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The Algerian legislator has paid special attention to childhood
by following a strict criminal policy and setting up deterrent and
injunctive legal texts and provisions for anyone who is tempted to
exploit his weakness and helplessness to attack him and prejudice
his physical and psychological integrity. Among the most important
things that reflect this protection are the provisions in Article 269 of
the Penal Code and what follows. Which criminalized every form of
physical abuse that a minor child under the age of 1
 6 may be
exposed to due to his physical weakness and inability to
defend himself, especially in the face of the closest people to him, his
parents, those who take care of him or those who have authority over
him, as he extended protection in all Places where he can be found
while he is under this age. Whether within the family, in the nursery,
at school, in nursing homes for paramedic children, or in the
interests of the open environment.

Key words: Criminal Protection, Algerian Penal Code, Special Attention to
Childhood.
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الحماية الجنائية للقارص من أفعال اإليذاء يف قانون العقوبات الجزائري
اسمهان عبد الرزاق

2

الملخص

ر
المشع الجزائري عناية خاصة بالطفولة من خالل اتباعه سياسة جنائية
أوىل
صارمة ووضع نصوص وأحكام قانونية زجرية ورادعة لكل من تسول له نفسه استغالل
ضعفه وقلة حيلته لالعتداء عليه والمساس بسالمته الجسدية والنفسية .ومن أهم ما
الت
يعكس هذه الحماية ما جاء من أحكام يف المادة  269من قانون العقوبات وما يليها .ي
جرمت كل صورة من صور اإليذاء الجسدي الذي يمكن أن يتعرض له الطفل القارص دون
الجسمان وعدم إمكانه الدفاع عن نفسه خصوصا يف
سن  16سنة نظرا لضعفه
ي
مواجهة أقرب الناس إليه ،والديه أو من يتولون رعايته أو من لهم سلطة عليه ،حيث وسع
الت يمكن أن يتواجد بها وهو دون هذه السن .سواء داخل األرسة،
الحماية يف كل األماكن ي
أو يف الحضانة أو يف دور الرعاية للطفولة المسعفة ،أو يف الوسط المفتوح.
الكلمات المفتاحية :الحماية الجنائية ،قانون العقوبات الجزائري ،اهتمام خاص بالطفولة.

المقدمة:
الت يمكن أن يتعرض لها،
حظ الطفل يف عرصنا الحديث للعديد من أوجه الحماية القانونية من مختلف أشكال اإلساءة ي
ي
الغي أو من أقربائه ،أو حت من أحد والديه أو كالهما.
سواء من ر
والقواني
والقواني الداخلية للدول ،بداية من الدستور
لقد نص عىل حماية حقوق الطفل يف مختلف المواثيق الدولية
ر
ر
ان ،وصوال إىل قانون الطفل الذي خصص له وحده ،لحمايته يف كل األحوال ،سواء كان ضحية أو
األخرى كالقانون الجز ي
الجان .بناء عىل ذلك ،نص الدستور الجزائري عىل أن يحظ الطفل بحماية األرسة والمجتمع
يف حالة خطر ،أو كان هو
ي
والدولة ،وأن يقمع القانون العنف ضد األطفال ،وأن تكفل الدولة األطفال المتخىل عنهم .كما تضمن قانون العقوبات
الت تكفل الحما ية الالزمة للقرص من مختلف أشكال العدوان عىل سالمتهم ،ووضع العقوبات الرادعة
الجزائري القواعد ي
الت جرمها نص المادة  269وما يليها،
لكل من سولت له نفسه المساس بهم من أجل التصدي لها ،منها أفعال اإليذاء ي
وماه الجزاءات الميتبة عن ارتكابها وظروف
الت جرمتها هذه المادة عىل وجه الخصوص؟
ي
فماه صور أفعال اإليذاء ي
ي
الت خصت بهذه الحماية الجزائية؟
األطفال
فئة
ه
ومن
العقوبة؟
تشديد
ي
ي
ر
الت ترتكب ضد فئة هشة من
الت انتهجها المشع الجزائري للتصدي لهذه األفعال ي
ألجل معرفة السياسة الجنائية ي
مطلبي:
األطفال ،قسمنا البحث إىل
ر
المفاهيم لجريمة إيذاء قارص.
المطلب األول :نتناول فيه اإلطار
ي
الثان :نتناول فيه أحكام الجريمة كما وردت يف قانون العقوبات.
المطلب ي
المطلب األول:
المفاهيم لجريمة إيذاء القارص
اإلطار
ي
الت خصت لحماية الطفل من
شاع استخدام مصطلح قارص يف قانون العقوبات الجزائري يف العديد من النصوص ي
العديد من أفعال اإلساءة وبمختلف أشكالها .لكن إضافة إىل لفظ القارص هناك لفظ الطفل ولفظ الحدث أيضا .األمر
الذي يدعو إىل معرفة إن كان لكل لفظ معت محدد أو ال (فقرة أوىل) .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى نتعرف عىل أفعال
الت ذكرتها المادة  269من قانون العقوبات حماية لألطفال منها (فقرة ثانية).
اإليذاء ي
2
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الفقرة األوىل:
مفهوم القارص
وف االصطالح (ثانيا).
للتعرف عىل مفهوم القارص
يقتض األمر التعريف به يف اللغة (أوال) ،ي
ي
أوال:
تعريف القارص لغة
ر
ر
الشء-بالضم يقرص قرصا خالف طال،
القرص بفتح القاف والقرص بكش القاف يف كل ي
شء خالف الطول ،وقرص – ي
والقصي خالف الطويل ،والجمع قرصاء ،وقصار ،واألقارص جمع أقرص مثل أصغر
وقرصت من الصالة أقرص -قرصا،-
ر
غي بعلها (ابن منظور،
وأصاغر ،وقرص عن األمر يقرص قصورا وأقرص وقرص وتقارص ،وامرأة قارصة الطرف ال تمده إىل ر
1414ه ،ص.)98
ر
ر
الشء بمعت عجز عنه ولم يبلغه .والقارص
الشء وجعله قصورا ،بمعت حبسه ،وقرص عن ي
كما جاء معت القارص بقرص ي
ر
(اسم) ،جمعه قارصون وقرص ،المؤنث قارصة إسم فاعل من قرص .وهو يف اللغة العاجز عن الترصفات الشعية ،من لم
يبلغ سن الرشد هو قارص اليد :من ال حول له وال قوة (أحمد مختار عمر ،2008 ،ص.)1121
مما سبق يمكن ربط المعت اللغوي بمعت القارص محور الدراسة ،فيكون هو الشخص الذي ليس بإمكانه أن يدرك األمور
الصغي أو من يدخل يف حكمه كالمجنون والمعتوه وأمثالهما.
عىل حقيقتها لصغر سنه ،أو لعدم بلوغه ،فيكون هو
ر
الصغي
يعت
ر
إن مفهوم القارص بذلك له نفس الداللة لمفهوم الطفل .فتعريف الطفل يف اللغة بكش الطاء مع تشديدها ي
ر
شء (المجيب ،2007 ،ص.)454
من كل ي
وه مشتقة من لفظة ) ،(ENFANCEوحسب اليجمة إىل
كما أن الطفل يف اللغة الفرنسية ما يقابل لفظة ( )ENFANTي
معان أهمها الذي يفيدنا يف البحث هو:
اللغة العربية فإن كلمة  enfanceأصلها بالالتينية (أنفونتيا) أي الطفولة ،ولها
ي
Périodedelaviehumainedelanaissanceàl’adoléscence
(Le Petit Larousse ,2009 ,p368).
بمعت أن الطفولة ،مرحلة من حياة اإلنسان تبدأ من الوالدة إىل المراهقة.
تعت الشاب
مما سبق يتضح لنا أن هناك تقارب ر
الت ي
كبي ربي معت القارص والطفل يف اللغة وكذا مع لفظة حدث ي
القانون له؟
الحديث السن ،باعتبار أن الحديث هو نقيض القديم (أحمد مختار عمر ،2008،ص .)1125فما هو المعت
ي
ثانيا:
تعريف القارص يف القانون
الت يمكن من خاللها للسلطات
يكفل القانون أهم صور الحماية ووسائلها،
والت تتمثل يف وضع القواعد واآلليات ي
ي
المختصة الحفاظ عىل الحقوق والحريات األساسية لألفراد والجماعات .ولقد تم إقرار هذه الحماية عىل كل من
الدوىل ،وكيف
والوطت يف إطار حقوق اإلنسان وحقوق الطفل ،فمن هو الطفل القارص يف القانون
الدوىل
ستويي
الم
ر
ي
ي
ي
ان الجزائري؟
عرفه القانون الجز ي
الدوىل
 -1تعريف القارص يف القانون
ي
وغيه من المواثيق الدولية ،فقد عرفه يف اتفاقية حقوق
يغلب استعمال عبارة الطفل بدال من قارص يف القانون
الدوىل ر
ي
الرئاش  461-92المؤرخ يف  ،1992/12/19الجريدة
الطفل لسنة ( 1989صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم
ي
يعت الطفل كل إنسان لم يتجاوز  18سنة،
الرسمية رقم  91المؤرخة يف  )1992/12/23بأنه " :ألغراض هذه االتفاقية ،ي
اإلفريق لحقوق
ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه" .وهو التعريف ذاته الذي تبناه الميثاق
ي
الت جاء فيها تعريف الطفل "ألغراض هذا الميثاق-الطفل هو كل إنسان
ورفاهية الطفل لسنة  1990يف مادته الثانية ي
تحت سن الثامنة ر
الرئاش رقم  242-03المؤرخ يف ،2003/06/08
عشة" (صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم
ي
الجريدة الرسمية رقم .)41
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أكدت هذا المفهوم أيضا ،اتفاقية العمل الدولية رقم  182المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات
تعبي "الطفل" يف مفهوم هذه االتفاقية عىل جميع
الفورية للقضاء عليها ،يف مادتها الثانية إذ نصت عىل أنه" :يطبق ر
األشخاص دون سن الثامنة ر
(الميان /البوابة القانونية القطرية( ،)2021 ،21:30 ،صادقت عليها الجزائر بموجب
عشة
ر
الدوىل
الرئاش  387-2000المؤرخ يف  ،2000/11/28المكملة بالتوصية  190المعتمدين خالل مؤتمر العمل
المرسوم
ي
ي
يف دورته  87بجنيف  ،1999الجريدة الرسمية رقم  73المؤرخة يف )2000/12/03
كما منحه عهد حقوق الطفل يف اإلسالم تقريبا نفس المعت بتعريفه للطفل يف المادة األوىل منه بأنه« :ألغراض هذا
يعت الطفل كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه( ".فتح باب التوقيع والتصديق عليه من
العهد ،ي
اإلسالم  32لوزراء الخارجية المنعقد يف صنعاء اليمن ،خالل الفية الممتدة من  28إىل  30يونية .)2005
قبل المؤتمر
ي
ائ
 -2تعريف القارص يف القانون الجز ي
الت
يف إطار تكييف منظومتها القانونية الوطنية لحماية حقوق الطفل مع المنظومة القانونية الدولية واإلقليمية ،ي
قواني أيضا .حيث تم إصدار القانون رقم 12-15
قواني جديدة وعدلت وألغت
انضمت إليها ،قامت الجزائر بإصدار
ر
ر
وطت لحماية
المتعلق بحماية الطفل ،الذي نص عىل إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة ،يرأسها مفوض
ي
الطفولة ،وتعمل تحت وصاية الوزير األول.
كما منح التعديل الدستوري لسنة ( 2016المادة  72منه) حماية دستورية للطفل تتفرع عنها حماية جزائية بموجب
العديد من النصوص يف قانون العقوبات ،تجرم كل ما من شأنه المساس بسالمة وأمن وصحة الطفل ،وتشدد العقاب
عىل كل من تسول له نفسه إيذاء القرص.
ان ،نتطرق إىل تعريفه يف كل من قانون العقوبات وقانون اإلجراءات ،وكذا القانون
لمعرفة تعريف القارص يف القانون الجز ي
المتعلق بحماية الطفل.
أ .يف قانون العقوبات:
ر
للتعبي عن الطفل .ويعت به يف ظل هذا القانون الطفل
األكي استعماال للفظة "قارص"
يعد قانون العقوبات القانون
ر
ر
الت تمنع المتابعة الجزائية كلية عن القارص الذي لم يتم العش
الذي لم يكمل  18سنة .وذلك انطالقا من المادة  49ي
غي
وف ر
سنوات ،وأن من يياوح عمره ربي  10إىل أقل من  13سنة ،ال يكون محال إال للتوبيخ يف مواد المخالفات ،ي
لتدبي الحماية أو
تدابي الحماية والتهذيب .أما من يبلغ سنه من  13إىل  18سنة فيخضع إما
المخالفات ال توقع عليه إال
ر
ر
التهذيب أو لعقوبات مخففة.
ر
ر
ان هو الطفل الذي لم يتم الثامنة عشة
من خالل المادة  49والمادة  50و 51ر
يتبي لنا أن القارص يف نظر المشع الجز ي
يعي ر
المشع يف هذا القانون بلفظة الطفل أيضا عن كل من يدور سنه تحت
يعي عنه بلفظة القارص ،ر
من عمره .ومثلما ر
الت يكون القارص أو الطفل
 18سنة .فتارة يستعمل عبارة القارص وتارة أخرى عبارة الطفل ،وهذا يف جميع الجرائم ي
ضحية لها.
ب .يف قانون اإلجراءات الجزائية:

ً
ً
حي يكونون جناة
الت تعت بشؤون القرص ر
كان قانون اإلجراءات الجزائية يحوي جزءا هاما من النصوص القانونية ي
بالمجرمي األحداث أو يف قضاء األحداث،
واإلجراءات الالزم اتباعها معهم ،وهو الكتاب الثالث يف القواعد الخاصة
ر
ر
ليعي بها عن الطفل أو القارص يف
الت استعملها المشع ر
ألغ .واللفظة ي
والذي يبتدئ من المادة  442إىل غاية  494وقد ي
ر
ان وهو الثامنة عشة سنة ،وذلك ما
ه "الحدث" وهو يف معت هذا القانون من لم يبلغ سن الرشد الجز ي
هذا القانون ي
ر
الت نصت:
نصت عليه المادة  442من هذا القانون "يكون بلوغ سن الرشد الجز ي
ان يف تمام الثامنة عش"والمادة  443ي
ان بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة".
فيتبي لنا أن القارص أو الطفل أو الحدث
تكون ر
ر
العية يف تحديد سن الرشد الجز ي
ألغ كتاب قضاء األحداث من قانون
لها معت واحد .وهو ما أكده القانون  12-15المتعلق بحماية الطفل الذي بصدوره ي
اإلجراءات الجزائية.
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ت .يف القانون  12-15المتعلق بحماية الطفل:
جاء هذا القانون بتنظيم وترتيب أحكام القواعد واإلجراءات المتعلقة بقضاء األحداث بكيفية منهجية ومنظمة،
الت تضبط
الت كانت تطبع النصوص القديمة ،مع حفاظها عىل المبادئ واألحكام ي
استبعدت فيها األخطاء والتناقضات ي
ر
سي هذا الفرع الهام من القضاء .وقد تضمن هذا القانون أحكاما عامة يف بابه األول ،تضمنتها عشة مواد تهدف إىل
ر
تحديد قواعد وآليات حماية الطفل ،وتضبط مفهوم أهم المصطلحات المستعملة فيه .ومن هذه المصطلحات
مصطلح "الطفل" الذي بينت المقصود منه المادة 2
من هذا القانون بقولها :الطفل :كل شخص لم يبلغ الثامنة ر
عش 18سنة كاملة ،يفيد مصطلح "حدث" نفس المعت.
نجيم ،2016 ،ص ،)29،31وهو
والصت والولد (جمال
اعتي الطفل هو الحدث وهو القارص وهو أيضا الغالم
وبذلك ر
ي
ري
التعريف الذي يوافق ما جاء يف المادة  1من اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989كما سبق ذكره.
الفقرة الثانية:
مفهوم أفعال اإليذاء المنصوص عليها يف المادة  269من قانون العقوبات
الجان فيسبب ألما
الت تأخذ بالحماية الوصفية هو" :كل نشاط يصدر من
ي
اإليذاء :كما عرف من وجهة نظر األنظمة ي
للمجت عليه" (نرص الدين مروك ،2003 ،ص .)132فيتضح من ذلك أن مضمون اإليذاء هو الفعل الذي يخلف آالما
ي
الطبيغ والمعتاد ألجهزة جسمه ،مع األخذ
السي
يختل
أو
يمرض
بأن
عليه
للمجت
الصح
المستوى
من
ينال
أو
بدنية
ر
ي
ي
ي
بعي االعتبار أن مدلول الحق يف سالمة الجسم يدخل ضمنه المساس بالجسم من الناحية الجسدية والنفسية ألن
ر
الجسد والنفس من عنارص سالمة الجسم.
فه تشمل كل عنف ينال مادة الجسم وأهم صوره الرصب والجرح وأي صورة
الت يتحقق بها اإليذاء عديدة  ،ي
األفعال ي
المجت عليه أبرزه الرصب والجرح ومنعه من الطعام
من صور التعدي طالما ييتب عنه مرض أو اختالل يف تكامل جسم
ي
ر
سيأن التعريف بها باجتهاد فقهاء القانون ،ألن المشع لم يعط لها تعريفا،
وه ما
ي
والعناية أو أعمال عنف أو تعدي أخرى ي
واكتف بمجرد ذكرها كما يف النص ،حيث جاء يف المادة  269من قانون العقوبات" :كل من جرح أو رصب عمدا قارصا ال
تتجاوز سنه السادسة ر
عشة أو منع عنه الطعام أو العناية إىل الحد الذي يعرض صحته للرصر ،أو ارتكب ضده عمدا أي
عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا اإليذاء الخفيف ،يعاقب".
أوال:
تعريف الضب أو الجرح
تأثي عىل جسم اإلنسان ،ولو لم يحدث جرحا أو يخلف أ رـيا أو يستوجب عالجا (أحسن بوسقيعة،
 -1الضب :هو كل ر
 ،2018ص )51أو كل ضغط مادي عىل الجسم ،ال يشيط أن يحدث قطعا فيه أو تمزيقا ألنسجته ،كما ال يشيط فيه
غي
استعمال أداة معينة ،ومن قبيل الرصب توجيه صفعة باليد ،أو رصب بالرأس أو العض باألسنان أو الركل بالقدم أو ر
(حسي فريجة ،2015 ،ص )141،142وفعل الرصب معاقب عليه يف حد ذاته أيا كانت النتيجة الميتبة عليه،
ذلك
ر
وحت ولو لم ييك أثرا ظاهرا.
شت يالمس الجسم ويصدمه كالسالح الناري أو
 -2الجرح :هو كل قطع أو تمزيق يف الجسم أو يف أنسجته ،ويحدث بأي ر
كالسكي ،كما يستخدم حيوان كالكلب ،أو األسنان أو األظافر ونحوها ،ويدخل يف مفهومه كش
العصا أو أي أداة قاطعة
ر
العظام ،والتسلخات والرضوض والخدوش والكدمات والعض (إسحاق إبراهيم منصور ،1983 ،ص)69
الجان وسيلة االعتداء نحو الضحية أو يدفع الضحية نحوها كمن يدفع الحجر نحو
ويستوي يف الجرح والرصب أن يدفع
ي
الضحية فيصيبها بجروح ،أو كمن يدفع بالمركبة عىل راجل فيرصبه بها (احسن بوسقيعة ،2018 ،ص.)51
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ثانيا:
تعريف منع الطعام أو الرعاية
يعتي منع الطعام أو الرعاية من أفعال اإليذاء العمد المعاقب عليها يف قانون العقوبات الجزائري إذا وقعت عىل قارص
ر
ر
ر
السلت .ويقصد بها منع األكل والشب أو عدم بذل العناية به كالعالج
والت تعد من قبيل السلوك
ري
دون السادسة عشة ي
ر
اعتي ر
التونش اعتياد منع الطعام أو عدم
المشع
حي المرض إىل الحد الذي يعرض صحته إىل الخطر .وقد ر
ورساء الدواء ر
ي
التونش ،حيث جرم
الصت ،المعاقب عليها يف المادة  2/224من قانون العقوبات
االعتناء من أفعال سوء معاملة
ري
ي
األفعال المؤدية إىل التسبب أو اإلسهام يف التسبب بصورة ملحوظة يف إلحاق أرصار بدنية أو معنوية بالصغار (نرص الدين
مروك ،2003 ،ص.)270
ويخرج من منع الطعام الذي يعاقب عليه ،حرمان الطفل من بعض الحلويات والمأكوالت كعقوبة تأديبية إلساءته
الترصف أو إلجباره عىل فعل ينفعه كمراجعة دروسه ،فيكون المنع من الطعام هنا حرمان الطفل من الوجبات الرصورية
ه تعريض صحة القارص للخطر أو
للتقصي
الممية
لنموه ونشأته النشأة السليمة ،والصفة
ر
ر
ي
المنه عنه يف هذا الباب ي
نجيم ،2016 ،ص.)358
الرصر (جمال
ي
ثالثا:
تعريف أعمال العنف أو التعدي األخرى
ر
يعتي الجرح والرصب من أنواعه .لهذا فإن المقصود
لم يعط
المشع تعريفا محددا ألعمال العنف أو التعدي ،والذي ر
الت تلحق أذى
بهذه األعمال ال يقترص عىل الرصب والجرح
ر
المعروفي ،بل يتعداهما إىل أعمال العنف بمختلف صوره ي
جسديا أو نفسيا أو عقليا بالشخص المستهدف ،فتنطلق من أبسط صور االعتداء عىل السالمة الجسدية والنفسية
والعقلية للضحية حت من دون رصب أو جرح ودون حصول أي عجز وتتدرج فيما بعد ذلك حسب شدة وقعها وشدة
الت تقين بها.
آثارها والظروف المشددة ي
وه ما قد يطلق عليه فعل "سوء المعاملة البدنية" ،وتعرف بأنها" :كل فعل من شأنه أن يحدث اضطرابا أو خلال
ي
األلمان يف المادة /223أ .والقصد من وراء هذه الصياغة
العقوبات
قانون
رة
الصو
هذه
عىل
نص
وقد
الجسم"
بسكينة
ي
أكي قدر
الت يتسع مدلولها ليشمل جميع أفعال الرصب والجرح إضافة إىل أعمال العنف األخرى ،أن يوصف باإلثم ر
ي
تأثيا عىل
وتحدث
تهدد
ت
ال
األفعال
من
الكثي
هناك
أن
ذلك
اإلنسان؛
جسم
وسالمة
حرمة
تهدد
الت
األفعال
من
ممكن
ر
ر
ي
ي
الت تجرم
سالمة الجسم وتنال من كيانه المادي والمعنوي ورغم ذلك ال تقع تحت طائلة العقاب يف إطار
ر
القواني ي
المجت عليه ولحيته ،فهو فعل ليس بالرصب النعدام قوة ضاغطة عىل الجسم
الرصب والجرح فقط .كقص شعر رأس
ي
الت تؤذي الشخص رغم أنه ال ينطبق
من الخارج وال بالجرح النعدام أي تمزيق لخاليا الجسم .ر
وغي ذلك من السلوكيات ي
الجان (نرص الدين مروك،2003 ،
تعي عن سوء المعاملة البدنية إلخاللها بمصلحة
عليها وصف الرصب أو الجرح ،لكنها ر
ي
ص)135،136
ر
الت تصيب جسم الضحية وال تيك أـيا عليه أو
ه تلك األعمال ي
والمقصود بأعمال العنف يف المادة  269محل دراستنا ،ي
تؤثر فيه ،كدفع شخص إىل أن يسقط أرضا ،جذب شعره أو قصه عنوة ،لمس امرأة عىل وجهها ،جذب الطفل من أذنه،
(حسي فريجة،2015 ،
لوي ذراعه (أحسن بوسقيعة ،2018 ،ص ،)51،52جره من ساقه عىل األرض ،كتم نفسه
ر
ص.)142
ر
الت وإن كانت ال تصيب جسم الضحية مبارسة فإنها
أما التعدي ،فهو كما عرفه األستاذ بوسقيعة "تلك األعمال المادية ي
تسبب لها انزعاجا أو رعبا شديدا من شأنه أن أن يؤدي إىل اضطراب يف قواها الجسدية أو العقلية ،ومن هذا القبيل
بسكي أو بمذراة أو بعصا ،والبصق يف
إطالق عيار ناري إلحداث الرعب يف نفس شخص ،وتهديد شخص بمسدس أو
ر
وجه شخص أو قذفه بالماء ،أو إرسال لشخص ظرفا يحتوي عىل قاذورات أو رسائل تحتوي عىل صور ألكفان".
الغي بواسطة الهاتف عن طريق المناداة المتعددة المصحوبة بالتهديد والسب من
اعتي القضاء
الفرنش إيذاء ر
وقد ر
ي
التعدي ،واألمر نفسه فيما يتعلق ر
خي كاذب بوفاة شخص يف الصحف (احسن بوسقيعة ،2018 ،ص.)52
بنش ر
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الثائ:
المطلب
ي
أحكام جريمة إيذاء القارص
يميه الضعف وقلة الحيلة،
أوىل قانون العقوبات حماية خاصة للقارص من االعتداءات عليهم بسبب صغر سنهم الذي ر
البالغي
وبسبب ما يخلفه االعتداء عليهم من آثار وخيمة عىل حياتهم النفسية المستقبلية ،سواء يف مواجهة األشخاص
ر
عموما ،أو ممن لهم عليهم سلطة أو والية .فف الحالة األخية يكون القارص ر
أكي ضعفا يف مواجهة من له سلطة عليه،
ر
ي
ر
ويجعل يف المقابل مركز المعتدي أقوى ،دون أن ننش القوة الناجمة عن فارق السن والجسم .ألجل ذلك حرص المشع
عىل اإلحاطة بمثل هذه الظروف وإعطائها األحكام الخاصة بها كما سنبينه يف كل من أركان الجريمة (الفقرة األوىل)
والجزاء (الفقرة الثانية).
الفقرة األوىل:
أركان الجريمة
وه الركن المادي (أوال) وكذا العمد الذي
جريمة إيذاء القارص ر
كغيها من جرائم العنف تشيك يف األركان المكونة لها ي
يشكل الركن المعنوي (ثانيا).
أوال :الركن المادي
يمكن تقسيمه إىل أفعال اإليذاء العمد ،وصفة القارص دون سن  16سنة يف الضحية.
 -1يتمثل العنض األول يف القيام بالضب أو الجرح العمد ،أو منع الطعام عمدا ،أو منع العناية إىل درجة تعريض
العقل ،أو أي عمل من أعمال العنف أو التعدي-فيما عدا اإليذاء
النفس أو
صحة القارص للضر الجسدي أو
ي
ي
الخفيف -عل قارص دون  16سنة من عمره.
استثت يف
حي التعريف بها ،وبالنسبة لإليذاء الخفيف الذي
لقد سبق التعرض للرصب والجرح وأعمال العنف والتعدي ر
ي
النص من التجريم فوجب معرفة المقصود منه .ويرجع يف تحديده حسب أحد فقهاء القانون إىل العادات واألعراف يف
ر
المشع لم يضبطه فاألمر ميوك
نجيم ،2016،ص )358وبما أن
يعتي إيذاء خفيفا (جمال
كل مجتمع لمعرفة ما ر
ي
القاض الذي يرجع إليه األمر يف تحديد المقصود منه .ومن أبرز األمثلة عن اإليذاء الخفيف تأديب الصغار من
الجتهاد
ي
اللفظ أو الرصب
قبل أوليائهم أو معلميهم ومربيهم برصب خفيف ال يخرج عن غاية التهذيب ،ويندرج ضمنه التوبيخ
ي
القدمي بلوح كما يحدث يف الكتاتيب .أما إذا تجاوز التأديب الحد المباح له كأن يحدث كشا أو جرحا أو
الخفيف عىل
ر
ييك أثرا عىل الطفل رفيجع إىل التجريم.
وكأين من جرائم العنف فإنه باإلضافة إىل توفر الفعل ،البد من النتيجة والعالقة السببية بينهما .فبالنسبة لنتيجة
فه األذى أو الرصر الذي يصيب القارص يف سالمته الجسدية أو النفسية أو العقلية .فإذا لم ييتب عىل الفعل
االعتداء ،ي
أي رصر بالمجت عليه ال تقوم الجريمة .والقاعدة أنه ال عقاب عىل ر
الشوع يف جرائم الجرح أو الرصب أو اإليذاء العمد
ي
الت جاء فيها« :المحاولة يف الجنحة ال يعاقب عليها إال بناء عىل نص رصي ــح يف
بناء عىل نص المادة  31فقرة  1ي
ر
الت يعاقب عىل الشوع فيها كقاعدة عامة.
القانون" ،بخالف الجنايات ي
كما أن للنتيجة أهمية يف إعطاء التكييف المناسب للجريمة ابتداء من العنف الخفيف الذي ال يسبب عجزا للضحية إىل
الت يتحدد عىل ضوئها تكييف الجريمة ليست تلك
غاية موت الضحية دون قصد إحداثها ،مع اإلشارة إىل أن النتيجة ي
الت تستقر عندها اإلصابة.
ه النتيجة النهائية ي
الت تظهر فور وقوع الجرم ،بل ي
ي
وأما عالقة السببية فيجب أن تتوافر ربي فعل المتهم وما تحقق من رصر ،ألنها إذا انتفت ،انتفت معها مسؤولية المتهم.
الجان دون تدخل عوامل طارئة أو شاذة .وتوضيح العالقة السببية يعد من الوسائل
وتقوم النتيجة عندما ترتبط بسلوك
ي
قاض الموضوع دون رقابة من المحكمة العليا ،مت كان فصله فيها مبنيا عىل أسباب معقولة،
الت ترجع إىل
ي
الموضوعية ي
وه ررسط لتحمل المسؤولية عنها.
(حسي فريجه ،2015 ،ص.)148
ر
ي
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والت من دونها
وه الصفة الرصوري توفرها يف
المجت عليه ي
ي
 -2أن يكون عمر الضحية يوم الواقعة أقل من  16سنة ،ي
ال يمكن االحتكام إىل أحكام نص المادة  269من قانون العقوبات .والبد عىل القضاة إبراز عمر الضحية يف حال اإلدانة
بجنحة الرصب أو الجرح العمد ضد قارص دون  16سنة ،وإال يعرضون حكمهم للنقض كما جاء يف قرار غرفة الجنح
غي المنشور .وتبف شهادة
والمخالفات بالمحكمة العليا الصادر بتاري ــخ  2008/07/09فصال يف الطعن رقم  410264ر
ه الدليل القوي واألكيد عىل سن الضحية وقت وقوع الجريمة عليه ،ما لم يدع المتهم خالف ذلك،
ميالد القارص ي
خصوصا إذا زكت ذلك االدعاء قرائن أخرى ،مثل أن يكون تسجيل الضحية يف سجالت الحالة المدنية قد تم بموجب
للقاض السلطة التقديرية وله أن
أكي من  16سنة ،فإن
سني من ميالده ،وقد يكون مظهره
يوح بأنه ر
حكم بعد عدة ر
ي
ي
ان يخضع لنص المادة  212من قانون
الخية العلمية لتحديد السن بدقة مادام اإلثبات أمام
يستعي بأهل ر
ر
القاض الجز ي
ي
غي
الت ينص فيها القانون عىل ر
اإلجراءات الجزائية ال يت تتيح إثبات الجرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ماعدا األحوال ي
ذلك.
تفسي النص
أما من ال تحدد شهادة ميالدهم اليوم الشهر وتقترص عىل ذكر السنة فقط ،فهناك رأيان ،أولهما من يرجح
ر
لصالح المتهم ،بحيث يفيض أن القارص مولود يف الفاتح من يناير من ذلك العام فيكون هناك جزم بأن عمره يوم الوقائع
ديسمي من ذلك العام ،فإن ذلك يكفل حماية
لم يتجاوز  16عام .أما الرأي المخالف وهو اعتبار القارص مولودا يف 31
ر
ر
نجيم،2016 ،
أكي للقارص ويشدد األمر بالنسبة للمتهم وهو مخالف للقواعد العامة لقانون العقوبات( .جمال
ي
ص.)359
ثانيا:
الركن المعنوي
الجان ،والذي ال يقوم إال بتوافر عنرصيه
الجنان ،ويتمثل يف توافر القصد العام لدى
الركن المعنوي هو القصد
ي
ي
األساسيي العلم واإلرادة الحرة ،يترصف من خاللهما قاصدا المساس بسالمة جسم أو صحة الضحية .يستفاد من قول
ر
ر
المشع رصاحة" :كل من جرح أو رصب عمدا" .و" أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية "و" أو ارتكب ضده عمدا أي عمل
آخر".
الجنان ،بل يجب التأكد
تأثي له عىل توافر القصد
أما الباعث أو الدافع الذي يؤدي بالمتهم إىل القيام بأعمال العنف فال ر
ي
فقط من حرية ترصف المتهم وتوجه إرادته الرتكاب الفعل المجرم وهو واع وعالم بما يفعل ولو لم يكن يريد حصول
الت تقف وراء ترصفه فالمحكمة ليست مطالبة بالخوض فيها.
الرصر الذي حدث .أما البواعث ي
)(Cour de cassation-Ch. Crim,1991, N 90-84.744
وف حالة اإليذاء الخفيف الذي يقصد منه تأديب وتقويم سلوك القارص بما فيه مصلحته ،فيجب التمحيص يف نية
ي
.
.
الت يجتهدون من
الفاعل للتأكد فإن صدقت نيته رفع التأثيم عن الفعل ولقضاة الموضوع استغالله بالكيفية المناسبة ي
ر
يغ فيما يتعلق بحق التأديب.
خاللها لتغطية النقص التش ي
الفقرة الثانية:
الجزاء
وباف أعمال العنف أو التعدي يف
جاء النص عىل جنحة إيذاء القارص بأفعال الرصب والجرح أو منع الطعام أو العناية
ي
المادة  269من قانون العقوبات ،ويعاقب عليها بالحبس من سنة إىل خمس سنوات وبغرامة من 20000دج إىل
100000دج .ويالحظ أن ر
اعتيها جنحة خالف ما إذا وقعت أعمال العنف المذكورة عىل شخص آخر تتجاوز
المشع ر
كىل عن العمل لمدة
سنه  16سنة ،حيث ر
اعتيها مخالفة وفقا لنص المادة  442طالما لم ينشأ عنها مرض أو عجز ي
تتجاوز خمسة ر
اعتي سن
عش يوما مع عدم وجود سبق إرصار أو ترصد أو حمل سالح .األمر الذي يستنتج منه أنه ر
الضحية القارص ظرفا مشددا للعقوبة .وباإلضافة إىل ذلك أتبع المادة  269بمواد أخرى ضمنها ظروف أخرى مشددة
للعقاب إما بسبب تدرج خطورة أفعال اإليذاء وحجم الرصر الذي تخلفه عىل جسم الضحية (أوال) ،أو بسبب يتعلق
الجان ومدى صلته أو قربه من الضحية القارص (ثانيا).
بصفة
ي
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أوال :ظروف التشديد حسب خطورة نتيجة أفعال اإليذاء
 -1يتمثل الظرف األول يف تجاوز العجز  15يوم أو وجود سبق إرصار أو ترصد
تنص المادة  270من قانون العقوبات عىل ":إذا نتج عن الرصب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان المشار إليه يف
المادة السابقة مرض أو عدم القدرة عىل الحركة أو عجز كىل عن العمل ر
ألكي من خمسة ر
عش يوما ،أو إذا وجد سبق
ي
إرصار ،أو ترصد فتكون العقوبة من ثالث إىل ر
عش سنوات والغرامة من  20000إىل 100000دج.
الجان بالحرمان من الحقوق الواردة يف المادة  14من هذا القانون وبالمنع من
ويجوز عالوة عىل ذلك أن يحكم عىل
ي
ر
اإلقامة من سنة عىل األقل إىل خمس سنوات عىل األكي".
 -2حصول عاهة مستديمة أو الوفاة دون قصد إحداثها
جاء النص عليها يف المادة  271كم قانون العقوبات" :إذا نتج عن الرصب أو الجرح أو العنف أو التعدي المشار إليه يف
العيني أو أية عاهة
المادة  269فقد أو بي أحد األعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البرص أو فقد إبصار إحدى
ر
عش سنوات إىل ر
مستديمة أخرى فتكون العقوبة السجن المؤقت من ر
عشين سنة.
وإذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها فتكون العقوبة ه الحد األقض للسجن المؤقت من ر
عش سنوات إىل
ي
ر
عشين سنة.
وإذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها ولكنها حدثت نتيجة لطرق عالجية معتادة تكون العقوبة السجن المؤبد.
وإذا وقع الرصب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان بقصد إحداث الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد ارتكب جناية
القتل أو ررسع يف ارتكابها".
ثانيا :أن يكون الفاعل من أصول القارص أو ذوي سلطة عليه
جاء الحديث عن ذلك ف نص المادة  272بقولها" :إذا الجناة هم أحد الوالدين ر
غيهما من األصول
عيي أو ر
الش ر
ي
ر
يل:
الش ر
عيي أو أي شخص آخر له سلطة عىل الطفل أو يتوىل رعايته فيكون عقابهم كما ي
 -1بالعقوبات الواردة يف المادة  270وذلك يف الحالة المنصوص عليها يف المادة .269
 -2بالسجن المؤقت من خمس إىل ر
عش سنوات وذلك يف الحالة المنصوص عليها يف المادة .270
الفقرتي  1و 2من المادة .271
 -3بالسجن المؤبد وذلك يف الحاالت المنصوص عليها يف
ر
 -4باإلعدام وذلك يف الحاالت المنصوص عليها يف الفقرة  3و 4من المادة .271
ر
ع للطفل بأنه" :وليه أو وصيه أو كافله أو
وقد عرفت المادة  2من القانون  12-15المتعلق بحماية الطفل الممثل الش ي
المقدم أو حاضنه" .فيدخل كل هؤالء تحت طائلة العقاب باعتبارهم ممن يتولون رعايته أو لهم سلطة عليه إذا ما
ارتكبوا األفعال المذكورة محل الدراسة.
هذا ولقد أجاز قانون العقوبات بوجه عام ،الحكم عىل الشخص المدان بارتكابه جنحة ،عقوبات تكميلية تتمثل يف ما
يىل:
ي
ر
الت ارتكبها صلة مبارسة بمزاولتها وأن ثمة خطر
للجريمة
أن
القضائية
للجهة
ثبت
إذا
نشاط
أو
مهنة
ممارسة
من
المنع
ي
يف استمرار أو ممارسة ألي منهما ،ويكون المنع لمدة ال تتجاوز 5سنوات (المادة 16مكرر).
إغالق المؤسسة لمدة ال تتجاوز  5سنوات (المادة  16مكرر.)1 اإلقصاء من الصفقات العمومية ،الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع ،سحب أو توقيف رخصةالسياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار نسخة جديدة ،سحب جواز السفر ،وذلك لمدة ال تتجاوز  5سنوات
(المواد  16مكرر  16 ،2مكرر 16 ،3مكرر  16 ،4مكرر .)5
وقد نصت المادة  276مكرر عىل تطبيق الفية األمنية المنصوص عليها يف المادة  60مكرر من قانون العقوبات عىل
المحكوم عليه عند اإلدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها يف المواد  265و  266و  267و  271و  .272حيث
تطبق الفية األمنية يف حال الحكم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تفوق 10سنوات تطبق عىل المحكوم عليه بقوة
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القانون ،ومقدار مدة الفية األمنية يساوي نصف مدة العقوبة المحكوم بها ،وتكون مدتها  15سنة يف حالة الحكم
بالسجن المؤبد.
الخاتمة
نتائج البحث:
 أصبح واضحا ف القانون الجزان الجزائري مفهوم القارص أو الطفل بأنه كل شخص لم يكمل الثامنة رعشة من عمره،
ي
ي
سواء استعمل ر
المشع لفظة قارص أو طفل أو حدث فكلها تؤدي معت واحدا يف ظل هذا القانون بعد أن حسم األمر
القانون المتعلق بحماية الطفل يف المادة  2منه وهو ما يوافق المادة  1من اتفاقية حقوق الطفل لعام .1989
المعت بالحماية الجنائية يف نص المادة  269من أفعال اإليذاء محل الدراسة هو من لم يتجاوز سن السادسة
 القارصي
ر
األكي سنا.
عشة من عمره .فيخرج من هذه الحماية من سنه يياوح ربي  16و  18من فئة القرص ر
 وقوع أفعال اإليذاء عىل القرص دون سن  16سنة ،جعل رويعتي الفعل جنحة حت ولو لم
للجان
المشع يشدد الردع
ر
ي
تعتي
كىل عن العمل يتجاوز  15يوم ،األمر الذي نستنتج من خالله أن صفة القارص يف الضحية ر
ييتب مرض أو عجز ي
الجان إذا كان أحد أوليائه أو ممن له سلطة أو والية عليه.
ظرف تشديد للعقوبة وهو األمر ذاته يف صفة
ي
 رغم أن مسؤولية حماية القارص من أي نوع من أنواع العنف أو التعدي تقع بالدرجة األوىل عىل أوليائه أو أرسته ،منغيهم من
يحضنه ،من يتوىل تربيته وتعليمه ،لكن هذا لم يمنع من أن يكون مصدر أذيته واحدا من هؤالء كلهم أو حت ر
ر
ان رصوريا لتعزيز حمايته حت من أقرب الناس إليه بفرض اآلليات القانونية
الغرباء ،األمر الذي جعل تدخل المشع الجز ي
الرادعة والالزمة لذلك ،األمر الذي يقوي مركز الطفل الضعيف جسديا وعقليا أمام كل من تسول له نفسه إيذاءه.
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