
والعمل من األجانب يف اململكة، وانتشار  اإلقامةنظام املخالفني  كان منها تنامي أعداد
 وابلرغم من أتكيدِ  التجاري، وإضعاف فرص العمل للشباب السعودي، ظاهريت التسول والتسرّت 

  ا أهنّ إاّل ال يلتزم ابألنظمة والتعليمات الوطنية،  أجنيبٍّ  اململكة يف ترحيل أيّ  اجلمعية على حقّ 
، عندما قدمت دراستها املتضمنة أبرز سلبيات اوصرحيً  اواضحً  اني موقفً يف ذلك احللت سجّ 
 ها:من أمهّ  ، وذكرت أنّ (1) جراءاإلهذا 

نقص أعداد  سيؤدي إىل ارتفاع أجور األيدي العاملة، واستغالل شحّ  جراءاإلأّن هذا  .1
 العمالة.  

 اخلدمات. رر وأتخري تنفيذ بعض املشروعات، وزايدة تكلفة البناء وأجو تعثّ  .2
لتصحيح   مهلة الثالثة أشهر اليت وجهت هبا حكومة اململكة غري كافيةٍ  دت اجلمعية أنّ أكّ  .3

ات إجراءب قضاايهم وبطء أوضاع األجانب املخالفني يف اململكة، لكثرة أعدادهم وتشعّ 
 تها.معاجل

ى إىل ضياع ال األجانب يف اململكة، األمر الذي أدّ من العمَّ  لعددٍ  جراءاإلمفاجئة هذا  .4
ة بينه وبني صاحب اليَّ العالقة العمّ  تُ ثبِ يُ  ة ملن كان منهم يعمل دون عقدٍ احلقوق املاليّ 

 العمل. 
ات إجراءالستكمال  امتهيدً  ،الحتجاز مجيع األعداد املخالفة عدم وجود أماكن كافيةٍ  .5

األدىن  تصحيح أوضاعهم أو ترحيلهم، كما ال توجد األماكن املناسبة اليت حتفظ هلم احلدّ 
 من احلقوق.

 

هذه الدراسة عبارة عن تقرير مقدم من رئيس اجلمعية الدكتور/مفلح القحطاين، لّلقاء الدورّي ألعضاء اجلمعية الذي ُعِقَد  - 1
  ه ، والتقريُر منشور  على موقع اجلمعية اإللكرتوين على الرابط التايل:11/٦/1434مبدينة الرايض يوم األحد 

https://nshr.org.sa/?project_category=term31  

https://nshr.org.sa/?project_category=term31
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ململكة، ال سيما وأن ابِ كومة ألنواع األجانب املخالفني املوجودين عدم تفريق قرار احلُ  .٦
وقد قدمت و عسكرية، أة أو سياسيَّ  دينيةٍ  ألسبابٍ  ىل بلده،ن يصعب ترحيله إبعضهم مّ 

 ها: وصيات اليت انلت اهتمام قيادة اململكة أمهّ من التّ  ااجلمعية عددً 
خول اليها، والعمل على حبث البدائل لني من الدم ملنع املتسلّ  ؛تشديد مراقبة حدود اململكة .1

ة، كإقامة املشاريع االستثمارية ل رعاايها للمملكاملناسبة مع الدول اليت يكثر تسلّ 
االقتصادية والصناعية يف تلك الدول، ما يسهم يف عدم حاجة أبنائها إىل اخلروج منها، 

 ويعود على اململكة ابلنفع.
والعمل من األجانب، وإعطاء فرصة  اإلقامةمتديد مهلة تصحيح أوضاع خمالفي أنظمة  .2

أكرب للقطاعات املختلفة لدراسة حاجتها للعمالة األجنبية ووضع اخلطط االسرتاتيجية اليت 
 . (1) جراءاإلل عجلة التنمية بسبب هذا تضمن عدم تعطّ 

ة واحلقوقية عند عملية ترحيل األجانب املخالفني يَّ اإلنسانالتأكيد على مراعاة اجلوانب  .3
حيل، ومعاجلة أوضاع عند احتجازهم قبل عملية الرتَّ  اإلنسانم، والوفاء مبعايري حقوق لبالده

   .    (2) تلك الشرحية منهم اليت ال ميكن ترحيلها إىل بالدها
ة ابألجانب، كما قوق اخلاصَّ يف محاية احلُ  وجادةً  كبريةً   اة أدوارً للجمعيّ  ا سبق أنّ فنرى مّ 

ة، ات واآلراء الصادرة عن اجلمعيَّ وصيَّ حكومة اململكة على األخذ ابلتّ  حرصُ  اأيضً  سبقا  مّ تبنّي 
مببادئ وقواعد حقوق ك الدولة متسّ صورة وحقيقة د من ضليعة تعضّ قانونّية ة ملا هلا من مرجعيَّ 

 تها وحراستها قدر اإلمكان.يها حلمايتبنّ ة ر للكافّ ظهِ د وتُ تؤكّ و ، اإلنسان

اف إىل هذه البالد املباركة، سيجدها يف العديد من املواضع نصالناظر بعني اإل بل إنّ 
يف صدر  منزلةً  -ولألجانب على وجه التَّحديد -ةة للعامّ يّ اإلنسانواألزمنة قد أولت احلقوق 

 

ابلتمديد حت هناية  –رمحه هللا-ففي شأن متديد مهلة التصحيح اليت طالبت اجلمعية هبا، وجه امللك عبد هللا بن عبد العزيز - 1
ه ، اخلرب املنشور على وكالة األنباء 1/1/1435وافق ه ، على أن تبدأ محلة التعقب والضبط بتاريخ االثنني امل1434العام اهلجري 

 :ه  على الرابط23/8/1434 املوافق السعودية بتاريخ الثالاثء
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1125658    
وهو ما قامت به حكومة اململكة فعال، عندما أشركت هيئة حقوق اإلنسان يف احلملة األخرية لتصحيح أوضاع األجانب يف  - 2

ه  القاضي ابملوافقة 9/12/1437( يف 59278) :ه ، وقد أكد األمر السامي الكرمي رقم1438اململكة اليت بدأت أعماهلا عام 
تزويد اجلهات املعنية بوزارة الداخلية مبا لديها من قوانني وأنظمة واتفاقَات يتطلب مراعاهتا على خطة تلك احلملة أن تقوم اهليئة ب

إلكمال جناح احلملة الوطنية الشاملة(، وقد راعت وزارة الداخليَّة قبل ذلك األجانب الذين يتعذر ترحيلهم لعدم محلهم أيَّة أوراق 
ه  املتضمن رغبته مبعاجلة 2٦/1/1431( يف 1/11/1/5873) :عميمه رقمثبوتية تثبت هويتهم، فاصدر مسو وزير الداخلية ت

موضوع هذه الفئة عن طريق التأكيد عليهم بضرورة مراجعة أقرب مركز شرطة مرة كل شهر؛ للتأكد من سالمة وضعهم أمني ا 
 ومسلكي ا. 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1125658
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متها على مصاحلها ومصاحل مواطنيها يف بعض األحيان، ، وقدّ الرئيسة ل الهتماماهتااألوّ  الصفّ 
لتصحيح أوضاع  ؛امني  بة زَ عاقِ تَ قامت حبمالت مُ  دولةً  العاملِ  من بني دولِ  جندَ  أن   احق   بُ صعُ فيَ 

هم على أوضاعهم املخالفة بقائِ  اتِ سلبيّ  ِعَظمِ  غمَ األجانب على أرضها من خمالفي أنظمتها، رُ 
ع بَ ت ّ املُ  رعيِّ الشّ  ظام السياسيِّ كالنّ   يهِ فِ الِ خمَُ  حيمي حقوقَ  سياسيٍّ  نظامٍ  وجودُ  رُ دُ ظام، كما ين  للنّ 

 لدى هذه الدولة العظيمة.   
 :فاع عن حقوق األجانبمنجزات اجلمعية يف الدّ  : الفرع الثالث

مل تقف منجزات اجلمعية يف دفاعها عن احلقوق اخلاصة ابألجانب يف اململكة عند 
مت هبا احلديث عن الدراسة اليت تقدّ  ليه يف الفرع السابق، عندما تّ إاليت جرت اإلشارة  احلدّ 

يف شأن محلة تصحيح أوضاع خمالفي األنظمة من األجانب املتواجدين على أرض اململكة، وما 
ى من قبل املنظم السعودي، بل تتعدّ  اجلدّ  ت على حمملّ ذَ خِ راء أُ أنته من توصيات و تضمّ 

  .خمرجاهتا اإلجيابية يف شأن األجانب ذلك
م عدد 2018م وحت العام 2004ة منذ بدء أعماهلا يف عام فقد استقبلت اجلمعي

، وقد سعت لدراستها (1) مة من قبل املواطنني واألجانب يف اململكة( شكوى مقدّ 58.037)
 ل إىل معاجلتها. من قبل املختصني لديها، ومتابعتها حت التوصّ 

مة هلا من قبل عدد الشكاوى املقدَّ  م أنّ 2018كما أظهر تقرير اجلمعية للعام 
 ،(2) دة لديهامَ فة لديها حبسب التصنيفات األساس املعتَ القضااي املصنّ من  عددٍ األجانب يف 

 كان على النحو التايل:   فيها، األجنيبِّ  حضورِ  منها من حيثُ  األبرزِ  اختيارُ  واليت تّ 
يف اململكة، اجلهات احلكومية  ة من شكاوى ضدّ لجمعيّ ل: وهي ما يرد ةاإلداريّ القضاّي  .1

ملكي، أو مطالبة  ، أو طلب عفوٍ من قبلها نة طلب إعادة النظر يف قرار صادرواملتضمّ 
بتنفيذ حكم قضائي، أو اعتداء على متلكات، أو اعرتاض على قرار، او بشأن أخطاء 

إبلغاء قرار  ةٍ ، أو مطالبةاإلداريبعض اجلهات قبل من  من مارسة حقٍّ  أو منعٍ  طبية، أو تعدٍّ 
 وحنو ذلك،  و ترحيلٍ أ إبعادٍ 

 

 ها اإللكرتوين الرمسي.منشور على موقع، 15ص ،م2018تقرير اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان للعام   - 1
    أحوال شخصيَّة. /٦قضائية.  /5قضااي عماليَّة.  /4قضااي عنف أسري.  /3قضااي سجناء.  /2قضااي إداريَّة.  /1وهي  - 2
أخرى: تشمل املنازعات بني األفراد والشركات واملؤسسات، أو مقدمة ضد مقدمي   /9عنف ضد الطفل.  /8أحوال مدنية.  /7

 .   14-13صم: 2018طاع اخلاص وحنوِه، تقرير اجلمعية اخلدمات من الق
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قد بلغ عدد الشكاوى املقدمة من قبل األجانب يف اململكة، وحتديدا يف هذا النوع و 
استقباهلا من قبل اجلمعية والعمل على  مجيعها تّ  ،( شكوى154من التصنيف عدد )

 .(1) معاجلتها وفق ما قضت به األنظمة
ة ة مدّ عن بقيّ  قة بطلب عفوٍ : وهي ما يرد للجمعية من شكاوى متعلّ جناءقضاّي السّ  .2

ة داخل السجن، ي احلالة الصحيّ سجني، أو تردّ  إبعادِ أو  على ترحيلِ  احملكومية، أو اعرتاضٍ 
م من عدم اإلحالة للمحاكمة وحنو حمكومية سجني دون إطالق سراحه، أو التظلّ أو انتهاء 

 ذلك.  
يف هذا النوع  اعدد الشكاوى املقدمة من قبل األجانب يف اململكة، وحتديدً  وقد بلغ

 .(2) ( شكوى151من التصنيف لدى اجلمعية عدد )
ابألفراد اخلاضعني لنظام قة : وهي ما يرد إىل اجلمعية من شكاوى متعلّ القضاّي العمالية .3

ة، أو  ة منطقيّ دون أسباب نظاميّ  االعمل، كحرمان العامل من أوراقه الثبوتية، أو ترحيله جربً 
و أضه للعنف النفسي، أو فصله بسبب هتمة ، أو تعرّ امطالبته بنقل خدماته للغري جربً 

عدد  قد بلغو لية، أو منعه من السفر إىل بالده، ، أو حرمانه من حقوقه املااتعسفي  
صنيف لدى يف هذا النوع من التَّ  امة من قبل األجانب يف اململكة، وحتديدً الشكاوى املقدّ 
 . (3) ( شكوى147اجلمعية عدد )

خمالفي  ودور توقيف ،ة ابألجانبصَّ ااخلجون تفقدية للسم  كما تقوم اجلمعية بزايراتٍ 
، للوقوف على أحواهلا وأوضاع نزالئها، ومدى متتعهم (4) يف اململكةوالعمل منهم  اإلقامةأنظمة 

ابع هلا من ملحوظات تستوجب ورصد ما قد يالحظه فريق الزايرة التّ حبقوقهم النظامية، 
 اجلهة املختصة على تدارك حاالت االنتهاك املرصودة وعدم تكرارها.  املعاجلة، وحثّ 

 
 

 
 

 اإللكرتوين الرمسي. اجلمعية على موقعمنشور  ،25ص م،2018تقرير اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان للعام  - 1
 .30التقرير السابق، ص - 2
 . 3٦التقرير السابق، ص - 3
لوافدين من خمالفي أنظمة اإلقامة والعمل مبنطقة مكة املكرمة يوجد بسجن األجانب يف منطقة مكة املكرمة ومقر توقيف ا - 4

املتواجدين مبنطقة )الشميسي(، مكتب خاص للجمعية داخل كال املقرين، تقوم من خالله مبباشرة أعماهلا والوقوف املتكرر 
وجودين فيها والسعي ملعاجلتها واملستمر على املالحظات احلقوقيَّة اليت قد يتم رصدها داخل تلك األماكن، والسماع لشكاوى امل

 وفق ما تقضي به األنظمة والتعليمات يف اململكة.  
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 املطلب الثالث
 (تـََراح م) مه  سر  أ  و عنهم  ج  فرَ امل  و  السجناء   ة لرعاية  جنة الوطنيّ اللّ 

ت ختصيص آخر مطالب هذا املبحث للحديث عن اجلنة وطنية معنية برعاية السجناء 
عن الّلجنة و هذه نشأة لحديث عن ل اثالثة أفرع، أّوهلإىل  كغريه  مسِّ قُ فواملفرج عنهم وأسرهم، 
على وجه ر الّلجنة يف رعاية الّسجناء األجانب ادو أ ها لبحث، واثنيأهدافها واختصاصاهتا

الستعراض األرقام والشواهد العملية اليت تظهر حجم األعمال اجلليلة  صَ صِّ خُ  هاواثلث، التحديد
 يف شت مناطق اململكة. -وال زالت-اليت قامت هبا أفرع اللجنة 

 :جنة وأهدافها واختصاصاتانشأة اللّ : الفرع األول
 ة  خرييَّ  هي جلنة   )تَ رَاُحم( أسرهمرعاية وَ جنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم اللّ 

ربامج اإلصالحية داخل التطوير ، والعمل على جناء واملفرج عنهمهتدف إىل رعاية أسر السم 
 .(1) جناءلسم راسات العلمية لالدِّ  إجراءو  ،السجون
عمال املؤمتر الثاين ملديري شرط  أخالل جلسات هذه اللجنة  اءنشفكرة إ ظهرت قدو 

ات صالحيَّ ة تعىن بنزالء السجون واإلنشاء جلنة وطنيَّ إوا بدراسة صَ املناطق يف اململكة، عندما أو  
 ها، وت عرض(2)ؤون االجتماعيةوصية حينها معايل وزير العمل والشّ د هذه التّ واملفرج عنهم، فأيّ 

دها ودعمها وقام بعرضها على ديوان رائسة جملس الوزراء ة آنذاك، فأيّ وزير الداخليَّ  على مسوّ 
( 145)  :وصدر بشأهنا حمضرها رقم اء،ت دراستها لدى هيئة اخلرب ظر يف املوافقة عليها، ومتّ للنَّ 

(  290) :جنة العامة جمللس الوزراء رقمه ، وصدرت بشأهنا توصيات اللّ 14/5/1421يف 
   .ه 1421/ 3/12( واتريخ 448)  :ه ، ورقم3/8/1421واتريخ 

( 2) :ر رقمقرار جملس الوزراء املوقّ وجب مبجنة نشاء اللّ إ ىاملوافقة علبعدها  مثَّ َجاءت
برعاية فئة السجناء واملفرج عىن ة توطنيَّ  إنشاء جلنةٍ على  املوافقة تضمنه  امل1/1/1422يف 

برائسة معايل وزير جنة على أن تكون اللّ  ،الرايضها الرئيس منطقة ويكون مقرّ  ،عنهم وأسرهم
ويشرتك يف عضويتها مندوبون من ، ونيابة مدير عام السجون ابململكة ،الشؤون االجتماعية

نها من ة اليت متكّ وأتخذ الصفة الرمسيَّ ، (3) واألهلي اجلهات ذات العالقة ابلقطاعني احلكوميّ 
 

 . https://npcom.net/WhoAreWe.aspxعنوان: على الجلنة مبكة املكرمة فرع ااملوقع اإللكرتوين الرمسي ل -1
 ه .8/7/1419( واتريخ 4/1/1/244) :ِبطاب معاليه رقم - 2
وزارة العمل والتنمية  -2وزارة الداخلية.  -1نص قرار جملس الوزراء على ان تشكل اللجنة وفقا لاليت: مندوب عن كل من ) - 3

وزارة الصحة.      -٦وزارة االعالم.  -5وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.  -4وزارة العدل.  -3االجتماعية. 

https://npcom.net/WhoAreWe.aspx
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والتعاون املستمر مع اجلمعيات اخلريية اليت سبقتها يف  ،األخرىالتعاون مع كافة األجهزة الرمسية 
 . لالستفادة من خربات من سبقهم يف مارسة العمل االجتماعي ؛امليدان اخلريي

 أهلية   ا: هيئة  جنة مبوجب املادة األوىل من النظام األساس هلا على أهنّ ت اللّ فَ رِّ وقد عُ 
،  يف املناطق حسب احلاجة ة  فرعيّ  ها الرايض، وتتبع هلا جلان  مقرّ  ،ةة مستقلّ ة اعتباريَّ ذات شخصيّ 

 يت: اآليف ، وحصرهتا هاجنة أهدافنت املادة الثانية من النظام األساس للّ كما بيّ 
 وإصالحهم ومساعدهتم.   ،جونات والسم صالحيَّ هتذيب نزالء اإل .1
ون، واإلسهام يف تقدمي ات والسجصالحيَّ ة ألسر نزالء اإلة واملعنويّ تذليل املشكالت املاديّ  .2

 زمة هلم.  اخلدمات الاّل 
 يف اجملتمع.  اصاحلً  اليعود عضوً  ؛ج عنهفرَ مساعدة املُ  .3
 واقرتاح البدائل املناسبة.   ،حتسني بيئة اإلصالحيات والسجون .4

 : (1) ابآليتوفق ما نص عليه نظامها األساس جنة وختتص اللّ 
 الربامج داخل املؤسسات والسجون.  تطويرُ  .1
 صالحيات وأسرهم. الوسائل الكفيلة برعاية السجناء ونزالء اإل اختاذُ  .2
 ةً ي إىل عدم عودهتم إىل اجلرمية مرّ الوسائل الكفيلة برعاية املفرج عنهم وأسرهم، مبا يؤدّ  اختاذُ  .3

 أخرى. 
ج فرَ صالحيات واملُ اإل الدراسات العلمية اليت تعمل على إصالح السجناء ونزالء إجراءُ  .4

 عنهم، ودراسة البدائل املمكنة عن السجن. 
ة أعمال اللجنة وأهدافها، فقد خاطب معايل وزير العمل والشؤون ويف شأن مشروعيَّ 

يت )هل جيوز ِبطابه املتضمن سؤاله اآل -حفظه هللا -جتماعية، مساحة مفيت عام اململكةاال
ملساعدة احملتاجني  –اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم  -جنة كاة للَّ صرف الّز 

 . (2)من املسجونني واملفرج عنهم وأسرهم؟( 
ذا  إكاة هلؤالء )ال مانع من صرف الّز  أنَّهُ  ِبطابه املتضمن -حفظه هللا -فأجاب مساحته

َما﴿ :كانوا حمتاجني، فقراء ومساكني، قال تعاىل َدَق ۡٱۡإِّنَّ ِّل ُۡۡتۡلصَّ ٓۡل ۡۡمِّلِّيََۡع ۡل ۡٱوَۡۡكِّيَِّۡمَسۡ ل ۡٱوَۡۡءُِّۡفَقَرا
 

مندوب من مجعية الرب ابلرايض.  -11النيابة العامة.  -10اهليئة العامة للرايضة. -9وزارة اخلدمة املدنية.  -8وزارة املعارف.  -7
 .مندوب من القطاع اخلاص يرشح من جملس الغرف التجارية والصناعية( -12

 نة. النظام األساس للجمن  4املادة:  - 1
 ه .  1/8/1423/ش( يف 359٦4) :خطاب وزير العمل والشؤون االجتماعية رقم- 2
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ۡۡقُلُوُبُهمۡ ُۡمَؤلََّفةِّۡل ۡٱوََۡۡهاَعلَيۡ  َِّقابِّۡٱَۡوفِّ ۡۡرِّمِّيََۡغ ۡل ۡٱوَۡۡلر  ِّۡٱَۡسبِّيلَِّۡۡوفِّ ِۖٱۡنِّۡب ۡٱوََّۡۡللَّ بِّيلِّ ِّنَۡۡفَرِّيَضةٗۡۡلسَّ ِّۗۡٱۡم  َّۡۡللَّ
ُۡٱوَۡ   جان القائمة على الربّ من اللّ  جنة لتعدّ هذه اللّ  ( وإنّ ٦0: )التوبة ﴾٦٠َحكِّيمۡ َۡعلِّيمٌَّۡۡللَّ

 .(1).اخل( . عن العاجزين امللهوف، وأداء الديون وإغاثةٍ  ،احملتاجني قوى ملا فيها من إعانةٍ والتّ 
 :جناء األجانبجنة يف رعاية السّ اللّ  دور  : الفرع الثاين

هي اجلهة األوىل املبادرة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم جنة مل تكن اللّ 
اخلية، عندما استشعرت جني األجنيب وأفراد أسرته، بل سبقتها يف ذلك وزارة الدَّ لدعم السَّ 
خالل فرتة قضاء عائلها لفرتة عقوبته الشرعية  عم املاديّ جني األجنيب للدَّ ة أسرة السَّ مدى أحقيّ 

من ديوان وزارة الداخلية واملديرية العامة  ت جلنةُ لَ كِّ فشُ وجد لديهم من يعوهلم، إن كان ال ي
لدراسة موضوع عوائل   ؛ة العامة لألمن العام ووزارة العمل والشؤون االجتماعيةللجوازات واملديريَّ 

م وفق زمة هلة، ومحايًة هلم، ولتقدمي الرعاية الاّل جناء األجانب، من نواٍح دينيٍة وإنسانيَّ السم 
 زمة. ة الاّل الضوابط األمنيّ 

 ةً دَ مؤكِّ ة على اجلهات املعنيّ  ت وزارة الداخليةمَ ، وعمَّ ات  وصيَّ تَ جنة فصدر حينها عن اللّ 
جناء األجانب اليت يكون عائلها مع عوائل السّ عامل التّ ة قة بكيفيّ تعلّ املوابط ضّ لد ابعلى التقيّ 

 منها.  لدى أيٍّ  اوسجينً  اعليه لدى جهة حكومية، أو موقوفً  اوضً مقبُ 
حلاجة األسرة املنكوبة بسجن عائلها إىل  اه )ونظرً وقد جاء يف تعميمها آنذاك ما نصّ 

، فإن على إدارات السجون ودور اإلبعادها ن ينطبق حبقِّ ذا كانت مّ إهم إبعادُ املساعدة ريثما يتم 
قامتها ومدى إوافية عنه وعن عائلته ومكان  األجنيب، أخذ معلوماتٍ التوقيف فور القبض على 

االجتماعي  شرافرسال تلك املعلومات يف احلال إىل مكاتب اإلإحاجتها للمساعدة، و 
زمة لتلك  نسيق مع اجلمعيات اخلريية لتقدمي الرعاية الاّل النسائي، لتقوم تلك املكاتب ابلتّ 

  .(2) (األسرة
، وابلبحث يف رسالتها وأهدافها ظام األساس للجمعيةص النِّ وابالستقراء يف نصو 

اليت تبذهلا  -من تقدمي اإلعاانت واملساعدات  اورؤيتها، مل يتم الوقوف على ما مينع نظامً 
 .  وأسرهم للسجناء األجانب يف اململكةوَ  -اجلمعية للسجناء عامة 

 

 ه .   1/8/1423/ش( يف 359٦4) :خطاب مساحة مفيت عام اململكة رقم - 1
 ه . 9/4/1412( يف 18/243٦0) :من تعميم مسو وزير الداخلية رقم 4الفقرة:  - 2
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ُم للمواطنني واألجانب خدماهتا ومعوانهتا تُق ما تسري عليه اللجنة، حيث إنّ  وهو فعاًل  دَّ
، فليسِت العربة لديها يف تقدمي خدماهتا ابجلنسية، بل العربة بسجن عائل (1) سواء على حدٍّ 

يف هذه  كاملٍ   إىل تفريد فرعٍ  عم املادي والعين، وهذا ما دعا حقيقةً األسرة، واحتياج أسرته للدّ 
سهاماهتا يف دعم ومساعدة األسر املنكوبة  إو ، جنةلدراسة للحديث عن جمهودات هذه اللّ ا

 عائلها. نِ ج  بسَ 
لكرتوين على مواقع إ م بطلبٍ أن تتقدّ  -اكان أم أجنبي    امواطنً  -ميكن لعائلة السجنيو 

تعبئة منوذج متكامل يضم   ، على أن يتمّ (2) من مناطق اململكة منطقةٍ  صة لكلّ جنة املخصّ اللّ 
ثبات هويته واتريخ ميالده وجنسيته وعمره وعدد إجن، كامسه ورقم كافة املعلومات املتعلقة ابلسِّ 

األسرة املادية،  جنة بدراسة حالِ تقوم اللّ  زوجاته، ومكان َسجنه، وحالته الصحية، ومن مثّ 
 أحدَ  العائل الوحيد لألسرة د من كونومدى حاجتها لتقدمي املساعدة هلا، كما تقوم ابلتأكّ 

      اململكة.  اتِ صالحيَّ إو  سجونِ  الءِ زَ ن ُ 

: سداد مبالغ إجيار املنازل اليت تسكنها (3) جنةمها اللّ ومن صور املساعدات اليت تقدّ 
عن السجناء أنفسهم وتفريج كرهبم، وسداد فواتري الكهرابء  دميونجناء، وسداد الأسر السم 

، وتوفري املتطلبات هم أي ًضا، وتقدمي الكسوة الشتوية وكسوة األعياد ألسر هماخلاصة مبنازل أسر 
خالل فصل رورية م األساس والضّ ، وتوفري احتياجاهت(4) متكاملة ةٍ غذائيّ  الغذائية هلم عرب ساللٍ 

 وحنوها. جات منزلية وثاّل  من أجهزة تكييف ،الصيف
للسجني ة قانونيَّ بتقدمي خدمات  -لة يف جلنة احملامني داخلهامتمثّ  -جنةكما تقوم اللّ 

د من التأكّ عرب ، ه ة لعلى احلقوق النظاميَّ  ةظفااحمل من خالل، اأجنبي  نفسه مواطنا كان أم 
من خالل متابعة و  ،اململكة بعة يفاملتّ جن مبوجب األنظمة داخل السِّ  همشروعية إيداع

وائح يف ألنظمة واللّ مع اودراسة مدى توافقها  ،ه ومراجعتهاة حبقّ ذَ خَ تّ املُ  ةائيَّ ناجل اتجراءاإل

 

وهذا ما تؤكِّده )صفحة األسئلة الشائعة( على موقع الّلجنة اإللكرتوين التابع لفرعها ابملنطقة الشرقية:  - 1
https://trahum.org/questions.php ملستندات املطلوبة  هي ا ، حيث كان السؤال الرابع منها ينّص على: ما

يف اللجنة؟ فبيّنت اإلجابة أّن من بني املستندات )إقامًة ساريًة املفعول لألجانب( مّا يؤكِّد أحقيّتهم يف التَّسجيل؛ للتسجيل 
 فادة من خدمات الّلجنة، وفق ما لديها من شروط وتعليمات.   لالست

لتقدمي الطّلبات من قبل األسر املنكوبة دون ا إلكرتوني ا وعلى سبيل املثال فقد خّصص فرع الّلجنة مبنطقة مكة املكرمة رابطً  - 2
  https://npcom.net/MsdAdd.aspxاحلاجة إىل تكّبدهم أعباء مراجعة مقر اللجنة، والرابط هو: 

 ململكة. مجيعها مستقاة  من املواقع اإللكرتونية الرمسّية العائدة لّلجنة يف عموم مناطق ا - 3
 وهي عبارة عن بطائق تصرف شهراي  ألسرة السجني، يقومون ابستبداهلا لدى اجملمعات التِّجاريّة املعتمدة مبواد غذائّية أساسيٍَّة.  - 4

https://trahum.org/questions.php
https://npcom.net/MsdAdd.aspx
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ه الذي حقّ  باعها بشأن أخذِ ة والنصائح اليت ينبغي عليه اتّ اململكة، وتقدمي االستشارات النظاميَّ 
 . للنظامة نشأ نتيجًة لِمخالفِة اجلهة املعنيّ 

 بتقدمي نيهتمّ واملعني من احملامني واحملاميات املتطوّ  ة جمموعة   هذه املهمّ توىّل وي
ومساعدهتم  ،عنهمطبات اخاملوائح و للّ كتابة او ، إليها الفئات حاجةً  ألشدّ ة قانونيّ الستشارات اال

متابعة و ، هم عن وكالةً افع الرتّ و ودراستها، املنظورة لدى احملاكم جناء قضااي السّ  َتسلممو ، فيها
 . (1) اجلهات الرمسية عنهم لدى معامالهتم نيابةً 

جنة عدم قبول طلبات األسر على اللّ  ه يؤخذ، إاّل أنّ الَكالمهلذا  اهذا موضعً  ومل يكن  
ا ، مّ الثبوتية قد انتهت صالحيتها م، اليت تكون أوراقهاملنكوبة بسجن عائلها الوحيدة األجنبيّ 

 جنة.مها اللّ من اخلدمات اجلليلة اليت تقدّ م يؤدي إىل حرماهن
  يف هذا، أبن تراعيَ  ظرَ جنة النّ اللّ  يدَ عِ تُ  ة، أن  ة وإنسانيّ جوانَب دينيّ ِمن األنسب  ولعلّ 
العائل الوحيد هلا بعد هللا، ا بفقدان صاهبِ مُ  مِ ظَ عِ اهتمامها؛ لِ  عظيمِ  وجتعلها حملّ  ،تلك الفئات

  ها.عَ مَ  فُ قِ من يَ  دُ جتَِ  يت قد  الّ  ةِ الوطنيّ  رِ سَ األُ  حالُ  ما عليهِ  فحال هذه األسر يف الغالب خالفُ 
  :همأسر جناء األجانب و عاية للسّ الرّ  جنة يف تقدي  سهامات اللّ إ: الفرع الثالث

يف تقدمي خدماهتا وما تبذله من دعم  -وآخر بني فرعٍ  -جنةسهامات اللّ إ عت تنوّ 
ته  استقالليّ  فرعٍ  لكلّ  لسجناء وأسرهم من املواطنني واألجانب يف اململكة، ال سيما وأنّ ا

حصر ب يف صعوبة ا تسبّ ث عنه، مّ منهم خمرجاته وأرقامه وتقاريره اليت تتحدّ  وأعماله، ولكلّ 
 واحد.  فرعجنة يف منجزات مجيع فروع اللّ 

ورعايتهم جناء ة يف جمال دعم السّ ة واملاليّ سهاماهتا العينيّ إ مِ ظَ جنة، وعِ ات اللّ ولكثرة منجز 
 يف هذا الفرع من الدراسة احلديثُ  رَ صِ وأسرهم، ولصعوبة حصر تلك األرقام الكبرية، فقد اقتُ 

 جنة مبنطقة مكة املكرمة واملنطقة الشرقية. ي اللّ عَ ر  زات ف َ نجَ عن مُ 
 : (2) ه 1440-1439 خالل العام املكرمة( مكة) فرع منجزات فقد كان من أهمّ 

السجناء املوقوفني لدى سجون منطقة مكة املكرمة  من  عددٍ جنة بسداد ديون قامت اللّ  .1
 ( رايل سعودي. 15.572.727مببلغ وقدره )

 

 ahomjeddah.com/Programhttp://www.tr املوقع اإللكرتوين الرمسي لّلجنة مبحافظة جدة بعنوان:-1
نظر أيضا: ال )انفوجرافيك( املنشور على حساب إمارة ي ؛ه  لفرع اللجنة مبكة املكرمة1440-1439التقرير اخلاص ابلعام  - 2

 م.    8201مايو  1( بتاريخ makkahregion@منطقة مكة املكرمة الرمسي بتطبيق تويرت )

http://www.trahomjeddah.com/Program
https://twitter.com/makkahregion
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ة ألسر السجناء يف منطقة مكة املكرمة فقط، بلغت وعينيَّ  نقديةً  مت اللجنة مساعداتٍ قدّ  .2
 ( رايل سعودي.  17.0٦5.579)

( رايل  4.٦79.508ة، وبقيمة )ة غذائية وقسيمة شرائيّ ( سلّ 11.٦98عت اللجنة )وزّ  .3
 سعودي. 

 جيارات منازل أسر السجناء املوجودة يف منطقة مكة املكرمة مببلغٍ إجنة بسداد قامت اللّ  .4
 سعودي. ( رايلٍ 1.177.000وقدره )

جنة بسداد فواتري الكهرابء العائدة ملنازل أسر السجناء املوجودين يف منطقة مكة قامت اللّ  .5
 ( رايل سعودي. 384.000املكرمة مببلغ وقدره )

حوم والوجبات اجلاهزة ألسر السجناء يف منطقة مكة املكرمة ما قيمته جنة من اللّ عت اللّ وزّ  .٦
 رايل سعودي. ( 1.459.221)

ألسر السجناء يف منطقة مكة املكرمة بقيمة  ني  تاء والعيدَ الشّ جنة كسوة عت اللّ وزّ  .7
 ( رايل سعودي. 549.200)

ألسر السجناء يف منطقة مكة املكرمة بقيمة  ائي  ابكهر   ا( جهازً ٦57جنة عدد )عت اللّ وزّ  .8
 ( رايل سعودي. 1٦4.900)

ألهدافها املنشودة،  احتقيقً  هِتاجنة يف جماالمن قبل اللّ إن فاقُُه  تّ  مجايل ماإبلغ وقد 
 اليت، مارة منطقة مكة املكرمةإ تقديرا جعل إجنازاهتا حتظى ب( رايل سعودي، مّ ٦2.172014)

  . (1)( اإلنساينز ز )فرع التميّ لتميّ لمكة جائزة  جنةفرع اللّ منحت 

 م2018الصادر عن العام  هاوفق تقرير  (ملنطقة الشرقية)اكما كانت أبرز منجزات فرع 
 :يلما ي (2)

جناء ابملنطقة الشرقية، ( أسرة من أسر السم 130) جيارات منازل عددإ قامت اللجنة بسداد  .1
 سعودي. ( رايل 958.24٦ومببلغ وقدره )

( أسرة من ُأَسر السجناء 19) :قامت اللجنة بسداد فواتري الكهرابء العائدة ملنازل عدد .2
 ( رايل سعودي.9.925املوجودين يف املنطقة الشرقية مببلغ وقدره )

( رايل 1.310.222ة، بقيمة )ة غذائية وقسيمة شرائيّ ( سلّ 15.598جنة )عت اللّ وزّ  .3
 سعودي. 

 

   https://www.makkah.gov.sa/news/show/466 خرب منشور على موقع إمارة مكة الرابط التّايل: - 1
 م لفرع الّلجنة ابملنطقة الشرقية، منشور على موقع الّلجنة اإللكرتوين الّرمسي. 2018الّتقرير اخلاص ابلعام  - 2

https://www.makkah.gov.sa/news/show/466
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( 702.450جناء ابملنطقة الشرقية مببلغ )ة مباشرة ألسر السم يّ جنة مساعدات نقدمت اللّ قدّ  .4
 رايل سعودي. 

 ( رايل سعودي. 4100بقيمة ) ،تذاكر سفر ألسرة سجني 4جنة مت اللّ قدّ  .5
أاثث وأجهزة  قطع ( أسرة من أسر سجناء املنطقة الشرقية، 33جنة على عدد )عت اللّ وزّ  .٦

 ( رايل سعودي. 21.000كهرابئية بقيمة )
ما تقوم به هذه  حقيقةَ  -بعد فضل هللا تعاىل وكرمه -د خمة تؤكّ وهذه األرقام املالية الضّ 

َ  ،لة يف فروعها املنتشرة حول أحناء اململكة من أعمال جليلةمتمثّ ، جنة املباركةاللّ  من  أنّ  تبنيَّ
 غاثةُ إة و صرَ ى حلمة اجملتمع، ونُ سر، واحملافظة علاأل تاتِ املسلمني، ومجع شَ  بِ رَ كُ   شأهنا تفريجَ 

ته، بل أو جنسيّ  ،أو جنسه ،ظر إىل دينهحتاج دون النّ امللهوف، والوقوف جبانب املُ  اإلنسان
 تعاىل. -إبذن هللا املباركة د لينال من خري هذه البال ؛رد إنسانيكفيه أن يكون جمّ 

بطبعه ، الذي نشأ تلك األرقام الكبرية اجلانب املشرق للمجتمع السعوديّ  رُ ظهِ كما تُ 
، وبذل ب منهم، واملسارعة يف إغاثة املنكو ة الناساخلري لكافّ  وحبّ  ةِ لفَ عاون واألُ على التّ األصيل 

على ذلك ما حصرته  شاهدٍ  خريَ  لعلّ و ، هابِ صَ له على مُ  معه ومواساةً  افيس وقوفً الغايل والنّ 
قد  -إبذن هللا تعاىل -هابُ سَ حَن  ، امنها قريبً  سبق ذكر بعضٍ ة ضخمة ماليّ  جنة ومجعته من أرقامٍ اللّ 
      التقوى.  و  على الربّ لمعاونة لو واإلحسان، ت يف أوجه اخلري قَ نفِ أُ 
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 ـةــــــــامتاخل    
من  ُخِتَمت بِه الن مبُ وَّاُت  ىوالصَّالُة والسَّالُم عل الطَّيِّباُت،احلمُد هلل الَّذي بنعمتِه تَتمم 

دُه ال ا عبُدُه وأشهُد أنَّ حممَّدً  يَهدي للَخرِي ويُعنُي عليِه، شريَك لُه، وأشهُد أالَّ ِإلَه إالَّ هللُا وح 
 .وِخريتُُه من َخلِقِه وَحبيُبُه  وَرسولُُه،

وبذلت فيه جهًدا ليس بقليل، قصري، با ليس وع زَمنً وبعُد فقد َصِحبُت ِدراسَة املَوض
 مل أستطع اإلملام جبميع جوانبه؛ نظرًا لتشعبه، ولكن حسيب أّنن وقفت من ّن نورغم ذلك فإ

  خالله على بعض النتائج والتوصيات اليت تتلخص يف اآليت: 

 النتائج:   :أوال
كانت  قد  و  راسةهذه الدِّ  املق صود يفابملعىن  (مصطلح األجنيب) وامل يعّرفّن فقهاء املسلمني إ .1

، بزماننا هذا هو: الغريب عن الوطن بهِ مع ما ُقِصد  اتَّفقتأقرب التعريفات الفقهية اليت 
ه: الشخص الذي ال حيمل جنسّية الدولة اليت يقيم عليها، أنّ املصطلح النِّظاُم ف عرّ وقد 

 ال. جلنسية دولٍة أخرى، أم  سواًء أكاَن حاماًل 
إاّل أهّنم َعِلموا غالبية  ةملصطلح اإلجراءات اجلنائيَّ  ادً حمدَّ  اوإن مل يضعوا تعريفً  الُفَقهاءّن إ .2

ا أحكامها من الّنصوص ، وفهموها وطّبقوها، بعد أن استقو ااإلجراءات اجلنائية املّتبعة حديثً 
ا، يف الفقه اإلسالمي ال يعن أّن به قصورً  لشيءٍ مث إّن عدم وجود تعريٍف حمدٍد الشرعية، 

سعت فيه دائرة اجلُرم، وتنّوعت فيه أساليبه وتطّورت، ِبالف ما  السيما وأّن زماننا قد اتّ 
 كان يف زمان األّولني. 

ظامي، مصطلحان يعرّبان عن نفس املعىن النِّ  ،ة أو اإلجراءات اجلزائيةاإلجراءات اجلنائيَّ  إنَّ  .3
األدّق واألصوب لالستعمال من  يف اللغة ُيسهم يف توضيح إاّل أّن االختالف بني معنييهما

نُب إىل املعىن اللغوي لكال املصطلحَ  وابلرمجوعِ  بيِنهما، ني يتبنّي أن معىن اجلناية هو: الذَّ
اإلجراءات أقرُب للّصواب اجلزاء هو: املكافأة على الشيء، فاجلنائيَّة لوصِف واجلُر م، ومعىن 

 . من اجلزائية
املواطنني واألجانب على أرض  اإلجراءات اجلنائية حبقّ ّن االختالف يف طريقة إتيان بعض إ .4

قوق اخلاصة حب يةمببدأ العدل واملساواة، أو يسيء للمبادئ األساسال خيّل اململكة، 
ال يتعارض أبّي شكٍل من األشكال مع قواعد ، وَ التفرقة حيكمها الصاحل العامفَ اإلنسان، 

    . ومبادئها حقوق اإلنسان
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يف  ابلغة   ، له أمهّية  االستداللعمليات  أثناءبه به األجنيب من االستعانة مبرتجٍم متكني املشتَ  .5
ة والئحته لنصوص نظام اإلجراءات اجلزائيَّ  ؛ إعمااًل إِليضاح ما قد ينفي االشتباهحبّقه  مَتتمِعهِ 

ن ا، بل ويستفاد مات االستدالل تعّد نقطة انطالق الدعوى غالبً وألّن عمليَّ  ؛نفيذيةالتَّ 
 ا فيما يليها من مراحل الدعوى اجلنائية.  وقائعها وحيثياهتا كثريً 

ّن املشتبه به أو املوقوف األجنيب أوىل من املواطن يف متكينه من مارسة حّقه يف إشعار من إ .٦
   .محايته فاهلدف ؛له عن املواطن ا، وهذا ليس متييزً ، وإبالغهِ يراه أبمر توقيفه

؛ آاثرُه السلبيةُ  له املقبوض عليه األجنيب من التواصل مع سفارة بلدهّن منع املوقوف أو إ .7
السماح للمغرضني أن   النظام الوطن واالتفاقات الدولية، ويتعدَّى ذلك إىلالفُ خيُ  ألنَّهُ 

على كافة  بغرِي شكٍّ هذه اآلاثر السلبية تنطبق ؛ و وأجهزهتا املعنّية ينالوا من اململكة،
  املكفولة نظاما.احلقوق و ية ئاإلجراءات اجلناكَ االنتهاكات احلقوقية  

فتختلف اإلجراءات اجلنائية يف العمليات النظامّية؛ جرمية مؤثر  للارتكاب األجنيب  مسرحَ ّن إ .8
ة كغريها من ليست األماكن الدبلوماسيَّ ف، فيهِ َخَذة ابختالف املكان الذي وقعت تّ امل

اجلرمية، إذ إّن كما ختتلف ابختالف ا كغريهم من األجانب العاديني،  األماكن، وليس رجاهلُ 
 اجلاين.  ة مبالحقا ومكاانً نوعً  لكّل جرميٍة جهًة خمتصةً 

التحقيق  يف مرحليتعنه  للدِّفاعأن يوّكل غريه املتهم يف  د على حقّ املنظم السعودي أكّ ّن إ .9
إاّل يف حاالت قليلة وحمددة أجاز له  توكيل غريه من السعوديني فقط، هأاتح لفواحملاكمة، 

من حّق الدولة أن تستقّل بعدٍد من الوظائف على مواطنيها ، وَ معها توكيل غري السعودي
أن  -يف اجلرائم الكبرية  -تبني أّن من حّق املتهم األجنيب ، وقد مهنة احملاماةكَ دون غريهم،  

 يطلب تعيني من يدافع عنه على نفقة الدولة أثناء حماكمته. 
اء إتيان هذا اإلجراء ب عليه جرّ نظامّية ترتتّ  اّن التحقيق مع املتهم األجنيب يُنِشُئ آاثرً إ .10

التحقيق  ة حملّ إن كانت القضيّ  حبّقه، وميتاز هبا عن غريه من املواطنني، كمنعه من السفر
 .ّلُق هبا حق  خاصعَ ت َ ي َ 
ّن نظام اإلجراءات اجلزائية مل ينّص على قاعدة مسؤولية الدولة عن تعويض املتضّرر إ .11

 .واملنتهي لديها قبل اإلحالة للمحكمة ،االحتياطي الصادر عن النيابة العامة هنتيجة توقيف
حاَل بالدهم  اململكة، حضور جلسات حماكمة رعاايجيوز ملمثلي البعثات األجنبية يف  .12

انتفاِء احلاالت الواردة بنظام املرافعات الشرعية ونظام اإلجراءات اجلزائية، واليت من شأهنا 
  .منع غري املتهم وحماميه من حضورها

 عن الشهادة وعن أعمال اخلربة؛ مستقال   عماًل تعد ة ّن الرّتمجة أثناء اإلجراءات اجلنائيَّ إ .13
  .من وسائل اإلثبات اجلنائي تنيوسيل األخريتنيألّن 
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ّن األجانب املسلمني الذين يرتكبون جرائم حديّة، أو جرائم موجبة للقصاص على  إ .14
أرض اململكة، فإهّنم حيّدون ويقتّص منهم؛ ألهّنم يدينون بدين اإلسالم أينما ُوِجُدوا، فُتطَّبق 

األحكام  امنهم من غري املسلمني، فتطّبق حبّقهم أيضً أّما من  كان ، عليهم أحكامه وعقوابته
ابعتبارهم أيخذون والتشريعات اجلنائية اإلسالمية، ويُعاقَبون بعقوابٍت تعزيريٍة ال حديّة؛ 

 .حكم املستأِمنني
ّن الوصاية أو التدّخل من قبل بعض أعضاء اجملتمع الدويل يف الشأن الداخلي إ .15

 معو  الدولية، األعراف مع يتوافق ال فيها، القضائية اماألحك على التأثري هبدف لمملكةل
  .الدويل اجملتمع هبا اندى اليت القضائية السلطات استقاللية

ات الدولية املتعّلقة بنقل األجانب احملكوم عليهم بعقوابت جنائّية إىل دوهلم؛ إّن االتفاقَ  .1٦
لتنفيذ حمكومياهتم فيها، ال تتماشى إاّل مع العقوابت السالبة للحرية، ابعتبارها مّا ميكُن 

 .تنفيذُه يف غرِي الدولِة اّليت َحَكَم قضاُؤها هبا
، أسهمت يف تسريع إجراءات ّن عملية فصل سجون األجانب عن سجون املواطننيإ .17

املسافة بني مقر سجن به يف السابق؛ لقرب  معاملة السجني األجنيب مقارنة مبا كان معمواًل 
األجانب وبني اإلدارات املعنية ابستكمال إجراءات معاملته، كإدارة اإلبعاد، وإدارة متابعة 

 الوافدين.  
أبنّه عقوبة  -اابعتباره جزاًء جنائيً -لإلبعاد ّن املنظم السعودي أخذ ابتداًء عند تصنيفه إ .18

ال ميكن تقريرها من قبل السلطة اإلدارية مامل تكن موجودًة بني نصوص األنظمة، أو تقّرر 
 احملكمة إيقاعها على اجلاين األجنيب. 

األجانب مصطلح )الرّتحيل( على اإلجراء الصادِر حبّق  ادائمً  ن املنظم السعودي يطلقُ إ .19
ويطلُق مصطلح )اإلبعاد( على اإلجراء لنظام اإلقامة أو العمل يف اململكة، املخالفني 

 الصادِر حبّق األجانب املدانني ابرتكاب جرائم جنائية. 
د يف ّن اجملتمع الدويل مل يغفل احلماية اإلجرائية اجلنائية اخلاصة ابألجانب، حيث أكّ إ .20

ضماانت واحلقوق للاية أعضائه الدولية الصادرة عنه على أمهية مح الواثئقالعديد من 
 .هم يف مارستها، ومتكني فئة األجانب من حقّ اخلاصة ابإلجراءات اجلنائية بعمومها

فعال اليت تصّنف على أهّنا أنواع األفيِه د حدَّ  اخاص   اّن املنظم السعودي مل يوجد نظامً إ .21
اعتماده يف ؛ ولعّل السبب يف ذلك يعود إىل املقّررة لكّل جرميٍة منها والعقوابت من اجلرائم،

  .ومقاصدهِ  اإلسالميّ اجلنائي شريع تَّ العلى مجيع قواعد النظام اجلنائي السعودي 
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ّن ارتباط إدارات توقيف األجانب من خمالفي أنظمة اإلقامة والعمل يف اململكة، إ .22
يس له عنية إببعادهم عنها ابملديرية العامة للسجون، لإىل ارتباط اإلدارات امل اابإلضافة أيضً 

 .منطقّي مقنع وكافٍ  وأنظامّي مربّر 
 حبماية حقوق عىَن ة تُ حمليّ أهلية  ةمن املنظم السعودي مل يعارض فكرة استحداث منظّ إ .23

على ضرورة التعاون معها، وأشركها  وحثّ  ،، بل دعم إنشاءهاعلى الصعيد الوطن اإلنسان
أو  الحظاتامل وأقصور اليف سّن األنظمة احلديثة، ومراجعة األنظمة القائمة، وعال 

 قوقية يف التنظيمات الوطنية. احلثغرات ال
سيجدها يف  فيما يصدر على الدوام عن اململكة حبق األجانب على أرضهامن يَدقِّق  .24

واألزمنة قد أولت احلقوق اخلاصة ابألجانب منزلًة يف صدر الصّف  العديد من املواضع 
األّول الهتماماهتا الرئيسة، وقّدمتها على مصاحلها ومصاحل مواطنيها يف بعض األحيان، 

ا وجوُد نظاٍم سياسيٍّ حيمي حقوَق خُمَالِِفيِه من األجانب، كالّنظام السياسيِّ فين ُدُر حق  
 اململكة منذ أتسيسها.   قادة هالّشرعيِّ الذي يتبع

 :التوصيات اثنيا:
النصم صراحًة يف نظام اإلجراءات اجلزائية أو الئحته التنفيذية على وجوب استعانة رجل  .1

االستدالل ومجع  عملياتالضبط اجلنائي مبرتجم يرتجم أقوال املشتبه به غري العريب أثناء 
 معلومات اجلرمية. 

ملا قد يسيُء إىل اململكة، أو يُوِقع جهاهتا املعنّية يف تنفيذ النظام اجلنائي يف حرٍج  تفادايً  .2
على تلك  فَيجبُ أمام اجملتمع الدويل ومنظّماته، وأمام دولة األجنيب املقيم على أرضها، 

 .اجلهات أن تسعى جاهدة إىل مراقبة هللا عّز وجلّ 
فني رمسيني مرتمجني متواجدين على الّدوام يف توفري موظجهٍد يف بذل ما أمكن من  يَتحتَّم .3

 .مجيع فروع النيابة العامة ودوائرها يف احملافظات واملدن الصغرية
أن يتم تفتيش مسكن  -يف غري حاليت التلبس أو الضرورة امللّحة لالستعجال-يستحسن  .4

 ي ا.ملتهم حبضور عضٍو من أعضاء سلطة التحقيق شخصا
راُء تعديلٍ  يلزمُ  .5 الفقرة الثانية من املادة السادسة من نظام واثئق السفر، واليت على  إج 

على حكم قضائي، أو أن  احصرت إتيان إجراء أمر املنع من السفر على أن يكون مبني  
ا من أبن تكون النيابة العامة أيضً ، ا عن وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولةيكون صادرً 

 اإلجراء.اجلهات اليت هلا القيام هبذا 
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من استخدام مصطلح )رفع(، وذلك عند وروده فيما  )إحالة( بداًل  مصطلح يلزُم إحالل .٦
يتعّلق إبحالة الدعوى من جهة التحقيق إىل احملكمة املختصة كما نّصت على ذلك املادة 

 . السادسة والعشرون بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية
على وجوب  صراحةً يف نظام اإلجراءات اجلزائية أن يُ َنصَّ على املنظم السعودي جيدر  .7

أو ال   ،اجلنائية اليت يكون أحد أطرافها ال يفهم العربية يف احملاكمات املرتجم تواجد
 يتكلمها.

على املنظم السعودي أن يوجب على احملكمة املختصة بنظر الدعوى اجلنائية أن تضع حالَة   .8
االجتماعية واالقتصادية بعني االعتبار؛ ألهّنا من املؤشرات املتهم واترخيه اجلنائي ومكانته 

الضرورية اليت حتّدد مدى أتثري قرار اإلفراج املؤقت عنه على حسن سري إجراءات حماكمته، 
 .وضمان تنفيذ العقوبة حبقه حال تقريرها

،  ِمنهُ  ليس مثّة مانع  شرعي  بتحديد اجلرائم والعقوابت، ف خاصٍّ  املسارعة يف استحداث نظامٍ  .9
عن  ايقينً خيرج  نّدر من عقوابت، ليُقتقّرر و سيتّم حصره من جرائم، وما سيما دام أّن ما 

  .ململكةاملتّبع لدى ااإلطار الشرعي 
بوزارة  مباشرةً  من األسلم أن تُفَصَل إدارة اإلبعاد عن املديرية العامة للسجون، وترتبطَ  .10

 ة األمن العام، ال سيما وأّن مديرية السجون يغلبُ هبا عن طريق مديريّ  الداخلية، أو ترتبطَ 
    .العقايب عليها الطابعُ 

ر الثقافة اخلاصة هبا يف ونشوتعزيزها، نسان ة حبماية حقوق اإلعلى اجلهات املعنيّ  ينبغي .11
أن تقوم بتزويد القائمني على إدارة وحراسة أماكن التوقيف واالحتجاز ابملنشورات  ،اململكة

 .املرتمجة إىل عّدة لغات احلقوقية الورقية
الّنظَر يف عدم قبوهلا  )تراحم(أن  تُِعيَد الّلجنة الوطنية لرعاية السجناء  يهيب الباحث .12

ليت تكون أوراقهم الثبوتية قد لطلبات األسر األجنبّية املنكوبة بسجن عائلها الوحيد، ا
انتهت صالحيتها، مّا يؤدي إىل حرماهنا من اخلدمات اجلليلة اليت تقّدمها، أبن تراعي تلك 

 .الفئات، وجتعلها حملَّ عظيِم اهتمامها
، أن الدولية على اجملتمع الدويل، وعلى منظمات ومؤسسات اجملتمع املدين غيبني .13

ا ابلطرق واألساليب اليت تتوافق مع إرادة اجملتمع تتقصى احلقائق وتسعى للتوصل إليه
 .العاملي وتنظيماته

ملا تصدره  أو التجاوبِ  عدم االكرتاثِ  -متمثلًة أبجهزهتا املعنّية  -على الدولة األجدُر  .14
من اّدعاءات مغرضة وجمانبة ألدىن  -غري املعرتف هبا  -بعض املنظمات أو اهليئات الدولية 

 .درجات احلقيقة
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية أو ج زؤها م

 سورة البقرة-2
ۡإِّذَاۡ﴿ 1 اعِّ ۡٱدلَّ َوَة َۡدع  يُب جِّ

ُ
ۡأ ۡقَرِّيٌب  ِّ

ۡفَإِّّن  ِّ ۡعِّبَادِّيَۡعّن  لََك
َ
َۡسأ ِإَوذَا

ۡيَر ُشُدونَۡ ۡلََعلَُّهم  ِبِّ
مِّنُواۡ  ُؤ  َۡوۡل  َلِّ

يبُواۡ  تَجِّ فَل يَس   ﴾١٨٦َدََعنِِّۖۡ
18٦ 117 

2 ﴿ۡۡ َسّم ٗ ۡمُّ َجل 
َ
ۡأ ۡإََِّل  ۡبَِّدي ٍن ۡتََدايَنتُم ۡإِّذَا

َۡءاَمنُٓوا  ِّيَن ۡٱَّلَّ َها يُّ
َ
يَ أ

ۡۚ تُبُوهُ  ﴾فَٱك 
282 41 

ران -3  سورة آل عم 
َمۡٱل َوكِّيُلۡ..﴿ 3 َۡونِّع  ُ بُنَاۡٱَّللَّ َحس   125 173 ﴾١٧٣َوقَالُواۡ 

 سورة النِّساء -4
4 ﴿ۡ َّتِّ

َۡۡوٱلَّ  عِّ ۡٱل َمَضاجِّ ِۡفِّ ُجُروُهنَّ َۡوٱه  ۡفَعُِّظوُهنَّ ۡنُُشوزَُهنَّ َُتَافُوَن
ََۡكَنۡ َ ۡٱَّللَّ َۡسبِّيًَلۗۡإِّنَّ َعلَي هِّنَّ

ۡفَََلَۡتب ُغواۡ  نَُكم  َطع 
َ
ۡأ فَإِّن   ۡ ِّبُوُهنَّ َوٱۡض 

اَۡكبِّٗيا  ﴾٣٤َعلِّي ٗ

34 241-243 

ُنُبِّۡ﴿ 5 َارِّۡٱۡل 
 19 3٦  ﴾َوٱۡل 

لَمۡ ﴿ ٦
َ
ۡۡرۡتَُكنۡ ۡأ

َ
ِّۡٱُۡضۡأ َعةَٗۡو َّۡۡللَّ ُروا ۡۡسِّ َۚۡۡۡفتَُهاجِّ  1٦4 97 ..﴾  فِّيَها

و قُوتٗا﴿ 7 مِّنَِّيۡكَِّت ٗباۡمَّ ۡٱل ُمؤ  ۡلََعَ َةََۡكنَت  لَو  ۡٱلصَّ  218 103 ﴾١٠٣إِّنَّ
 سورة املائدة -5

8 ﴿  ۡ ۡرضِّ
َ مَِّنۡٱۡل  اۡ  ۡيُنَفو  و 

َ
 2٦3 33 ﴾.. أ

ِّينَۡ﴿ 9 ٱَّلَّ ُؤاۡ  َۡورَُسوََلُۥۡإِّنََّماَۡجَز  َ  29 34 ﴾..ُُيَارِّبُوَنۡٱَّللَّ
10 ﴿ۡ َذر ُهم  َۡوٱح  َوآَءُهم  ه 

َ
ۡأ َۡوََلۡتَتَّبِّع  ُ نَزَلۡٱَّللَّ

َ
َِّمآۡأ ُكمۡبَي نَُهمۡب ۡٱح  نِّ

َ
َوأ

ۡإَِّۡل َك ۡ ُ نَزَلۡٱَّللَّ
َ
َۡمآۡأ َۡبع ضِّ تِّنُوَكَۡعنُۢ نَۡيف 

َ
 ﴾أ

49 233 

 سورة التَّوبة -9
َما﴿ 11 َدَق ۡٱۡإِّنَّ ِّل ُۡۡتۡلصَّ ٓۡل َۡۡهۡاَعلَيۡ ۡمِّلِّيََۡع ۡل ۡٱۡوَۡۡكِّيَِّۡمَسۡ ل ۡٱوَۡۡءُِّۡفَقَرا

ۡۡقُلُوُبُهمۡ ُۡمَؤلََّفةِّل ۡٱوَۡ َِّقابِّۡٱَۡوفِّ ۡۡرِّمِّيََۡغ ۡل ۡٱوَۡۡلر  ِّۡۡٱَۡسبِّيلَِّۡۡوفِّ َّۡۡللَّ
٦0 373 
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ِۖٱۡنِّۡب ۡٱوَۡ بِّيلِّ ِّنَۡۡفَرِّيَضةٗۡۡلسَّ ِّۗۡٱۡم  ُۡٱوََّۡۡللَّ  ﴾٦٠َحكِّيمۡ َۡعلِّيمٌَّۡۡۡللَّ
 سورة هود  -11

ََۡت رِّيۡ﴿ 12 َ بَالَِّۡوِهِّ ِّ
َۡكٱۡل  ج  َۡمو  ِۡفِّ  23 42    ﴾بِّهِّم 

 سورة يوسف -12
ُكنَّ َۡكي ۡۡمِّنۡۥإِّنَّهُۡ﴿ 13 يمۡ َۡدُكنََّۡكي ۡۡإِّنَّۡۡدِّ  2٦ 24 ﴾٢٨َعظِّ
14 ﴿ۡۡ ُۡقبُل  ۡمِّن دَّ

ۡقُ ۡقَمِّيُصُهۥ ََۡكَن ۡإِّن ٓ لَِّها ه 
َ
ۡأ ِّن  ۡم  َۡشاهِّد  وََشهَِّد

 ﴾فََصَدقَت ۡ
2٦ 121 

نُۡ﴿ 15 ج  ِّ ۡٱلس  ِّ ۡإَِّۡل هِِّۖۡقَاَلَۡرب  ٓ ُعونَّنِّ اۡيَد  ۡمِّمَّ ۡإََِّلَّ َحبُّ
َ
 255 33 ﴾أ

بِّيَۡ﴿ 1٦ َۡك ذِّ ۥٓۡإِّنُۡكنتُم  ُؤهُ َفَماَۡجَز  ٧٤ۡۡقَالُواۡ  َدِۡفِّ ُؤهُۥَۡمنۡوُجِّ َجَز  قَالُواۡ 
لِّمِّيَۡ َِّكََۡن زِّيۡٱلظَّ  َۡكَذ ل ۥۚ ُؤهُ َۡفُهَوَۡجَز  لِّهِۦّ  ﴾٧٥رَح 

74-75 29 

17 ﴿ۡ
َ
ۡوََِّعٓءَِّۡفبََدأ ۡمِّن رََجَها تَخ  ۡٱس  ُۡثمَّ يهِّ خِّ

َ
ۡأ ۡوََِّعٓءِّ َۡقب َل يَتِّهِّم  و عِّ

َ
ِّأ ب

يهِّ ۡ خِّ
َ
 ﴾أ

7٦ 144 

 سورة اإلسراء -17
َۡءاَدمَۡ﴿ 18 ٓ نَاۡبَّنِّ َۡكرَّم  َقد 

 114-35 70 ﴾۞َولَ
 سورة األنبياء -21

ئَِّكَۡعن َهاُۡمب َعُدونَۡ﴿ 19
لَ  و 
ُ
 2٦3 101                 ۡ﴾١٠١أ

 سورة احلج -22
َمَن فَِّعۡلَُهمۡ ﴿ 20 َهُدواۡ  ِّيَش   1 28 ﴾ل 

 سورة النور -24
21 ﴿ۡ َۡحَّتَّ  ُۡبيُوتُِّكم  َ َۡغي  ُۡبيُوتًا ُخُلوا  ۡتَد  ََۡل َۡءاَمنُوا  ِّيَن ۡٱَّلَّ َها يُّ

َ
يَ أ

ۡلََعلَُّكمۡ  ۡلَُّكم  َۡخي   َۡذ لُِّكم  ۚ لَِّها ه 
َ
ۡأ ۡلََعَ  ُِّموا  َۡوتَُسل  ُِّسوا  ن

 
تَأ ۡتَس 

ُرونَۡ  ﴾٢٧تََذكَّ

27 144 

 سورة الشمعراء -2٦
يٍقََۡحِّيمۡ ١٠٠َۡفَماََۡلَاۡمِّنَۡش فِّعِّيَۡ﴿ 22  1٦ 101-100 ﴾١٠١َوََلَۡصدِّ
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 سورة الرموم -30
23 ﴿ۡ نَتُِّكم  ل سِّ

َ
ۡأ تَِّل ُف َۡوٱخ  ۡرضِّ

َ َۡوٱۡل  َم َو تِّ ۡٱلسَّ َۡخل ُق َۡءاَي تِّهِۦّ َومِّن 
ۡ ِۡفِّ ۚۡإِّنَّ ل َو نُِّكم 

َ
ِّل َع لِّمِّيََۡوأ ۡل  َِّكۡٓأَلَي ت   ﴾٢٢َذ ل

22 133 

 سورة يس -3٦
ََّهاۚۡ﴿  24 تََقر  ۡل ُِّمس  م ُسََۡت رِّيۡل  23 38 ﴾ َوٱلشَّ

 سورة الصَّافَّات -37
نِّيَۡ﴿ 25 سِّ َِّكََۡن زِّيۡٱل ُمح   29 105 ﴾١٠٥إِّنَّاَۡكَذ ل

 سورة الزََّمر   -39
ََۡكَِّمُةۡ﴿ 2٦ ت  َۡحقَّ ن  َك فِّرِّينََۡوَل كِّ

ۡٱل  ۡلََعَ َعَذابِّ
 113 71 ﴾٧١ٱل 

 سورة الفتح -48
27 ﴿ۡۚ ُِّروهُ ُِّروهَُۡوتُوَق   241 9 ﴾َوُتَعز 

 سورة احلجرات -49
نۡ﴿ 28

َ
ۡأ َۡفتَبَيَّنُٓوا  ِّنَبَإ  ۡب ُقُۢ ۡفَاسِّ َۡجآَءُكم  ۡإِّن َۡءاَمنُٓوا  ِّيَن ۡٱَّلَّ َها يُّ

َ
ۡأ يآ

ََه لَة ۡ قَو َمُۢاِۡبِّ يبُواۡ  مِّيَۡتُصِّ َۡن دِّ َۡماَۡفَعل تُم  لََعَ  بُِّحواۡ   ﴾٦َفتُص 
٦ 2٦ 

َهايَ ۡ﴿ 29 يُّ
َ
ِّينَۡٱۡأ ِّبُوا ۡجۡ ٱَۡءاَمنُوا َّۡۡلَّ ِّنَۡۡاَكثِّيٗۡۡتَن ِّۡٱۡم  ن  ن ِّۡٱَۡضَۡبعۡ ۡإِّنَّۡۡلظَّ ۡلظَّ
 ﴾م  ۡإِّث ۡ

12 2٦ 

30 ﴿ۡ نََث 
ُ
ِّنۡذََكر َۡوأ َن ُكمۡم  َهاۡٱَلَّاُسۡإِّنَّاَۡخلَق  يُّ

َ
ُۡشُعوٗباۡيَ أ وََجَعل َن ُكم 

ََعاَرفُٓوا ۚۡ َِّلِۡلِّ  ﴾َوَقبَآئ
13 134 

 سورة النَّجم  -53
31 ﴿ۡ َۡشي  ِّ َق 

ۡمَِّنۡٱۡل  ََۡلُۡيغ ّنِّ نَّ ۡٱلظَّ  35 28   ﴾٢٨اۡ ِٗۡإَونَّ
 سورة الطَّالق -٦5

32 ﴿ۡ تَِّي
 
ۡيَأ ن

َ
ۡأ ٓ ۡإَِّلَّ َن ََۡي رُج  َۡوََل ُۡبيُوتِّهِّنَّ ۡمِّنُۢ ُُۡت رُِّجوُهنَّ َشة ََۡل بَِّف حِّ

ِّنَة   بَي   ﴾مُّ
1 1٦5 

 سورة امللك -٦7
33 ﴿ ۡ َۡوُُكُوا َۡمنَاكِّبَِّها ُشوا ِۡفِّ ۡرَضۡذَلُوَٗلۡفَٱم 

َ ۡٱۡل  ۡلَُكُم ِّيَۡجَعَل ۡٱَّلَّ  1٦4 15ُهَو
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ِۡإَوَۡل هِّۡٱلنُُّشورُۡ ِّز قِّهِّۦ   ﴾١٥مِّنۡر 
 سورة املعارج -70

34 ﴿ۡ  1٦ 10 ﴾١٠ََحِّيٌمََۡحِّيٗماُۡلۡۡ ََۡوََلۡيَس 
 سورة البَ يِّنة  -98

35 ﴿ۡ ََبِّيَّةِّ
ۡٱل  ُ َۡخي  ئَِّكُۡهم 

لَ  و 
ُ
ۡأ لَِّح تِّ ٱلصَّ  وََعمِّلُواۡ  ِّيَنَۡءاَمنُواۡ  ۡٱَّلَّ ٧ۡإِّنَّ

ن َه رُۡ
َ ََۡت رِّيۡمِّنََۡت تَِّهاۡٱۡل  ن  َۡجنَّ ُتَۡعد  ِّهِّم  ۡعِّنَدَۡرب   ﴾َجَزآؤُُهم 

7-8 29 
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 الصفحة احلديث الن بوي الش ريف أو األثر م

 110   ..(ربط القاتل، وسلم حبله لويل القتيل أقر الرسول )  1
 205 )أن رجاًل قال: اي رسول هللا أَرَأَي َت َرُجاًل َوَجد َمع امرَأَتِه َرُجاًل ...(   2
 123 وإنّكم ختتصمون إيّل...( )إمّنا أان بشر،   3
 144 )..إمنا ُجعل االستئذان من أجل البصر(   4
 225 )أنّه أمر أبن جُي َلَد َرجل  َزىَن ِبكباسٍة فيها مائة مِش رَاٍخ فَيض رِبُوُه ِبِه َضر بًَة َواِحَدة...(   5
 25 حَبَس رُجاًل يف هُتَمٍة...( --)أنَّهُ   ٦
 2٦3 قضى فيمن زىن ومل حيصن بنفي عاٍم وإبقامة احلّد عليه...(  )أنَّهُ   7
 243 )أهّنما كاان يَُشهِّرَاِن ببعض احملكوم عليهم بشهادة الزمور يف األسواق(   8
 20٦ )أهّنم كانوا يقضون يف املسجد..(   9
َعٍة...(  )إيّن لقاعد  مع النيب   10  110 إذ  جاء رجل يقود آخر بِِنس 
َذُب احلَِديِث..(   11  2٦ )ِإاّيُكم والّظن، فِإّن الَظّن َأك 
 144 ..( أان والزبري واملقداد، فقال: "انطلقوا  --)بعثن  12
 2٦ ..( جالس جاء يهوديّ  --)بينما رسول هللا  13
 134 ..( أتتين ُكتب  ال أُِحّب أن  يقرأها أحد)  14
 225 احلد عليها بعد أن تكّفل أحد الصحابة برعاية ابنها..(  )فأقام   15
 225 )ال تَ ُقوُلوا َهَكذا، اَل تُِعيُنوا َعَلي ِه الّشي طَان(   1٦
 241 )ال جُي َلُد فوَق عشِر جلداٍت إاّل يف حّد من حدود هللا...(   17
 123 )ما ُقِضَي له فلي، وما ُقضَي عليه فعَلي(   18
 241 أواَلدَُكم ابلّصالة وهم أبناءُ سبِع سنني...( )ُمُروا   19
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 110 )من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل...(    20
 1٦4 )هنى عن الذهاب إىل أرٍض أصاهبا الطاعون...(   21
 123 يف قبول نكاح...( --)  وّكل أاب رافٍع   22
 2٦3 وتغريَب عاٍم....( )أيمر فيمن زىن ومل حيصن جلَد مئٍة   23
 243 )اي أاََب َذّر، أََعرّي َتُه أِبُّمه؟ إّنَك امُرؤ  ِفيَك َجاِهليَّة(   24

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة املراجع واملصادر      
 أوال: القران الكريم. 

 ثانيا: كتب علوم القرآن: 

، الطبعة تفسري القران العظيمابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي،  .1
 ه . 1420الثانية، الرايض، دار طيبة للنشر والتوزيع، 

،  مفردات ألفاظ القران األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل الراغب، .2
 ه . 1430حتقيق: صفوان بن عدانن داوودي، الطبعة الرابعة، دمشق، دار القلم، 

، حتقيق: حممد أحكام القران اجلّصاص، حّجة اإلسالم أبو بكر أمحد بن علي الرازي، .3
 ه .  1412الصادق قمحاوي، بدون رقم للطبعة، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 

، بدون رقم طبعة، القاهرة، دار احلديث، التفسري واملفسرونالذهيب، حممد بن حسني،  .4
 ه .  1433

ثالثة، مطبعة ، الطبعة المناهل العرفان يف علوم القران حممد بن عبد العظيم،، الّزرقاين .5
 ه . 13٦2عيسى البايب وشركاه، 

حتقيق: عبد املنان،  تيسري الكري الرمحن يف تفسري كالم السعدي، عبد الرمحن بن انصر، .٦
 ه . 1422الطبعة الثانية، الرايض، دار السالم للنشر والتوزيع،  ،الرمحن من معاّل الّلوحيق

، حتقيق: د. عبد امع ألحكام القراناجلالقرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر،  .7
هللا بن عبد احملسن الرتكي، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  

 ه . 1427
 ثالثا: كتب الحديث الشريف وشروحه، وكتب التخريج: 

تلخيص احلبري يف أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين الشافعي، ، ابن حجر .8
، تعليق وعناية: أبو عاصم حسن بن عباس قطب، الطبعة ختريج أحاديث الرافعي الكبري

 ه . 141٦األوىل، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر،  
، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، الطبعة األوىل،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري .9

 ه . 1434سوراي، دار الرسالة العلمية للنشر، 
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جامع املسانيد والسنن ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي،  .10
، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، الطبعة األوىل، بريوت، دار الفكر، اهلادي ألقوم سنن

 ه. 1415
، سنن ايب األزدي السجستاينأبو داود، احلافظ سليمان بن األشعب بن إسحاق  .11

 ه .  1420، الطبعة األوىل، الرايض دار السالم للنشر، داود
، الطبعة األوىل، دمشق صحيح البخاريالبخاري، أبو عبد هللا حممد بن امساعيل،  .12

 ه . 1423وبريوت، دار ابن كثري، 
د حتقيق: حمم، السنن الكربى، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى  البيهقي، .13

 ه . 1424عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة، بريوت، دار الكتب العلمية، 
، حتقيق وختريج وتعليق: اجلامع الكبريالرتمذي، احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى،  .14

 م.   199٦بشار عواد معروف، الطبعة األوىل، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 
، الطبعة األوىل، درك على الصحيحنياملست احلاكم، احلافظ أبو عبد هللا النيسابوري، .15

 ه .1417القاهرة، دار احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع، 
، الطبعة األوىل، القاهرة، فتح املنعم شرح صحيح مسلمالشني، موسى بن شاهني،  .1٦

 ه . 1423دار الشروق للنشر، 
، حتقيق: صحيح مسلممسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،  .17

ظر بن حممد الفاراييب أبو قتيبة، الطبعة األوىل، الرايض، دار طيبة للنشر والتوزيع،  ن
 ه .  1427

رّيض  حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين الدمشقي الشافعي، النووي، .18
، الطبعة األوىل، بريوت ودمشق، دار ابن كثري، الصاحلني من كالم سيد املرسلني

 ه . 1428
الطبعة   ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد،اهليثمي، علي بن أيب بكر اهليثمي الشافعي .19

 ه . 143٦األوىل، جدة، دار املنهاج للنشر، 
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 رابعا: كتب ومعاجم اللغة العربية: 

،  كتاب األفعالابن القطاع الصقلي، أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي،  .20
 ه .  1403 الطبعة األوىل، الرايض، عامل الكتب،

، حتقيق: عبد السالم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد بن فارس بن زكراي القزوين الرازي،  .21
 ه . 1399بن حممد هارون، بدون رقم للطبعة، القاهرة، نشر دار الفكر، 

،  لسان العربابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم االفريقي املصري،  .22
 ه .  1414صادر،  الطبعة الثالثة، بريوت، دار

حتقيق: حممد صديق معجم التعريفات، اجلرجاين، علي بن حممد السيد الشريف،  .23
 م.  2004املنشاوي، بدون رقم للطبعة، القاهرة، دار الفضيلة، 

حتقيق: حممد أساس البالغة، الزخمشري، أبو القاسم جار هللا حممود بن عمر بن أمحد،  .24
 ه .  1419ابسل عيون السود، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 

، الطبعة األوىل، حيدر آابد، مطبعة جملس دائرة املعارف املستقصى يف أمثال العرب .25
 ه . 1381العثمانية ابهلند، 

  الطبعة األوىل، ، معجم اللغة العربية املعاصرة، علي، أمحد خمتار، مبشاركة آخرين .2٦
 ه . 1429القاهرة، دار عامل الكتب، 

، حتقيق: مكتب حتقيق القاموس احمليطالفريوز آابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب،  .27
 ه . 142٦الرتاث مبؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، بريوت، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، 

لطبعة، بريوت، ، بدون رقم لاملصباح املنريالفّيومي، أمحد بن حممد بن علي املقرئ،  .28
 م. 1987طباعة مكتبة لبنان، 

، الطبعة الرابعة، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  .29
 ه .   1425

 خامسا: كتب الفقه وأصوله: 
 الفقه الحنفي: 

 ، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،عثمان بن علي بن حمجن البارعي احلنفي، الزيلعي .30
 ه . 1314الطبعة األوىل، مصر، املطبعة الكربى األمريية الكربى ببوالق، 
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الطبعة األوىل، بريوت، دار املعرفة للطباعة والنشر،   املبسوط،السرخسي، مشس الدين،  .31
 ه . 1409

 ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،عالء الدين أبو بكر بن مسعود احلنفي، الكاساين .32
 ه . 1424دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بريوت، 

، ، اهلداية شرح بداية املبتدىبرهان الدين أبو احلسن علي بن أيب بكر  املرغياين،  .33
 ه . 1417الطبعة األوىل، ابكستان، نشر إدارة القران والعلوم اإلسالمية، 

 الفقه املالكي:

الكربى،  ، املدونة مالك بن أنس بن مالك األصبحي اخلمريي املدين، إمام دار اهلجرة .34
برواية: اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي، عن: اإلمام عبد الرمحن بن القاسم العتقي، عن 

من اصدار وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  اإلمام مالك رمحهم هللا أمجعني،
 ه . 1324واإلرشاد ابململكة، مطبعة السعادة، 

مواهب اجلليل يف  ن عبد الرمحن املغريب،احلطّاب الرعين، أبو عبد هللا حممد بن حممد ب .35
، ضبط وختريج: زكراي عمريات، طبعة خاصة، الرايض، دار عامل شرح خمتصر اخلليل

 ه .  1423للكتب للنشر، 
الدسوقي والدردير وعّليش، أمحد بن أمحد بن أيب حامد الدردير املالكي، ومشس الدين  .3٦

، حاشية الدسوقي على ة املالكيةحممد بن عرفة الدسوقي، وحممد بن عّليش شيخ الساد
دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركاؤه، بدون رقم للطبعة أو  الشرح الكبري، 

 .اتريخ نشر
 الفقه الشافعي:

، إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، مغين احملتاجالشربين، مشس الدين حممد بن اخلطيب .37
 ه . 1418املعرفة، الطبعة األوىل، بريوت، دار 

حتقيق وتعليق وشرح: د.  ، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، أبو إسحاق .38
   ه .1417الطبعة األوىل، دمشق، دار القلم، بريوت، الدار الشامية،  حممد الزحيلي،
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، ، احلاوي الكبريالبصري البغدادي أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي، .39
وعادل عبد املوجود، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية،  حتقيق: علي معّوض

 ه .  1414
 الفقه الحنبلي: 

حتقيق: عبد هللا بن املغين، ابن قدامة، أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي،  .40
عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح بن حممد احللو، الطبعة الثالثة، الرايض، دار عامل الكتب،  

 ه .  1417
ابن قدامة، موفق الدين املقدسي؛ وابن قدامة، مشس الدين املقدسي، واملرداوي، عالء  .41

عبد   -حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ، املغين والشرح الكبري واالنصاف، الدين
 ه . 1414الطبعة األوىل، القاهرة، دار هجر،  الفتاح حممد احللو،

، الطبعة الروض املربع شرح زاد املستقنع البهويت، منصور بن يونس بن إدريس، .42
 األوىل، بريوت، نشر دار األرقم بن أيب األرقم، بدون اتريخ نشر. 

، بدون رقم للطبعة، بريوت، عامل الكتب للنشر كّشاف القناع عن منت االقناع .43
 ه . 1403والتوزيع، 

، حتقيق: أبو قتيبة نظر  دليل الطالب لنيل املطالباحلنبلي، مرعي بن يوسف الكرمي،  .44
 ه . 1425بن حممد الفاراييب، الطبعة األوىل، الرايض، دار طيبة،  

، الطبعة ، مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهىمصطفى السيوطي الرحيباين، .45
 م.  19٦1األوىل دمشق، منشورات املكتب اإلسالمي، 

الزركشي على خمتصر  ، شرحالزركشي، مشس الدين حممد بن عبد هللا املصري احلنبلي .4٦
الطبعة األوىل، الرايض، مكتبة العبيكان ، حتقيق: عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربيناخلرقي، 
 ه . 1413للنشر، 

، املرداوي، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلي .47
عة والنشر، ، الطبعة األوىل، مصر، دار هجر للطبايف معرفة اراجح من اخلالف االنصاف

 ه . 1415
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 الفقه العام: 

، الطبعة األوىل، أدب القاضي ابن القاص، أبو العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي، .48
 ه . 1409الطائف، مكتبة الصديق للنشر والتوزيع، 

حتقيق:  ، أحكام أهل الذمة،ابن القيم، أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب اجلوزية .49
كر بن توفيق العاروري، الطبعة األوىل، الدمام، دار رمادي يوسف بن أمحد البكري وشا 

 ه .  1418للنشر، 
، تقدمي وتعليق وختريج: أبو عبيدة مشهور بن حسن إعالم املوقعني عن رب العاملني .50

 ه . 1423آل سلمان، الطبعة األوىل، الدمام، دار ابن اجلوزي، 
حتقيق: انيف بن أمحد احلمد، إشراف: بكر بن الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية،  .51

عبد هللا أبو زيد، الطبعة األوىل، مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي جبدة، دار عامل الفوائد، 
 ه . 1428

ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أبو القاسم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم  .52
، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وابنه  موع فتاوى شيخ اإلسالمجماحلرّاين، 

حممد، بدون رقم للطبعة، املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 
 ه .  1425

حتقيق: حممد احلبيب ابن مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر،  ابن عاشور، .53
 ه .    1425اخلوجة، بدون رقم للطبعة، قطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

، ابن فرحون، برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن حممد بن فرحون اليعمري املالكي .54
، طبعة خاصة، الرايض، دار عامل تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج االحكام

 ه . 1423شر، الكتب للن
، بدون رقم للطبعة، القاهرة، دار الفكر العريب،  ، العقوبةأبو زهرة، اإلمام حممد .55

 م. 1998
، فقه املعتقالت والسجون بني الشريعة والقانونحسن بن عبد الغن، ، أبو غدة .5٦

 ه . 1427الطبعة الثانية، الرايض، مكتبة الرشد، 
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تصحيح  األحكام السلطانية، لي،القاضي حممد بن احلسني الفرّاء احلنب، أبو يعلى .57
 ه . 1421وتعليق: حممد بن حامد الفقي، بدون رقم للطبعة، بريوت، دار الكتب العلمية، 

اخلراج،  كتابأبو يوسف، القاضي يعقوب بن إبراهيم صاحب اإلمام أبو حنيفة،  .58
 ه . 1399بريوت، دار املعرفة، ، بدون رقم طبعة

مجع ، مساحة املفيت حممد بن إبراهيمسائل ، فتاوى ور آل الشيخ، حممد بن إبراهيم .59
الطبعة األوىل، مكة املكرمة، مطبعة  ،حممد بن عبد الرمحن بن قاسم وترتيب وحتقيق:

 ه . 1399احلكومة، 
، الطبعة الرابعة، القاهرة، دار الّدية يف الشريعة اإلسالمية هبنسي، أمحد بن فتحي، .٦0

 ه . 1409الشروق، 
الطبعة الثانية، القاهرة، نشر دار الشروق،   اإلسالمية،السياسة اجلنائية يف الشريعة  .٦1

 ه .  1409
 ه . 1403الطبعة اخلامسة، دار الشروق، القاهرة،  العقوبة يف الفقه اإلسالمي، .٦2
 ه . 1409، الطبعة اخلامسة، القاهرة، دار الشروق، القصاص يف الفقه اإلسالمي .٦3
 ه . 1409، دار الشروق، الطبعة الرابعة، القاهرة مدخل الفقه اجلنائي اإلسالمي، .٦4
الطبعة الثانية، القاهرة، الفقه اجلنائي اإلسالمي )اجلرمية(، حسن، حممود بن جنيب،  .٦5

 م.  2018دار النهضة العربية، 
، الطبعة األوىل، بريوت، دار ابن حزم الشبهات املسقطة للحدود حسني، عقيلة، .٦٦

 ه .  1424للنشر، 
، الطبعة الثانية، الرايض، دار عامل اإلسالم ، والية الشرطة يفمنر بن حممد، احلميداين .٦7

 ه . 1414الكتب للطباعة والنشر، 
 ه . 1405الطبعة الثانية، دمشق، دار الفكر،  الفقه االسالمي وأدلته،وهبة،  الزحيلي، .٦8
، الطبعة الثانية، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالمزيدان، عبد الكرمي،  .٦9

 ه . 1402الرسالة بريوت، نشر مؤسسة 
الطبعة الثانية، بريوت، مؤسسة الرسالة،  نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، .70

 ه . 1409
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، بدون رقم املختارات اجللية من املسائل الفقهية السعدي، عبد الرمحن بن انصر، .71
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 ه . 1433عام 
 تاسعا: املقاالت: 

منشور مبجلة ، شروط احملاميآل خنني، عبد هللا بن حممد بن سعد، مقال بعنوان:  .232
 ه . 1428، شوال 3٦، العدد العدل السعودية
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منشور على  الرتمجة يف احملاكم والواقع املؤّمل،اجلذالين، حممد، مقال بعنوان:  .233
 ه . 12/٦/1438اإللكرتونية بتاريخ  صحيفة الرّيض

 عاشرا: التقارير:

 )منشور(. م، 2018تقرير اجلمعية للعام اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ابململكة،  .234
تقرير مقدم من رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان القحطاين، مفلح بن ربيعان،  .235

، والذي ُعِقَد مبدينة الرايض يوم اجلمعيةالدكتور مفلح القحطاين، لّلقاء الدورّي ألعضاء 
 ه ، )منشور(.  11/٦/1434األحد 

تقرير فرع اللجنة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم ابململكة،  .23٦
 ، )منشور(.هـ1440-1439مبنطقة مكة املكرمة لعام 

ير فرع اللجنة تقر ، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم ابململكة .237
 ، )منشور(. م2018لعام  ابملنطقة الشرقية

 ، )منشور(.م2017تقرير عام اهليئة العامة لإلحصاء ابململكة،  .238
 ، )منشور(. م2018تقرير عام هيئة حقوق االنسان ابململكة،  .239

 : األنظمة واللوائح: الحادي عشر

 األنظمة:
( واتريخ 207الصادر بقرار جملس الوزراء املوقر رقم )تنظيم هيئة حقوق اإلنسان،  .240
 ه .  1437/ 5/٦( واتريخ 237ه ، املعدل بقرار جملس الوزراء املوقر رقم )8/8/142٦
الصادر ابملرسوم امللكي  ظام "قانون" اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي،ن .241

 ه . 3/11/1423( واتريخ 41رقم )م/
( واتريخ 2الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/ة، نظام اإلجراءات اجلزائي .242

 ه.  1435/ 22/1
 النظام األساس للجنة الوطنّية لرعاية  السجناء  وامل فَرج  عنهم وأ سر ه م )تـََراح م(، .243

 ه .   3/5/1423( واتريخ 44الصادر بقرار وزير العمل والشؤون االجتماعية رقم )
املصادق عليه ابألمر السامي ن، النظام األساسي للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسا .244

 ه . 18/1/1425( واتريخ 24/2الكرمي رقم )
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واتريخ  (90الصادر ابملرسوم امللكي رقم )أ/النظام األساسي للحكم،  .245
 ه.  1412/ 27/8

 ه . 10/9/1440واتريخ  10٦الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/ ،نظام اإلقامة املميزة .24٦
( واتريخ 2/1337/ 25-17رقم ) امللكي العايلاملتوج ابلتصديق نظام اإلقامة،  .247

 ه . 1371/ 11/9
( واتريخ 11الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/النظام اجلزائي جلرائم التزوير،  .248

 ه. 1435/ 18/2
( واتريخ 4، املوافق عليه بقرار جملس الوزراء رقم ) نظام اجلنسية العربية السعودية .249

 ه . 1374/ 25/1
( واتريخ 52ادر ابملرسوم امللكي رقم )م/الصنظام احلماية من االيذاء،  .250

  ه.15/11/1434
 ه . 1397/ 10/7( واتريخ 49الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام اخلدمة املدنية،  .251
( واتريخ 31، الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام السجن والتوقيف .252

 ه. 1398/ ٦/21
ه ، املعدل 23/8/142٦( واتريخ 51الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام العمل،  .253

( 4٦ه ، املعدل ابملرسوم امللكي رقم )م/12/5/1434( واتريخ 24ابملرسوم امللكي رقم )م/
 ه . 5/٦/143٦واتريخ 

 ه . 19/9/1428( يف 78، الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام القضاء .254
 ه . 28/7/1422( واتريخ 38الصادر ابلرسوم امللكي رقم )م/نظام احملاماة،  .255
( واتريخ 1، الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/رافعات الشرعيةنظام امل .25٦

 ه. 1435/ 22/1
( واتريخ 41الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي،  .257

 ه. 1439/ 4/1٦
 ه . 24/٦/1394( واتريخ 2٦الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام أمن احلدود،  .258
   ه.3/2/143٦( واتريخ 14ابملرسوم امللكي رقم )م/ الصادرنظام محاية الطفل،  .259
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 ه . 19/9/1428( يف 78، الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام ديوان املظامل .2٦0
( واتريخ 22الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام مكافحة التسرت التجاري،  .2٦1
 ه. 4/5/1425
( 39ابملرسوم امللكي رقم )م/، الصادر نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .2٦2

 ه. 8/7/142٦واتريخ 
( 40الصادر ابملرسوم امللكي الكرمي رقم )م/نظام مكافحة جرائم االجتار ابألشخاص،  .2٦3

 ه . 21/7/1430واتريخ 
( واتريخ 21، الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله .2٦4

 ه. 1439/ 12/2
( واتريخ 3٦الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام مكافحة جرائم الرشوة،  .2٦5

 ه  29/12/1412
( واتريخ 17الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام مكافحة جرائم املعلوماتية،  .2٦٦
 ه . 8/3/1428
( واتريخ 9٦الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام مكافحة جرمية التحرش،  .2٦7

 ه. 1439/ 9/1٦
( واتريخ 20م امللكي رقم )م/، الصادر ابملرسو نظام مكافحة غسل األموال  .2٦8
 ه .  5/2/1439
 ه. 28/5/1421( واتريخ 24، الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/نظام واثئق السفر .2٦9

 :اللوائح
، املوافق عليها مبوجب املرسوم امللكي قواعد التعامل مع الوافدين من خمالفي األنظمة .270

 ه . 5/1434/ 12( واتريخ 24رقم )م/
( 40٦، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم )النيابة العامة والعاملني فيهاالئحة أعضاء  .271

 ه . 22/9/1437واتريخ 
، الصادرة بقرار جملس هيئة حقوق الالئحة التنظيمية إلجراءات الشكاوى والبالغات .272

 ه . 3/9/1438( واتريخ 3٦اإلنسان رقم )
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بقرار اجمللس األعلى   ، الصادرةالالئحة التنظيمية ألعمال دائرة احلجاج واملعتمرين .273
 ه . 18/11/1431( واتريخ 31/ 11/ 1187للقضاء رقم )

( 5134الصادرة بقرار وزير العدل رقم ) الالئحة التنفيذية إلجراءات االستئناف،  .274
 ه . 21/9/1440واتريخ 

الصادرة بقرار وزير اخلدمة  الالئحة التنفيذية للموارد البشرية يف اخلدمة املدنية، .275
 ه . 9/٦/1440( واتريخ 1550املدنية رقم )

(  142لصادرة بقرار جملس الوزراء رقم )الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية، ا .27٦
 ه. 21/3/143٦واتريخ 

الصادر بقرار وزير الداخلية الالئحة التنفيذية لنظام احلراسات األمنية املدنية اخلاصة،  .277
 ه . 1427/ 5/5/ح/د( واتريخ 150رقم )

( واتريخ 4٦49، الصادرة بقرار وزير العدل رقم )لنظام احملاماة الالئحة التنفيذية .278
 ه . 1423/٦/8
، الصادرة بقرار وزير العدل رقم الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية .279
 ه . 19/5/1435( واتريخ 39933)
( واتريخ 85، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ) الالئحة التنفيذية لنظام أمن احلدود .280
 ه . 1/8/1413
الصادرة بقرار جملس الوزراء الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله،  .281

 ه. 2/5/1440( واتريخ 228رقم )
/وز( واتريخ 7، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم )الالئحة التنفيذية لنظام واثئق السفر .282

 ه . 1424/ 23/9
( واتريخ 4092وزير الداخلية رقم ) ، الصادرة بقرارالئحة اخلدمات الطبية ابلسجون .283

 ه . 22/10/1398
، الصادرة بقرار جملس إدارة اهليئة العامة الئحة أتشرية زّيرة اململكة لغرض السياحة .284

 ه . 1/1441/ 24( واتريخ 41/ت/3للسياحة والرتاث الوطن رقم )



 ~416  ~ 
 

يخ ( واتر 50335الصادرة بقرار وزير العدل رقم )الئحة تنظيم أعمال أعوان القضاة،  .285
 ه . 8/7/1435
( واتريخ 45، الصادرة بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم )الئحة توظيف غري السعوديني .28٦
 ه . 1/8/1398
الصادرة بقرار وزير العمل رقم  الئحة شروط املساكن واملخيمات املخصصة للعمال، .287
 ه . 1/2/1428( واتريخ 1/ 399)

واقع اللكترونية:  الثاني عشر: امل

م:  2030املوقع اإللكرتوين الرمسي اخلاص برؤية اململكة العريب السعودية  .288
https://vision2030.gov.sa 

املوقع اإللكرتوين الرمسي اخلاص ابملديرية العامة حلرس احلدود التابعة لوزارة الداخلية  .289
  https://www.fg.gov.saالسعودية: 

املوقع اإللكرتوين الرمسي اخلاص ابهليئة العامة لإلحصاء ابلسعودية:  .290
https://www.stats.gov.sa 

ية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية املوقع اإللكرتوين الرمسي اخلاص ابملدير  .291
 https://www.pgd.gov.saالسعودية:  

 املوقع اإللكرتوين الرمسي للمؤسسة األهلية ملطويف حجاج إيران:  .292
iran.com-http://www.mutawfe 

املوقع اإللكرتوين الرمسي لوكالة األنباء السعودية )واس(:  .293
https://www.spa.gov.sa 

  https://www.moj.gov.saاملوقع اإللكرتوين الرمسي لوزارة العدل ابململكة:  .294
املوقع اإللكرتوين الرمسي اخلاص هبيئة حقوق اإلنسان السعودية:  .295

https://www.hrc.gov.sa 
ي اخلاص ابجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف اململكة: املوقع اإللكرتوين الرمس .29٦

http://nshr.org.sa    

https://vision2030.gov.sa/ar/programs/NTP
https://www.fg.gov.sa/Arabic/BorderCrossings.aspx
https://www.stats.gov.sa/ar/6470
https://www.pgd.gov.sa/Pages/Default.aspx
http://www.mutawfe-iran.com/index.php/news/show/?id=150
https://www.spa.gov.sa/1966230
https://www.moj.gov.sa/
https://www.hrc.gov.sa/
http://nshr.org.sa/
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املوقع اإللكرتوين الرمسي اخلاص بلجنة رعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم )فرع مكة  .297
 https://npcom.net املكرمة(: 

وقع اإللكرتوين الرمسي اخلاص بلجنة رعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم )فرع املنطقة امل .298
 https://trahum.org/questions.phpالشرقية(: 

املوقع اإللكرتوين الرمسي اخلاص بلجنة رعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم )فرع حمافظة  .299
 http://www.trahomjeddah.comجدة(: 

املوقع اإللكرتوين الرمسي اخلاص إبمارة مكة املكرمة:  .300
https://www.makkah.gov.sa/news/show/466 

 ( makkahregion@رمسي على تويرت: )حساب إمارة منطقة مكة املكرمة ال .301
 )saudiMCI@(حساب وزارة التجارة واالستثمار السعودية على تويرت:  .302
 املوقع اإللكرتوين الرمسي اخلاص هبيئة اخلرباء مبجلس الوزراء: .303

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Folders/1 
 املوقع اإللكرتوين الرمسي اخلاص ابملركز الوطن للواثئق واحملفوظات: .304

http://ncar.gov.sa/   
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 9٦  األثر النظامي املرتتب على األدلة املضبوطة ابملمتلكات العائدة جلهة عمل األجنيب الفرع الثاين:
 98  .القنصلي..... وأالفرع الثالث: تفتيش األجانب العاملني ابلسلك الدبلوماسي 

 103  ......................................... املطلب الثاين: التفتيش اإلداري
 105  ....... الفرع األول: مدى ارتباط التفتيش اإلداري ابألجنيب يف بعض احلاالت.

 107  تفتيشه إداراي   حالالفرع الثاين: األوراق الثبوتية املطلوب إبرازها من قبل األجنيب 
 109  األثر النظامي املرتتب على وجود شبهة جنائية حال تفتيش األجنيب إداراي  الفرع الثالث: 

 113  التحقيق........الفصل الثاين: احلماية اإلجرائية للمتهم األجنيب يف مرحلة *
 11٦  املبحث األول: احلماية اإلجرائية للمتهم األجنيب أثناء جلسات التحقيق....

 123  للدفاع عنه أو حمام   شرعيّ   متكني املتهم األجنيب من االستعانة بوكيل املطلب األول: 
 127  ......يف اململكة اأجنبي   ًياأو حمام كياًل و مدى نظامية توكيل املتهم األجنيب الفرع األول: 
 128  ...... أثر انعدام اهلوية أو انتهاء صالحيتها على نظامية التوكيل يف اململكة الفرع الثاين:

 131  .املتعلقة برعااي دوهلممدى نظامية حضور مثلي البعثات األجنبية جلسات التحقيق الفرع الثالث: 
 133  .............. املطلب الثاين: الرتمجة للمتهم األجنيب أثناء جلسات التحقيق

 13٦  الفرع األول: االستعانة مبرتجم من قبل سلطة التحقيق....................... 
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 139  املرتجم.................... الفرع الثاين: سلطة جهة التحقيق يف األخذ أبقوال 
 140  .. األثر النظامي املرتتب على عدم وجود مرتجم عند التحقيق مع املتهم األجنيب  الفرع الثالث:

 144  املبحث الثاين: تفتيش األجنيب يف مرحلة التحقيق......................... 
 147  .......................... املطلب األول: تفتيش مقر إقامة املتهم األجنيب 

 147  الفرع األول: تفتيش املسكن اخلاص ابملتهم األجنيب......................... 
 152  ..الفرع الثاين: تفتيش املسكن املشرتك بني املتهم األجنيب وغريه من املقيمني معه

 154  اآلاثر النظامية املرتتبة على املقيمني مع املتهم عند تفتيش املسكن املشرتك الفرع الثالث: 
 157  .......................... املطلب الثاين: تفتيش مقر عمل املتهم األجنيب 

 158  الفرع األول: إجراءات تفتيش مقر عمل املتهم األجنيب....................... 
 159  الفرع الثاين: مدى نظامية تفتيش مقر إقامة املتهم األجنيب مبنزل صاحب العمل

 1٦0  األثر النظامي املرتتب على صاحب العمل عند تفتيش مقر إقامة عامله األجنيب  الفرع الثالث:
 1٦3  .....املبحث الثالث: اآلاثر النظامية املرتتبة على األجنيب يف مرحلة التحقيق

 1٦4  ......................................... املطلب األول: املنع من السفر 
 1٦٦  الفرع األول: السلطة املختصة يف اململكة ابألمر ابملنع من السفر.............. 
 1٦8  الفرع الثاين: حاالت اإلدراج على قائمة املنع من السفر...................... 

 174  . ................ُه.وأهدافُ  الثالث: أسباب منع املتهم األجنيب من السفرالفرع 
 177   ..: توقيف املتهم األجنيب يف اجلرائم اليت ال تستوجب التوقيفالثايناملطلب 

 180  اململكة...................... الفرع األول: اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف يف 
 184  .الفرع الثاين: مدى نظامية توقيف املتهم األجنيب يف اجلرائم غري املوجبة للتوقيف

 18٦  الفرع الثالث: أسباب توقيف املتهم األجنيب يف اجلرائم غري املوجبة للتوقيف..... 
 188  ... األجنيب..............املطلب الثالث: انقضاء مرحلة التحقيق مع املتهم 

 190  اآلاثر املرتتبة على األمر حبفظ الدعوى املقامة ضد املتهم األجنيب لدى النيابة  الفرع األول:
 195  . ..........الفرع الثاين: اآلاثر النظامية املرتتبة على صدور قرار اهتام األجنيب...
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 198  ..لألجنيب يف مرحليت احملاكمة وتنفيذ العقوبةاحلماية اإلجرائية الفصل الثالث: *
 199  املبحث األول: احلماية اإلجرائية للمتهم األجنيب أثناء حماكمته اجلنائية......

 201  .........املطلب األول: استعانة املتهم األجنيب مبن يدافع عنه أثناء حماكمته
 202   .للمتهم األجنيب عن طريق بعثة بلده يف اململكةتعيني حمام أو وكيل شرعي الفرع األول: 

 203  للمتهم األجنيب على نفقة الدولة.....................  الفرع الثاين: تعيني حمامٍ 
 205  ..مدى نظامية حضور مثلي البعثات األجنبية جلسات حماكمة رعااي دوهلم اجلنائيةالفرع الثالث: 

 208  ....................... الرتمجة للمتهم األجنيب أثناء حماكمتهاملطلب الثاين: 
 209  الفرع األول: حماكمة األجانب غري الناطقني ابللغة العربية.................... 
 214  الفرع الثاين: سلطة احملكمة يف األخذ أبقوال املرتجم......................... 

 217  ... داوالت حماكمته اجلنائية ......ماألجنيب املتهم الفرع الثالث: آاثر عدم فهم 
 218  .................. املطلب الثالث: اإلفراج عن املتهم األجنيب أثناء احملاكمة

 218  ة اإلفراج املؤقت يف مرحلة احملاكمة ....................... الفرع األول: ماهيّ 
 219  ين: سلطة احملكمة يف اإلفراج املؤقت عن املتهم األجنيب.............. الفرع الثا

 222  .   ..اإلفراج املؤقت عنه... يفالفرع الثالث: أثر حتديد مكان إقامة املتهم األجنيب 
 224 املبحث الثاين: احلماية اإلجرائية لألجنيب يف مرحلة تنفيذ العقوبة...........

 228  ..األول: تنفيذ عقوابت احلدود والقصاص حبق األجانب يف اململكةاملطلب 
 229  .الفرع األول: شرعية تنفيذ عقوابت احلدود والقصاص حبق األجانب يف اململكة

 233  ..إجراءات تنفيذ عقوابت احلدود والقصاص حبق األجانب يف اململكة الفرع الثاين:
 238  .... ........... يف اململكة.. عقاِبهِ الفرع الثالث: مدى أتثري دولة األجنيب على 

 241  ........... املطلب الثاين: تنفيذ العقوابت التعزيرية حبق األجانب يف اململكة
 242  األجنيب ومعنوايته.....................  سَ ف  ن َ  الفرع األول: العقوابت اليت متسّ 
 24٦  األموال اخلاصة ابألجنيب....................  الفرع الثاين: العقوابت اليت متسّ 

 250  ..الفرع الثالث: مدى نظامية تنفيذ العقوبة التعزيرية حبق األجنيب املدان يف دولته
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 255  ............. األجانب يف اململكةاملطلب الثالث: تنفيذ عقوبة السجن حبق 
 257  .....األجنبية بدخول السجون يف اململكةبعثات الفرع األول: السماح ملمثلي ال

 259  ........................... همالفرع الثاين: إصالح السجناء األجانب وأتهيل
 2٦2  املواطنني واألجانب....... الفرع الثالث: اآلاثر املرتتبة على الفصل بني سجون 

 2٦3  املبحث الثالث: اإلبعاد كجزاء جنائي خاص ابألجانب.................... 
 270  ........... املطلب األول: احلماية اإلجرائية لألجنيب قبل تنفيذ قرار اإلبعاد

 270  ......................... الفرع األول: اجلهات املختصة إبصدار قرار اإلبعاد 
 271  الفرع الثاين: سلطة احلاكم اإلداري يف األمر ابإلبعاد أو العفو عنه............. 
 274  الفرع الثالث: احلقوق املالية لألجنيب قبل إبعاده............................. 

 277  قرار إبعاده عن اململكةاملطلب الثاين: احلماية اإلجرائية لألجنيب أثناء تنفيذ 
 277  الفرع األول: اجلهة املختصة يف اململكة بتنفيذ قرارات اإلبعاد ................ 
 280  الفرع الثاين: كيفية تنفيذ قرارات اإلبعاد.................................... 

 281  إبعاده............................ الفرع الثالث: حقوق األجنيب أثناء عملية 
 284  املطلب الثالث: اآلاثر النظامية املرتتبة على إبعاد األجنيب عن اململكة......
 284  الفرع األول: اآلاثر النظامية املرتتبة على األجنيب املبعد نفسه................. 

 28٦  عائلة األجنيب املبعد ................. الفرع الثاين: اآلاثر النظامية املرتتبة على 
 288  ة املنع من دخوهلا.............. الفرع الثالث: العودة للمملكة بعد انقضاء مدّ 

 290  ة ابألجانب.......... الفصل الرابع: جهود اململكة يف محاية احلقوق اخلاصّ *
 292  .... املعنية ابحلقوق اخلاصة ابألجانبجهود اململكة الدولية واحمللية  :املبحث األول

 293  .......................... ..املطلب األول: املعاهدات واالتفاقات الدولية
 294  الفرع األول: الواثئق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان........................... 

 300  األجانب........................... الفرع الثاين: عناية اجملتمع الدويل حبقوق 
 303  .............................. املطلب الثاين: التشريعات واألنظمة الوطنية
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 304  ................................... .الفرع األول: النظام األساس للحكم ..
 30٦  اململكة..................................... الفرع الثاين: النظم القضائية يف 

 308  الفرع الثالث: األنظمة اجلنائية وإجراءاهتا يف اململكة......................... 
 313  ..... اخلاصة ابألجانب حلقوقَ امحاية األجهزة احلكومية يف اململكة املبحث الثاين: 

 314  .... ودورها يف محاية حقوق األجانب........املطلب األول: وزارة الداخلية 
 315  ة األمن العام .......................................... الفرع األول: مديريّ 
 320  ة العامة للسجون....................................... الفرع الثاين: املديريّ 

 325  للجوازات..................................... ة العامة الفرع الثالث: املديريّ 
 331  ... املطلب الثاين: اجلهات القضائية وحقوق األجانب..................... 

 333  الفرع األول: النيابة العامة ............................................... 
 337  العدل................................................. الفرع الثاين: وزارة 

 345  الفرع الثالث: ديوان املظامل............................................... 
 349  .....ابألجانب ةَ اخلاصّ  حلقوقَ امحاية اجلهات احلقوقية يف اململكة املبحث الثالث: 

 352  ..................................... اإلنساناملطلب األول: هيئة حقوق 
 352  الفرع األول: نشأة اهليئة وأهدافها واختصاصاهتا ............................ 
 355  الفرع الثاين: دور اهليئة يف محاية اإلجراءات اجلنائية املتعلقة ابألجانب......... 

 3٦0  الدفاع عن حقوق األجانب................. الفرع الثالث: جمهودات اهليئة يف 
 3٦5  ... املطلب الثاين: اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان........................ 

 3٦5  الفرع األول: نشأة اجلمعية وأهدافها ...................................... 
 3٦٦  اخلاصة ابألجانب................. الفرع الثاين: دور اجلمعية يف محاية احلقوق 

 370  الفرع الثالث: منجزات اجلمعية يف الدفاع عن حقوق األجانب............... 
 372  ...املطلب الثالث: اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم..

 372  واختصاصاهتا........................... الفرع األول: نشأة اللجنة وأهدافها 
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 374  الفرع الثاين: دور اللجنة يف رعاية السجناء األجانب........................ 
 37٦  الفرع الثالث: إسهامات اللجنة يف تقدمي الرعاية للسجناء األجانب وأسرهم.... 

 379  ......................... .اخلامتة....................................... *
 379  .......... ................................................. نتائج الدراسة

 382  .............................................................. التوصيات
 385 ........................................... الكرمية فهرس اآلّيت القرآنية

 389 ......... .واآلاثر.......................النبوية الشريفة فهرس األحاديث 
 391 .................... .املراجع واملصادر............................ قائمة

 418 ...................................................... املوضوعاتفهرس 
 

 


