
 ملخص الرسالة
ة يف  ة تطبيقيّ 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 السعوديالنّ 
وقد قسمته إىل مبحث  مستنًدا يف ذلك على ما جاء به التشريع اإلسالمي الذي اختذته اململكة دستورًا هلا، 

  .ا ونظامً  افقهً و  ، تناولت يف املبحث التمهيدي التعريف مبصطلحات البحث لغةً متهيدي 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 تفصياًل وعلى ثالثة مباحث احلقوق اليت تعد خاصة  
ا له، وإمنا حماولًة للوصول إىل أعلى  به دون سواه، واليت ختتلف عن حقوق املتهمني بصورة عامة، وذلك ليس متييزً 

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

بوجه عام، وقد اشتمل هذا الفصل  إىل كشف حقيقة اجلرمية؛ ملعقابة من يثبت عليه فعلها، ومحاية مصاحل اجملتمع  
على ثالثة مباحث، أوهلا تناولت فيه احلماية اإلجرائية لألجنيب أثناء جلسات التحقيق، والثاين تناولت فيه تفتيش  
األجنيب يف مرحلة التحقيق، وأن األصل يف التفتيش أنه اعتداء على حرمة حياة الفرد اخلاصة وأسراره، ومن أشد  

مساًسا هبما، أما آخر مبحث فتناولت فيه اآلاثر النظامية املرتتبة على األجنيب يف مرحلة   اإلجراءات اجلنائية
   .التحقيق كمنعه من السفر واإليصاء إببعاده 

تناولت احلماية اإلجرائية لألجنيب يف مرحليت احملاكمة وتنفيذ العقوبة، وقسمته على  الفصل الثالثويف 
ق األجنيب يف مرحلة احملاكمة، ومنها أن تُتلى عليه الئحة الدعوى بلغٍة  ثالثة مباحث، أوهلا تناولت فيه حقو 

يفهمها بواسطة مرتجم، كما أّن له احلق يف االستعانة مبحاٍم ليدافع عنه، وأّن على احملكمة أن تعنّي له حمامًيا على  
احلماية اإلجرائية لألجنيب يف مرحلة تنفيذ ا املبحث الثاين فتناولت فيه 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 الرابعتناولت يف  كما

ملعنية حبماية احلقوق اخلاصة ابألجنيب، وقد أوضحت  مباحث، أوهلا تناولت فيه جهود اململكة الدولية واحمللية ا
فيه األنظمة احمللية اليت عنت ابحلقوق واحلرايت اليت أقرها العامل لصاحل األجنيب، كما تناولت يف املبحثني اآلخرين 

   .محاية األجهزة احلكومية وغري احلكومية حلقوق األجانب يف اململكة
ان من أمهها: أّن االختالف يف إتيان بعض اإلجراءات اجلنائية عديدة كبنتائَج  ت هذا البحثمّث ختم

  عدًدا من  تُ كما اقرتَح  ،  بني املواطن واألجنيب ال يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان، بل حيكمه الصاحل العام
ية منها: أن  يُ َنصَّ يف نظام اإلجراءات اجلزائية على وجوب تواجد مرتجم يف احملاكمات اجلنائكان التوصيات 

 اخلاصة ابألجانب من غري العرب. 
 


