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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسَّالم على أشرف خلق هللا أمجعني، نبّينا حممٍد عليه 
 وعلى آله أفضل الصالة وأمتُّ التسليم، وبعد.. 

على هذه البالد املباركة، حيُث حظيت وتشّرفت بوجوِد أطهر   -عز وجل-لقد منَّ هللا 
وفيها بيت    أرِضها، َفهي مهبط الوحي وأرض الرسالة، ومولد سيد البشرية ىبقاع املعمورة عل

رّب الربيّة الذي هو أوَُّل بيٍت وضع للنَّاس، وذلك ِبكة املكرمة ومشاعرها املقدسة، مث زاد هللا 
  ا أبن جعل هبا مسجد خامت أنبيائه ورسلها وتكري  ا وتعظيم  تبارك وتعاىل هذه البالد تشريف  

مجيع األمصار، وتنري األفئدة   فيها مدينته اليت انتشرت منها رسالة اإلسالِم؛ لتصل إىل وجعلَ 
ا لكاّفة املسلمني من والصدور اليت أراد هللا تعاىل هلا اهلداية والصالح والنجاة، مثَّ جعلها مورد  

 .م هللا تعاىلبقاع األرض؛ فإىل هذِه البالد أتوي األفئدُة وتقصُد؛ لتشهد املنافع وتذكر اس شّت 
على هذه البالد حّت عصران هذا، أبن منَّ عليها  -عّز وجلّ -مث توالت نِعُمُه وآالُؤُه 

ا أو ماال  يف إعمار مقّدساهتا، ويف  وعلى سائر املسلمني كاّفة بقيادٍة حكيمٍة رشيدٍة مل تّدخر جهد 
كنوز ما جعلها حمّط أنظار دول تنميِة تلَك الِبالِد وازدهارها، كما أغناها أبْن خبأ ببطنها من ال

ِّيَشۡ ﴿العامل قاطبة ، من مسلمني وغرِي مسلمنَي؛ فاملسلمون  ،  ( 28)احلج: ﴾لَُهمۡ ۡفِّعََۡمَن َۡۡهُدوا ۡل 
نيا، قال ابن عباس "منافع الدنيا واآلخرة، أّما منافع  -مارضي هللا عنه-وغريهم ليتزوَّد من الدُّ

، (1) الدنيا فما يصيبون من منافع الُبدن والربح والتجارات"اآلخرة فرضوان هللا، وأما منافع 
فيقصدها الغينُّ ليستزيد، والفقري ليستفيد، حت تعّددت املصاحل وتنّوعت األهواء واملبادئ 
واّتسعت البشرية، فهذا يَقدم إليها حاجًّا وذلك أيتيها معتمر ا أو زائر ا، وهذا مقيٌم لغرض العمل، 

ؤهم فيها، َوترعرعوا فيها، بل ومل يعرفوا أرض ا سواها، حت صار لزام ا على املسرّيين وكثرٌي قد وِلد آاب
 ،هلا مواكبة عجلة التقّدم، ابستحداث األنظمة اليت تقّنن وتبنّي كافة أحوال زوَّارها واملقيمني فيها

 بشؤون إقامتهم فمنها ما كان لتنظيم استقباهلم ومغادرهتم وإدارة ذلك الشَّأن، ومنها ما هو مرتبطٌ 
 أرضها.  ىعل

أرض هذه  ىولَِما سبق من أسباٍب سقُت طَرف ا ِمْنها، فقد بلغت أعداد األجانب عل
، ويلزم من وجوِد هذه النِّسبة أن َتشهَد (2) من إمجايل عدد قاِطين أْرِضها %37البالد لنسبة 
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يف عصران يُْطَلُق عليِه  ِبا معدالٍت كبرية  ترتبطُ اجلَرية اليت يُعدُّ الغريُب أحد أطراِف النِّزاِع فيها 
 األجنيب. احلديث: 

َوهذا األمر الذي يستدعي تدّخل الدولة يف تنفيذ اإلجراءات الّنظامية اخلَاصَِّة اِبملخالف 
للشريعة اإلسالميَّة أو األنظمة املعمول هبا يف اململكة، ممّا يؤّدي إىل تضييق نطاق احلريّة واحلركة،  

ا على الدولة سّن األنظمة اليت حتمي حقوق حلرمان من إحَدامها لفرتاٍت معينٍة، فصار حتم  أو ا
وحتفظها، منذ حلظة توجيه االهّتام حنو أحدمها، إىل حني إدانته  -ا كان أم أجنبيامواطن  -املّتهم 

 ِبا ُنسب إليه أو تربئته منه. 
دراسَة موضوع احلماية   -ٍن من املوىل املعنيبعد عو   -ومن هذا املنطلق تناولُت يف هذه الرسالة     

اإلجرائية اجلنائية اخلاصَّة ابألجنيب يف النظام السعودي، وقْد حاوْلُت إبراز دور الدولة يف محاية 
ا يف ذلك على ما جاء بِه التَّشريُع حقوق األَجانب خاصَّة  يف كافة مراحل الدعوى اجلنائية، ُمستِند  

ا هلا، وعلى األنظمة املعنّية هبذا اجلانب، وعلى األوامر  اململكة دستور  اإلسالميُّ الذي اّّتذتهُ 
والقرارات والتعليمات الصادرة من اجلهات ذات العالقة هبذا الشأن، ال سيما وأّن األخرية هي 
األدواُت النظاميُة اليت أْسهمت بشكٍل مباشٍر يف تنظيم إجراءات التعامل معهم يف كافة مراحل 

وغريه من األنظمة ذات الصلة ابملوضوع   (3)  نائية، خاصة  وأّن نظام اإلجراءات اجلزائيةالدعوى اجل
مل تـَْفِصل ومل تفّرق بني املواطن واألجنيّب بشكٍل ملحوٍظ، ممّا دفعين  -كنظام السجن والتوقيف

ضَّماانت إىل اختيار هذا البحث والتتّبع عن حمّل اخلالف والّتفرقة بينهما، ومدى محاية اململكة ل
اهلل بحقوقِه وصانتها بقْدٍر حيفُظ كيانَُه اإلْنسايّن، ف ىاملّتهم األجنيب، وكيَف َحاَفظْت أنظمُتها عل

 التوفيق ومنه املعونة والّسداد. 
 أمهي ة البحث: 

عن قوة النظام   يّ احل  تعبريال  اجاءْت أمهّية موضوع هذا البحث "احلماية اإلجرائية اجلنائيَّة" كوهن .1
يف مقاومة احنـراف األجهـزة األمنية واجلهات القضائية عن طريق العدالة، وهبا تتحّقق سيادة 
النظام، كما أنّه من املوضوعات ذات الصلة الوثيقة حبقوق اإلنسان، تلك احلقوق التـي دأبـت 

ـة، وعقـدت املعاهدات ا من االهتمام، وسّنت األنظما وافر  البشريّة على صيانتها، وأولتها قدر  
 واالتفاقَات اليت أّكدت على حرمتها وصيانتها.

واكب موضوع البحث الّتطلعات والرؤى اليت دأبت القيادة العليا يف اململكة على حتقيقها  .2
ا حت تصل ا كبري  وإجنازها فيما خيّص األجهزة األمنية واجلهات القضائية، حيث أولتها اهتمام  

 

 هـ.22/1/1435( واتريخ 2)م/ :املرسوم امللكي رقمِبوجب َصدر  - 3



سبيل املثال األمٍر  ىم، ومنها عل2030ا للرؤية الطموحة للمملكة وفق  إىل األهداف املرجّوة 
ابملوافقة على "اخلطة الوطنية الشاملة لتعّقب خمالفي أنظمة اإلقامة القاضي    (4)  السامي الكرمي

 -أيّده هللا  -والعمل وضبطهم،  وأَتمني احلدود" وما تضّمنه من رغبة خادم احلرمني الشريفني
بتزويد قطاعات وزارة الداخلية ِبا لديها من قوانني وأنظمة   (5)  حقوق اإلنسانهيئة    تقومأبن  

واتفاقات يتطّلب مراعاهتا إلكمال إجناح احلملة الوطنية الشاملة، ويف ذلك داللٌة واضحٌة 
صرحيٌة على اهتمام قيادة اململكة ابألجانب على أرضها، حّت وإن كانوا يف حمّل خُمالَفٍة 

  لألنظمة.     
من  -ا دون تثّبتٍ اليت ُتطلق جزاف   -ا على بعض التَّداعيات السلبيَّةعاجلَ البحث، وردَّ عمليًّ  .3

قبل بعض احلاقدين على ِبالد احلرمني، واهّتامهم هلا بعدم مراعاة حقوق األجانب وذلك عرب 
املنابر اإلعالمية اهلّدامة اليت تقتات على احملاوالت البائسة لزعزعة مكانة اململكة عامليًّا، والنيِل 

 من أمنها واستقرارها الداخلي.  
ُيْضِفي على موضوع البحث أمهية  ابلغة؛ كثرُة أعداد األجانب يف اململكة،   ممّاليس يغيُب أن   .4

والذي وصَل مؤخر ا إىل ثلث عدد ساكنيها حبسب ما سبقت اإلشارة إليه من إحصاءات، 
واملعدالت العالية اليت تسجلها األجهزة املعنية بتطبيق األنظمة اجلنائية للجرائم املرتكبة من 

اململكة، وهذا األمر يستوجب دراسة ، وتبياَن مدى محايِة أنظمة  قبل األجانب على أرض
الوجه   ىالدَّولة لضماانت املّتهمني منهم، ومراجعة ما قد يتطّلبه ذلك منها، ومناقشته عل

 الذي خيدم هذا اجلانب املؤثر. 
 أسباب اختيار املوضوع: 

 يسوُق بعض ا منها فيما أييت:  دفع الباحَث أسباٌب متعدِّدٌة الختيار البحث يف هذا املوضوع،

من جهل عدٍد  -كأخصائيٍّ بقضااي حقوق اإلنسان- ما ملسه خالل قيامِه أبعمال وظيفتهِ  .1
نب ابألنظمة واألوامر والتعليمات، وعدم إدراكهم أهّنا َتكفُل هلم ضماانٍت اكبرٍي من األج

ية ميت أحسَن تطبيُقها، عّدٍة؛ حلمايتهم واحلفاظ على حقوقهم يف كافة مراحل الدعوى اجلنائ
 وسأل هؤالء عن ذلك.  
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الّنظرُة السلبيَُّة من قبل بعِض العاملني يف األجهزة احلكومية جتاه األجانب، وتواطُؤ بعضهم  .2
 يف محاية حقوقهم وإبرازها هلم، وعدم متكينهم من التمّتع هبا. 

ّفُة األجهزة األمنيَّة واجلهات تلتزم هبا كا -وفق آلياٍت معيَّنة- العمُل على إجياد حلوٍل عادلةٍ  .3
ا من بكاّفة حقوقهم، ومتكينهم فعليًّ  -خاصَّة  -العدليَّة؛ لتزويد املّتهمني أو املدانني األجانب

 التمّتع هبا. 
الرغبُة يف إبراز مكامن الّتفرقة يف اإلجراءات اجلنائية املعمول هبا يف اململكة بني املّتهم املواطن  .4

أو املدان منهما، وإظهارها، ومعرفة األْسباب اليت أّدت إىل هذه التفرقة،  وبني املّتهم األجنيّب 
 وإظهار األهداف احلقيقية من ورائها. 

، -أو حت بعد إدانته-الّرغبُة يف مناقشة العديد من اإلجراءات اليت تواجه املّتهم األجنيب .5
ما قد يطرأ من خلٍل، سواء  وإعادة دراستها، والعمُل على إجياد احللول اليت ُتْسِهم يف معاجلة 

أكان يف النظام، أم يف أيَّة أداٍة من أدواته، أم يف طريقة تطبيقه، ومزاولَِتِه ِفعليًّا على أرض 
 الواقع. 

 أهداف البحث: 
من األهداف يسوُق بعضها  مجعٍ  هدف الباحُث أن يَتوّصَل من دراسة هذا املوضوع إىل

  :  َوْجِه اإلمْجالِ  ىالنَّحو اآليت عل ىعل
مجيع ضماانهتم، َوِِباصٍَّة  ىإبراُز جهود اململكة يف محاية حقوق كاّفة املّتهمني، والتعرُّف عل .1

املّتهم األجنيب منهم، وهي أْنظمٌة قد كفلتها أنظمة الدولة وقراراهتا وتعليماهتا، وَتعريفهم هبا، 
ا لتطلعات عمليًّا وفق   وحتديُدها وإبراُزها، وحّث األشخاص املعنّيني على تطبيقها وتنفيذها

 القيادة رعاها هللا. 
تليُق هبذه  -حّت وهو يف موقعِة اجلُرم واالهّتام- نَقُل صورٍة حسنٍة عّما جَيده األجنيبُّ خاصَّة .2

البالد املباركة، ومكانتها يف قلوب مجيع املسلمني، ونشِر صورٍة إجيابيٍَّة عنها يف تعاملها 
 اإلنسايّن مع الكاّفة.

دْحُض األابطيِل والّتداعيات اليت تّتهُم اململكة بعدم صيانة حقوق األجانب، والرّد عليها  .3
 ابألدّلة النظرية، والرباهني العمليَّة من ميادين الواقع.  

وضُع احللول واألفكار اليت من شأهنا معاجلُة ما قد يطرأ من قصوٍر من قبل بعض العاملني يف  .4
األجهزة احلكومية جتاه األجانب، ودراسُة بعض القرارات والّتعليمات اليت من شأهنا املساُس 

م إمهاٌل يف تطبيقها، أو حدَث تعدٍّ على ما صانه هلمثة حبقوقهم ومراجعتها، خاصَّة إذا كان 
 التَّشريُع، أو نصَّت عليِه األنظمة املُسَتمّدة منُه.



 مشكلة البحث: 
 الباحُث أنَّ مشكلة هذا البحث الرَّئيسة تكمن يف اإلجابة على التساؤالت اآلتية: ىرأ

ما امليزاُت اليت صانتها وحفظتها نصوص نظام اإلجراءات اجلزائية للمّتهم األجنيبِّ ِبالف   .1
  ساعدت شكٍل جليٍّ يسهُل الوقوُف عليِه، أم أّن هنالك أدوات نظامية  املواطن؟ وهل أبينت ب

 إظهارها؟  يف
ما مدى متّتع األجنيّب يف اململكة بكاّفة ضماانته وحقوقه اليت تنشأ منذ بدء الدعوى اجلنائية  .2

 َصاهنا له؟ و وحت انتهائِها؟ وهل راعاها املنّظم السعودّي 
وجِه اخُلصوص؟ أم أّن  علىت واحلقوق لألجنيب هل هنالك نقٌص يف تشريع هذه الضماان .3

 يكمُن يف تفسريها وتطبيقها من قبل األجهزة واجلهات املعنية؟ -إن وجد-القصور 
ما املقصود الصَّحيح ِِببعاد األجانب؟ وما عالقته ابهّتاِمهم أو إدانتهم؟ وهل يعّد إجراء تبعيًّا  .4

 داريِة سلطة  يف النظِر يف إيقاعه عليهم؟ وجوبيًّا للعقوبة اجلنائّية؟ أم أّن للجهِة اإل
 ما اجلهود اليت قّدمتها اململكة لصيانة حقوق األجانب على أرضها؟  .5

 حدود البحث: 
إنَّ النطاق املوضوعّي للبحث هو ضماانت األجنيّب وحقوقه يف النظام السعودي، ومحاية  .1

اإلجراءات اجلنائية له يف كافة مراحل الدعوى اجلنائية، من خالل نظام اإلجراءات اجلزائية، 
ونظام السجن والتوقيف، ونظام اإلقامة، واللوائح التنفيذية اخلاصة هبم، واألوامر والقرارات  

 تعليمات ذات الّصلة ِبوضوع البحث.  وال
 أما "النطاق املكاين" للبحث فهو: اململكة العربية السعودية.    .2
هـ ابعتبارِه املوعد املصاحب إلصدار 1398َوأمَّا "النطاق الزماين" للبحث َفهو: منذ عام  .3

ن هـ وهو التَّاريخ الذي انتهي فيِه الباحُث م1441نظام السجن والتوقيف، وحت عام 
 دراسِتِه. 

 الد ِّراسات السَّابقة:  
 ُمتَّفقة  مع هذا إنَّ الباحَث ومن خالل البحث والتتّبع يف الّدراسات السابقة، مل جِيد حبوث       

البحث الذي اختار الكتابَة فيه بشكٍل يتطابُق َتطابـُق ا اتمًّا، وإّّنا وجد تشاهب ا يف جزئيٍة من 
"حقوق وضماانت املتَّهم يف ذلك التَّشابه اجلُزئّي ما أييت:  جزئيات املوضوع، ومن األمثلة على

ٌم من الدَّارس لنيل درجة املاجستري نظام اإلجراءات اجلزائيَّة السعودي"   وهو حبٌث تكميليٌّ مقدَّ



اجلامعة األردنيَّة )كلية   إىليف القانون، وامسُه: شاكر بن مطلع بن محود احلَريب، وقد قدَّمُه 
   .م2004السنة:  يا( يفالدراسات العل

: أعدَّ الباحُث حبثُه هذا ليتحّدث فيه عن حقوق املتَّهم وضماانتِه، ومحاية أوجه التَّشابه
اإلجراءات اجلنائيَّة لُه يف كافة مراحل الدعوى، أمَّا حبثي الذي بني أيديكم فإنَُّه يتحّدث أيض ا 

يف أنُّه قْد عمد إيل تفصيل الكالم   (شاكر)مع رسالة الباحث    عن ذلك بوجٍه عامٍّ غري أنَُّه خيتلفُ 
امه أو الدَّعو يف حال املتهم أو املدان بصفته شخص   ُه يف اململكة  ىا أجنبيًّا فقط ميت وقع اهتِّ ضدَّ

هذا أن يكوَن تفصيٌل يف ماهّية الضماانت واحلقوق اليت كفلها له  ىالعربية السعودية، و اقتض
 هو هبذه الصفة، وهذا ما غفل املتقدِّم عنه، ومل ُيشر إليِه إالَّ اندر ا.    النظام السعودي و 

مثَّ إنَّ الباحث قد وقَف على دراساٍت سابقٍة حتّدثت عن الضماانت اليت حتمي املتَّهم يف 
مرحلة واحدٍة فقط من مراحل الدَّعوي اجلنائيَّة، دون تفصيل القول، أو استيفائِه يف كامل 

، ومن هذه -ا كان أم أجنبيًّا  مواطن    -كذلك دون اخلوِض يف حتديد جنسية املتهم فيهامراحِلها، و 
ضماانت املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي يف نظام ": الدِّراساِت اليت وقف عليها الباحثُ 

" وكان هذا البحُث رسالة مقدمة كجزء من متطّلبات اإلجراءات اجلزائية السعودي دراسة مقارنة
ل على درجة املاجستري يف األنظمة من الباحث: طه بن حممد بن عبد هللا إبراهيم عراقي،  احلصو 

َم هبا إيل  ه.  1427جامعة امللك عبد العزيز جبدة يف السنة:  وقد تقدَّ

: إنَّ هذه الرسالة قد اتَّفقت مع حبثي هذا يف كوهنا تتحّدث عن ضماانِت أوجه التشابه
لمتَّهم، وهي الضماانت يف مرحلة التحقيق االبتدائي، بينما جاء إحدى مراحل الدعوى اجلنائية ل

حبثي هذا ليستويف الكالم عن هذه املرحلة ابعتبارها إحدى مراحل الدعوى اجلنائية، وعن غريها 
 مرحلة احملاكمة وتنفيذ احلكم الصادر فيها.  حت

سُتُه مقتصرة  على : َفقد رأى مقّدم تلك الدراسة أن تكون دراوأمَّا عن أوجه االختالف
ضماانت املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي، دون املرحلة اليت تسبقها أو املرحلة اليت تليها عادة ، 

ِبالف ما جاء  ،حمّل التهمة الشخصكما أّن الباحث مل يتطرق يف دراسته إىل جنسية أو صفة 
  يف هذا الَبحث.  

م به الباحُث، وقدَّمه لكم؛ لتقوميه وتعليم الذي قا-وأمَّا عن أبرز ما ميي ز هذا البحث  
 فعلى النَّحو اآليت:  ،عن الدراسات السابقة املشار إليها -صاحبهِّ من علمكم املبارك



هـ 1422. مجيع الدراسات السابقة كانت يف ظّل نظام اإلجراءات اجلزائيَّة الصادر يف عام 1
ما اسُتجدَّ يف ظّل نظام اإلجراءات   علىوالئحته التنفيذية، أّما حبثي هذا َفقد جاء موضوعُه مرتكز ا  

 هـ والئحته التَّنفيذية.1435اجلزائية اجلديد الصادر يف عام 
، دون تقييدها بعنصٍر . مجيُع الدراسات 2 السابقة كان حديُثها عن ضماانت املّتهم بشكٍل عامٍّ

حمدد، كما هي احلال يف حبثي الذي سّلط الضوء فقط على الضماانت اخلاّصة ابألجنيب يف 
 اململكة. 

. مجيع الدراسات السابقة اعتمدت بشكٍل كبرٍي على نصوص نظام اإلجراءات اجلزائية، أو 3
ذات العالقة، أّما حبثي هذا فقد ارتكز بطبيعته على األدوات الّنظامية املكّملة األنظمة األخرى 

لألنظمة املعنّية، ابإلضافة إىل بعض األنظمة اليت ترتبط بنطاِقه املوضوعي كنظاِم اإلقامة وغريه، 
 خمتلفة.    خاصة  وأّن حبثي قد انقش ضماانٍت معينة  يتّم التعامل معها بطريقٍة مرتِكزٍة على اعتباراتٍ 

سبيِل القطع واجلزم أهّنا مل  علىوابلعودة إىل الّدراسات السابقة اليت أشرت إليها، لوحظ     
تتطّرق إىل جنسية املتهم اليت قد تؤثر يف بعض احلاالت على جمرايت الدعوى اجلنائية، فمثال  بعد  

ه األّم مهما ارتكب من جرم، مرحلة احملاكمة وثبوت اإلدانة، فإنَّه لن يتم إبعاد املواطن من دولت
بينهم،  -الذي ثـَُبَت فساده قضاء   -األجنيبِّ الفاسد ىا اجملتمُع الصاحُل أن يبقولن يقبل أيض  

يف إبرازها وإظهارها كلها أو غالبها  -مستعين ا ابهلِل عزَّ وجلَّ  -واألمثلة على ذلك كثرية، حاولتُ 
 يف حبثي هذا.

 منهج البحث: 
 ذ:فقد اّتّ  ،يُعدُّ هذا البحث منهج ا جتميعيًّاانتهج الباحُث وهو 

كان أم   امتّـَهم   –: قام ِبقتضاه بتحليل الضماانت واحلقوق املتعلقة ابألجنيب منهًجا حتليليًّا .1
سواٌء تلك اليت سّنتها األنظمة املعنية، أم اليت أُِقّرت عن طريق األدوات النظامية  -ُمداان  

 القرارات والّتعاميم واللوائح.املكّملة لألنظمة ذات العالقة، ك
التجارب العملية وامليدانّية حبسب طبيعة عملِه يف جمال : قاَم من خالله بعرض  منهًجا تطبيقيًّا .2

النصوِص واألدوات النظامية ذات العالقة، حقوق اإلنسان، كما قام الباحُث بِتحليِل 
ذلَك ِِببداِء وجهة الّنظر يف بعض وتطبيقها، ودراستها، ومل يكتِف الباحُث هبذا بل أردَف 

اإلجراءات املّتبعة ومناقشتها، والعمل على إعداد املقرتحات اليت من املمكن أن تسهم يف 
 تطويرها.



 طريقة البحث قد جاءت وفًقا لآليت:  على أن  
 توثيُق املعلومات الفقهّية والنظامية من مصادرها األصلية. .1
 ة، مع بيان النصوص واألدوات النظامية فيها. عرض جوانب املوضوع العملية والنظري .2
 عزو اآلايت القرآنية إىل سورها من املصحف، مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية. .3
 ّتريج األحاديث النبوية من مصادرها املعتمدة. .4
 اتّباع منهجية علمية وموضوعية يف طرح أفكار البحث وجزئياته. .5
ا   .٦ جيح ابعتماد اآلراء الشخصية بعيد  عن التعّصب هلا، أو اهلوى يف تطبيق ما ليس له وجٌه الرتَّ

 صحيٌح منها.
 إيراد أهمِّ النتائج والتوصياِت اليت مّت التوّصُل إليها خالل الدِّراسة.  .7

 
 خطة البحث: 

َجاءت اخلطَّة اليت رمسها الباحث؛ ليتناوَل عن طريقها مسائل البحث الذي اختاره، وقد 
، وأربعة فصول، وخامتة ضمَّنها الباحُث أقرها قسم األنظمة ُمشتملة  عل ى مقدمة، ومبحٍث متهيديٍّ

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

 : التعريف ِبصطلحات البحث املبحث التمهيدي
 ا:ا ونظام  فقه  لغة  و : التعريف ابحلماية املطلب األول

 : تعريف احلماية لُغة .الفرع األول
 : تعريف احلماية فقه ا.الفرع الثاين

 : تعريف احلماية نظام ا.الفرع الثالث
 ا: ا ونظام  فقه  لغة  و التعريف ابألجنيب املطلب الثاين: 

 تعريف األجنيب لُغة .: الفرع األول
 : تعريف األجنيب فقه ا.الفرع الثاين

 : تعريف األجنيب نظام ا.الفرع الثالث
 ا:ا ونظام  فقه  لغة  و التعريف ابإلجراءات اجلنائية املطلب الثالث: 

 تعريف اإلجراءات اجلنائية لُغة . الفرع األول:



 : تعريف اإلجراءات اجلنائية فقه ا.الفرع الثاين
 : تعريف اإلجراءات اجلنائية نظام ا.الثالفرع الث

 الفصل األول
 لألجنيب يف مرحلة االستدالل ومجع املعلوماتاجلنائية احلماية اإلجرائية 

 املتهم األجنيب على رجل الضبط اجلنائي:  ضماانتاملبحث األول: 
 : مساع أقول املتهم األجنيب وتوثيقها: املطلب األول

 ستعانة ِبرتجم.  اال الفرع األول:
 توثيق األقوال يف احملضر والتصديق عليها.  الفرع الثاين:

 .    االستدالل املرتتب على عدم فهم األجنيب حمضرالنظامي األثر  الفرع الثالث:
 له: األجنيب ذويه أو جهة عماملشتبه به : إشعار املطلب الثاين

 ألجنيب ابلتواصل مع عائلته.االسماح للمشتبه به  الفرع األول:
 إشعار املوقوف األجنيب اجلهة املسؤولة عنه.  الفرع الثاين:
: سلطة رجل الضبط اجلنائي يف تقييد حق األجنيب يف اإلبالغ عن الفرع الثالث
 توقيفه.     

 نصليَّتُه:  : إشعار سفارة بلد املوقوف األجنيب أو قاملطلب الثالث
  .تها: إشعار املوقوف األجنيب سفارة بلده أو قنصليالفرع األول
 : اهلدف من إشعار املوقوف األجنيب سفارة بلده أو قنصليتها.الفرع الثاين

 بلده.   بعثة : آثر منع املوقوف األجنيب من إشعار ممثلي الفرع الثالث
ومكان ارتكابه اجلرية على إجراءات االستدالل ومجع : أثر حمل إقامة األجنيب املبحث الثاين

 املعلومات:
 : حمل إقامة األجنيب: املطلب األول

 .    األجنيب املؤقت على عمليات االستداللإقامة حمل : أتثري الفرع األول
 االستدالل.    عمليات على  دائمالاألجنيب : أتثري حمل إقامة الفرع الثاين

لسفارات والقنصليَّات امية دخول رجال الضبط اجلنائي  نظامدى  :  الفرع الثالث
 األجنبيَّة.    



 : مكان ارتكاب األجنيب اجلرية: املطلب الثاين
 ارتكاب األجنيب اجلرية عند منافذ دخول اململكة. الفرع األول:
 ارتكاب األجنيب اجلرية يف مقر عمله.  الفرع الثاين:
ة يف السفارة أو القنصلية السعودية خارج : ارتكاب األجنيب اجلريالفرع الثالث

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

 : تفتيش األجنيب حال التلبس ابجلرية: املطلب األول
 : تفتيش وسيلة النقل اخلاصة ابألجنيب.              الفرع األول
النظامي املرتتب على األدلة املضبوطة ابملمتلكات العائدة : األثر الفرع الثاين

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

 : التفتيش اإلداري:  املطلب الثاين
 : مدى ارتباط التفتيش اإلداري ابألجنيب يف بعض احلاالت. الفرع األول
.   حال: األوراق الثُّبوتية املطلوب إبرازها من قبل األجنيب  الفرع الثاين  تفتيشه إدارايًّ

: األثر النظامي املرتّتب على وجود شبهة جنائية حال تفتيش الفرع الثالث
   .  األجنيب إدارايًّ

 
 الفصل الثاين 

 ألجنيب يف مرحلة التَّحقيقلمتهم ااحلماية اإلجرائية ل
 ألجنيب أثناء جلسات التَّحقيق:لمتهم ااحلماية اإلجرائية لاملبحث األول: 

 دافع عنه: لل أو حمامشرعي : متكني املتهم األجنيب من االستعانة بوكيل املطلب األول
يف  األجنيب وكيال  أو حمامي ا أجنبيًّااملتهم : مدى نظامية توكيل الفرع األول

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

 .    اململكة



 : مدى نظامية حضور ممثلي البعثات األجنبية جلسات التحقيقالفرع الثالث
 . املتعلقة برعااي دوهلم

 أثناء جلسات التحقيق:  لمتهم األجنيبل: الرتمجة املطلب الثاين
 سلطة التَّحقيق. : االستعانة ِبرتجم من قبل الفرع األول
 : سلطة جهة التَّحقيق يف األخذ أبقوال املرتجم. الفرع الثاين

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

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

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

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

 : تفتيش مقر عمل املتهم األجنيب: الثايناملطلب 
 : إجراءات تفتيش مقّر عمل املتهم األجنيب.  الفرع األول
 نظامية تفتيش مقر إقامة املتهم األجنيب ِبنزل صاحب العمل. مدى  :  الفرع الثاين

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

   اآلثر النظامية املرتتبة على األجنيب يف مرحلة التحقيق:املبحث الثالث: 
 : املنع من السفر: املطلب األول

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

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



 وجبة للتوقيف. : مدى نظاميَّة توقيف املتهم األجنيب يف اجلرائم غري املالفرع الثاين
 : أسباب توقيف األجنيب يف اجلرائم غري املوجبة للتوقيف. الفرع الثالث

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

 األجنيب لدى النيابة العامة. 
 : اآلثر النظامية املرتتبة على صدور قرار اهتام األجنيب.  الفرع الثاين

 
 الفصل الثالث 

 احلماية اإلجرائية لألجنيب يف مرحليت احملاكمة وتنفيذ العقوبة
 اجلنائية: تهاكمحمألجنيب أثناء لمتهم ا: احلماية اإلجرائية لاملبحث األول

 : استعانة املتهم األجنيب ِبن يدافع عنه أثناء حماكمته: املطلب األول
: تعيني حماٍم أو وكيٍل شرعي للمتهم األجنيب عن طريق بعثة بلده يف الفرع األول

 اململكة.
 . الدولة: تعيني حماٍم للمتهم األجنيب على نفقة الفرع الثاين

حماكمة  جلساتي البعثات األجنبية نظامية حضور ممثل ى: مدالفرع الثالث
 .رعااي دوهلم اجلنائية

 رتمجة للمتهم األجنيب أثناء حماكمته:ال: املطلب الثاين
 : حماكمة األجانب غري الناطقني ابللغة العربية. الفرع األول
 : سلطة احملكمة يف األخذ أبقوال املرتجم.           الفرع الثاين

 . اجلنائية كمته: آثر عدم فهم املتهم األجنيب مداوالت حما 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

 ؤقت عنه.  املراج اإلف 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 اململكة.   ق: شرعية تنفيذ عقوابت احلدود والقصاص حبالفرع األول
عقوابت احلدود والقصاص حبق األجانب يف : إجراءات تنفيذ الفرع الثاين

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

 : تنفيذ العقوابت التعزيرية حبق األجانب يف اململكة: املطلب الثاين
 األجنيّب ومعنوايته. سَ فْ : العقوابت اليت متّس نَـ الفرع األول
 يت متّس األموال اخلاصة ابألجنيب.: العقوابت الالفرع الثاين

 : مدى نظامية تنفيذ العقوبة التعزيرية حبّق األجنيب املدان يف دولته.الفرع الثالث
 : تنفيذ عقوبة الّسجن حبّق األجانب يف اململكة: املطلب الثالث

 األجنبية بدخول السجون يف اململكة. بعثات الّسماح ملمثّلي ال الفرع األول:
 : إصالح السُّجناء األجانب وأتهيلهم.الفرع الثاين

 األجانب.و سجون املواطنني بني فصل على ال: اآلثر املرتتّبة الفرع الثالث
 : اإلبعاد كجزاٍء جنائيٍّ خاصٍّ ابألجانب: املبحث الثالث

  :بعاداإلاحلماية اإلجرائية لألجنيب قبل تنفيذ قرار  :املطلب األول
 : اجلهات املختصة ِبصدار 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

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

 : حقوق األجنيب أثناء عملية إبعاده. الفرع الثالث
 اآلثر النظامية املرتتبة على إبعاد األجنيب عن اململكة:  :املطلب الثالث

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



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

 الرابع الفصل
 جهود اململكة يف محاية احلقوق اخلاصَّة ابألجانب

 : جهود اململكة الدولية واحمللية املعنية ابحلقوق اخلاصة ابألجانب:املبحث األول
 : املعاهدات واالتفاقَات الدوليَّة:املطلب األول

 : الوثئق الدوليَّة املعنيَّة حبقوق اإلنسان.  الفرع األول
 اجملتمع الدويل حبقوق األجانب. : عنايةالفرع الثاين

 : التشريعات واألنظمة الوطنيَّة: املطلب الثاين      
 : النِّظام األساس للحكم. الفرع األول
 : النُُّظم القضائّية يف اململكة. الفرع الثاين

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

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

 املديريّة العامة للجوازات.          الفرع الثالث:
 جلهات القضائّية وحقوق األجانب: : ااملطلب الثاين

 : النيابة العامة. الفرع األول
 : وزارة العدل. الفرع الثاين

 : ديوان املظامل.  الفرع الثالث
 ألجانب:َة 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.        ع الثاينالفر 

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

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

 .  وأسرهمإسهامات اللجنة يف تقدمي الرعاية للّسجناء األجانب  الفرع الثالث:
 
 اخلامتة

نة  أهّم النتائِج وأبرَز التوصيات، مثَّ كانت جمموعة من الفهارس ذيَّل هب ا وقد جاءت متضمِّ
  تيسري ا لتحصيل الفوائد منُه.  ؛الباحُث هذا العمل

 


