
نِ وْ انُـ من القَ ١٧الرقم١٨األيةيف الفَ طْ األَ اجلْنِسيِّ ِضدَّ اجلَاِين علىَ ةُ يَّ اوِ ِكيِميَ الْ ةُ يّ ائِ صَ اخلِ عقوبةال

ْنَسانِ احلُ يف َمْنظُْوِر ِمحَايَِة اَألْطَفاِل ِبَشْأِن ٢٠١٦امِ عَ لِ يِّ سِ يْ نِ وْ ندُ اِإل  الشَّرِيـَْعةِ َو َمَقاِصدِ يةُقْوِق اْإلِ

جامعيحبث 

:إعداد

ىن مي شارة رفيكا هندر

۱٦۲۳۰۰۳٦رقم التسجيل : 

)السياسة(الدستورى قسم القانون

كلية الشريعة

مالك إبراهيماإلسالمية احلكومية مالنج جامعة موال

۲۰۲۰



من ١٧الرقم١٨اجلْنِسيِّ ِضدَّ اَألْطَفال يف األية اجلَاِين علىَ ةُ يَّ اوِ ِكيِميَ الْ ةُ يّ ائِ صَ اخلِ عقوبةال

ْنَسانِ ُقْوِق احلُ يف َمْنظُْوِر ِمحَايَِة اَألْطَفاِل ِبَشْأِن ٢٠١٦امِ عَ لِ يِّ سِ يْ نِ وْ ندُ اِإل نِ وْ انُـ القَ  َو َمَقاِصدِ يةاْإلِ

الشَّرِيـَْعةِ 

حبث جامعي

:إعداد

ىن مي شارة رفيكا هندر

۱٦۲۳۰۰۳٦رقم التسجيل : 

)السياسة(قانون الدستورى قسم 

كلية الشريعة

مالك إبراهيماإلسالمية احلكومية مالنج جامعة موال

۲۰۲۰



i

إقرار الباحث

يت كااآليت : ه، وبيا املوقع أد ا
ىن مي شارةإسم الكامل : رفيكا هندر
۱٦۲۳۰۰۳٦: رقم التسجيل

من ١٧الرقم ٨١اْلِكيِمَياوِيَُّة علَى اجلَاِين اجلْنِسيِّ ِضدَّ اَألْطَفال يف األية العقوبة اِخلَصائِّيُة : العنوان
ْنَسانِية َو َمَقاِصدِ ِبَشْأِن ِمحَايَِة اَألْطَفاِل يف َمْنظُْوِر احلُُقْوقِ ٢٠١٦الَقانـُْوِن اِإلنُدْونِْيِسيِّ لَِعاِم  اْإلِ

الشَّرِيـَْعةِ 
ا لتوفري بعض الشروط لنيل درجة اجلامعة األوىل يف أقرر  لدستورى قسم القانون هذه الرسالة اليت حضر

مالك إبراهيم مالنج)السياسة( اْلِكيِمَياِويَُّة علَى العقوبة اِخلَصائِّيُة "حتت العنوان ، بكلية الشريعة جبامعة موال
ِبَشْأِن ِمحَايَِة ٢٠١٦من الَقانـُْوِن اِإلنُدْونِْيِسيِّ ِلَعاِم ١٧الرقم ٨١األية اجلَاِين اجلْنِسيِّ ِضدَّ اَألْطَفال يف 

ْنَسانِية َو َمَقاِصدِ اَألْطَفاِل يف َمْنُظْوِر احلُُقْوقِ  الشَّرِيـَْعةِ اْإلِ
ا ليف اآلخر. و إذا ادعي أحد مستقبال أ ا من إبداع غريي أو  ا و كتبتها بنفسي و ما زور ليفه و حضر من 

أحتمل املسؤولية علي ذلك، و لن تكون املسؤولية علي املشرف أو علي كلية  ا فعال ليست من حبثي فأ تبيينه أ
مالك إبراهيم مالنج. قد حررت هذا اإلقرار بناء علي رغبيت اخلاصة وال  الشريعة جبامعة اإلسالمية احلكومية موال

جيربين أحد على ذلك.

۲۰۲۰سبتمرب۱٤نجماال
،الباحث

ىن ميشارة رفيكا هندر
۱٦۲۳۰۰۳٦رقم التسجيل : 
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املشرفوافقةم

رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه  احلمد 
أمجعني.

بعد اإلطالع على خطة البحث العلمي اليت أعدها:

ىن مي شارةرفيكا : الكاملإسم هندر

۱٦۲۳۰۰۳٦: رقم التسجيل

٨١اْلِكيِمَياِويَُّة علَى اجلَاِين اجلْنِسيِّ ِضدَّ اَألْطَفال يف األية العقوبة اِخلَصائِّيةُ :العنوان

ِبَشْأِن ِمحَايَِة اَألْطَفاِل يف َمْنظُْوِر ٢٠١٦من الَقانـُْوِن اِإلنُدْونِْيِسيِّ ِلَعاِم ١٧الرقم 

ْنَسانِية َو َمَقاِصدِ احلُُقْوقِ  الشَّرِيـَْعةِ اْإلِ

وافق املشرف على تقدميها إىل جملس مناقشة البحث العلمي.

)السياسة(يةقانون الدستور قسمرئيس املشرف،

املاجستريم.عون احلكيم الدكتوراملاجستريم.عون احلكيم الدكتور

١٩٦٥٠٩١٩٢٠٠٠٠٣١٠٠١رقم التوظيف: ١٩٦٥٠٩١٩٢٠٠٠٠٣١٠٠١رقم التوظيف:
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شعار

ِ َولَْو َعلَٰىٓ أَنفُِسُكْم أَِو ٱْلَوٰ  َّ ِ ِمیَن بِٱْلِقْسِط ُشَھدَآَء  ٓأَیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمنُو۟ا ُكونُو۟ا قَوَّٰ ِلدَْیِن َوٱْألَْقَربِیَن ۚ ۞ یَٰ

۟ا أَ إِن َّبِعُو۟ا ٱْلَھَوٰىٓ أَن تَْعِدلُو۟ا ۚ َوإِن تَْلُوۥٓ ُ أَْولَٰى بِِھَما ۖ فََال تَت َّ ْو تُْعِرُضو۟ا فَإِنَّ یَُكْن َغنِیا أَْو فَِقیًرا فَٱ

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِیًرا َّ ٱ

)١٣٥(النساء : 
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شكر و تقدير

على توفيقه و  محدا يوايف نعمه احلمد  على فضله و إنعامه، احلمد  إحسانه، احلمد 

دمحم خري خلقه و خامت أنبيائه و رسله و على آله و  و يكافئ مزيده. و الصالة و السالم على سيد

صحبه، و من اقتفى أثرهم، أما بعد:

حلمد إلنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج  والثناء، فلك وقد من هللا علي 

ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين  أن - بعد محد هللا تعاىل- احلمد 

لشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل  أتقدم 

يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص. ومنهم:

مالك إبراهيم جامعى احة الدكتورمس.١ احلاج عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موال

اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مالك .٢ مساحة األستاذ الدكتور احلاج سيف هللا املاجستري، عميد كلية الشريعة جبامعة موال

إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

كلية )السياسة(لدستورى قسم القانو، كيم املاجستريالدكتور م.عون احلمساحة األستاذ .٣

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. الشريعة جامعة موال

ىن املاجستري الدكتورمساحة .٤ اليت قدمت املدخالت ة الرئيسيةاملمتحناملشرفة ،األم جند

.حبث جامعىوالتوجيه من أجل حتسني كتابة هذه
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رئيس املمتحن الذي قدم اإلرشاد والتوجيه يف  ،املاجستريمساحة األستاذ أمحد واحدى .٥

.حبث جامعىكتابة هذه

أفاد الباحثة علميا وعمليا روحة الذياملشرف أط، الدكتور م.عون احلكيم املاجستريمساحة .٦

ا يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت  اإلنتهاء منه، ووجه خطوا

وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فله مين خالص الشكر 

والتقدير ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء.

لكل التوجيه واملساعدة والتحفيز احملاضر الوصي، املاجستريإمام سكادى الدكتورمساحة .٧

اىل الباحة. واحلماس واالهتمام

مالك )السياسة(قانون الدستورى ات يف شعبة املعلمني واملعلم.٨ كلية الشريعة جبامعة موال

إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموها 

من العلوم و املعارف والتشجيع و جزاهم هللا عين خري اجلزاء.

مالك املوظفني.٩ شكركم أ،إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجكلية الشريعة جبامعة موال

على املشاركة يف استكمال هذه حبث جامعى.

فتقدم هلما الباحث كل الشكر و العرفان على ما قدماه من احملبة و املودة و جزامها لوالدي.١٠

هللا خري اجلزاء

للسيد جزاهم هللا خري اجلزاءاليت ال ميكن ذكرها واحدة تلو األخرىمجيع األطراف.١١

والسيدة واإلخوان على اخلري الذي أعطي
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أن هذه األطروحة ال تزال باحثهنا يدرك ال كإنسان عادي ال خيلو من األخطاء واخلطا

بعيدة عن الكمال. لذلك يتوقع املؤلفون حًقا انتقادات واقرتاحات من مجيع األطراف إلتقان هذه 

األطروحة ، حىت تكون أكثر فائدة.

۲۰۲۰سبتمرب۲۲ماالنج، 

الباحث,

ينكارفي يشارةمهاندر

۱٦۲۳۰۰۳٦رقم التسجيل : 
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خمتصرةنبذة

ىن ميشارة اْلِكيِمَياِويَُّة علَى اجلَاِين العقوبة اِخلَصائِّيةُ .۱٦۲۳۰۰۳٦،۲۰۲۰رقم التسجيل :رفيكا هندر
ِبَشْأِن ِمحَايَِة اَألْطَفاِل يف ٢٠١٦اِإلنُدْونِْيِسيِّ ِلَعاِم من الَقانـُْوِن ١٧الرقم ٨١اجلْنِسيِّ ِضدَّ اَألْطَفال يف األية 

ْنَسانِية َو َمَقاِصِد الشَّرِيـَْعةِ َمْنُظْورِ  مالك .كلية الشريعة(السياسة).ة القانون الدستوريقسماحلُُقْوِق اْإلِ جامعة موال
الدكتور م. عون احلكيم, املاجسترياملشرف أطروحة.إبراهيم اإلسالمية احلكومية يف ماالنج

ْنَسانِية , اجلْنِسيِّ ِضدَّ اَألْطَفال: املفتاحيةالكلمات ,سياسة احلكومة, اِخلَصائِّيُة اْلِكيِمَياِويَّةُ ,احلُُقْوِق اْإلِ
َمَقاِصِد الشَّرِيـَْعةِ 

ت اإلخصاء الكيميايهدف هذا البحث إىل وية معرفة وحتليل ووصف األساس لتشكيل عقو
على اجلاىن عرفة أحكام اإلخصاءو مل٢٠١٦من الَقانـُْوِن اِإلنُدْونِْيِسيِّ ِلَعامِ ١٧الرقم ٨١األية اَألْطَفال يف

قاصد الشريعة.محقوق اإلنسان و منظور ىف اجلنسية ضد األطفال اجلنسي 
(حبث شرعي) ، الذي يستخدم يف حبثه منهج النظام قانوىنالبحث ال,يستخدم هذا البحث

ستخدام نظرية األصول الفقهية وهي َمَقاِصِد  األساسي ومنهجاً لنظرية الشريعة اإلسالمية ، ويف هذه احلالة 
.الشَّرِيـَْعةِ 

ت اإلخصاء الكيميااألساس عاألولأظهرت النتائج أن علَى اجلَاِين اجلْنِسيِّ ِضدَّ اجلنسية ويةقو
ألن إندونيسيا ِبَشْأِن ِمحَايَِة اَألْطَفالِ ٢٠١٦من الَقانـُْوِن اِإلنُدْونِْيِسيِّ ِلَعاِم ١٧الرقم ٨١يف األية اَألْطَفال

، اللوائح احلكومية اليت حتل مث أصدر الرئيس تعترب دولة تعرض حاالت طارئة للعنف ضد األطفال كضحا
ثري رادع على األطفالبشأن محاية٢٠١٦لعام ۱رقم حمل القوانني  اجلاىن اجلنسي ضد األطفال. لتوفري 

ت اإلخصاء الكيميائي على األطفال ال ينتهك حقوق اإلنسان ألن مفهوم حقوق الثاىن  إن فرض عقو
كنه يقع يف إطار احرتام حقوق اإلنسان لآلخرين يف احلياة املنظمة ويف اإلنسان يف إندونيسيا ليس حرًا ول

ت اإلخصاء الكيميائي على األطفال ،  تمع وكأمة ودولة. ويف الوقت نفسه ، فإن فرض عقو و ىف ا
حلفظ اإلسالم أيًضاشريعةكماالنسل ،فظد الشريعة ، يعترب هذا اجلهد شكًال من أشكال حاصمنظور مق

ندما يهدده شخص ما ، فإنه حيافظ على حياته وحقه يف احلياة.عالنفس 
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ABSTRACT

Rafika Handriani Maisyaroh. NIM16230036, 2020.Chemical
Castration Sanctions for Perpetrators of Sexual Crimes Against Children in
Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection from Human Rights
Perspectives and Maqoosid Syari'ah. Constitutional law. Sharia Faculty.
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Dr. M.
Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Keywords: Government policy, sexual violence against children,
chemical castration, human rights and Maqoosid Syari'ah.

The complexity of child protection problems in Indonesia which is
increasing in quality and quantity involving children, parents, and violations
has not been fully addressed institutionally. So far, the struggle for child
protection has resulted in policies and laws that favor the best interests of
children.

This study aims to answer questions; (1). What is the basis for
establishing chemical castration sanctions against perpetrators of sexual
crimes against children according to article 81 of Law no. 17 of 2016
regarding child protection? (2). How is the sanction of chemical castration on
children with the perspective of human rights and Maqoosid Syari'ah?

In this study using normative juridical research (legal research), using
a statute approach and an approach to Islamic legal theory, in this case using
the theory of ushul fiqih, namely Maqoosid Syari'ah.

The results showed that first, the basis for establishing chemical
castration sanctions against perpetrators of sexual crimes against children
according to article 81 of Law no. 17 of 2016 concerning child protection
because Indonesia has been considered an emergency country for cases of
violence against children as victims, especially cases of sexual violence
against children, the President has issued a Government Regulation in Lieu of
Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number
23 2002 on Child Protection to provide a deterrent effect on perpetrators of
sexual crimes. Second, the imposition of chemical castration sanctions on
children does not violate human rights, this is based on the concept of human
rights in Indonesia which is not free but is placed within the framework of
respecting the human rights of others in orderly life, society, nation and state.
Meanwhile, the provision of chemical castration sanctions on children,
perspective of maqosid syari'ah views this effort as a form of protecting
offspring and Islam also requires humans to maintain their lives when
someone threatens them, maintains their life and their right to life.
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ABSTRAK

Rafika Handriani Maisyaroh. NIM16230036, 2020.Sanksi kebiri Kimia
Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Undang-Undang No. 17
Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Perspektif HAM dan Maqoosid
Syari’ah.Skripsi. Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Kata kunci :Kebijakan Pemerintah, Kekerasan seksual terhadap anak, kebiri
kimia, HAM dan Maqoosid Syari’ah.

Kompleksitas permasalahan perlindungan anak di Indonesia yang semakin
meningkat secara kualitas maupun kuantitas yang melibatkan anak, orang tua,
maupun penyelanggaran belum sepenuhnya tertangani secara kelembagaan.
Selama ini perjuangan terhadap perlindungan anak melahirkan kebijakan dan
peraturan perundnag-undangan yang memihak kepada kepentingan terbaik bagi
anak .

Penelitian ini yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan; (1). Apa dasar
pembentukan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak
menurut pasal 81 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak?
(2). Bagaimana pemberian sanksi kebiri kimia terhadap anak perspektif HAM dan
Maqoosid Syari’ah?

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legal
research), menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendeketan teori hukum Islam, dalam hal ini menggunakan teori ushul fiqih yaitu
Maqoosid Syari’ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, dasar pembentukan sanksi
kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut pasal 81
Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak karena Indonesia
sudah dianggap negara darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai
korban, dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memberikan efek jera kepada
pelaku kejahatan seksual. Kedua, pemberian sanksi kebiri kimia terhadap anak
tidak melanggar HAM hal ini didasari dengan konsep HAM di Indonesia yang
bukanlah sebebas-bebasnya melainkan diletakkan dalam kerangka menghormati
hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Sedangkan pemberian sanksi kebiri kimia terhadap anak perspektif
maqosid syari’ah memandang upaya tersebut sebagai bentuk untuk melindungi
jiwa dan keturunan. Islam juga mensyariatkan agar manusia mempertahankan
hidup ketika ada yang mengancam, memelihara hidup dan hak kehidupannya
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١

الباب األول

مقدمة

البحثخلفية .أ

جوانبمجيعتقومأنجيب،القانونعلىقائمةكدولة.١القانونبلدإندونيسيا

تمعيفاحلياة القانوناستخدامجيبأنهيعينوهذا.القانونيةالقواعدعلىوالدولةواألمةا

تمعيفسواء،واجلماعاتألفراداملتعلقةاملشكالتحليفكحل أنجيب.الدولةأوا

تمععناصرمجيعقبلمندعمهيتمأنأيًضاوجيبمثاليةقيمعلىحيتويالقانونيظل إن٢.ا

حفظإىلالقانونيسعى.االجتماعيالتفككمنعهواألساسيةالقانونيةالوظيفةموقف

تمنللمجتمعالسلميةاحلياة أنيفالنظامخلقطرقإحدىتتمثل.اخلطريةاالضطرا

٣.القانونإنفاذعمليةفرضخاللمنمواطنكلحقوقحتمياحلاكمبصفتهاالدولة

أساسعلىاحلكومةإدارةسلطةلهكعنصراألمهيةغايةيفالدولةمشاركةتعترب

لطبعالدولةعلىجيب،القانونعلىقائمةكدولة.متبادلبشكلعليهاالتفاقمتدستور

.عملية إنفاذ القانوناألطراف املهتمة يف األطرافمجيعتسهيل

ا عملية إنفاذ القانون .عملية إنفاذ القانون هي أحد التزامات الدولة اليت جيب الوفاء 

فظعبارة عن سلسلة من اإلجراءات اليت تتخذها الدولة من خالل مسؤويل إنفاذ القانون حل

١ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
٢ https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c2020. 12739722/indnegara-hukum
diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 jam 14.30 WIB.
٣ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Ctk. Kelima, Jakarta: Kencana, 2015) , 76.



٢

يتماشى مع وهذا .حقوق املواطنني اإلندونيسيني الذين يشعرون أن مصاحلهم تتعرض لألذى

لكل فرد " :جلمهورية إندونيسيا اليت تنص على أن١٩٤٥د من دستور عام٢٨أحكام املادة

ت واحل واليقني القانوين على حنو عادل ومتكافئ أمام فظاحلق يف االعرتاف والضما

٤."القانون

ت اإلخصاء الكيميائي يف إندونيسيا حالًيا أحد املوضوعات بعد  تعترب قضية عقو

دون ٢٠١٦لعام ١٧أصبح القانون رقم ٢٠١٦لعام ١رقم إقرار الئحة بدًال من القانون

التغيريات يف احملتوى. حتت ضغط اجلمهور الذي اجلنسيةخلصاءُولد هذا القانون املتعلق 

األطفال من سنة إىل علىيشعر بقلق متزايد بشأن مشكلة العنف اجلنسي املتزايدة 

دة يف طلبات احلLPSKالشهود والضحاحفظالحظت وكالة ٥.أخرى من العنف فظز

دة يف .يف الواقع ، هذا العدد يتجاوز اجلرائم األخرى.األطفالعلىاجلنسي  وبلغت الز

حالة ، مث ارتفعت يف ٢٠١٦،٢٥األطفال اليت حدثت منذ عام علىحاالت العنف اجلنسي 

٢٠١٩حالة حىت يونيو ٢٠٦إىل٢٠١٨عامحالة ، وبلغت الذروة يف ٨١إىل٢٠١٧عام 

عنف جنسي ٧٨وبلغت  .األطفالعلىطلًبا لقضا

أنجانبإىل،اإلنسانحقوقمنكجزءمحاية الطفلالدستوريالقانونيضع

مفاهيمهيوالدميقراطيةاإلنسانحقوق.الدميقراطيةيفأيًضامتأصلةاإلنسانحقوق

.العاملأحناءمجيعيفاإلنسانيةاحلضارةريخمنولدتاليتاالجتماعيةوالعالقاتاإلنسانية

٤ Pasal 28D Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
٥ Https://Www.Lpsk.Go.Id/ Diakses Pada 29 Januari pukul 22.18 WIB



٣

يتحدث عن حقوق اإلنسان ، يف سياق القانون الدستوري يتحدث عن احلماية 

ما نتيجة الكفاح البشري  واإلنفاذ. ميكن أيًضا تفسري حقوق اإلنسان والدميقراطية على أ

لتايل فإن احرتام حقوق .للحفاظ على كرامته اإلنسانية وحتقيقها األطفال هم أيًضا بشر ، و

شدد على أن مجيع (Smith)حىت أن مسيث.احرتام حقوق اإلنسانكاإلنسان لألطفال هو  

حقوق الطفل (مبا يف ذلك احلقوق املدنية والسياسية الدولية حلقوق اإلنسان تقع يف

عدم قابلية نظام حقوق اإلنسان يف واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل شامل ، فإن 

. من مسات سيادة القانون ضمان ٦األمم املتحدة للتجزئة وعامليته يقع يف حقوق األطفال)

محاية حقوق اإلنسان واحرتامها. تشكل الدميقراطية ومبادئ سيادة القانون أداة بل شرطًا 

على ن مبدأ الدولة القائمةأساسًيا لضمان محاية حقوق اإلنسان وإنفاذها. إن الدميقراطية بدو 

يهدف مبدأ سيادة القانون إىل السيطرة على مجيع أشكال .القانون هي ديكتاتورية خفية

السلطة لكل من الشعب ، وخاصة احلكام.

حتدث هذه الثغرة .تظهر احلقائق أن األطفال هم من بني الفئات املعرضة للعنف

موعة البشرية من  غالًبا ما جتعله عوامل العمر والنضج .البشر الضعفاءنتيجة ادعاء أن هذه ا

األطفال مهمة للغاية ألن انتهاكات حفظ٧.النفسي والعقلي مهمًشا يف صنع السياسات

إلضافة إىل ذلك ، ميكن أن تشكل .هي يف األساس انتهاكات حلقوق اإلنسانمحاية الطفل

.طفال ومنوهمانتهاكات حقوق األطفال عائًقا كبريًا أمام بقاء األ

٦ Rhona  K.M Smith,  Textbook an International Human Rigths (Oxford: Oxford  University
Press,2005), 33.
٧ Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta:
Rajawali Press, 2008), 223-224.



٤

سيواجه األطفال الذين يعانون من العنف واالستغالل واإلمهال وسوء املعاملة خماطر 

لتعليم  مبا يف ذلك (مثل قصر العمر ، وضعف الصحة العقلية والبدنية ، ومشاكل تتعلق 

ومع ذلك ، من .من حيث يعيش.، ومهارات أبوية ضعيفة وطردهم)التسرب من املدرسة

الناجحة من فرص األطفال يف النمو جسدً وعقلًيا وثقة فظ، ستزيد تدابري احلحية أخرى

٨.وأقل عرضة لإلساءة أو استغالل اآلخرين

تمعيهددوناجلاىن اجلنسييزالال يفقانونيةديداتوجودمنالرغمعلىا

بشأن ٢٠١٦لعام١٧يف قانون مجهورية إندونيسيا رقمومرة أخرى٢٠١٤لعام٣٥رقمالقانون

١رقمالقانونمنبدالً احلكوميةالالئحةبصرامةويدودوجوكوالرئيسأصدر.محاية الطفل

اجلنسيةاجلرائمملرتكيبإضافيةكعقوبةالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالتوفريوتدعم٢٠١٦لعام

األطفالعلىاجلنسيةاجلرائمملرتكيبالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالإعطاءويتم،األطفالعلى

تمععلىرادعثريتوفريدف علىجنسيعنفأعمالارتكاباحتمالإىلمتيلاليت.ا

لطبعاألطفال ٩.إندونيسيايفاألطفالعلىاجلنسيةاجلرائممناحلدو

ينص.رقمالقانونيفاجلنسيةخلصاءاالبعقوبةاملتعلقةاألحكامتنظيملفعلمتلقد

الرئيسيةللجرميةالتعرضإىلإلضافة"أنهعلى)٧(فقرة٨١املادةيف٢٠١٦لعام١٧رقمالقانون

اجلنسيةخلصاءاالشكليفإضافيةجلرائماجلاينيتعرضفقد،األطفالمعاجلماعيفاملتمثلة

تخاللمنأنهيفاحلكومةمل."اإللكرتونيةالكشفأجهزةوتركيبالكيمياوية عقو

٨ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti,2015),
26.
٩ https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-
pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis?page=all diakses pada 13 Oktober 2019 pkl 23.08 WIB



٥

اجلاىن علىللتغلبوالسعياجلنسيةاجلرائموتقليلمنعميكنها،الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاال

فرضيزالال.اجلنسيةاجلرائميكررواأويرتكبواالحىتهلمخاصةمبعاجلةوالقياماجلنسي

ت مناحلديففعاًال سيكونكانإذاماحولنقاشحملالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقو

طبيعة.اجلنسيةاجلاىن اجلنسيعلىفقطمؤقتثريلهسيكونأوعليهاوالتغلباجلنسيةاجلرائم

،فقطمؤقتةالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالهذا

اإلنسانحقوقينتهكعمالً الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقوبةعلىالتصديقيعترب

لتطوروفًقاأنهمنالرغمعلى،اجلنسيةاجلاىن اجلنسيتعذيبيفيتسببأنوميكنإنساينوغري

ت ،أساسيةإنسانيةمبادئعلىلفعلحيتوياحلايلاجلنائيالقانونفإن،اجلنائيةالعقو

اإلنسانحقو،تعذيبوليس،اجتماعيةرعايةاجلنائيالقانونيكونأنجيبحبيث

تنشأماغالًبا،القانونيةواملمارسةعامبشكلالقانونيةالعلومتطويرعند،لذلك١٠.للجميع

فعاليةفصلميكنال.القانونيةاملبادئهذهوفعاليةالقانونسيادةبصحةتتعلقمشاكل

تمعيفاملوجودةاجلرائمأواالحتيالأنواععنالقانون راجلرميةبنيوالعالقة،ا توآ العقو

تهذهحتدأنميكنمدىأيإىلإظهارإىلدفالسلبية .اجلرائمحدوثمنالعقو

عاًما،٢٠عريسدمحممرةألولاجلزئيةموجوكريتوحمكمةنفذت،الالئحةهلذهنتيجة

أنهثبتألنهالشرقيةجاوة،موجوكريتو،سوكومقاطعة/قرية،هاملتمينجيلوسكانمن

أدان.الكيمياويةاجلنسيةخلصاءالالقاضيعليهحكمالسببوهلذاأطفال٩اغتصب

) ٢(الفقرة٨١املادةمعلتزامند٧٦املادةالنتهاكهآريساجلزئيةموجوكريتوحمكمةقاضي

١٠ Teguh Prasetyo,Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers,2013), ix



٦

قراريفاحلكمورد.محاية الطفلبشأن٢٠٠٢لعام٢٣رقم إندونيسيامجهوريةقانونمن

مايو٢بتاريخ.املقاطعةحمكمة /٢٠١٩/ Pid.sus /٦٩رقمMojokertoحمكمة املقاطعة

شركةوهي،روبيةمليون١٠٠قدرهاوغرامةعاًما١٢لسجنأريسعلىُحكم٢٠١٩١١

اخلصاءجراءالعاماملدعيالقاضيأمر،إضافيةكعقوبة.السجنيفأشهر٦ملدةبعة

خلصاءاالعملياتلتنفيذاملستشفياتمنعددسيتعاون االدعاء مع.كيميائياجلنسية

لهاجلنسيةخلصاءاال.بذلكموجوكريتويفمستشفىأييقمملألنههذا.الكيمياويةاجلنسية

علىاالعتداءمنألطفالاملتحرشنيمنعميكنحبيثاجلنسيةاحلوافزعلىالقضاءثري

.جددضحا

اجلاىن علىيطبقالذياجلنسيةخلصاءاالبقانونتعرتفالاإلسالميةالشريعة

.األصدقاءاجلنسيةاخلصاءعدميشرححديثسوىيوجدوال،األطفالعلىاجلنسيةاجلنسي

قانونتطبيقعنداملصلحةجلانباألولويةيعطوناخلصاءهذهعلىيوافقونالذينالعلماء

تمعوتنميةالدعوةجلنةرئيس.اجلنسيةخلصاءاال ،MUI)(اإلندونيسيالعلماءجملسيفا

ألطفالللمتحرشنياجلنسيةخلصاءاالعقوبةأنمفادهخطابلديه،احلج خليل نفيس

إصداريفاالجتهادميارسأنللقاضيميكن.)الزواج(رادعثريهلايكونأنميكناملدانني

السلفيونالعلماءحرم.مبكروقتيفالزواجيفالنظرخاللمنالقضيةهذهيفاحلكم

.وسلمعليههللاصلىدمحمالنيبحديثعلىبناءاجلنسيةخلصاءاال

١١ https://www.brilio.net/serius/4-fakta-kebiri-kimia-hukuman-buat-pelaku-paedofilia-di-
mojokerto-190826b.html diakses pada 9 Oktober 2019 pukul 11.05 WIB



٧

عن قيس قال: مسعت عبد هللا يقول: كنا نغزو مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليس لنا نساء ، فقلنا: 

عن ذالك مث ننكح املرآة"  ١٢)رواه مسلم("أال نستصي؟ فنها

وسلمعليههللاصلىهللارسولأنيقولهللاعبدمسعت:قالقيسعن:املعىن

قلنامث.زوجاتمعنكنوملوسلمعليههللاصلىالنيببيدمنسككنااملاضييف:قال

مثلعنوسلمعليههللاصلىالنيبىلذلكخنصي؟هل:)وسلمعليههللاصلىللنيب(

١٣(املسلم)األشياءهذه

السماح:قالوسلمعليههللاصلىدمحمالنيبأنفيهجاءآخرحديثويف

:اجلنسيةخلصاءالألصحابه

ِّ ف َ َرُسْوُل هللا: ِإىنِّ َرُجٌل َشابٌّ ، َو أ َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َرِضَي هللاُ َعْنُه قَاَل: قُلُت: 

، ُمثَّ قـُْلُت ِمْثَل ذاِْلُت، َعلَى نـَْفِسى اعنُت، وَال َأِجَد َما أَتـََزوَُّج ِمَن النَِّساِء، َفَسَكْت َعينِّ

، فَـ  َ َاِىب ُهَريـْرََة َجفَّ قـََلم ِمبَا اَْنَت َالق ، فَاْخَتصَّ َعلىَ َفَسَكْت َعينِّ َوَدْر "َقاَل النَِّيب: "

)رواه النسائى(

خيافشاباحلقيقةيفإنينهللارسول:قالعنههللارضيهريرةأيبعن:املعىن

حىتالنيبعنهفابتعدأخصي؟فهل،ملرأةالزواجعلىقدرةيلوليس،اإلمثمنعلي

١٢جھاد النكاحمراجعة لكتاب

١٣الكتاب : تفسیر الجاللین، المؤلف : جالل الدین دمحم بن أحمد المحلیوجالل الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي



٨

.اتركهأوبهفتعال،لقيتهماالقلمصاحب،هريرةأ:النيبقالمث،مراتثالثقاهلا

١٤النسائي

خلصاءالالقياممنالصحابةمنعجهةمندمحمالنيبألن،متناقًضاصرًحيااحلديثيبدو

.خلصيأصحابهألحدوسلمعليههللاصلىدمحمالنيبمسحأخرىمناسبةيفلكن،اجلنسية

ظهوروراءيكمنمعنيسياقهناكأنهواألحاديثتناقضمنيؤخذأنميكنالذياالفرتاض

حبرقال،والتقليديوالتارخيياالجتماعي،السياقمعرفةمننتمكنحىت،لذلك.نصكل

١٥:منها،أسبابثالثةلهكانالرسولأناجلنسيةخلصاءاالمشكلةحولحبثهيفالزماويالدين :

العبادةيفاملبالغةلكن،العبادةعلىالرتكيزهواألصدقاءاجلنسيةاخلصاءسبب.١

.اإلسالميفمربرةغريهللاايسمحاليتالدنياملذاتوتركاجلنسيةخلصاءلال

يفالوقوععدمدفذلكويتمالعبادةعلىأكثرللرتكيزاجلنسيةخلصاءااليتم.٢

منالعديدهناكألنلرتكهالوحيدةالطريقةليساجلنسيةخلصاءااللكن،الز

.والصالةالصومذلكيفمبا،اجلنسيةالرغبةلقمعاألخرىالبدائل

الشهوةلقمعوالصالةلصوماجلنسيةخلصاءاالعناالستعاضةحلأنيبدوال.٣

ُيسمح،احلالةهذهيفلذلك.هريرةأيبمثلالصوماعتادوامنعلىينطبق

فسيظل،ذلكمتإذاولكنفيهمرغوبطارئةحالةيفكانإذااجلنسيةخلصاءال

١٤ Abu ‘Abd Al Rahman dan Ahmad B. Syua’ib B. Ali An-Nasai, Sunan An-Nasa’i (Riyadh:
Maktabah Al-Ma’arif Li An-Nashr Wa Al-Tauzi’), 407.
١٥ Bahrudin Zamawi, Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia Tentang Hadist Kebiri
(Maraji’), 40



٩

ديدات)التهدئة(حتذيراتيتلقىالشخص رالن.فعلهملاو اجلنسيةخلصاءاالا

١٦.اجلناةعلىسيءاثروهلاجداكبرية

ذا الباحث سوف يباحث اْلِكيِميَاِويَُّة علَى اجلَاِين اجلْنِسيِّ ِضدَّ اَألْطَفال يف العقوبة اِخلَصائِّيُة و 

ِبَشْأِن ِمحَايَِة اَألْطَفاِل يف َمْنظُْوِر احلُُقْوِق ٢٠١٦من الَقانـُْوِن اِإلنُدْونِْيِسيِّ لَِعاِم ١٧الرقم ٨١األية 

ْنَسانِية َو َمَقاِصِد الشَّرِيـَْعةِ  اْإلِ

مشكلة البحث.ب

،فيهاللبحثللمشاكلصيغعدةعملالباحثةقررت،أعالهاملوصوفالشرحمن

:منها

كيف تكون عقوبة اِخلَصائِّيُة اْلِكيِمَياِويَُّة على األطفال يف منظور حقوق اإلنسان؟.١

َمَقاِصُدالشَّرِيـَْعِة؟َياِويَُّة على األطفال يف منظوركيف تكون عقوبة اِخلَصائِّيُة اْلِكيمِ .٢

أهداف البحث.ج

عدةالدراسةهلذهفإن،أعالهصياغتهامتتاليتاملشكالتصيغمنالعديدعلىبناءً 

:وهي،أهداف

عقوبة اِخلَصائِّيُة اْلِكيِمَياِويَُّة على األطفال يف منظور حقوق اإلنسانووصفوحتليلملعرفة.١

١٦ Bahrudin Zamawi, Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia Tentang Hadist Kebiri
(Maraji’, 2016) 401



١٠

منظورعقوبة اجلنسية الكيمياوية على األطفال يفووصفوحتليلكتشافل.٢

َمَقاِصُدالشَّرِيـَْعةِ 

البحثفوائد.د

املتوقعومن،أعالهاملذكورةاألهدافبعضحتقيقإىلإلضافةالبحثهذاإجراءمت

:هيتقدميهاجيباليتالفوائد.عامبشكلوالقراءللباحثنيمفيًدايكونأنأيًضا

النظريةفوائدا.١

منالبحثهذانتائجاستخدامإمكانيةيفالباحثونمل،النظريةالناحيةمن

العلومجماليفالعلوملتطويرمفيًدايكونأنمل،البحثهذامع.العلميةالناحية

فيمااألدبعامليفاألميةوحمواملراجعالدراسةهذهنتائجتثريأناملتوقعمن.القانونية

تبفرضيتعلق منظورمناألطفالعلىاجلنسيةاجلاىن اجلنسيعلىاجلنسيةخلصاءاالعقو

.َمَقاِصُدالشَّرِيـَْعةِ واإلنسانحقوق

عمليةفوائد.٢

يفللباحثنيفكريةمسامهةالبحثهذايكونأنالباحثونمل،عمليا

مل.املستقبل بفرضيتعلقفيماواسعةبرؤىالقراءالبحثهذايزودأنأيًضاالباحثونو

ت حقوقمنظورمناألطفالعلىاجلنسيةاجلنسياجلاىن علىاجلنسيةخلصاءاالعقو

مراجعةيفتستمرحبيث،للحكومةخاصة،املدخالتتقدمي.َمَقاِصُدالشَّرِيـَْعةِ واإلنسان



١١

ت ملرتكيبالسلبيةأواإلجيابيةاجلوانبمنبدًءا،الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقو

.األطفالعلىاجلنسيةاجلرائم

تعريفات للموضوعال.ه

َحنَْو مْرَتِكِيب اْجلَرِْميَِة على األطفال يف اخلصائية الِكيِمياوية اخلصاء"بعنوانالبحثهذا

ْنَساِن َو محاية الطفلِبَشْأِن ٢٠٢٠لعام ١٧القانون رقم  يف َمْنظُْوِر ُحُقْوِق اْإلِ

يتسببوالواضًحايصبححبيث،ملناقشةمتعلقمتغريكلوصفملعرفة."َمَقاِصُدالشَّرِيـَْعةِ 

يليكمااملتغرياتهذهمنكليكونالفرعيالفصلهذاففي،متعددةتفسرياتيف

ت.١ االمتثالأوالتفاقياتااللتزامعلىالناسإلجبار)اإلجراءات(املُعالون:العقو

١٧القانونألحكام

الشخصيعودالحبيث،اجلنسيةالرغبةلقمعممارسة:الكيمياويةاجلنسيةصاءاخل.٢

اجلرائمبعضعلىكعقوبةالفعلهذاتنفيذيتمماعادة.اجلنسيةلعالقاتمهتًما

هيالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالطريقة.اجلنسيةاجلرائمذلكيفمبا،ارتكبهااليت

تقليلعلىالدواءهذايعمل.اجلسميفكيميائيةمركباتشكليفاألدويةحقن

ت،واإلسرتاديولالتستوستريونهرمون الدواءهذاثري.الرجالعنداجلنسيةاهلرمو

diakses pada tanggal 13 Maret pukul. 23.07 wibhttps://kbbi.web.id/sanksi١٧



١٢

رةعلىالسيطرةهو رتستمرأنميكن،واحدةحقنة.اجلنسيةاإل ملدةالدواءهذاآ

١٨.سنواتمخسإىلثالث

١٩اجلنسيةاجلرائم.٣ أو،جنسيةألفعالطلباتأو،فيهمرغوبغريجنسيفعلأي:

ذيآخرسلوكأيأو،جنسيةطبيعةذاتإمياءاتأو،جسديةأولفظيةأفعال

الرتهيبأو/واإلهانةأو/وإلهانةيشعرالشخصجيعلمما،جنسيةطبيعة

يفاإلجراءويتدخل،احلاليةوالظروفاملواقفيفمعقوالً هذاالفعلرديكونعندما

.حمرتمةغريأوعدائيةأوخميفةعملبيئةخيلقأوللتوظيفشرطًاويصبح،العمل

:هواجلنسيالتحرش،آخرمبعىن

.اجلنسيالسلوكاستخدامإساءة)أ

.)مواعيدطلبات،جنسيةأعماليفلالخنراطدعوة(جنسيةألفعالطلبات)ب

،جنسيةأفعاًال تصورإمياءاتأوفعلعناجلسديةأواللفظيةالعبارات)ت

) إلكرتوينأومطبوعشكليفصرًحياجنسًياحمتوىتعرضاليتالرسائل(

األقراص،امللصقات،الشاشات،اإللكرتوينالربيد،القصريةالرسائل

إخل،املدجمة

:مثلفيهااملرغوبغرياجلنسيةاألفعال)ث

i.؛فيهمرغوبغريالسلوكأناملستلمصرح

-kebiri-425991/bedanya-255-hidup/20190830090431-nesia.com/gayahttps://www.cnnindo١٨

pukul 22.45wib2020diakses pada 13 maretvasektomi-dan-kimia
١٩https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual diakses apda 13 maret 2020 pukul 23.02 wib



١٣

ii.جراءمنالضغطأو/واإلهانةأو/وإلهانةاملتلقييشعر

الفعل

iii.ولإلهانةسيتعرض)الضحية(اهلدفناجلاينيشعرأنجيب/

.الفعلجراءمنالضغطأو/واإلهانةأو

اإليذاءأوالقرصأوالنقرأوالتقبيلأواللمسمثل(اجلسديالسلوك)ج

)ذلكإىلومااالغتصابمثلاجلسدي

.)فيهالتحديقأوماشخصجسدإىلالنظرمثل(املهينةاجلنسيةاملواقف)ح

ممتأصلةحقوقًالإلنسانأنعلىينصومعياريقانوينمفهوم:٢٠االنسانحقوق.٤ أل

فهيلذا،شخصأيوعلىمكانأيويفوقتأييفاإلنسانحقوقتنطبق.بشر

أيضاهياإلنسانحقوق.اإلنسانحقوقإلغاءميكنال،املبدأحيثمن.عاملية

،الدولةإىلاإلنسانحقوقتوجيهيتمماعادة.ومتشابكةومرتابطةللتجزئةقابلةغري

مبا،اوالوفاءومحايتهااإلنسانحقوقحرتامملزمةالدولةفإن،أخرىبعبارةأو

.هاعلىإجراءاتواختاذاملدنيونيرتكبهااليتاالنتهاكاتمنعطريقعنذلكيف

قاعدة عامة هي نتيجة جمموعة من القوانني اليت يتم احلصول عليها :٢١الشريعةمقاصد.٥

اليتالفراءمشاكلمنالعديدمنمستخلصةعامةقاعدةلكنهااشرعي من احلجج 

حتليلهامتقدالفروعمسألةيفالفقهقواننيأنواملقصود.القانونيةاحلججمنتنشأ

diakses pada 16 maret 20.44 wibhttps://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia٢٠

diakses pada 16 maretsyariah/-maqashid-fungsi-dan-https://www.sketsaonline.com/kedudukan٢١

2020 pukul 21.46 wib



١٤

الدنيايفاخلدممشلحاتحفظو حتقيقوهي،مشرتكةنقطةمنهالكلأنواستنتاج

أواحلديثأوالقرآنمنجيدبدعماملشلحاتحتظىأنجيب،لذلك.واآلخرة

.هعلىحجةهناكليساألقلعلى.القياسأواإلمجاع

اقائمةاملشلحاتكانتإذا استخدامهاميكنوالاملشلحاتتنطبقفال،بذا

اقائمةحجةاملشلحاتتكونأنميكنال.كدعم لقواننيأساًساتصبحوأنبذا

التفشيليقانون.السياريةحلججمدعومةشرعيتهاتكونأنجيبلكن،التفشيلي

.للغايةمفصلقانون

البحثةقيطر .و

بقدرما يعرف الباحث، مل يكن هذا البحث تفصيال ودقيقا إال مبعرفة البحوث السابقة 

احث يف هذا البحث، و هي كما يلي:سيبحثها الباملختلفة اليت هلا العالقة مبا 

البحثأنواع)١

.الدراسةهذهيفاملستخدمةاألحباثأنواعشرحإىلالبحثمنالنوعهذايهدف

يستخدمالذي،٢٢)قانوينحبث(معياريقانوينحبثهوالبحثمنالنوعهذا

الشريعة،الشريعة:مثلكتبستخدام٢٣)األساسيالنظامج(قانونًياًجاحبثه

.الفقهوكتاب،محاية الطفل،اإلسالمية

٢٢ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek,(Jakarta:Sinar Grafika,2002)Hlm. 17
٢٣ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,2005) Hlm.94



١٥

البحثمنهج)٢

واللوائحالقواننيمجيعيفحصنظامًيامنهًجاالبحثهذايفاملنهجمنهجيستخدم

فحصخاللمنالباحثونينفذهاواليت،البحثقيدالقانونيةملسألةاملتعلقة

فإنه،ذلكإىلإلضافة٢٠١٦لسنة١٧قمر محاية الطفلقانون.رقمالقانون

يتعنياليتالقانونيةملسائلاملتعلقةواللوائحالقواننيأواللوائحمجيعأيًضايفحص

واملذاهباآلراءمناملستخدماملفاهيميالنهجيت،نفسهالوقتويف.دراستها

النهج.دراستهاسيتماليتالقانونيةالقضاحليفحجةتبينأنميكناليت

أساسعلىالعلميوالتربيرالوضوحعلىللحصوليستخدمجهواملفاهيمي

بنهجالنهجهذاتسميةميكن.٢٤القانونيةاملبادئمنيتاليتالقانونيةاملفاهيم

كأساسواحلديثالقرآنحججيستخدمكانإذا)الشريعةمنهج(القرآيناحلديث

.٢٦واللوائحالتشريعاتستخدامج.٢٥أساسي

تمصادر)٣ البيا

ت،املعياريالبحثيف تهياستخدامهاميكناليتالبيا وهي،نويةبيا

ت هذا.مستندشكليفكتابتهامتتاليتاملعلوماتمنعليهااحلصولمتبيا

.القانونيةاملادةيسمىاملصطلح

٢٤ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,2005),138.
٢٥ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Malang (Malang :UIN
Press,2019), 25
٢٦ Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2006), 97



١٦

األساسيةالقانونيةاملواد.أ

.أمهيةاألكثرالسلطةهلاقانونيةموادهياألساسيةالقانونيةاملواد

اللوائح احلكومية ،١٩٤٥عامدستوراألوليةالقانونيةاملوادتشمل

قانون.رقمالقانونعليهنصالذي٢٠١٦عامبدال من القوانني

بشأن١٩٩٩لسنة٣٩رقمقانون،٢٠١٦لسنة١٧رقممحاية الطفل

.اإلنسانحقوق

الثانويةالقانونيةاملواد.ب

ت الكتبتستخدمالدراسةهذهيفإجراؤهامتاليتاإلضافيةالبيا

الت وجهةيفاجلنسيةخلصاءالاملتعلقةواملقاالتواألوراقوا

البحثذااملرتبطةالسريعيةواملقصوسيداإلنسانحقوقنظر

الثالثةالدرجةمنالقانونيةاملوادج. 

موادهيالداعمةالقانونيةاملوادأوالثالثةالدرجةمنالقانونيةاملواد

مثل،والثانويةاألوليةالقانونيةللموادتفسرياتأوتعليماتتوفرقانونية

.٢٧القانونجمالخارجالعلوموجماالتواملوسوعاتالقانونيةالقواميس

٢٧ Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2006), 33



١٧

البحثمنهج )٤

فيماالباحثونبهيقومالذيالتتبعخاللمناألوليةالقانونيةاملوادعلىاحلصوليتم

القانونيةاملسألةتتعلق،البحثهذايف.املطروحةلقضااملتعلقةواللوائحلقواننييتعلق

أنجيوز"أنهعلىتنصاليت٨١املادةمن٧الفقرةيفالواردالقانويناليقنيبعدمالدراسةقيد

اخلصاءشكليفإجراءات) ٥و () ٤(الفقرتنييفإليهاملشارالنحوعلىاجلناةيتعرض

تمجعتقنيةتنفيذيتم. "إلكرتونيةكشفأجهزةوتركيبكيميائياجلنسية خاللمنالبيا

ئقدراسة املوادبنيواجلمعوالبحثالدراسةخاللمنأي،املكتباتيفوالبحثالو

تبفرضاملتعلقةالثانويةالقانونيةواملواداألوليةالقانونية جلاىن ى اعلاجلنسيةخلصاءاالعقو

.الشريعةمقاصدمنظوريفاألطفالي ضداجلنسي

تمنهج )٥ مجيع البيا

بعديتماليتاألدبياتدراسةطريقعنالبحثهذايفالقانونيةاملوادمعاجلةتتم

العناصرخاصة،أخرىقانونيةموادمعواحدةقانونيةمبادةوربطهاوصفهاذلك

جييبأنميكناملقدمالشرحأنحىت.البحثمشكلةتتضمناليتالصلةذات

خاللمنالدراسةهذهيفالقانونيةاملوادمعاجلةتتم.الدراسةهذهمشاكلعلى

تمنالتحققمث،القانونيةاملوادحتليل واللوائحللقواننيوصفهو)التحرير(البيا



١٨

تاملتعلقةاألوليةالقانونيةملواداملتعلقةملواداملتعلقة اجلنسيةخلصاءاالبعقو

مامعرفةأي)تصنيف(تصنيف،األطفالعلىاجلنسيةاجلرائممنعيفالكيمياوية

الئحةشكليفاإلجيابيةالقانونيةالقواعدبنيتناغمأو/وتزامنهناككانإذا

لوائحشكليفأخرىإجيابيةقانونيةقواعدمعأوآخرتشريعيقانونمعقانونية

،)التحقق(التحقق،)احملاكمقراراتأي،القانونيةاحلقائقتطورمعأوقانونية

حبيث،العالقةيفالقانونيةوالقراراتالقانونسيادةمراعاةجيب)التحليل(التحليل

االدراسةأوللتقييممفتوحةتكون )خامتة(واالستنتاجاتمفتوحنظامأل

ما،احلالةهذهيف.حمددةبنتيجةوتنتهيحقيقتهاتُعرفاليتالعامةاالفرتاضات

شكليفالبحثنتيجةهوالتحديدوجهعلىهووما،القانونحكمهوعامهو

ت مناألطفالعلىاجلنسيةاجلاىن اجلنسيعلىالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقو

.مقاصدوالسريعةاإلنسانحقوقمنظور

السابقالبحث.ز

،سابقونحثونأجراهااليتاألحباثحولمعلوماتعلىالسابقةاألحباثحتتوي

أوأطروحاتأوأطروحاتشكليفأونشرهامتصحفيةمقاالتأوكتبشكليفسواء

أوتوضحأنوجيباالزدواجيةجتنب.طرقأوجوهريبشكلسواء،منشورةغريأطروحات

٢٨.السابقةالدراساتمعواالختالفالدراسةهذهأصالةُتظهر

٢٨ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,(Malang: Fakultas Syari’ah,2015) 27



١٩

النشاطمرتكيبعلىاخلصاءحتليل"أطروحةبعنوانكورنياوانأجناأجرتهالذيالبحث.١

جامعة،اجلنائيالقانونكليةيف"اخلصاءمنالغرضضوءيفلألطفالاجلنسي

:املشكلةبيانمع.٢٩المبونج

منالغرضمنألطفالللمتحرشنياجلنسيةخلصاءاالعقوبةراجعةمتتمكيف)١

؟اخلصاء

ألطفال؟املتحرشنيعلىاجلنسيةخلصاءااللعقوبةاملثبطةالعواملهيما)٢

ج جترييب قانوين يف منطقة المبونج يف يب -٢٠١٦ج املشكلة املستخدم هو 

يناقش هذا البحث التصديق على عقوبة .من منظور القانون اجلنائي اإلندونيسي٢٠١٧

لعام 1رقم اللوائح احلكومية بدال من القواننيكما ورد يف الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاال

ثري نفسي وميكن للجاين أن اخلصاءكشكل من أشكال ٢٠١٦ اليت جيب أن يكون هلا 

هظة الثمن ، فإن عقوبة اال.يدرك خطأه ا  اجلنسيةخلصاءبصرف النظر عن كو

لضرورة خطر أن يرتكب اجلاين شيًئا خاطًئا للضحية أو للضحاالكيمياوية ال متنع 

النتقام من الضحية ا يف الواقع تسبب األذى والشعور  .اآلخرين ، بل إ

أطروحةبعنوانمدنور أجراهااليتاملؤلفببحوثاملتعلقةالدراساتمنالعديدهناك.٢

ت" يف"ومحاية الطفلاإلسالميةالشريعةمنظوريفإندونيسيايفاالخلصاء اجلنسيةعقو

مج جامعة شريف يفوالقانونالشريعةكلية،اإلسالمياألسرةقانونماجستريدراسةبر

:املشكلةصياغةمع.٢٠١٩عاميفهداية هللا 

٢٩ http://digilib.unila.ac.id/28882/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf



٢٠

إسالمي؟منظورمنالكيمياويةاالخلصاء اجلنسيةعقوبةهيكيف)١

محاية الطفل؟منظورمنالكيمياويةاجلنسيةاالخلصاء علىاملعاقبةيتمكيف)٢

اجلرائمقضايفإندونيسيايفالكيمياويةاالخلصاء اجلنسيةعقوبةفعاليةمدىما)٣

لألطفال؟اجلنسية

هذهمنالغرض.واملقارنةاحملتوىحتليلوهواملعياريالبحثنوعاستخدام

اجلرائمملرتكيبإندونيسيايفكيميائياخلصاء اجلنسيةعقوبةوجودعدمهوالدراسة

.ذلكيفسردليليوجدالألنه،اإلسالميةالشريعةمنظورمناألطفالعلىاجلنسية

يفالثانويةاملصادرواستخداممحاية الطفلتشريعاتهوالبحثهلذااألساسياملصدر

تتتعلقكتبشكل .االخلصاء اجلنسيةبعقو

٢٠١٩عاميف،Ary Prasetyo Handokoأجراهالذيالبحثفإن،ذلكعلىعالوة.٣

بعنوان أطروحةمن اجلنسيةخلصاءاالوجود"اجلامعة اإلسالمية يف إندونيسيا يوجياكار

رقمالقانونمنبدالً احلكوميالتنظيمدراسة(اإلجراميالغرضنظريةحيثمنالكيمياوية

"٣٠.)محاية الطفلبشأن٢٠٠٢لسنة٢٣رقم للقانونالثاينالتعديلبشأن٢٠١٦لسنة1

مج اإلندونيسيةاإلسالميةاجلامعة،احلقوقكلية،القانونبكالوريوسدراسةبر

:املشكلةصياغةمعيوجياكار

30 https://dspace.uii.ac.id › bitstream › handleoleh ARY P HANDOKO - ٢.pdf



٢١

الغرضمنظورمنإندونيسيايفالساريةاجلنسيةخلصاءاالعقوبةإىلالنظريتمكيف)١

؟اخلصاءمن

يفالساريةالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقوبةشرحإىلالدراسةهذهدف

معياريةقانونيةدراسةعنعبارةالبحثهذا.اخلصاءمنالغرضمنظورمنإندونيسيا

املوادمجعيتم.احملاكموقراراتالوضعيوالقانونالقيمذلكيفمباكمعيارالقانونتصور

ئقدراسةطريقعنالقانونية املوادبنياجلمعخاللمنأي،املكتبةيفوالبحثالو

حيثمنالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالبوجوداملتعلقةوالثالثيةوالثانويةاألوليةالقانونية

نظري

السابقةالبحوث.١اجلدول

منرة الباحثاسم
واملسمى
الوظيفي

الصيغ

مشكلة

معادلة فرق اجلديدالعنصر فوائد

١ كورنيوانأنغا
حتليل"بعنوان

االخلصاء
علىاجلنسية
إساءةمرتكيب
معاملة

يفاألطفال
الغرضضوء
"التجرميمن

يتمكيف. ١
عقوبةمراجعة

اخلصاء اجلنسية
املتحرشني
منألطفال

منالغرض
اخلصاء؟

العواملهيما. ٢
لعقوبةاملثبطة

اخلصاء اجلنسية

رفضيناقش
حقناألطباء
األطفالمشتهي

كيميائيةمبواد
ألنهكمنفذين

لقواعدخمالف
ألن.األخالق
أنجيبالطبيب
حامًيايكون
وفًقاللحياة

عقوبةاعتبار
االخلصاء اجلنسية

وغريللغايةشائنة
وال،إنسانية
كرامةتثقف

ينهااإلنسان و
بينما،أيًضا
حبثيشرح
ستخداماملؤلف
مقاصدمنظور

إىلحاجةهناك
مرافقأومعدات
إضافية

يفمستخدمة
االعتقالعملية

،والتحقيق
ميكنحبيث
فحصإجراء

االعتداءمرتكيب
علىاجلنسي

فعاليةتُقاس
االخلصاء اجلنسية

منالكيمياوية
وجودخالل

:التاليةالعناصر
التنشئة،املنع

االجتماعية
املدانللشخص
وحل،لتوجيه
وإعادة،النزاعات



٢٢

املتحرشني
ألطفال؟

من١١للمادة
األخالقمدونة
الطبية

علىاألطفال
يفاألمثلالنحو

ملفاتاستكمال
ويتطلباحملاكمة
ت صارمةعقو
يفعادلوتطبيق
تتقدمي عقو
لالخلصاء جنائية

اجلنسية
واليتالكيمياوية

إصدارهاسيتم
مناالنتهاءبعد

يفحمتجزا.الفرتة
ملرتكيبإصالحية
التحرش

حتقيقاألطفال
١رقمللقانون

٢٠١٦لسنة

وإحاللالتوازن
تمعيفالسالم ،ا
احملكوموإعفاء

.لذنبعليه

٢ براسيتيوآري
بعنوانهاندوكو

وجود"
االخلصاء 

اجلنسية
منالكيمياوية

نظريةحيث
الغرض

اإلجرامي
التنظيم(دراسة

بدالً احلكومي
رقمالقانونمن

إىليُنظركيف.١
االخلصاء عقوبة

يفالساريةاجلنسية
منإندونيسيا

منالغرضمنظور
اخلصاء؟

االخلصاء يناقش
اجلنسية

كماالكيمياوية
منصوصهو

اللوائح يفعليه
احلكومية بدال 

رقممن القوانني
يف٢٠١٦لعام ١

اجلنائيةالنظرية
معة تعترباليتا
انتقاًمااخلصاء

النظريةاملراجعة
النظرويتمخمتلفة

املؤلفحبثإىل
مقوسيدومن

شريعة

فرضضرورة
ت صارمةعقو
العادلوالتطبيق

أحكاميف
ت عقو

االخلصاء اجلنسية
للمخالفني

القانونلتطبيق
رقمالقانون.رقم
٢٠١٦لسنة١

تاملتضمن عقو
إضافيةجنائية

فرضيعترب
االخلصاء اجلنسية

علىالكيمياوية
العنفمرتكيب
علىاجلنسي

مناسًباالقاصرين
بسببجًدا

،كبريةمشكلة
توفريهوواهلدف

علىرادعثري
.اجلاين



٢٣

٢٠١٦لعام١ شكلعلى
اخلصاء اجلنسية

ينتجكيميائي
جنسيخللعنه
األعضاءيف

التناسلية

٣ بعنوانمادنور
ت" عقو

االخلصاء 
يفاجلنسية

منإندونيسيا
الشريعةمنظور

اإلسالمية
"ومحاية الطفل

عقوبةهيما. ١
االخلصاء اجلنسية

منالكيمياوية
إسالمي؟منظور

هيكيف. ٢
االخلصاء عقوبة

الكيمياويةاجلنسية
محاية منظورمن

الطفل؟

فعاليةمدىما.3
االخلصاء عقوبة

الكيمياويةاجلنسية
يفإندونيسيايف

اجلرائمقضا
لألطفال؟اجلنسية

محاية يناقش
اللوائحيفالطفل

والشريعةالقانونية
اإلسالمية

املنفذيناقشال
عقوبةيف

االخلصاء اجلنسية
الكيمياوية

من الضروري 
تشكيل فريق 

خاص من أطباء 
Dokpolالشرط

عدام  للقيام 
اخلروع احملكوم 

ملثل ، .عليه و
من الضروري 

مراجعة الئحة 
شرطة مجهورية 
.إندونيسيا رقم

١٢قانون رقم 
٢٠١١لسنة 

طب بشأن ال
دة  الشرطي لز

قدرة أطباء 
دة  الشرطة وز
سلطة أطباء 

الشرطة كمنفذين

مدخالتتقدمي
ملواصلةللحكومة

تدراسة عقو
االخلصاء اجلنسية

بدًءا،الكيمياوية
اجلوانبمن

والسلبيةاإلجيابية
اجلرائمملرتكيب
علىاجلنسية
.األطفال



٢٤

طريقة عرض البحث.ح

األولالفصلمنبدًءاالكتابةمنهجياتاملؤلفسيصف،القراءعلىاألمرلتسهيل

:التاليةملناقشةالرابعالفصلإىل

مقدمةاألولالفصل

الفصلمناقشةلفهمكمقدمةتعملعامةنظرةعلىحتتويمقدمةالفصلهذايقدم

،املشكلةحدود،اخللفيةمشاكل:تشملمنهجيةمناقشةعلىالفصلهذاحيتوي.التايل

املنهجيةواملناقشةالتشغيليةالتعريفات،البحثأهداف،البحثفوائد،املشكلةصيغ

األدبياتمراجعة:الثاينالفصل

ملصلحةاألساسيةواملفاهيمالتقدميالقانونمفهوميصفمثامللكيةحقوقتعريفالفصلهذايصف

تالنظريألساساملتعلقالعامالوصفيهدف.مرسلة علىاإلجابةإىلالفصلهذايفوالنظر

.الباحثصاغهااليتاملشكالتوحتليلاملشكلةصياغة

املناقشة:الثالثالفصل

ومناقشةحتليلنتائجلتفصيلويشرحالفصلهذايفواملناقشةالبحثنتائجعلىالثالثالفصلحيتوي

.الباحثأجراهالذيالبحث

اخلتام:الرابعالفصل

البحثنتائجمنواالقرتاحاتالبحثنتائجاستنتاجاتعلىحيتويالذياألخريالفصل



٢٥

الثاينالباب

اإلطار النظري

رم و .أ اجلرميةا

اجلرميةتعريف.١

ً يصعب،الناسعامةلبعضلنسبة معىنحولاملختلفةالقراءةموادفهمأحيا

من ١٢، تستخدم املادة٢٠١٨يف مشروع القانون اجلنائي الوطين لعام .اإلجراميةاألعمال

:أيًضا مصطلح جرمية جنائية تنص على ما يلي٣إىل الفقرة ١الفقرة 

ت و )أ لعقو .أو اإلجراءات/العمل اجلنائي هو فعل يعاقب عليه القانون 

لكي يتم اإلعالن عن فعل إجرامي ، جيب أن يكون الفعل الذي خيضع )ب

ت جنائية و  أو إجراء مبوجب اللوائح القانونية خمالًفا للقانون أو خمالًفا /لعقو

تمع .للقوانني السائدة يف ا

٣١.كل عمل إجرامي خمالف للقانون دائًما ما مل يكن هناك سبب مربر)ج

ن الفعل اإلجرامي هو فعل حمظور Moeljatnoوهووقال خبري القانون اجلنائي 

يف شكل عقوبة معينة ، ألي شخص )عقوبة(مبوجب قانون احلظر الذي يقرتن بتهديد 

.ينتهك احلظر

٣١ Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
Tahun 2019



٢٦

ويف مناسبة أخرى ، قال مويلجاتنو يف نفس املضمون إن الفعل اإلجرامي ضمادة

صاحل عن رأيه يف فعل إجرامي وعرب رسالن .هو فعل حمظور ويعاقب عليه إذا انتهك احلظر

ت كفعل حمظور ينتمي الس مويلجاتنو وروسان جي٣٢.، أي فعل نص عليه قانون العقو

.صاحل إىل جمموعة ثنائية أو جمموعة تفصل بوضوح بني األفعال اإلجرامية واملسؤولية اجلنائية

أسباب مويلجاتنو الستخدام مصطلح جرمية جنائية لتفسري كلمة فعل إجرامي 

:هي

جتة عن سلوك اإلنسان ، أي أن ص)أ الفعل احملظور فعل إنساين ، أي حدث أو حالة 

يف غضون ذلك ، كان التهديد اجلنائي موجهاً إىل الشخص.املنع موجه ألفعاله

لعقاب )الذي يهدف إىل الفعل(هناك عالقة وثيقة بني احلظر )ب الذي (والتهديد 

لتايل فإن الفعل )يستهدف الشخص شكل موقف أو حدث يتسبب فيه ذلك يف (و

.مع الشخص الذي تسبب يف أن يكون الفعل وثيق الصلة)الشخص ، ينتهك احلظر

لإلشارة إىل أن هناك عالقة وثيقة ، فمن األنسب استخدام مصطلح الفعل اإلجرامي ، )ج

أوًال ، وجود حدث معني :وهو تعريف جتريدي للمال يشري إىل شرطني حمددين ، ومها

نًيا ، الشخص الذي تسبب يف احلادث أو تسبب فيه)فعل( .، و

٣٢ Mahrus Ali, Dasar – dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Edisi Pertama (Jakarta:Sinar Grafika,
2011) 97-98.



٢٧

التجرميمنالغرض.٢

،االجتاه:هواهلدفكلمةمعىنفإن،(KBBI)الكبريإندونيسيالقاموسوفًقا

اخلصاءكلمةمعىنفإن،نفسهالوقتويف.)املطلوبة(املطالبغرض؛؛يهدفالذي

مرحلةأنهعلىذاتهحبدالتجرميتفسريميكن٣٣.العقابوفعلوطريقةعمليةهونفسها

تصياغة تفرضومرحلةالعقو جيادل،أخرىلغةيف.اجلنائيالقانونيفالعقو

ردةيف(أ) :اخلصاءتوفريتعينأنميكناخلصاءنسودارتو علىالنصأي،ا

ت لتلكوفقاً اجلرائمتنفيذأي،ملموسبشكل(ب)؛التشريعمرحلةيفاجلنائيةالعقو

٣٤.التشريعمرحلةيفعليهااملنصوص

املصاحلانتهاكخاللمنومحايتهاالقانونيةاملصاحلحفظبوظيفةالدولةقيامإن

اليتاألساسيةاألسئلةأشكالمنشكلهولألشخاصالشخصيةاحلقوقمنالقانونية

تهذهيفاملناقشةموضوعهي حبقيقةيتعلقفيمااألساسيالسؤالينشأ.اجلنائيةالنظر

القانونيةواملصاحلاحلقوقعلىاعتداءاتإىليؤديالذايتاجلنائيالقانونتنفيذيفأنه

،املثالسبيلعلى.نفسهاجلنائيالقانونلفعلحيميهااليت(اجلاين(البشريللشخص

التنقليفحريتهأوحقهمصادرةأي،إعدامهويتمالسجنأولسجنجمرمعلىُحيكم

القانونتسميةميكن،لذلك.عمداً يقتلهأنهأي،إعدامهمثإلعدامعليهاحلكمأو

تكقانوناملوضوعياجلنائي .خاصعقو

٣٣https://kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada tanggal 9 Mei 2020 pukul 12.10 wib
٣٤ Bahan ajar (PowerPoint atau ppt) Ari Wibowo, Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia.



٢٨

تاجلرميةعلىالتغلبإن،عريفنواويبردعوقالت أقدمهواجلنائيةلعقو

الضروريمنفيهيكونالذياملكانهوهذا٣٥.نفسهااإلنسانيةاحلضارةقدم،طريقة

األقلعلىأسبابأربعةهناك.اخلصاءمنالغرضلصياغةاألسبابأواخللفيةصياغة

:وهي،اخلصاءأهدافصياغةلضرورة

ً يكونأنميكنالتزامنإنشاءعلىالعقابمنالغرضيعملأنميكن)أ ماد

جوهرً يكونأنوميكنهيكليتزامنشكليف(املاديالتزامن.ثقافًياأو

اجلنائيةللعدالةاإلداريةاآلليةيفاالنسجامهواهليكليالتزامنشكل.)أيًضا

الثقايفوالتزامنبهاملعمولاإلجيايبلقانونالكبريالتزامنيرتبطحنييف،

وراءتكمناليتوالفلسفاتواملواقفالعامةاآلراءمعالتعايشحيثمن

٣٦.اجلنائيةالعدالةنظامعمل

،وموجهواضحفلسفيأساستوفريإىلإلضافة"مراقبةوظيفة"عتبارها)ب

٣٧للعقابوالدافعللعقالنيةوأساس

الوظائفأنمعروفًافسيكون،اخلصاءمنالغرضصياغةمتتإذادينجا)ت

يفائيكهدفحتقيقهاجيبعامبشكلاجلنائيالقانونلوظيفةالداعمة

٣٥ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998) 155-156.
٣٦ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro,1995) 1-2.
٣٧ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,(Bandung: Citra Aditya Bakti,
1996), 152.



٢٩

تمعرفاهيةحتقيقشكل والرعايةاالجتماعيالدفاع(ومحايتها

٣٨.)االجتماعية

رمنياخلصاءأوالعقابثرييستهدفال)ث التأثريبل،بالنسبة اىلفا

تمععلى ٣٩.األعرافلطاعةا

اجلنائيةالنظريةمنالغرض.٣

إذاماحتديديفسيماال،كبريةمعضلةهواخلصاءمنالغرضحتديدإن

اأو،وقعتاليتاجلرميةمناالنتقامإىلدفاخلصاءكانت العمليةيستحقهدفأ

تنجحملإذاالنظروجهيتالتقاءنقطةحتديد.للمجتمعاملعاديالسلوكمنعأي،اجلنائية

رصوت٤٠.اجلنائيالقانونيفاخلصاءمنالغرضأوالنظاميفجديدةصياغةيتطلب

:هوهذا٤١،للعقاباخلمسةاألغراض

)انتقام(Retribusi)أ

حبيثخمالفةارتكابعلىعقابهياخلصاءأنالقصاصيرىنظرية

النظريةهذهتشري.نفسهااجلرميةحدوثيفوتكمناملنحىعمليةتكون

تأنإىل قدماشخًصاألنفقطتُفرضاجلنائيالقانونيفالعقو

٣٨ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,(Bandung: Citra Aditya Bakti,
1996), 153
٣٩ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 2007), 27.
٤٠ Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper
Advokasi RUU KUHP Seri 3, (Jakarta: ELSAM, 2005), h. 10
٤١ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, h. 49-51.



٣٠

انتقاميكردموجودةتكونأنجيبمطلقةنتيجةوهيجرميةارتكب

متطلباتتلبيةإىلاخلصاءدفحبيث،اجلرميةارتكبالذيللشخص

٤٢.العدالة

:القرآنأمروأشهرها.التاريخعرباجلنائياالنتقامحولكنتلقدنظرية

هذهدف"...احلياةمدىواحلياة،لسنوالسن،لعنيالعني..."

يفقدحبيث،واجلرميةاخلصاءبنيواملساواةاملساواةوجودإىلالنظرية

ةأو.الضحيةعاشهمامثلشيًئااجلاين يتبىن،لذلكونتيجة.معا

تمع لـالوحيدةاملناسبةاخلصاءأنيعتقديزالوالالنظروجهةا

جيبلذلك،اجلاينحياةمناحلرمانهي"حياتهقتلالذيالشخص"

القصاصنظريةتفرض٤٣.البدينالعقابمعالعنيفةاجلرائمتتطابقأن

ت النظربوجهةالنظريةهذهتتأثر.فقط"املكافأة"أساسعلىعقو

اليتاألخطاءمنانتقامأنهعلىفقطاملسحإىلتنظراليت،اجلزائية

أومنهابكلاخلاصةاألخالقيةاملسؤولياتأساسعلىارتكبت

٤٤.رجعيةنظروجهة

٤٢ Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper
Advokasi RUU KUHP Seri 3, (Jakarta: ELSAM, 2005), h. 11
٤٣ Barbara A. Hudson, Understanding Justice: An introduction to Ideas, Perspectives and
Controversies in Modern Penal Theory (Philadelphia: Open University Press, 2003) 41.
٤٤ Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, (California: Stanford University Press,
1968) 9.



٣١

)منع(Pencegahan)ب

وسيلةهيبل،اجلاينخلطأانتقاًماليستاخلصاءأنالردعنظريةترى

تمعفظحلمفيدهدفلتحقيق تمعرفاهيةجتاها علىالتأكيديتم.ا

تمنالغرض الحبيث،اجلرائمارتكابمنالناسمنعوهو،العقو

٤٥للعدالةاملطلقالرضاإىلدف

أوفوائدهاحيثمناخلصاءيرىمن,النفعيةآلراءالنظريةهذهتتأثر

ا اجلملةدفالذيالشرطأواملوقفهويُرىماحيث،استخداما

سلوكأوموقفحتسنيإىلاخلصاءدف،حيةمن.حتقيقهإىل

منعإىلأيًضااخلصاءدف،أخرىحيةومن،املدانالشخص

هذاأنويقال.مماثلةأفعالارتكاباحتمالمناآلخريناألشخاص

٤٦.البغضاءفيهيكونالذيالوقتنفسيفاألمامإىليتطلعالرأي

)التأهيلإعادة(Rehabilitasi)ج

ملتزمعضوإىلوحتويلهاجلاينإصالحهوللعقاباألصليالغرضكان

تمعيفومنتجلقانون هواملثاليةواألفكارالتأهيلإعادةبنيالفرق.ا

متغيريوميكنهمأساسيبشكلجيدوناألفرادأن يتمعندماحيا

٤٥ Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper
Advokasi RUU KUHP Seri 3, (Jakarta: ELSAM, 2005), h. 11
٤٦ Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, h. 10.



٣٢

استخدامجيبأنهالتأهيلإعادةمناذجتقرتح.ودعمهمتشجيعهم

ت .اجلرائميرتكبوناجلناةجتعلاليتاألسبابلتغيريالعقو

يفاملشاركة،املثالسبيلعلى(خمططتدخلعنجتةالتغيرياتهذه

مج مثل(فرديةتغيرياتإجراءالعملياتهذهوتشمل.)األدويةتطويربر

مثل(االجتماعيةوالفرصاجلاينبيئةتعديلم) ووسلوكهمواقفهمتغيري

م ٤٧.)عملعلىالعثوريفمساعد

)التوهني(Pelemahan)د

اجلرائمارتكابعلىاجلاينقدرةأنفكرةإىلكعقوبةالعجزتربيريشري

تمععناجلناة"السجن"فصلوقد.إزالتهاأوإضعافهاجيب وأزال،ا

ممنقللأو العجزمنوذجتفسريميكن٤٨.معينةجرائمارتكابعلىقدر

ارتكابعلىالشخصقدرةعلىالقضاءأولتقليلحماولةأنهعلى

حريةمنحيدالذيالسجنهواستخداًمااألكثرالعجزشكل.اجلرائم

بنموذجالعجزيرتبط.جرميةارتكابمناجلاينملنعكمحاولةاجلاين

.احلجز

47 http://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/penghukuman.html, diakses pada
20 agustus ٢٠٢٠
٤٨ https://en.wikipedia.org/wiki/Punishment, diakses 20 juli 2020



٣٣

خاللمنيتغريلنللقانوناملخالفنيسلوكأنالنموذجهذايرى

سجنيتمعندماالوقتمنمعيًناقدًرااألقلعلى،ذلكومع.السجن

تمعيهددإجراءأياختاذمنيتمكنالحىت،اجلاين املبذولةاجلهود.ا

تمعفظحل تمعحفظيتم.املهيمنةاملصلحةذاتهيا اجلرميةمنا

.السجنيفاجلرميةمرتكبيكونعندما"فقط"

)استعادة(Retrorasi)ه

املايلالتعويضيفيشاركونالذينالضحافقدانعلىاالستعادةتؤكد

تمعيةواخلدمات تمعالضحالتعويضا العدالةجيعرتف.وا

العدالةنظاميفجتاهلهايتمماغالًباالضحااحتياجاتنالتصاحلية

تطويرعلىالفاعلةاجلهاتلتشجيعأيًضاالنهجهذاتصميممت.اجلنائية

شعورخلقهواالستعادةنظريةمنالغرض.الفرديةملسؤوليةالشعور

لتايل.بينهماالصراعحلخاللمن،واجلاينللضحيةوالسالمألمن و

منقدرأقصىتوفراليتالعملياتعلىالرتكيزهوشيءأهمفإن،

تمعواجلاينالضحيةبنيالتوجهنفس؛النتائج حنووالتوجه؛وا

.والعواقبيةاملستقبليةالعالقات



٣٤

التجرميأنواع.٤

نوعنييفوينظم١٠املادةيفالواردةاجلرائمأنواع(KUHP)اجلنائيالقانونحدد

.٤٩.واإلضافيةالرئيسيةاجلرائمومها،اجلرائممن

:منالرئيسيةاجلرائمتتكون

االعدامعقوبة)أ

لسجناحلكم)ب

القفص اجلنائي)ت

اجلنائيةالغرامات)ث

تتتكون :مناإلضافيةالعقو

احلقوقبعضإلغاء)أ

معينةأشياءمصادرة)ب

القاضيقراراعالن)ت

تقانونمن١٠ةاملاديفاملذكورةاجلرائمألنواعوصفيليفيما :وهيالعقو

االعدامعقوبة)١

وهياملوجودةاجلرائمأنواعمجيعبنياألشداخلصاءهياإلعدامعقوبة

ايقالماوغالًبا،واألثقلاألقدمأيًضا اليتاجلرائم.عنًفااجلرائمأنواعأكثرإ

٤٩ Pasal 10 KUHP



٣٥

عددهاأنكما،للغايةخطريةتعترباليتاجلرائمفقطهيإلعدامعليهايعاقب

:مثل،للغايةحمدود

الوطنأمندداليتاجلرائم)أ

اأو/ومعنيشخصقتلجرمية)ب الوزنعوامللنسبة اىلارتكا

للغايةمرهقةتكون/بعناصرمصحوبةاملمتلكاتعلىالواقعةاجلرائم)ت

ارالبحارقرصنةجرائم)ث والشواطئواأل

سياملرسومإىلإندونيسيايفاإلعدامعقوبةتنفيذيستند الر

(PENPRES)عقوبةتنفيذعلىينصالذي،١٩٦٤نيسان/أبريل٢٧املؤرخ

.لرصاصرمياً إلعداماإلعدام

لسجناحلكم)٢

منالشخصحرمانأوتقليصشكليفأساسيةعقوبةهوالسجن

منارتكبفعلمناالنتقامفقطليساحلبسمنالغرضفإن،ذلكومع.حريته

آخرغرًضاأيًضالهأنبل،التنقليفحريتهمنحرمألنهعليهاحملكومإيذاءخالل

صاحلًاعضًواكونهإىلالعودةمنيتمكنحىتوتوجيههعليهاحملكومرعايةوهو،

تمعيفومفيًدا تمع.ا .والدولةواألمةا

تقانونمن١٢املادةوتنظم ،فرضهأولسجنالتهديدمدةالعقو

:وهي



٣٦

.مؤقتأواحلياةمدىحكمانسجن.أ

سنةعشرمخسةأقصاهاوملدةاألقلعلىواحديومهياملؤقتةاخلصاءمدة.ب

.متتالية

حالةويف،املؤقتوالسجناملؤبدوالسجنإلعداماملؤقتحلبسيعاقب.ج

دةبسببسنةعشرةاخلمسجتاوز جيوزالاجلرائممنجمموعةلوجوداخلصاءز

.سنةعشرينعلىاملؤقتةاخلصاءمدةتزيدأن

القفص اجلنائي)٣

اجلنائيةاألحداثعلىيقتصرالذيالسجنمنأخفعقوبةهيالسجنعقوبة

.األقل

اجلنائيةالغرامات)٤

اليتاخلصاءمننسبًياضئيلقدرمعأصولشكليفجرائمهيالغرامات

.للسجنعرضةكبديلصياغتهامتت

:وهي،اإلضافيةاخلصاءمعىن

احلقوقبعضإلغاء.أ

.املؤبدلسجنعليهاحملكومعلىحيكمملمامؤقتااحلقوقبعضإسقاطيكون

يستحقكمواطناإلنسانكرامةإهانةحماولةإىلاألساسيفاخلصاءهذهدف

خاللمناالحرتاميستحقونالمواطننيليصبحواالناسعلىللضغطأواالحرتام



٣٧

ارتكبالشخصذلكألنالعامللقانونوفًقاوحقوقهماملدنيةحقوقهمبعضإلغاء

.جرمية

معينةأشياءمصادرة.ب

منلعنصرامللكيةحقوقإللغاءالقاضييفرضهاإضافيةعقوبةهياخلصاءهذه

.للدولةتباعأوتتلفأولتتلفحكوميةممتلكاتإىلالبضائعوحتويلمالكها

القاضيقراراعالن.ج

مناألشخاصبعضملنعوقائيةحماولةهوكهذاقاضٍ قرارعناإلعالنمنالغرض

اجلمهورإبالغهو،اآلخروالغرض.األشخاصيرتكبهاماغالًباجرائمارتكاب

ميفيشتبهأنميكنالذيناألشخاصمعوالتعاملاالرتباطعلىحلرصالعام أ

جلرائمضحايقعواالحىت،أمناءغري

النهجفإن،اخلصاءغرضيفأنهاالستنتاجميكن،أعالهالوصفإىلاستناًدا

جيبولكن،االنتقاميالتوجهعلىاخلصاءفرضيقتصرالحيثاألمامإىليتطلعاملستخدم

.للعقابالرئيسياهلدفعتباره)املنع(اجلرميةمنعأي،فوائديوفراجلرميةفرضأنمنالتأكد

كنظاماجلنائيةالعدالةنظامأنإىللنظرمهمةمسألةاخلصاءهذهأهدافصياغةتعد

/السجناءتوطنيإعادةوهي،أهدافعدةلهاملبدأحيثمناجلرميةمعاجلةإىليهدف

املدى(االجتماعيةوالرعاية)املتوسطاملدى(اجلرميةومنع،)القصرياملدىعلى(هيلهم

.فقطوليس)الطويل .االنتقامعيون-



٣٨

تاستحداث.ب األطفالعلىاجلنسيةاجلرائمملرتكيبالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقو

٢٠١٦لسنة١٧رقممحاية الطفلقانون.رقمالقانونمبوجب

األطفالتعريف.١

لرجوع إىل القاموس اإلندونيسي العام فيما يتعلق مبعىن األطفال ، املعّرف 

م  ضجنياشتقاقًيا على أ RA Kosnanوفًقا٥٠.بشر ال يزالون صغارًا أو غري 

م يتأثرون بسهولة مبحيطهم" م أل ٥١."األطفال هم شباب صغار يف روحهم ورحلة حيا

م أكثر .لذلك جيب أن يؤخذ األطفال على حممل اجلد ومع ذلك ، نظرًا لكو

غالًبا ما يوضعون يف املخلوقات االجتماعية ضعًفا وضعًفا ، فمن املفارقات أن األطفال

للعنف  ً ، وال حيق هلم التحدث عالنية ، وغالًبا ما يكونون ضحا أكثر األوضاع حرما

٥٢.وانتهاكات حقوقهم

يف إندونيسيا ، هناك العديد من التعريفات لألطفال وفًقا للوائح القانونية ، 

شيء مشرتك فيما ومع ذلك ، من بني عدة معاٍن ال يوجد.وكذلك وفًقا خلرباء اخلرباء

ت كل منها ميكن رؤية األطفال وفًقا .يتعلق مبعىن الطفل ، ألنه يف خلفية أهداف وغا

:للقوانني واألنظمة على النحو التايل

٥٠ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : Amirko,2004), 25
٥١ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia (Bandung:Sumur,2005), 113
٥٢ Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), 28



٣٩

محاية الطفلبشأن٢٠٠٢لسنة٢٣رقمالقانونلنسبة اىلاألطفال)١

٢٠٠٢لسنة٢٣رقم القانونمن١فقرة١املادةأساسعلىالطفلتعريف

األطفالذلكيفمبا،بعدعاًما١٨يبلغملالذيالشخصهومحاية الطفلبشأن

٥٣.الرحميفيزالونالالذين

القانون املدين لنسبة اىلاألطفال )٢

٢١من القانون املدين على أن القاصرين هم من مل يبلغ سن ٣٣٠تنص املادة 

عاًما ومل ٢١مل يبلغ من العمرإذن فالطفل هو كل من.عاًما ومل يسبق هلم الزواج

ا ٢١مث طلقها أو تركها زوجها قبل سن ٢١إذا تزوجت الطفلة قبل سن.يتزوج ، فإ

لغة وليست طفلة ٥٤.ال تزال تعترب 

تلنسبة اىل)٣ قانون العقو

ت هم األطفال الذين مل يبلغ سنهم 45األطفال يف املادة من قانون العقو

.سنة)ستة عشر(١٦

بشأن رعاية الطفولة١٩٧٩لسنة ٤وفق القانون رقم )٤

لطفل هو الشخص الذي مل يبلغ سن  سنة ومل يتزوج قط ٢١ما يسمى 

٥٥)٢األية١املادة(

٥٣ Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak
٥٤ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta:PT. Pradnya
Paramita, 2002), 90
٥٥ Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 52



٤٠

بشأن النظام القضائي٢٠١٢لسنة ١١وفق القانون رقم )٥

١٢الطفل هو الطفل الذي يبلغ من العمر ) ٣فقرة ١املادة(موضح يف 

عاًما ، ويشتبه يف ارتكابه عمًال ) مثانية عشر(١٨عاًما ، ولكن مل يبلغ )اثين عشر(

.إجرامًيا

بشأن حقوق اإلنسان ، ١٩٩٩لسنة ٣٩من القانون رقم ٥النقطة ١وفًقا للمادة )٦

:فهي كما يلي

وغري متزوج ، مبا يف ذلك )مثانية عشر(١٨الطفل هو أي إنسان دون سن "

٥٦"الطفل الذي ال يزال يف الرحم إذا كان ذلك ملصلحته 

لغ من حيث العمر  تعرف بعض البلدان أيًضا شخًصا ما على أنه طفل أو 

يف هذه األثناء ، مناقشة إىل أي عمر ميكن أن يقال عن .والنشاط أو القدرة على التفكري

:، مما حيد من معىن األطفالالشخص أنه طفل ، وفًقا لبعض اخلرباء

العدالة القانونية يف جوانب خمتلفة من "وفًقا لبسمه سريغار ، يف كتابه املعنون 

لفعل قانون مكتوب ، يتم تطبيق " :ينص على ما يلي"القانون الوطين يف جمتمع لديه 

مر مل يعد عاًما أو سًنا معيًنا وفًقا للحساب يف ذلك الع١٨عاًما أو ١٦حدود العمر ، أي 

لفعل  لغ  ٥٧."الطفل مبا يف ذلك أو املصنف على أنه طفل ولكنه 

٥٦ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), 5
٥٧ Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali,
2006) hal. 105



٤١

طاملا أن " :، قالMaidi Gultomسوجريي ، كما ورد يف كتاب بالنسبة اىلوب

لًغا فقط  عملية النمو والتطور مستمرة يف جسمه ، فإن الطفل ال يزال طفًال ويصبح 

لتايل فإن احلد األدىن لسن األطفال هو نفسهعندما تكتمل عملية النمو والنمو ،  مع .و

سنة للرجال )عشرين(٢١سنة للنساء و)مثانية عشر(١٨بداية بلوغ سن الرشد ، أي 

".٥٨

من بني العديد من التعريفات والقيود اخلاصة بعمر الطفل كما هو مذكور أعاله ، 

واالتفاق عليها حىت ال تكون من الضروري حتديد حدود عمرية واضحة ومباشرة للطفل 

حلد األدىن لسن الطفل يف نطاق قانون حقوق اإلنسان .هناك مشاكل فيما بعد تتعلق 

، مبا يف ١٨على أن الطفل هو شخص مل يبلغ سننفسه ، يُنصمحاية الطفلوقانون 

.ذلك األطفال الذين ما زالوا يف الرحم ومل يتزوجوا قط

الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالريخ.٢

تىفيكتوربقلمالثانيةالطبعة"اجلنسيةخلصاءلالموجزريخ"كتابمنتقرير

فعاليةوأكثرهاالعالجاتأقدممناجلنسيةخلصاءااليعترب٢٠٠٦٥٩عامالصادرتشيين

أسبابهناك.فيهااملرغوبغريوالوالداتوالعنفواملرضاجلرميةملنعورخيصةوسرعة

تالدينيةاألسبابمنترتاوح،اجلنسيةخلصاءاالملمارسةخمتلفة إىلاجلنائيةوالعقو

٥٨ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika
Aditama, 2010), hlm 32
59 https://news.detik.com/berita/d-3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa diakses pada
11 mei 2020 pukul 15.07 wib



٤٢

ممنالرغمعلىلألطفالالعاليةاملالحظاتعلىاحلفاظيفالصوتيةاالهتمامات أ

.يكربون

إىلإرجاعهاميكنالصنييفاجلنسيةخلصاءاالممارسةأنتشيينيتفيكتوركتب

يف)امليالدقبل٢٢٠٥-امليالدقبل١٧٦٦(هسياساللةإىلأي،امليالدقبلعامألفي

تنفيذمت،الوقتمبرور.أخرىمناطقمنسجناءإخصائهممتالذينأولئككان،البداية

إخصائهممتالذينأولئك.اململكةيفاجتماعيةمكانةلتحقيقاجلنسيةخلصاءاالممارسة

.القصرخدامأوخصيانأصبحوابعدفيما

يفكبريحرتامامسهحيظىالذي،هوتشينجاألدمريالالشهريالبحارحىت

اخلامسالقرن،مينجأسرةعهدخاللهوتشنغعاش.خصًياكان،اليومإندونيسيا

.امليالديعشر

حوايلالكرنكيفتذكارً نصًبامصرمنمرنبتاحراساأنشأت،القدميةمصريف

القبائلمعاملعاركخاللقطعهامتقضيًبا١٣٠٠سردمتحيث،امليالدقبل١٢٢٥عام

)التناسليةاألعضاءقطع(اجلنسيةخلصاءااليعترب.املتوسطاألبيضالبحروسكانالليبية

.للنصراستكمالمبثابةمهزومعدومن

نيف امليالدقبل٤٢٥-٤٨٤هريودوتاملؤرخكتب،فارسوبالدالقدميةاليو

نمناجلنسيةخلصاءاالممارسة العبيداجلنسيةاخلصاءنيونيوسعنهريودوتيروي.اليو

.بيعهممث



٤٣

منطقةحبراسةأيًضااخلصيانقام،الوسطىالعصوريفاألوسطالشرقيف

ميعدملاخلصيانألناحملظيات .التناسليةأعضائهممعاجلنسممارسةمكا

الكنيسةاختذت،الوسطىالعصوريفاألوروبيةاملسيحيةالدينيةاملمارساتيف

ءوبّخ،جهةفمن.متناقًضاموقًفا جيلأساسعلىاخلصياناألوائلالكنيسةآ ،األ

الكنيسةأعطت،أخرىحيةمنلكن.اإلهليللقانونخمالفالعملهذاأنعلى

ً وأعطيتللخصيانجيدةتقييمات خلصاءاالممارسةتصبحمث.الكنيسةأنشطةيفمكا

مننوعأيًضاهوالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاال.كيميائًياخمصًياتدرجيًيااجلسدياجلنسية

.اخلصاء

بتهمةأيًضا،الكمبيوترعلومرائدسماملعروف،تورينغنآالنأدين،إجنلرتايف

الوقتذلكيف.اجلنسيةاملثليةرتكابوأدين.١٩٢٥يفالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاال

.إجنلرتايفجنائيةجرميةاجلنسيةاملثليةكانت

إندونيسيايفالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالتنظيمخلفية.٣

املرةيف٢٠١٥عاميفالسطحعلىاجلنسيةخلصاءاالتنظيمبشأناخلطابظهر

اجلاىن اجلنسيةاخلصاءروانساإندارخوفةاالجتماعيةالشؤونوزيرفيهااقرتحاليتاألوىل

خلصاءاالعقوبةتطبيقمت،البلدانمنالعديديفإنهوقال.األطفالعلىاجلنسيةاجلنسي

خفيفةاقرتاحمناقشةمتتمث.اجلاينلدىاجلنسيةالرغبةعلىللسيطرةالكيمياويةاجلنسية

هامشعلى.جبدية،الويلسو،اإلنسانوحقوقالقانونوزيرةوردت.ساخنبشكل



٤٤

كانحزبهإنقال،٢٠١٥أكتوبريفيليفALAWMM)(اآلسيانقانونوزراءاجتماع

نوأفاداللوائح احلكومية بدال من القواننيإلصدارامللحةاحلاجةالفورعلىيراجع

ووزارة،محاية الطفلو املرأةمتكنيووزارة،العامالنائبمعالشرتاكجرتاملناقشة

حكوميةغريومنظماتوكاالتإىلإلضافة،الصحةووزارة،االجتماعيةالشؤون

.أخرى

يفاجلنسيةخلصاءاالعقوبةإدراججيبإنهسوقالت،ببعيدليسوقتمنذ

مجيفمناقشتهمتتالذيالقانون أخرىحيةمن(PROLEGNAS)الوطينالتشريعبر

ملرتكيباجلنسيةخلصاءاالعقوبةأنميبيسييوحناالطفلمحاية و املرأةمتكنيوزيرةأكدت،

اللوائح احلكومية بدال إصدارجيبلذلك،ملحةعقوبةهياألطفالعلىاجلنسيةاجلرائم

٦٠.الفورعلىاجلنسية الكيمياوية اخلصاءمن القوانني

إصدارعلىواملرأةالطفلحقوقجماليفالناشطونيوافقال،أخرىحيةمن

املعهدمديرةتعتقد.اجلنسية الكيمياوية اخلصاءاللوائح احلكومية بدال من القوانني

احللليساجلنسيةخلصاءاالأن،راهايونينيك،والنساءاألطفاللتمكنياإلندونيسي

.أخرىجبرميةاجلرميةتعوضاجلنسيةخلصاءاالعقوبةفإن،لهووفقا.اجلنسيةاجلرائمملعاجلة

تمعشبكةمنآخرعضًوا٣٢وهوطلب،لذلك عقوبةفحصمواصلةاحلكومةمنا

اجلاىن أوضاععادةمصحوبرادعثريبتطبيقواستبداهلا،اجلنسيةخلصاءاال

هااجلنسيةاجلنسي .وضحا

kebiri-perppu-panjang-https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan٦٠

diakses pada tanggal 20 maret 2020 pukul 20.36 wib



٤٥

اعرتاًضا(Komnas Perempuan)املرأةعلىلعنفاملعنيةالوطنيةاللجنةوأبدت

األسبابأحد.احلكومةعلىبرميبوانكومناستضعاألقلعلىأسبابمثانيةهناك.آخر

منأنهKomnas HAMمحاية الطفلجلنة قيم.اغتصابجمردليساجلنسيالعنفأنهو

يفوالتدخالتاألشكالاتساعمنتقللأنميكن،االغتصابحاالتمعاقبةخالل

.اآلخراجلنسيالعنف

احلوافزبسببدائًمااجلنسيالعنفحيدثال،ذلكإىلإلضافة

علىاإلندونيسيةاحلكومة(Komnas PA)ماية الطفلحلالوطنيةاللجنةحثت٦١.اجلنسية

وذلك.الفورعلىاجلنسية الكيمياوية اخلصاءاللوائح احلكومية بدال من القواننيإصدار

.عاديةغريجرميةيعترب،اجلنسيالعنفوخاصة،األطفالعلىالعنفألن

اجلنسية اخلصاءاللوائح احلكومية بدال من القواننيإصداردعمجاءكما

املتحرشنيمعاقبةأنيعتقدساينأرسولالثالثةاللجنةعضو.الربملانمنالكيمياوية 

ماغالًبااألطفالعلىاجلنسياالعتداءضحاأنهووالسبب.تُنفذأنجيبألطفال

.املدرسةيفبل،بالنسبة اىلفهادئمكانيفإعدامهميتمالالضحاحىت،حتدث

٣٥رقمالقانونمراجعةأن،واحدنورهدايت،الشعبشورىجملسرئيسئبوذكر

٦٢.ماية الطفلحباملتعلقةاحلاليةاللوائحضعفعلىللتغلبخمرجهو٢٠١٤لعام

61 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri
diakses pada tanggal 20 maret 2020 pukul 20.36 wib
62 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri
diakses pada tanggal 20 maret 2020 pukul 20.36 wib



٤٦

،احلكومية بدال من القواننياللوائح استخدامحالةيف،وحيدنورهلدايتوفًقا

امنالرغمعلى.طوارئحالةيفكدولةإندونيسياتبدوأنمنخماوفهناكستكون أ

منالعديدوسط.اإلجرامياحلدثوقوعقبلاللوائحمجيعتعدأنجيب،قانونيةقاعدة

اجلنسية اخلصاءمن القواننياللوائح احلكومية بدالإلصداروالسلبياتاإلجيابيات

للتنميةاملنسقالوزيرمعللرئيساحملدوداالجتماعقرر،٢٠١٦مايو١١يف،الكيمياوية 

وحقوقالقانونووزيراالجتماعيةالشؤونووزيرالصحةووزيرالدينووزيروالثقافةالبشرية

اجلاىن تفاقمإىلبريبويهدفاحلكومةتصدرأنأخريًامحاية الطفلوجلنةاإلنسان

متريرهمتمث.اجلنسيةخلصاءاالعقوبةاستخدامبينهاومن،األطفالعلىاجلنسيةاجلنسي

اللوائح احلكومية بدال والشعىبالنوابجملسعليهووافقويدودوجوكوالرئيسقبلمن

٢٠١٦.٦٣مايو٢٥يفقانوً ليصبحمن القوانني

حتتاج،األطفالعلىاجلنسيالعنفومنعاجلاينعلىرادعثريتوفريأجلمن

دةإىلاحلكومة ،احلياةمدىوالسجناإلعدامعقوبةشكليفاألساسيةاخلصاءز

توكذلك من،ذلكإىلإلضافة.اجلاينهويةعناإلعالنشكليفإضافيةعقو

،الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالشكليفإلجراءاتتتعلقأحكامإضافةالضروري

حتتاج،االعتباراتهذهعلىبناءً .التأهيلوإعادةاإللكرتونيةالكشفأجهزةوتركيب

kebiri-perppu-panjang-https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan٦٣

diakses pada tanggal 20 maret 2020 pukul 20.43 wib



٤٧

الثاينلتعديليتعلقفيماالقانونمنبدالً الفورعلىحكوميةالئحةسنإىلاحلكومة

٦٤.محاية الطفلبشأن٢٠٠٢لعام٢٣رقم للقانون

يومقانوً ليصبحالقواننياللوائح احلكومية بدال من هذامتريرمت،رحلتهايف

،(DPR)جملس نواب الشعبللجنةالثامنالعملاجتماعيف٢٠١٦يوليو٢١اخلميس

اللوائح مناقشةعلىللجنة جملس نواب الشعب الثامنةاللجنةيفالفصائلمجيعوافقت

اللوائح سماملعروفأو،محاية الطفلبشأن١/٢٠١٦رقماحلكومية بدال من القوانني

.٢٠١٦يوليو٢٥اإلثننييومعقدهاملقرراجلنسيةخلصاءاال.احلكومية بدال من القوانني

االجتماعيفأعمقبشكلبريبومناقشةعلىعشرةأصلمنفصائلمثانيةوافقت

اللوائح إصدارلكامليؤيدان،PPPوPDIP،آخرانفصيالنهناك.املقبل

يفالواردةاجلوانبمنالعديداستجوابمت،االجتماعخالل.احلكومية بدال من القوانني

إعادةوتقنية،اجلنسيةخلصاءاالعقوبةمنفذبينهممن.اللوائح احلكومية بدال من القوانني

ت،اجلنسيالعنفمرتكبهيل ٦٥.رادًعاثريًاستوفراليتاإلضافيةوالعقو

مجهوريةيفالفصائلعناصرمجيعقبلمناتفاقوجودعدمإىلذلكويرجع

رهااليتاألسئلةبشأناحلكومةتفسرييفالوضوحوغيابالدميقراطيةالكونغو جملسأ

الربملانأقر،٢٠١٦أكتوبر١٢يف،أخريًا٦٦.بريبواجلنسيةاخلصاءخبصوصالشعيبالنواب

٦٤ Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.
65https://nasional.tempo.co/read/789588/setuju-bahas-perppu-kebiri-jadi-undang-undang/full&
view=ok diakses pada 20 maret 2020 pukul 20.43 wib
66https://nasional.kompas.com/read/2016/08/24/10481741/pengesahan.perppu.kebiri.jadi.uu.dituna
.DPR.gunakan.asas.kehati-hatian diakses pada tanggal 20 maret2020pukul 20.43 wib



٤٨

إىلهذابدال من القواننياللوائح احلكومية متريرأجلمن.محاية الطفلقانوناإلندونيسي

فصيل٢فصائل٦مبوافقةاحملاكمةوعلقت.الدميقراطيةالكونغومجهوريةيصوت،قانون

للجنة جملس وافق،الضغطعمليةاجتيازبعد.التصويتعنممتنعواحدوجزء.اختلفوا

مع٢٠١٦لعام١رقماللوائح احلكومية بدال من القواننيمتريرعلىأخريًانواب الشعب 

محاية بشأن٢٠٠٢لعام٢٣رقم محاية الطفللقانونالثانيةاملراجعةسيكونأنهمالحظة

٦٧.الطفل

اجلنسيةخلصاءاالتنفيذ.٤

تقناةقطع،أوالً .طرقبثالثاجلنسيةخلصاءااليتم،الرجاليف املنويةاحليوا

إزالة،نًيا.احلملمنعمصطلحاتيفاملنويةالقناةبقطعيُعرفماوهوالقضيبجتاه

تاملنتجةاألعضاءإزالةأو الصفنكيسأكياسيفاملوجودة)اخلصيتني(املنويةللحيوا

حقنأوحقن،لثًا.اخلصيةاستئصالسمهذايُعرف.الذكريالتناسليالعضوحتت

تاملنتجةاألعضاءوظيفةتقتلكيميائيةمواد يُعرف.نفسها)اخلصيتني(املنويةللحيوا

أجلمناليومشائعبشكلالطريقةهذهاستخداممتلقد.ةالكيمياويةلطريقةهذا

خلصاءاالومها،اجلنسيةخلصاءاالقواننيمننوعانحالًيايوجد.اجلرميةعلىالقضاء

67 http://www.koalisiperempuan.or.id/2016/10/12/pengesahan-perppu-no-1-tahun-2016-tentang
2020 perlindungan-anak-dipaksakan-dan-minim-perlindungan/diakses pada tanggal 20 maret 2020
pukul 20.43 wib



٤٩

ئياجلنسية إزالة(عمليةأكثراجلسدياجلنسيةخلصاءاالأنهوالفرق.الكيمياويةو الفيز

٦٨،)اخلصيتني

اجلنسيةخلصاءواالاجلراحياجلنسيةخلصاءاالمنكالأنأعالهالشرحمن

ممارساتمنكل.)التستوستريون(للشخصاجلنسيالدافعتقليلعلىيعمالنالكيمياوية

رهلاهذهاجلنسيةخلصاءاال الوقتيف.املدانالشخصصحةعلى)سلبية(سلبيةآ

تالبلدانمنالعديدنفذت،احلايل اجلناةعلىالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقو

.جنسيةجرائمرتكاباملدانني

دولعدةيفاجلنسيةخلصاءاالتطبيقبنيمقارنة.٥

اجلنوبيةكور.١

٢٠١١عاميفالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقوبةتطبقدولةأولالدولةهذهأصبحت

.يوليويفالبلدهذايفواللوائحالقواننيتشكيليف

اإلجنليزية.٢

٢٥إعطاءمتحيث،الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقوبةاملتحدةاململكةنفذت

العامليةاحلرببعدالالئحةتنفيذمت.٢٠١٤عاميفكيميائيةحقًناطواعيةسجيًنا

تزالالاليتوالرجالالرجالبنياجلنسيةاملثليةهيالبلدهذايفاألوىلاحلالة.الثانية

٦٨ Politik Hukum Pemidanaan Kastrasi : Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal IUS Vol.V No. 3
Desember 2017 : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 386



٥٠

الشذوذيعتربونالبلدهذايفوالناسمنتشرةواحلالة.البلدهذاحكومةقبلمنممنوعة

.مرضا

ت.٣ االمريكيةاملتحدةالوال

تبنيمن وأورجيونوفلوريداكاليفورنياوهي،الواليةهذهيفاملوجودةالتسعالوال

.جنسيةجرائمارتكبواالذيناجلناةاجلنسيةاخلصاءفرضتاليتوواشنطنوتكساس

اجلرميةعلىينطبقالذيالقاضيقرارإىلالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالفعليستند

األمريكيةوالدواءالغذاءإدارةقبلمنالعقارعلىاملوافقةتتممل،الطعنمت.األوىل

٦٩.اجلنسيةاجلرائمعالجيفالستخدامه

روسيا.٤

األطفالعلىاجلنسيالعنفملرتكيبالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالالدولةتطبق

.روسيايففقطمتريرهامتاجلنسيةخلصاءاالعقوبةتنظماليتوالقوانني

األرجنتني.٥

ت٢٠١٠يففقطمندوزامقاطعةنفذت متريرهمت.الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقو

علىجنسًياعنًفايرتكبمنكليُعاقبحبيث.املقاطعةحكومةقبلمنمبرسوم

الكيمياويةاجلنسيةخلصاءالاألطفال

٦٩ Supriyadi widodo eddyono dkk, Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis Atas Rencana
Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia, h.11



٥١

أوسرتليا.٦

تمنقليلعدديففقطأسرتاليايفالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالتطبيقيتم ،الوال

.وفيكتوروكوينزالندالغربيةأسرتالياوهي

أملانية.٧

تسمىكانتواليتالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالممارسةأملانيانفذت،١٩٦٠عاميف

.العقابوليسالعالج

فرنسا.٨

.خمصيأوطويلةلفرتةسجنواسواء،هلماخلصاءاختياراجلنسيةاجلرائمملرتكيبميكن

.كيميائيااجلنسيةخلصاءااليتم

إندونيسيا.٩

قانون،ويدودوجوكو،إندونيسيامجهوريةرئيسأصدر،٢٠١٦مايو٢٥يف

يفتعديلهمتوالذي،محاية الطفلبشأن٢٠٠٢لعام٢٣رقم للقانونالثاينالتعديل

٨٢و٨١املادتني

تاملدرجةالبلدانمجيعنفذت،أعالهالواردةاملعلوماتمن خلصاءاالعقو

ااجلراحيةاخلصاءتستخدمتعدمل.جنسيةجبرائمللمداننيالكيمياويةاجلنسية تعدملأل

حالًياالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقوبةُتستخدم.احلاالتمنالنوعذاصلةذات

أعالهاملذكورةالبلدانمعظمأقرت.األطفالعلىوخاصة،اجلنسيةاجلرائمملرتكيبكعقوبة

ت الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعمليات.قوانينهايفالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقو



٥٢

Medroxyprogesterone acatateمناحلقن/العقاقريستخدام (MPA),cyproterone

acetate (CPA)اجلنسيةالرغبةيفكتخفيض.

رمملعاقبةخمرجاً سيكونطبيةحقنةوكأنهالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالوحقن ا

قبلمنإدانتهبعداجلرميةمرتكبإلعداماملميتاحلقنسائلاكتشافبعد،مستقبالً 

هذهتعترب.األطفالعلىاجلنسيالعنفمرتكيبملعاقبةسائلةحقنةهناكواآلن.احملكمة

رمنيمعاقبةيفخمرجمبثابةالطبيةالنتائج للدستورخمالففهوكعقوبةتطبيقهمتإذاألنه.ا

تمعاعتمدهااليتوالعقاباهلمجيةمنعناصرعلىحتتويتعترباخلصاءهذهألن ا

.البدائي

بعالجوأمرتلألطفالاجلنسيةاجلاىن اجلنسيأخطر إىلطلبتقدمياحملكمةقررت

البحثنتائجأنتبنيألنه،للغايةصارمةالعالجهذاتقدميمتطلبات.اجلنسيةخلصاءاال

رًاوجدتقدالطيب ،واهلجرة،اإلدمان/اإلدمانيفالتسبب:ذلكيفمباجانبيةآ

رهذهأنمنالرغمعلى.السكريمرضيسببأنوميكن،والصداع تزالالاجلانبيةاآل

تمعيتفق،املناقشةقيد رأنعلىهناكالطيبا .احلقنإيقافمتإذاستظهراجلانبيةاآل

انتقاداتتلقتقداجلنسيةخلصاءاالتنفيذيفالدولةسياسةفإن،ذلكومع

اليفالعاملنيمنفقطليس،هائلة وعلماءالقانونينياخلرباءمنأيًضاولكنالطيبا

نقال.اجلرمية لعالجاجلنسيةخلصاءاالارتباطمنالرغمعلىإنهأيواجامعةمنكويلرا

لهالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالفإن،لهووفًقا.عقابمبثابةيعتربهزالمااجلاينأنإال،



٥٣

يتعلقفيماأيًضاولكناملاديالقانونحيثمنفقطليس،القانونيةالقضامنالعديد

اجلرائميثريماناإلجرامعلماءنظربوجهةأيًضايستشهد،أكادميًيا.اإلجرائيلقانون

جيبمافإن،لذلك."اجلنسيةالرغبة"عاملوليس"والعنفالقوة"عاملهواجلنسية

٧٠.اجلنسيةالرغبةوراءالدافعوليسللعنفالدافعهوتقليله

العالجهياألطفالمعاجلنسيةاجلرائمملرتكيبإعطاؤهاينبغيخطوةأنسبإن

النفسيالعالجسيساعد.اجلنسيةخلصاءلالكيميائيةحقنشكلعلىالعالجوليس

وليس"نفسيةمشكلة"يسميهماهواجلاينيواجههماألنجنسًيااملعتدينلألطفالكثريًا

علىاالعتمادعلىالتأثريمنسيقلل"النفسيالعالج"بـالقيامخاللمن."طبيةمشكلة"

رعلىوسيقضياملخدرات ٧١.الكيمياويةاجلنسيةخلصاءلالالسلبيةاآل

تعلىبناءً أثريتاليتاملشاكلأناملؤلفوناستنتج،احلالةهذهيف واآلراءالنظر

،اجلنسيةجلرائميتعلقفيماتنشأاليتاملشاكلجانبإىلأنههياملخربونقدمهااليت

.اجلنائيةاملسائليفخاصة،حتدثاليتاملشكالتمعللتعاملعقوبةإىلحاجةهناك

اشرتاطبشأن٢٠١٦لعام١٧رقمالقانونيفعليهاواملنصوصاحلكومةتشكيلمت،وهكذا

٢٣رقم للقانونالثاينالتعديلبشأن٢٠١٦لعام١رقمالقانونمنبدالً احلكوميةاللوائح

تجنسيةجرائميرتكبمنكليُعاقبحيث،محاية الطفلبشأن٢٠٠٢لعام العقو

.معينةزمنيةفرتةخاللالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالمعاقبةأيًضاوميكنتنظيمهامتاليت

٧٠ Ryan Cauley, Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment? Balls are in Your
Court, Iowa Legislature Summer, 2014, The Journal of Gender Race and Justice. hlm. 504
71 Ryan Cauley, Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment? Balls are in Your
Court, Iowa Legislature Summer, 2014, The Journal of Gender Race and Justice. hlm. 507



٥٤

نظرة عامة على حقوق اإلنسان.ج

بشأن حقوق اإلنسان١٩٩٩لسنة ٣٩.رقمحقوق اإلنسان يف القانون .١

بشأن حقوق اإلنسان١٩٩٩لسنة ٣٩القانون رقم. ورد يف القانون

حقوق اإلنسان هي جمموعة من احلقوق املتأصلة يف طبيعة ووجود "أن ١املادة

ا ، وحتميها .اإلنسان ككائن هللا تعاىل وهي هدية جيب احرتامها والتمسك 

لذلك ،"كرامة اإلنسان حفظواحلكومة وكل شخص لشرف و الدولة والقانون 

هي حقوق متأصلة يف البشر وهي طبيعية ميكن أن نستنتج أن حقوق اإلنسان

.وأساسية جيب احرتامها ومحايتها ومحايتها من قبل كل فرد أو جمتمع أو دولة

لتايل ، فإن جوهر احرتام و  حقوق اإلنسان هو احلفاظ على حفظو

ود البشري ككل من خالل املوازنة بني األفعال ، أي التوازن بني سالمة الوج

اجلهود املبذولة .احلقوق وااللتزامات ، والتوازن بني املصاحل الفردية واملصاحل العامة

الحرتام حقوق اإلنسان ومحايتها ودعمها هي التزامات ومسؤوليات مشرتكة بني 

.الدولةو)املدنيني والعسكرينياملسؤولني احلكوميني (األفراد واحلكومة 

اللتزامــات الــيت  حلقــوق ، ال ميكــن فصــله عــن الوفــاء  يف الوفــاء واملطالبــة 

ـــا ملثـــل ، يف تلبيـــة املصـــاحل الفرديـــة ، ال جيـــوز اإلضـــرار مبصـــاحل .جيـــب القيـــام  و

ان لـذلك ، جيـب أن يتبـع الوفـاء حبقـوق اإلنسـ.)املصلحة العامـة(العديد من الناس 

املســــــــؤولية (TAMو)االلتــــــــزام اإلنســــــــاين(KAMهــــــــا واحرتامهــــــــا الوفــــــــاءومحايت

لـذلك ميكـن أن نسـتنتج .يف احلياة الشخصية واالجتماعية وحياة الدولـة)اإلنسانية
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زر وتــــوازن إذا  . أن جــــوهر حقــــوق اإلنســــان هــــو التكامــــل بــــني والــــذي حيــــدث يف 

يف ترتيــــب العالقــــات املرتبطــــة بكــــل فــــرد ، ســــواءالعناصــــر األساســــية الثالثةكانــــت 

الشخصية واالجتماعية والوطنية والوطنية والعاملية ، ال تعمل بشكل متـوازن ، فمـن 

ا ستسبب الفوضى ، املؤكد أ

كيـد أحكــام املــادة  ت ١الفقـرة ١إن  مــن ، حيصــل علـى اعــرتاف وضــما

ت األساســــية لإلنســــان  مــــن مجهوريــــة إندونيســــيا يف دعــــم حقــــوق اإلنســــان واحلــــر

ـــا متأصـــلة يف جوهرهـــا وال ميكـــن فصـــلها عـــن البشـــر ، والـــيت جيـــب  عتبارهـــا حقوًق

دة الكرامـــة الكرامـــة اإلنســـانية والرفـــاه والســـعادة .احرتامهـــا وإنفاذهـــا مـــن أجـــل ز

)٢املادة(والعدالة 

من أجل النهـوض حبقـوق اإلنسـان يف إندونيسـيا وهـو أمـر متسـامح للغايـة 

ولويــــة لقــــيم حقــــوق اإلنســــان املتحضــــرة ، جيــــب أن احــــرتام اإلنســــانيةاليت تعطــــي األ

لعدالـة واحلضـارة ويف هـذا السـياق .تتوافق مع املبدأ الثالـث لإلنسـانية الـذي يتسـم 

كيد أحكـام حقـوق اإلنسـان هـذه األسـاس لفهـم  وإعمـال حقـوق حفـظ، يصبح 

األطفال اإلندونيسيني علـى كيفيـة حصـوهلمحفظال تقتصر األطفال اإلندونيسيني

علــــى حقــــوقهم بشــــكل صــــحيح ، حــــىت يتمكنــــوا مــــن النمــــو والتطــــور علــــى النحــــو 

.األمثل

ً مــن التهديـــدات الــيت تتعـــرض هلــا حقـــوق األطفـــال  كمــا أنـــه حيمــي أحيـــا

والـــــيت تـــــدخل فعلًيـــــا مـــــن فضـــــاءات حقـــــوق األطفـــــال ، علـــــى ســـــبيل املثـــــال حريـــــة 
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ن خــالل وســائل املعلومــات ، والــيت ميكــن لألطفــال الوصــول إليهــا بســهولة مــؤخرًا مــ

.اإلعالم املختلفة ، وخاصة عرب اإلنرتنت

ـــق الوفـــاء حبقـــوق الطفـــل ، ويف نفـــس الوقـــت القـــدرة  ـــة حتقي ملثـــل ، كيفي و

يف النهايـة ، ميكـن أن يبعـد .لألطفـال مـن املخـاطر الكامنـة فـيهمفـظعلى توفري احل

مـو األطفال عن خطر احلرمان مـن حقـوق األطفـال ، حـىت يـتمكن األطفـال مـن الن

أكثــر حتديــًدا وأمهيــة يف محايــة الطفــلوهــذا مــا جيعــل .والتطــور علــى النحــو األمثــل

.سياق حقوق اإلنسان

األطفـال الـذين مل حفـظحقوق اإلنسـان حفظعلى وجه التحديد ، تعين 

له للعنف اجلنسي أو كانوا ضحا حقـوق اإلنسـان حفـظيف إطار .يكونوا ضحا

للعنـف اجلنسـي ، ميكـن محايتهـا مـن خـالل تـوفري  لألطفال الـذين مل يكونـوا ضـحا

التثقيـــــف اجلنســـــي مـــــن خـــــالل املؤسســـــات التعليميـــــة والعائليـــــة ، وحجـــــب املواقـــــع 

ـــة تصـــاريح مقـــاهي اإلنرتنـــت للوصـــول إىل املواقـــع  حيـــة علـــى اإلنرتنـــت ، ومراقب اإل

ت حيــة ، ومراقبــة املشــرو حفــظجبــد ، ابتعــد عــن االخــتالط ، بينمــا ميكــن .اإل

من خالل محايتهم يف منزل آمن  للحصـول )ملجـأ(األطفال الذين أصبحوا ضحا

مـــن اجلـــاين )تعـــويض(علـــى املشـــورة لتخفيـــف الصـــدمة واحلصـــول علـــى تعـــويض 

.واحلكومة
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تعريف حقوق اإلنسان.٢

حقأبسطهواحلقوهذاالفرديفمتأصلةحقوقهي(HAM)اإلنسانحقوق

اإلنسانوحقوقاإلنسانحقوق.مستقلبشكلوالعيشالوقوفيففردلكل

حبقوقاإلنسانُوِلد،األرضعلىوالدتهمنذ.بينهماالفصليصعبكلمتان

جيادلكما.حرةخملوقاتالبشراألساسيف.حياتهمنيتجزأالجزءطبيعية

مالبشرسيطور،روسوجاكاسجان جويفاإلنسانيةلقيمويشعرونإمكا

مردالبشرميلكهاحقوقهياإلنسانحقوق٧٢.الطبيعيةاحلريةمن ال.بشرأ

هُمنحألنهالبشرياجلنسميتلكه تمعمنإ ،الوضعيالقانونأساسعلىأوا

.كإنسانكرامتهبسببفقطولكن

وجنسخمتلفبلونيولدشخصكلأنمنالرغمعلى،املعىنذا

الطبيعةهيهذه.احلقوقذهيتمتعيزالالأنهإال،خمتلفةوجنسيةوثقافةولغة

اعنالنظربصرف.احلقوقهلذهالعاملية أيًضاهياحلقوقهذهفإن،عامليةكو

تعرضاليتاملعاملةسوءمدىعنالنظربغضأنهيعينهذا.للتصرفقابلةغري

يتوقففلن،ماشخصمعاملةقسوةمدىعنالنظربغضأوماشخصهلا

ً كونهعن هذه،آخرمبعىن.احلقوقذهيتمتعيزالالذلكوبسببإنسا

٧٣كإنسانبهمرتبطةاحلقوق

٧٢ Sri Rahayu Wilujeng,“Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek History dan Yurudis” Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 13 Juni 2013 hlm 2
٧٣ Rhona K.M. Smith,Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta:Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) 2008) 11
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طبيعيةكحقوقاإلنسانحقوق.٣

احلقوقنظريةمنسابقاً ذكركمااإلنسانحقوقفكرةأصليت

نظريةمنللحقوقالطبيعيةالنظريةتنشأ.)الطبيعيةاحلقوقنظرية(الطبيعية

ملكانتإصالحيةحركةظهرت،السلطةعلىتطورهايف.الطبيعيالقانون

نيةالثقافةإىلالعودةيف اإلصالححركةاستمرت.األفرادحترتماليتوالرومانيةاليو

أكدالذيوغروتيوساألكويينتوماقادهالذيالطبيعيالقانونتدفقخاللمن

خيضعاملكانةعنالنظربغضاجلميعلكن،هللاحيددهاحلياةيفشخصكلأن

ولكن،اإلهليةلقواعدمقيدةفقطليستامللكسلطةأنيعينهذا.هللالسلطة

طبيعيةحقوقًالديهمأنأي،الدولةعنمنفصلةفرديةويةيتمتعونالبشركل

٧٤.مستقلكائنهوفردكلأنعلىتنص

:أن،الطبيعيالقانوندعاةأحد،لوكجونيرى،أخرىحيةمن

ملكهمهياليتوامللكيةواحلريةاحلياةيفاملتأصلةحلقوقيتمتعوناألفرادمجيع

استخدامتسليميتم،اجتماعيعقدخاللمن.تلغيهاأنللدولةميكنوال

االجتماعيالعقداحلاكمخالفإذا،احلاكمإىلللتصرفالقابلةغريحقوقهم

احرتامعلىقادرحباكماستبدالهللناسميكن،الفرديةالطبيعيةاحلقوقنتهاك

.احلقوقهذه

الطبيعيالقانونآراءإىلتستنداليتاإلنسانحقوقفكرةحتديمت

٧٤ Rhona K Smith et al, Hukum HAM, Pusham UII, Yogyakarta, 2009, 12.
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النفعيالفيلسوف،بينثامجرياميقبلمنعشرالتاسعالقرنيفخطريبشكل

الالطبيعيةاحلقوقأنهوالطبيعيةاحلقوقلنظريةاألساسيبنثامنقد.إجنلرتامن

وظيفةمن،للقانونالطبيعيالطفلهوبنثامحق.منهاوالتحققكيدهاميكن

:هواإلنسانحقوقجوهر.امليالدحقوققانون

حقوقإىلوتشريبطبيعتهاعامليةاإلنسانحقوقأنحنييف.أ

اجلنسيةأوالعرقأوالدينأوالعرقأواللونيفمتييزدوناإلنسان

مملوكةاحلقوقهذه؛إلغاؤهاميكنوالآخراجتماعيوضعأيأو

مفقطلألفراد موليسبشرأل .مابلديفمواطنونأل

.الدميقراطيةالشرعيةحدوديفاإلنسانحلقوقالفعالةفظاحلتكمن.ب

مبوجبإالإلغاؤهاأواإلنسانحقوقإعمالحدودوضعميكنال.ج

حفظجيبأنهيعينمما،القانونسيادةمفهوممنكجزءالقانون

.القانونمبوجباحلقوق

عندالدستوريةالقانونيةللمتطلباتالمتثالملزمةاحلكومات.د

.الفرديةاحلقوقتقليصأوحرمان

أالوجيب،للقانونوفًقاالتصرفاحلكومةمنأيًضااملفهومهذايتطلب

.متييزيةأوتعسفيةأوقمعيةاحلكومةتصرفاتإليهاتستنداليتالقواننيتكون

لتايل اليتاحلدودعلىإالتقتصرالإنسانلكلالطبيعيةاحلقوقممارسةفإنو
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تمعألعضاءاحلقوقنفسممارسةتضمن .اآلخرينا

إندونيسيايفوالتنميةاإلنسانحقوقاالعتبارريخ.٤

رؤيتهاميكنتقلباتإندونيسيايفاإلنسانحقوقجماليفالتفكريتطورشهد

.اآلنوحىت١٩٠٨عاممنبدًءا،اإلندونيسيللتاريخالدورياجلدولخاللمنبوضوح

ولكن،الفرديةاإلنسانحلقوقمفهومجمردليساإلنسانحقوقمفهوم،األساسيف

.املصاحبةاإلنسانيةااللتزاماتمنأيضا

٧٥:التايلالنحوعلىإندونيسيايفاإلنسانحقوقتطورفرتةوصفيتم

١٩٤٥-١٩٠٨الفرتة.١

١٩٥٠-١٩٤٥الفرتة.٢
١٩٥٩-١٩٥٠الفرتة.٣

١٩٦٦-١٩٥٩الفرتة.٤

١٩٩٨-١٩٦٦الفرتة.٥

احلاضرالوقتإىل٦.١٩٩٨

١٩٠٨- ١٩٤٥الفرتة.١

،اإلندونيسيالشعبقبلمناحلقوقيالتفكريمبفهوماالعرتافمتلقد

وعيهناككانالذيالعاموهو،١٩٠٨عامأوتوموبوديوالدةمنذخاصة

75 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di
Indonesia, (Bandung, Alumni, 2001) 63
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تخاللمنقوميةدولةتكوينمهية حقوقمفهومإنجملةيفخمتلفةكتا

منخاليةمستقلةكدولةاحلقمبعىن،احلريةيفاحلقمفهومهوظهرالذياإلنسان

حقوقمناقشةأيًضاتتم،ذلكومع.)املصريتقريرحقوق(املصريتقرير

اليفاإلنسان أشكالهجبميعللتمييزالتعرضعدميفاحلقمثل،املدينا

يفاملشاركةيفاحلقمفهومحىت.واآلراءاألفكارعنالتعبرييفواحلق

.أوتوموبوديطرحهقداحلكومة

العديدظهورمعذلكبعدإندونيسيايفاإلنسانحقوقتطورمنا

اإلندونيسيةالرابطةكانتبينماأساسيبشكل،احلركيةاملنظماتمن

فكرةعززت،التاليةالسنواتيف.املصريتقريريفاحلقأجلمنتناضل

حقوقأنفكرة،حتاعنهاعرباليت،اإلندونيسيةلألمةاحلقيقيةالدميقراطية

.اإلندونيسيةاألمةعلىجديدةوليستمعروفةاإلنسان

ً اإلنسانحقوقجماليفالتفكريتطورشهد كانعندمامهمةأوقا

نسوبوموجيادلBPUPKIقبلمنالدستورمشروعحولنقاشهناك

وجهاً املواطننيتضعوفرديةليرباليةتفكريطريقةمنتنبعاإلنسانحقوق

معيتوافقالاإلنسانحقوقفهمفإن،ذلكوبسبب،الدولةمعلوجه

اإلندونيسينيفإن،لسوبومووفًقا."اإلندونيسيةلألمةالتكامليةالفكرة"
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لتايلبلدهممعمتحدون .الدولةمناألفرادحفظيفللرغبةمعىنالو

سوكارنوجادل١٩٤٥يوليومنتصفيفالظهورإىلاجلدلهذاعاد

العدالةتكنملاإلندونيسيةاألمةأجلمنعنهاالدفاعمتاليتالعدالةن

لتايل،االجتماعيةالعدالةولكن،الفردية اإلنسانحلقوقمكانالو

حتادمحمحذر،أخرىحيةمن.الدستوريفللمواطننياألساسيةواحلقوق

لتايلقوةدولةتصبحأنميكنالدولةأنمنمينيودمحم ضمانجيبو

عامدستورمن28املادةإىلالتوصلمت،أخريًا.للمواطننياألساسيةاحلقوق

تكوينيفاحلقمثلاألساسيةالدميقراطيةاحلقوقتنظيممتحيث،١٩٤٥

.اآلراءعنوالتعبريوالتجمعاجلمعيات

١٩٥٠-١٩٤٥فرتة.٢

 ً خالل هذا .بعد انفصال إندونيسيا عن هولندا واستقالهلا قانو

ضلت إندونيسيا من  أجل حقوق اإلنسان ، واليت تعاملت مع الوقت ، 

االستقالل ورتبت للتعبري والتعبري عن اآلراء يف األماكن العامة .قضا

١٩٥٩- ١٩٥٠الفرتة.٣

،العمريفنسبًياقصريًاكانRISأنمنالرغمعلى

متعددالنظامأنإال،١٩٥٠أغسطس١٧إىل١٩٤٩ديسمرب٢٧من
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دستورمناألوىلالفرتةخاللإطالقهمتالذيالربملايناحلكمونظاماألحزاب

السياسيالنظامطورااللذانالنظاماناستمر.مستمراً يزالال،١٩٤٥عام

اإىلإندونيسياعودةبعدالربملاينأوالليربايلالدميقراطي معموحدةدولةكو

يفحىت.١٩٥٩يوليو١٩٥٠أغسطس١٧الفرتةيف١٩٥٠دستورسن

للغايةمقبوًال الليرباليةالدميقراطيةروحأصبحالذياحلريةجوكانالفرتةهذه

يفاإلنسانحقوقوتفعيلفكرمنكالأنيقاليكونأنميكنلذلك،

:٧٦ألن،سريًعاتقدًماشهدالفرتةهذه

املختلفةاأليديولوجياتذاتالسياسيةاألحزابعددتزايد.١

؛التوايلعلى

.حبريتهاحقاتتمتعالدميقراطيةركائزكإحدىالصحافةحرية.٢

تجتري.٣ منجويفللدميقراطيةأخرىكدعامةالعامةاالنتخا

.والدميقراطيةوالعدالةاحلرية

الشعبلسيادةكتمثيلالشعبنوابجملسأوالربملانيُظهر.٤

أوالرقابةممارسةخاللمنللشعبكممثلنيوطبقتهمأدائهم

.اإلشراف

76 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di
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١٩٦٦-١٩٥٩فرتة.٤

،التنفيذحيز١٩٤٥عامدستوردخلعندماالثانيةالفرتةبدخول

سياملرسومصدورمنذأي الرئيسأفكارظهرت،١٩٥٩يوليو٥يفالر

السائدالسياسيالنظاممناملوجهةالدميقراطيةبشأنمفاهيمهأوسوكارنو

،اإلنسانحقوقمنظورمن.الرئيسسيطرة/سيطرةحتتكانالذي

املوجهالدميقراطيالسياسيالنظاميوفرال،والسياسيةاملدنيةاحلقوقوخاصة

.كتابًياوالتعبريوالتجمعاجلمعياتتكوينحريةوجودمعيتسامحأواملرونة

قيودأولقيوداإلنسانحقوقفكرةختضع،املوجهةالدميقراطيةرعايةحتت

عكسياً يتناسبكشيءانتكاسةهلايكونحبيث،السلطةقبلمنصارمة

.الربملانيةالدميقراطيةأثناءالوضعمع

١٩٩٨- ١٩٦٦الفرتة.٥

وضعأعقبهوالذي،١٩٦٦سبتمرب٣٠يفG30S / PKIمتردأعاد

أصدر.الوطنيةاحلياةمنمظلمةفرتةلتجربةإندونيسياعودة،فوضوي

لتأمنيلسوهارتوالقانويناألساسمبثابةكانالذيسوكارنوالرئيس

تمعيواجه.إندونيسيا حقوقحفظفيهايتمالوظروفحالةاإلندونيسيا

بشكل.اإلنسانحقوقيفاحلاكمةالنخبةتفكريإىلذلكويرجع.اإلنسان

الوقتويف.غريبمنتجاإلنسانحقوقأنبفكرةالعصرهذامتيز،عام

حبيث"التنمية"شعارستخداماالقتصاديةالتنميةإندونيسياحتفز،نفسه



٦٥

أمامعقباتمبثابةاإلنسانحقوقحفظو لتعزيزاملبذولةاجلهودمجيعتُعترب

الفرتةهذهخاللالصادرةاملختلفةالقانونيةاملنتجاتيفهذاينعكس.التنمية

حفظو احرتامعدمحالةوصلت.عامبشكلاإلنسانحقوقتقيدواليت،

.كرئيسسوهارتوبسقوطمتيزت١٩٩٨عاميفنقطةإىلاإلنسانحقوق

احلاضرالوقتإىل٦.١٩٩٨

انتهاكاتممارسةنوعيأيًضاهناككان،اإلصالحعصريف

احلاكمنيالفاعلنيعاملبسببفقطتكنملحدثتاليتاإلنسانحقوق

حلقوقانتهاكاتحبدوثمسحواأواإلنسانحلقوقانتهاكاتارتكبواالذين

يتموملاجلميعمنمرأىعلىاإلنسانحقوقانتهاكاتحتدث.اإلنسان

األدواتألنالقانون.احلاضرالوقتإىل١٩٩٨منالفرتةيفمطلًقاحلها

.مرتكبيهاومقاضاةاإلنسانحقوقانتهاكاتملنعكافيةغرينفسهاالقانونية

تضمنأنمنأكربللدولةالسلطةإعطاءفإن،الدستورياملستوىعلىحىت

أحدفإن،لذلك.الدولةواجبهياليتاإلنسانحقوقحفظضمان

يكنملتعديلهقبل١٩٤٥عامدستورأنهو١٩٤٥عامدستورتعديلأسباب

٧٧.اإلنسانحقوقواحرتامدميقراطيجمتمعلتحقيقكافيةأحكامعلىحيتوي

التعديليف١٩٤٥عامدستوريفاإلنسانحقوقصياغةإدراججتلى

منالعديدالتعديلنتائجوأضافت.١٩٩٩عاميف١٩٤٥عاملدستورالثاين

77 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi
HTN FHUI, 2003), hal. 21-30
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دستوركانإذا.التفصيلمنمبزيداإلنسانحقوقحفظلضماناألحكام

واحلقوقاإلنسانحقوقتنظمفقطأحكام٧علىحيتوي١٩٤٥عام

بدًءانقطة٣٧يتضمن١٩٤٥عامدستورتعديلفإن،للمواطننيالدستورية

الصيغةمنأساًسااملوادهذهجوهريت.ء٢٨املادةإىلأ٢٨املادةمن

والقانوناإلنسانحقوقبشأن١٩٩٨/ XVII / MPRرقماملرسوميفالواردة

دستورإىلالنظرجيب،لذلك.اإلنسانحقوقبشأن١٩٩٩لسنة٣٩رقم

بشأن1999لسنة39رقموالقانونMPR / 1998 / 17ورقم١٩٤٥عام

.التارخييةاملفاهيممنمتصلةسلسلةيفاإلنسانحقوق

اإلنسانحقوقيفاخلرباءرأي.٥

اليتاإلنسانحقوق،Koentjoro Poerbapranotoللربوفيسوروفًقا

حبيث٧٨.مقدسةتكونحىتعنهايفصلواأنللبشرميكنوالالطبيعةمتلكها

تولدهللامنهبةاإلنسانميتلكهااليتاألساسيةاحلقوقمناإلنسانحقوقتكون

١٩٩٩لسنة٣٩رقمالقانونيفأيضاموضحاإلنسانحقوقمفهوم.الوالدةمنذ

هياإلنسانحقوق"علىحتتوياليت١الفقرة١املادةيفاإلنسانحقوقبشأن

حتميهااألسمهللانأكاإلنسانووجودطبيعةيفاملتأصلةاحلقوقمنجمموعة

78 Rozali Abdullah, Syamsir. Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia.
(Jakarta : Ghalian Indonesia,2002) 58
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٧٩."اإلنسانكرامةحفظو لشرفواجلميعواحلكومةالقانونسيادة

خلصاءلالأهدافًاالبشرأصبحإذاترفضحقوق االنسان أنالواضحمن

بتعبري.اإلنسانحقوقحولاملتحدةلألممالعامالبيانعلىمبينهذا.اجلنسية

عنالصادراإلنسانحلقوقالعاماإلعالنمن٥املادةيفنرىأنميكننا،أدق

بقسوةمعاملتهأوشخصأيتعذيبجيوزال"أنهعلىتنصواليتاملتحدةاألمم

٨٠."كرامتهإهانةأوإنساينغريبشكلمعاقبتهأومعاملتهأو

اخلصاءفكرةأنالويلسواإلنسانوحقوقالقانونوزيرةصرحت

ذلكيفمبا،األطفالعلىاجلنسيةاجلرائممشكلةحللأثريتقداإلضافية

املاضيمثلليساقرتاحهامتاليتاجلنسيةخلصاءواالاملنعلتنفيذاملبذولةاجلهود

.اإلنسانحقوقتنتهكالحىت

أسبابعدةأساسعلىاإلنسانحقوقمنظماتمنالرفضجاءكما

اجلنائيالقانوننظاميفمربرةغرياجلنسيةخلصاءاالعقوبةإن،أوالً :وهي،

كلتا.اإلندونيسيالقانوينالنظاماعتمدهالذياخلصاءمنالغرضأوالوطين

عليهاملنصوصالنحوعلى،اإلنسانحقوقتنتهكاناجلنسيةخلصاءاالاجلمليت

يفمبا،الوطينقانوننايفعليهاالتصديقمتاليتاملختلفةالدوليةاالتفاقياتيف

الدويلالعهد/املدنيةاحلقوقاتفاقية(والسياسيةاملدنيةاحلقوقاتفاقيةذلك

79 www.komisiyudisial.go.id/downlot.UUD HAM No. 39 Tahun 1999 diakses pada 24 juni 2020
80 PBB,”Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia”,
https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesian/universaldeclara1.html. Di
akses pada 21 maret 2020
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وكذلك(CAT)التعذيبمناهضةواتفاقية،)والسياسيةاملدنيةحلقوقاخلاص

منشكلي،اجلسديةاخلصاءتفسريجيب،(CRC)الطفلحقوقاتفاقية

اعلى،األشكال دفكانتإذاخاصة،اإلنسانلكرامةوإهانةتعذيبأ

.علمًيافيهمشكوكرادعثريهورئيسيلسبباالنتقامإىل

هذاأنمحاية الطفلجلنة محاية الطفلجلنة محاية الطفلجلنة وأوضح

جلنة آراءحولصحفيبيان"إصدارخاللمنظهراجلنسيةخلصاءلالالرفض

اجلاىن اجلنسيةاخلصاءبشأنمحاية الطفلجلنة محاية الطفلجلنة محاية الطفل

:التايلالنحوعلىنقاطأربعتضمنوالذي٢٠١٦فرباير١٥يف"اجلنسيةاجلنسي

معتتفقال،إنسانيةوالشائنةعقوبةاجلنسيةخلصاءالاحلكماعتبارميكن)١

من٢الفقرةأحكامتنص.اإلنسانحقوقجماليفإندونيسياوالتزاماتالدستور

التعرضعدميفاحلقفردلكل"أنعلىاإلندونيسيالدستورمنزاي٢٨املادة

لتايل."اإلنسانلكرامةاملهينةواملعاملةللتعذيب حقوقهياحلقوقهذهفإن،و

علىإندونيسياصدقتكما.التزاماتاوالوفاءومحايتهاوتعزيزهادستورية

أوالقاسيةاخلصاءأواملعاملةضروبمنوغريهالتعذيبمناهضةاتفاقية

١٩٩٨لعام٥رقم.رقمالقانونخاللمناملهينةأوالالإنسانية

)والطبيةةالكيمياويةاجلراحة(اجلنسيةخلصاءاالطريقعنإضافيةعقوبةتقدميإن)٢

العالجعلىاملوافقةيفاحلقانتهاكأي،للحقوقانتهاًكاأيًضايعتربأنميكن
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السالمة اجلسدية حفظواحلق يف )موافقة(املعلوماتعلىاحلصوليفاحلق(الطيب

.والعقلية للفرد

تشري مداخالت األطباء واحملامني وعلماء اجلرمية إىل أن أسباب العنف اجلنسي )٣

أفعال العنف اجلنسي .، بل هي أيًضا نفسية واجتماعيةبالنسبة اىلليست طبية ف

احلالة ، وبصرف النظر عن يف هذه .ليست جمرد إيالج يف األعضاء التناسلية

ت املستندة إىل القوانني القائمة ، فإن ما جيب تقدميه هو جهود ترميم من  العقو

هيل طيب ونفسي واجتماعي شامل مع االلتزام حبقوق اإلنسان .خالل إعادة 

لتايل ، فإن معاجلة مشكلة العنف اجلنسي من خالل توفري عقوبة إضافية  و

.ل من املشكلة ولن يعاجل مشكلة العنف اجلنسي املطروحيقلاجلنسيةخلصاءلال

ال ال تتناسب مع التعامل مع املشكلة وبعيدة عن اجلنسيةخلصاءخطوة العقاب 

.اهلدف املراد حتقيقه

جلنة يرى .وعدم إصدارهاجلنسيةخلصاءجيب إعادة النظر يف النص على حكم اال)٤

علىأن التعامل مع اجلرائم اجلنسية Komnas HAMمحاية الطفلجلنة محاية الطفل

األطفال يف هذه احلالة يتطلب أيًضا من النساء اختاذ إجراءات شاملة ومتسقة 

ولكن أيًضا إعادة التأهيل والتدابري الوقائية مثل اخلصاءوعدم الرتكيز فقط على 

على سبيل املثال ، جمتمع صديق (االجتماعية لألطفال فظتطوير نظام احل

أو من خالل (حول املمثلني.النساء أيًضا ، الكشف عن املعلوماتلألطفال و 

دة فهم اإلجناب ميكن القيام بذلك من خالل تنفيذ التعليمات .التعليم وز
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سية رقم األطفال علىشأن احلركة الوطنية ملناهضة اجلرائم اجلنسية ب٥/٢٠١٤الر

.، واألدوات األخرى املوجودة أو تعزيزها

املنورةاملدينةميثاقيفاإلنسانحقوق.٦

أوقاتيفإنسانلكلاإلنسانحقوقبشدةتعاليمهيفاإلسالميؤيد

أسرىعلىتطبيقهاينبغيالحمظوراتهناك،احلربأثناء.والسالماحلرب

أنينبغياليتاحلقوقمنحهموعدموالرتهيبوالرتويعالتعذيبمثل،احلرب

.الكتئاباألسرىيصابحىتذلكإىلومااحلربألسرىحمفوظةتكون

املدينةميثاقمنذالنيبعهدمنذاإلسالميفاإلنسانحقوقُوجدت

واستخدمMagna Cartaظهورمنعام٦٠٠قبلامليثاقهذاظهر.املنورة

العديدهناك،امليثاقهذايف.الغريبالعاملقبلمنالدستورتشكيليفكمرجع

مبا،املسلمنيلغريأيًضاولكنفقطاملسلمنيتستهدفالاليتاملهمةالنقاطمن

:ذلكيف

واحدقوموجاهدتبعومنويسرتبقريشمناملسلمون.١

يفديتهمأنفعليهمسجناءهناككانإذا،اختالفهمرغم،املسلمنيكل.٢

عادلةفدية

فديةيعطيهأندينعليهمناملؤمنونيتجاهلال.٣
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يتسببأو،احلديتجاوزأو،الظاملنيحياربأناملتديناملؤمنعلىجيب.٤

.ابنهكانلوحىت،للمسلمنيضرريف

ماملؤمننيغريعنللدفاعموكنيخيونأالجيب.٥ ومساعد

.املؤمننيمنغريهدونالسالميصنعأنللمؤمنحيلفالواحدوالسالم.٦

إخوةاملؤمننيإخوانناألن،الضعيفحفظأي،واحدواجلزميه.٧

تالتعهدبعدخيونأنللمؤمنجيوزال.٨ اخلاطئساعدومن،امليثاقمبحتو

.وتعاىلسبحانههللامنيُلعن،القيامةيوم،حفظهأو

مخذواأناليهودعلىكان.٩ حالةيفيزالونالوهماملؤمننيمعمتعلقا

.حرب

الديناختياريفإكراهفالاملؤمننيمعواحدشعباليهود.١٠

بعضهممبساعدةهلموالسماحأنفسهمعالةملزمونواملسلموناليهود.١١

البعض

ورسولهللاإىلاألمرفريجع،ضررفيهنزاعوحدثقضيةهناككانتإذا.١٢

.وسلمعليههللاصلىهللا

يظلمملمامكفولأمنهاملنورةاملدينةيفيسكنمن.١٣

.وخيافهاخلريعملمنحيفظوهللا.امليثاقيفوردماكلحيفظهللاإن
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اإلنسانحقوقحفظوكالة.٧

Komnas HAMمحاية الطفلجلنة )١

،١٩٩٣لعام٥٠رقماجلمهورياملرسوممبوجبمحاية الطفلجلنة تشكيلمت

بشأن١٩٩٩لسنة٣٩رقم.رقمالقانونصدوربعدتعديالتعدةشهدتمث

)٧٥٩٩مادة،الثامنالفصل(محاية الطفلجلنة ينظمالذياإلنسانحقوق

النحوعلى١٩٩٩لسنة٣٩رقم.رقمللقانونوفًقامحاية الطفلجلنة يهدف

:التايل

عامودستورلبنكاسيالوفًقااإلنسانحقوقإلعمالاملؤاتيةالظروفتطوير.١

اإلنسانحلقوقالعامليواإلعالناملتحدةاألمموميثاق١٩٤٥

دة.٢ وقدرتهككلاإلنسانتنميةأجلمناإلنسانحقوقوتعزيزحفظز

.احلياةجماالتخمتلفيفاملشاركةعلى

:كمؤسسةمحاية الطفلجلنة محاية الطفلجلنة تعمل،نفسهالوقتويف

اإلنسانحقوقوحبوثدراسات.١

اإلنسانحقوقعلىالرتبية.٢

اإلنسانحقوقمراقبة.٣

جملسقبلمنمحاية الطفلجلنة محاية الطفلجلنة أعضاءانتخابيتم

وافتتحهامحاية الطفلجلنة محاية الطفلجلنة منتوصيةعلىبناءً الشعىبالنواب
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رئيسبقيادة،عضًوا٣٥منمحاية الطفلجلنة محاية الطفلجلنة يتكون.الرئيس

مخسمحاية الطفلجلنة محاية الطفلجلنة أعضاءعضويةمدة.الرئيسئباويساعده

أليميكن.فقطواحدةلفرتةتعيينهمإعادةميكنالصالحيةانتهاءوبعدسنوات

يفيأنهطاملااإلنسانحلقوقالوطنيةاللجنةيفكعضونفسهيرشحأنشخص

.ملتطلبات

اإلنسانحقوقحمكمة)٢

يف٢٠٠٠لسنة٢٦رقمالقانونمبوجبإندونيسيايفاإلنسانحقوقحماكمإنشاءمت

هياإلنسانحقوقحمكمةأنعلىالقانونهذاونص.اإلنسانحقوقحماكمشأن

خاصةملنطقةلنسبة.مدينةأوواليةومقرهاالعامةاحملكمةداخلتقعخاصةحمكمة

حمكمةمناطقمنمنطقةكليفاإلنسانحقوقحمكمةتقع،جاكرعاصمة،

.املعنيةاملقاطعة

:يليكماهياإلنسانحقوقحمكمةوصالحياتواجبات

اإلنسانحلقوقاجلسيمةاالنتهاكاتقضايفوالبتالتحقيق.١

اإلنسانحلقوقاجلسيمةاالنتهاكاتقضايفوالبتالتحقيق.٢

اإلقليميةاحلدودخارجإندونيسيونمواطنونارتكبهااليت

إندونيسياجلمهورية



٧٤

حاالتبفحصخمولةغرياإلنسانحقوقحمكمةإن.٣

دونشخصارتكبهااليتنساناإلحلقوقاجلسيمةاالنتهاكات

.فيهاوالبتاجلرميةارتكابوقتعشرةالثامنةسن

LBHالقانونيةاملساعدة)٣

القانونيةواخلدماتاملساعدةتقدممستقلةمنظماتهيالقانونيةاملساعدةمؤسسات

الذينالنشطاءقبلمنمستقلبشكلاملؤسساتهذهإدارةيتمماعادة.للمجتمع

م.العدالةبتعزيزكبرياهتماملديهم أواإلنسانحقوقجرائمضحايساعدونإ

املساعدةمؤسساتأدوارتشمل.القانوينالظلممنتعايناليتاألخرىاألطراف

:يليماالقانونية

إىلحيتاجونالذينأولئكيساعدونالذيناملتطوعون.١

اليفاملساعدة .القانوينا

.ومحايتهااإلنسانحقوقعنالدفاع.٢

.اإلنسانوحقوقالقانونجماليفاملعلوماتونشرتوسيع.٣

أنطاملا"السكن"بتوفريلتأكيدملزمةالدولةتكون،السجنعقوبةتطبيقعند

.الطبقيةاخلصاءيفموجودغريالعبءهذاأنالواضحمن.أدينقداملعينالشخص



٧٥

لناملعينالشخصأنمنالتأكدميكنك،اجلنسيةخلصاءاالمع،ذلكإىلإلضافة

إىلالعودةاملستحيلمن،اجلنسيةخلصاءاالمعلذلك.أخرىمرةاالغتصابيكرر

أنعلىينصالذيملثلاملعاملةمبدأألنذلكيستحقاألمرأنيُعتقد.االغتصاب

مقابلتُدفعواحلياة،اجلسممنجزءمعمثنهيُدفعاجلسممنوجزء،لعنيتُدفعالعني"

بيولوجي"عضو"بـمالشخصالبيولوجي"لعضو"أضرالذيالشخصيكافأ."احلياة

.مماثل

اإلنسانوحقوقاإلنسانيةاعتباراتأنمنالرغمعلى،البالغلصاحبلنسبة

حقوقسراحإطالقمتفقد،جرميةفرضعنداالعتباريفتؤخذأنتستحقتزالال

لتايل.الضحيةاملعينالشخصيغتصبعندماتلقائًياللمغتصباإلنسان منيعدمل،و

العقابمبدأالناسمنالعديدانتقد،اآلنحىت.اإلنسانيةحبقوقهاملطالبةاجلاينحق

دونلالنتقامفقطخمصصجنائي.اإلنسانحقوقمبادئمعيتماشىالألنهالصايف

الناحيةمن.والردعاالنتقامهواخلصاءمنالوحيدالغرض.اهلدفيفالنظرإىلاحلاجة

لعنفاملتعلقةالقواننيأواجلنائيالقانونيفالقانويناألساسهذادمجيتم،املثالية

وحىت،البشرياملنطقيتجاوزالغتصابالتهديدأنإىللنظر،ذلكومع.اجلنسي

قانونمنبدالً حكوميةالئحةإصدارإىلاحلكومةحتتاج،اخلياوانيةغريزةمنأقل



٧٦

الشريعةمقاصد علىعامةنظرة.د

مقاصد الشريعةالتعريف .١

واليت هلا معىن اهلدف أو "ودمقص"هو مصطلح عريب مشتق من كلمة املقاصد

، اهلدف اهلدف:يف علم الشريعة ، للمقاصد عدة معاٍن مثل.اهلدف أو اهلدف النهائي

من الشريعة أو الغاية اهلدف النهائي، املطلب الشيء املثري لالهتماماهلدفاجلراد

٨١.اإلسالمية

تيقسمونعلماءهناك،اإلسالميةللتعاليمرئيسيكمصدر إىلالقرآنحمتو

أساسياتمععقيدةتتعامل.والعامالية،اخللوقية،العقيدة:رئيسيةجمموعاتثالث

عنالناشئةالقانونيةاجلوانبمععماليةشركةتتعاملبينما.ُخُلِقيَّةٌ اخلُُلِقيَّةُ .اإلميان

موعةهذهتنقسم.واألفعال)العقول(البشريةالتعبريات الشريعةمنهجياتيف،الثالثةا

العالقاتمنطيُنظمحيث،العبادة)١(مها،رئيسينيقسمنيإىل،اإلسالمية

.البشربنيالعالقاتمنطيُنظمحيث،املعملة) ٢(،هللامعاإلنسانية

لعبادةتتعلقتفصيليةقواعدعلىحيتويال،للتعليمكمصدر،القرآن

بعضأنيعينوهذا.القانونيةجلوانبتتعلقفقطآية٣٦٨هناك،والدليل.واملعاملة

النيبشرحوقد.القرآنأصولفقطأعطيت،هللاشاءإن،اإلسالميفالشرعيةاألمور

.أحاديثهخاللمناملبادئأواملبادئهذه

81 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung: PT Mizan
Pustaka, 2015), hlm. 32.



٧٧

جمالوخاصة،القانونيةاجلوانبتطويرمت،املصدرينهذينمنانطالقا

،اللغةيفوالشريعةاملقاصدمعىنمن.السريعهملقاصدربطهاخاللمن،املعامله

كليفهللاوضعهااليتواألسراراألهدافهيالشريعةمقشدأنفكرةخذأنميكننا

.الناسمنفعةلتحقيقوضمهاقانون

يفاملتضمنةالشريعةوأهدافقيمهيالشريعةمقاصدإنالزهيليوهبةوقالت

واليت،للشريعةوأسرارًاأهدافًاواألهدافالقيمهذهوتعترب.معظمهايفأوقوانينهامجيع

هللاشرعفرضمنالغرضأنالصياطييبوأوضح.قانويننصكليفالسياريحددها

علىالسياسياملقشدالقرضاوييوسفيعّرف،نفسهالوقتويف.البشريةملنفعةهو

األوامرشكليفسواء،البشريةاحلياةيفحتقيقهاجيبمعينةوقواننينصوصهدفأنه

.البشريةملنفعةقانونيريدهااليتواألهداف.واملباحوالنواهي

وهي،السريعهأسرارأيضاالفقهأصولعلماءعندويسمىالشريعةمقاصد

يفلإلنساننفعشكليف،الشريعةعليهانصتاليتالشرائعوراءتكمناليتاألسرار

ورسولههللاهدفهوالسوريةمقاصدفإن،زين.مأفنديلساترووفًقا.واآلخرةالدنيا

تيفاهلدفهذاتتبعميكن.اإلسالميةالشرائعصياغةيف كسببواحلديثالقرآنآ

يفالعلماءحبثنتائجالصياطييبوذكر.البشريةمنفعةحنوموجهقانونلصياغةمنطقي

ت .واآلخرةالدنيايفالبشرملنفعةهللاشرعهاالشرائعن،النبويةواألحاديثالقرآنآ

.للبشرالغرضوهذا،حمددغرضدونلشرعينزلأنهللاعلىيستحيللذلك



٧٨

من هذه التعريفات ، .ويف الوقت نفسه ، فإن الشريعة وسيلة ألخذ املاء مباشرة

ا اهلدف أو الغرض من القانون نفسه تطور ٨٢.ميكن تفسري مقاصد الشريعة على أ

لفعل منذ عام  كان عبد امللك اجلويين من أوائل .هـ٤٧٨مفهوم مقاصد الشريعة 

.هوم مقاصد الشريعة من خالل إدخال املصطلحني املقاصد واملصاحل األمةاملبادرين ملف

.أو ما يعين مشاكل عامة

أصول املقاصد الشرعية.٢

يف األساس ، يتم وضع القوانني ليتم إطاعتها وتنفيذها من أجل املصلحة 

يف تطبيقه ، ال ميكن فصل القانون عن املبادئ كمبادئ توجيهية .االجتماعية للمجتمع

ملثل يف الشريعة .أساسية لتنفيذ إنفاذ القانون ، هناك مبادئ أساسية ملعرفة مقاصدو

مع الزمن ، بدأ علماء املسلمني يف تطوير مفهوم مقاصد .الغرض من هذه القوانني

الشريعة من خالل تصنيف مقاصد الشريعة يف عدة أبعاد أساسية ، منها األهداف 

ت) الرئيسية  .)التحسينيات(والرفاهية)احلجات(، (الضرور

٨٢ Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung: PT Mizan
Pustaka, 2015), hlm 6



٧٩

)روريةضال(االحتياجات االساسية .١

هذا .وهو بعد من أبعاد مقاصد الشريعة وهو يف أعلى مستوى وهو احلتمية

٥حتتاج الدرورية إىل.البعد هو احلاجة الرئيسية اليت تصبح سلم األولوية واألكثر أمهية

:رئيسية ، وهيجوانب

الدينحفظ)أ

دف إىل .الدين مثل تنفيذ أوامر هللا سبحانه وتعاىلحفظ وهي العبادة اليت 

.احلفاظ على عالقة وثيقة بني اإلنسان وخالقه

النفسحفظ)ب

لروح مثل شرب اخلمر واملخدرات حفظميكن  النفس بتجنب األفعال اليت تضر 

.النفس البشرية من األذىحفظلتخلي عن هذا العمل ، ستتم .وحنو ذلك

حفظ املال)ت

إىل احلفاظ على ازدهار احلياة البشرية من خمتلف )حفظ املال(امللكية حفظدف 

املشاكل االقتصادية مثل األزمات االقتصادية والفساد واالحتيال يف املعامالت 

.األخرى

)حفظ العقل(احلاسة حفظ)ث

العقل بنفس القدر من األمهية لتحقيقها ، ألن العقل السليم يلد روًحا حفظ

.وشخصية صحية



٨٠

النسلحفظ)ج

النسل إىل احلفاظ على كرامة اإلنسان وشرفه واحلفاظ على النسل حفظدف 

وعدم احرتام الوالدين احلفاظ على اجلوانب اخلمسة .الطيب من خالل جتنب الز

وذلك ألن االحتياجات .فيذه وال ميكن جتنبههو مطلب جيب تن)اخلمسة(

األساسية تعترب من أهم احلاجات يف احلفاظ على بقاء اإلنسان ودرء الشر يف حياة 

.اإلنسان

)احلجية(احلاجة الثانوية.٢

.يقع هذا البعد يف فئة االحتياجات األقل يف املستوى من االحتياجات األساسية

ا ال تنطوي على حياة اإلنسان أو احلاجة إىل احلّجة ليست ضرورة  أساسية أل

ا إذا مت إمهاهلا .موته ومع ذلك ، جيب أيًضا مراعاة االحتياجات الثانوية ، أل

ت للبشر أنفسهم مثل الزواج ، واستخدام وسائل النقل وما  ميكن أن تسبب صعو

.إىل ذلك

التحسينية.٣

الكماليات اليت تفسر يف التعاليم اإلسالمية يف فئة )التحسينية(تدخل املنفعة الثالثة 

ا شكل من أشكال نعمة هللا لرمحة شعبه ، مثل  ا حاجة إضافية على أ على أ

وهرات لتجميل مظهرهم ، واللباس ، وارتداء املالبس اجلذابة ، وما إىل  استخدام ا

فر احلاجة إىل التحسينية حاجة ميكن أن تدعم مستوى حياة اإلنسان وتو .ذلك

.قيمة مجالية لإلنسان نفسه



٨١

من حيث اجلوهر ، مت وضع القانون ليتم إطاعته وخلق النظام والفائدة للمجتمع. 

ا قاعدة أو حكم من  ملثل ، فإن الشريعة اإلسالمية ، اليت يتم تفسريها على أ و

لطاعة من أجل توفري  ت ، أمر  أحكام هللا اليت حتتوي على أوامر ونواهي وعقو

ملثل ، فإن الشريعة اإلسالمية ، اليت يتم أو املنفعة يف حياة اإلنسان.اخلري و

ا قاعدة أو حكم من أحكام هللا اليت حتتوي على أوامر ونواهي  تفسريها على أ

لطاعة من أجل توفري اخلري أو املنفعة يف حياة اإلنسان ت ، أمر  ، .وعقو تقليد

ت ، وهي املنفعة نفسها هلا أبعاد مقسمة إىل احلجية , الدرورية(عدة مستو

.)التحسينية,

اإلنسانعلى اجلنسيةاخلصاءعن رأي العلماء .٣

منجًداالقليلهناك،األساسيفبـِخساءاإلسالميفاجلنسيةخلصاءااليُعرف

اليتالكتببعضهناكأنإال.اجلنسيةخلصاءااليفسرالذياإلسالمياألدب

الزواجيفالرغبةعنللتخليحماولةأوللتباتولكبديلاجلنسيةخلصاءاالتشرح

اوكل التبتوليكره" :البخارياإلماموقال.للعبادةنفسهتكريسمثملذا

يفاملبالغةإىليؤديالذياألثرهوالتبُتلمنيكرههماأنإىلإشارة"وخيصي

.مكروهمسألةليسذاتهحبدتبتول.الدعوىوحترمياملواقف



٨٢

اجلنسيةخلصاءاالعقوبةعلىيوافقالذيالعلماءضةرأي.أ

٨٣.الكيمياوية

جاوةمنطقةسكرتري،املاجستريهللاعبيدحسنللسيدوفًقا

فقطمؤقتةالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقوبةإنقالPWNUالشرقية

،سنواتبضعأوأشهربضعةبعدأخرىمرةتطبيعهاميكنمثومن،

رةعلىيقضيوالطبيعتهإىلالتأثرييعودأنميكن بالنسبة فاجلنسيةاإل

ألن.فعلهعنردعه:اخلصاءفمعىن،ينفعكانوطاملابهُيسمحبل،اىل

حيةمن.للغايةخطريةجرميةاألطفالعلىاجلنسيةاجلرائممرتكب

ولهبشدةالدينأدانهفعلألنهصادمثريلهيكونأنميكن،أخرى

رمنكلعلىكبريثري حسنالسيدقال.واالجتماعيةاالجتماعيةاآل

ليتمجًداجيدةالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقوبةإننفسههللاعبيد

اإندونيسيايفتطبيقها غرياجلرائمإنوقال.عاديةغريجرميةتعتربأل

جرائمعنهيك،واإلرهابالفساداجلاىن اجلنسيفقطهيالعادية

.عاديةغريجرميةاعتبارهاميكنلذا،استثنائيةجرائمتعترباليتاملخدرات

أنجيبلذلك.األمةجيلكانتضررالذيألن.عاديةغريجرمية

٨٣Melina Dwi Ratnasari, Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur
Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang –
Undangnomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam(undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel
Surabaya,2018),http://digilib.uinsby.ac.id/25030/3/Melina%20Dwi%20Ratnasari_%20C03213031
.pdf



٨٣

سناً أكربهمممنواحلبالتعليمعلىاألمةأبناءمنالقادماجليلحيصل

مومن .أقر

اجلنسيةخلصاءاالعقوبةمعيتفقونالالذينالعلماءضةنظروجهة.ب

٨٤الكيمياوية

Raisئب،موساماشانعليجيادل.دكتور.للربوفيسوروفًقا

PWNU،ال.أساسهلاليسالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالمجلةن

كعملالفعلهذافيكون.النبويةوالسنةالقرآنيفماذا يفمرجعيوجد

٨٥:بقولههللاحرابةيشبه،الدنيايفيضرمن

إمنا جزؤا ٱلذين حياربون ويسعون ىف ٱألرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 

تقطعهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من ٱألرض ذلك هلم خزى ىف ٱلدنيا 

وهلم ىف ٱألِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم.

يفاهلالكوأحلقواورسولههللاقاتلواالذيناشخاصإىلانتقامحقا"

مإال،األرض طردواأو،وأرجلهمأيديهمشوهواأوصلبواأوقتلواأ

اآلخرةويف،الدنيايفهلمإهانةهذا.)إقامتهمحمل(األرضمن

)٣٣:املائدة("كبريالعذابمنسيعانون

٨٤Melina Dwi Ratnasari, Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur
Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang –
Undangnomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam(undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel
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هواجلنسيةخلصاءاالأنأيضاقالموسىمشانلعليوفقا

مرسومإىليستندفإنهإجيابياالقانونكانإذا.أساسللشريعة.الشريعة

سي القرآنمثلاملراجعتكونالشريعةعناحلديثعند.ر

.املدارسلقادةوالفتاوىواألحاديث

اجلنسيةخلصاءاالعقوبةعلىاتفقواالذيناحملمديةعلماءمذهب.ج

٨٦الكيمياوية

فإن،ترجيحشعبةرئيسئب،الدينمشس.هالسيدبالنسبة اىلوب

والغرض من فرض :قالت،الشرقيةجاوةللمحمديةاإلقليميةالقيادة

هو حتسني حالة اإلنسان ، والوقاية من الضرر ، وإنقاذ النفس اخلصاء

٨٧.من اجلهل ، واإلرشاد من اخلطأ ، ومنع العصيان ، وحتفيز الطاعة

الكيمياويةاجلنسيةخلصاءصيام الدين ، فإن عقوبة اال.هـبالنسبة اىلوب

أعيدت إىل الشريعة اإلسالمية ، ويف الواقع ُحكم على مرتكب اجلرمية 

إلعدام الرتكابه جرمية جنسية خطرية للغاية .اجلنسية 

اجلنسيةخلصاءاالعقوبةمعيتفقونالالذيناحملمديةعلماءقول.د

الكيمياوية

٨٦Melina Dwi Ratnasari, Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur
Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang –
Undangnomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam(undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel
Surabaya,2018),http://digilib.uinsby.ac.id/25030/3/Melina%20Dwi%20Ratnasari_%20C03213031
.pdf
٨٧Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III, (Bogor :PT Kharisma Ilmu), 19
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شعبةرئيس،فييلدمحمقال،زهديأمحد.دللسيدوفًقا

خلصاءاالسببإن،التجديدالرتجيحجملسيفوالفتوىالرتجيح

حيللنتطبيقهمتإذاموجودغرياإلسالميفالكيمياويةاجلنسية

حلولتقدميميكنوال،رادعثريلهيكونأنميكنوال،املشكلة

مسعودابن"أنأوضح،مسلمالبخاريرواهحديثيف.املشاكلحلل

يضماجليشيكنملالوقتذلكيفاحلربعهديفاملاضييفإنهقال

لفرتةزوجتهاعنفصلهامنبدالكانلذا،احلربموسميفزوجة

كانلذلك،الزوجةلقاءيفعميقةرغبةهناكوكانت،طويلة

زوجتهيفاجلنديرغبةتتوقفحىتاجلنسيةخلصاءاالمبادرةلألصدقاء

،

:التاليةالكتبيفمذكورةاجلنسيةخلصاءااليفالعلماءمنغريهوآراء

i.حترمييفاخلالفةعلماءغيابيفالفقهيةاملوسوعةكتابيفبيان

:٨٨:اجلنسيةخلصاءاال

ي حترمي بال خالف يف بين آدم وقال ابن حجر: هو 

اجلنسيةخلصاءحديث النهي عن اال:اإلمام ابن حجر العسقالين قال"

."العلماء وهو خصي البشرهو النهي عن النهي بغري خالف بني 

٨٨Masshar,”Hukuman Kebiri Haram Dalam Islam”, http://mashar2000.com/2016/05/20/hukuman-
kebiri-haram-dalam-islam/ di akses pada 22 Juli 2020
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)١٢١-١٩املوسوعة الفقهية ،(

ii. لصيانة قال الشيخ ويف كتاب آخر وهو كتاب األحكام الفقهية املتعّلقة 

:عادل املطرودي

"اء بين آدم حمرم وال جيوزصأجع العلماء على خ"

عادل (٨٩.وقد اتفق العلماء على حرمة خصاء اإلنسان وال جيوز

لصيانة صأحكام - مذرودي ، ال ).٨٨فحة الفقهية املتعّلقة 

البشر دون خالف بني اجلنسيةاخلصاءحترم الشريعة اإلسالمية صراحة 

قال اإلمام ابن حجر العسقالين ، حديث النهي عن اخلصي حرام بغري .الفقهاء

.خالف بني العلماء

قوله ، أن الشريعة اإلسالمية نصت على عقاب اجلاين لنسبة اىلوالثاين ، 

خارج اخلصاءتفاصيل وقائع أفعاله ، حبيث حيرم تنفيذ هذا النوع من لنسبة اىل

ألطفال ، إذا كان ما .أحكام الشريعة اإلسالمية وعلى حد قوله فإن عقوبة املشتهني 

، فإن  زاين ، أي الرجم إذا كان حمشنا كانت عقوبة الاخلصاءاقرتفه اجلاين من فعل الز

أو جلد مائة مرة إذا مل يكن حمشان ؛ مث ، إذا كان ما يفعله اجلاين هو لواث ، فإن 

هي اإلعدام ، وليس أي شيء آخر ؛ مث إذا كان التحرش اجلنسي الذي ال اخلصاء

أو الشذوذ ، فإن  على الرغم من إمكانية اختيار نوع .تعزيراخلصاءيفضي إىل الز

٨٩Masshar,”Hukuman Kebiri Haram Dalam Islam”, http://mashar2000.com/2016/05/20/hukuman-
kebiri-haram-dalam-islam/ di akses pada 22 Juli 2020
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ومستوى عقوبة التعزير من قبل القاضي ، لكن يشرتط أن تكون عقوبة التعزير مشروعة 

وإذا كانت حمرمة بنصوص شرعية نفذ .وال حترمها نصوص الشريعة ، القرآن والسنة

.احلرام

الشريعة ملنع املكلف من اتباع الشهوة.٤

خلق هللا البشر.ويتعلق هذا اجلانب بطاعة اإلنسان كمكلف شرع هللا

شياء بال حدود.بشهوة حىت يتمكن .غالًبا ما جتعل هذه الشهوة الناس يقومون 

حكام شرعية حفظالبشر من  م ، فإن هللا سبحانه وتعاىل قد قدر البشر أيًضا  رغبا

.)خطاب الشرع(

مر هللا سبحانه وتعاىل  تتنوع هذه األحكام القانونية ، على سبيل املثال 

جلهاد بقصد ا حلفاظ على الدين ، والقشاص للمحافظة على النفس ، وحرم الناس 

يف شكل رجم أو حجوم لنفقة النسل ،  ، والعقاب املفروض على مرتكيب الز الز

ت املسكرة وجيب إلزامهم بتناوهلا فاملذنب هو احملافظة على .وحيرم شرب املشرو

.يضااللصوص حفظا لألموال أعلىوكان السرقة أو التعزير .العقل

م ،  هذه األحكام القانونية كلها حىت يتمكن البشر من التحكم يف رغبا

وعدم جتاوز احلد ، عندما يراقب هللا الشهوة ، كما أنه يؤسس القانون من خالل 

طقوس العبادة لتثقيف الشهوة مثل الصالة لتجنب األعمال الشائنة واملونكار ، 



٨٨

كدليل على أن هللا يعلم وال يهدد . .والصوم لتحقيق درجة التقوى وما إىل ذلك

ح هللا للمريض أن يفطر ، ألن صيام املريض جيعله يشعر  شهوة اإلنسان ، فقد أ

ت غري طبيعية هذا ألن البشر مقدر هلم أن يكون لديهم .)املشقة غري املعتادة.بصعو

كلوا فسوف يتسبب ذلك يف إتالف اإلنسان لنفسه  شهية للطعام ، حىت إذا مل 

ذا الوصف ، جيب أن يكون لكل قانون يُفرض على البشر أهدافًا معينة .)املوت(

سم  خذوا "مقاصد الشريعة"يشار إليها عادًة  مع هذه األهداف ، ميكن للبشر أن 

ا ، وليس بعني االعتبار كل حالة وموقف عند اختيار خيار االجتهاد ملشكلة يواجهو

.اتباع الشهوة

على النفس و العسلواحرتام االسالمفظاجلنسية الكيمياوية حلاخلصاء.٥

ت اخلمسية ، ولن يكون الدين قادًرا  وتشمل حراسة الروح أيًضا الذار

إعالء الدين ، .على االستقامة ، إذا مل تكن هناك أرواح تدعمها إذا أرد

النفوس وحلفظ هذه.النفوس اليت ستؤيد هذا الدينحفظفهذا يعين أنه علينا 

:ومتجيدها قال هللا عز وجل

َ أُوِيل اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاص َحَياٌة 

)١٧٩:البقرة(

يف هذه اآلية ، جعل هللا عزة وجال القيشاش أحد أسباب احلفاظ على 

ملاذا ا؟ ألنه مع وجود قانون القيشاش .احلياة ، رغم أن القيشش هو املوت
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رمني وتكون احلياة آمنة فالقشيش من أسباب حتقيق حياة سلمية .يردع ا

ليكون الكيمياويةاجلنسيةخلصاءكما مت تعيني اال.وهادئة وحتت اهلدى

عقوبة إضافية

حلَْقِّ َوَال  ِ ُ ِإالَّ  َّ يـَْزنُونَ َوَال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم ا

]٦٨[الفرقان: 

إذا مل يكن كذلك .ما يسمى احلق الذي جيب أن يكون الدليل والدليل

القرآن والسنة بالنسبة اىلوب.، فهذا يعين ارتكاب جرمية قتل دون سبب وجيه

النفس :قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن حفظ .فإن ارتكاب القتل دون سبب وجيه حرام

ِر َجَهنََّم يـَتَـَردَّى َخاِلًدا ُخمَلًَّدا َمْن تـََردَّى  َ ِمْن َجَبٍل فـََقَتَل نـَْفَسُه فـَُهَو ِيف 

٩٠اً ِفيَها أَبَد

)صحيح البخاري(

حر يف فعل أي شيء "من يقول علىيوجد يف هذا احلديث حجة  أ

مثل هذه األقوال كالم خاطئ ؛ ألنه ورد يف القرآن الكرمي يف الكالم ."لنفسي

.كدليل للمؤمنني يف كارثةالصحيح  

.قال هللا عز وجل

٩٠باب شرب السم والدواء بھ وبما یخاف منھ والخبیث" كتاب الطب"فتح الباري شرح صحیح البخاري 



٩٠

َّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ  َِِّ َوِإ  َّ ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإ الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

]١٥٦[البقرة: 

لتايل ، فنحن ننتمي إىل هللا عز وجل ، وال ينبغي لنا أن نفعل إن ، و

هذه يدي ، وأ"أي شيء تعسفًيا ألنفسنا ، وجيب أال جنرح أيدينا ونقول 

هذه روحي أريد أن أقتل نفسي أو "مث أن أقول ."حر يف فعل أي شيء هلا

ل التصرف ، فكل هذا ممنوع ، ألنه يشم"أسقط من اجلبل أو أشرب السم

إن الروح اليت ختصك ختص !عبد هللا.بشكل تعسفي على شيء ال خيصه

جيب أال تفعل أي .خالقك وربك ، اجلوهر الذي تعبده ، أي هللا عز وجل

بعدة طرق ، مبا يف حفظ النفس ختصار ، ميكن عمل .شيء تعسفي معه

:ذلك

الرزق وجوب أكل أي شيء لكسب )اإلكراه(يف حاالت الطوارئ .١

.، مع أن ما كان يف ذلك الوقت من احلرام

.تلبية االحتياجات الشخصية من طعام وشراب وكساء.٢

إلزامي إذا مت استيفاء الشروطالكيمياويةاجلنسيةخلصاءتنفيذ اال.٣

٩١وحظر إيذاء النفس أو التعذيب

٩١ Referensi: https://almanhaj.or.id/3373-dharuriyyatul-khams-lima-kebutuhan-penting-yang-
harus-dijaga-oleh-kaum-muslimin.html
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واحرتام يف احلفاظ على النسل حفظكالكيمياويةاجلنسيةخلصاءميكن تقسيم اال

ت :، من حيث مستوى احلاجة ، إىل ثالثة مستو

ت ، مثل إنفاذ قانون الزواج ، .١ احملافظة على النسل على مستوى الدرر

.إذا مت جتاهل هذا احلكم ، فسيكون وجود النسل مهدًدا.وحترمي الز

اشرتاط مهر احملافظة على النسل على مستوى احلجيات املنصوص عليها يف.٢

فإن مل يذكر الصداق ، يواجه .الزوج وقت عقد النكاح وحقه يف الطالق

ت ، ألنه يلزمه أداء الصداق مثال ويف الوقت نفسه ، يف حالة .الزوج صعو

ت إذا مل يستخدم حقه يف الطالق ، على  الطالق ، سيواجه الزوج صعو

.الرغم من عدم انسجام أوضاع األسرة وظروفها

يتم .ظة على النسل يف مستوى التحسينيات كاخلطبة والوليمة يف النكاحاحملاف.٣

إذا أمهل ، فلن يهدد وجود النسل ، ولن .ذلك من أجل إتقان أنشطة الزواج

خالق  جيعل األمر صعًبا على الشخص الذي يتزوج ، فهو يتعلق فقط 

.الشخص أو كرامته

:قال هللا عز وجل

ۖ َ ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال َوَال تـَْقَربُوا الزِّ

]١٧:٣٢[اإلسراء / 



٩٢

، تسمح فظشكًال من أشكال احل اليت متنع البشر الناس من ارتكاب الز

.الشريعة بتعدد الزوجات وتشجعه ، كما تقول هللا عزة وجال

عَ  فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىنٰ َوُثَالَث َوُرَ

"مث تزوج املرأة (األخرى) اليت حتبها: اثنتان ، ثالثة ، أو أربعة"

].٣: [الّنساء

:وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

َ َمْعَشَر الشََّباِب َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة فـَْليَـتَـَزوَّْج َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه 

لصَّْوِم فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ  ِ

:وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص أيضا

َال يـَْزِين الزَّاِين ِحَني يـَْزِين َوُهَو ُمْؤِمنٌ 

ت املفسرة ُحرم اإلميان .الزاين ال يزن وهو يف حالة إميان ويف بعض الروا

يعود إميانه إليه.منها ميكن .النسلفظكل هذه النصوص حل.إذا توقف عن الز

:النسل مما يليرؤية احلفاظ على هذه 

.دعوات للزواج)أ

.شهادة يف الزواج)ب

الهتمام بتعليم )ج عالة األطفال وإعالتهم ، مبا يف ذلك االلتزام  االلتزام 

.األطفال
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لز)د .حيرم الزواج 

لثالق إذا مل يكن عليك ذلك)ه .حيظر اختاذ قرار 

.٩٢حترمي االختالط)و

ناك مخسة أشياء حتتاج إىل لنسبة للمؤلف ، فقد أوضح يف مقاصد الشريعة أن ه

عند اإلشارة إىل ذلك ، فإن عقوبة .، وهي الدين والروح والنسب والعقل وامللكيةفظاحل

ميكن أن حتمي أرواح اجليل األصغر وأحفادهم أو األطفال الذين من اجلنسيةخلصاءاال

للعنف اجلنسي هذه مهمة  اجلنسيةخلصاءإن عقوبة اال.احملتمل أن يصبحوا ضحا

تمع ، حل خلصاءإن عقوبة اال.روح أو حياة وأحفاد جيل الشبابفظكخطوة وقائية يف ا

ا ال .، إذا نُظر إليها من العيوب والفوائد ، هلا فوائد أكثر بكثري للمجتمعاجلنسية وطاملا أ

.أمر ملحاخلصاءتتعارض مع نصوص القرآن واألحاديث النبوية ، فإن النظر يف هذه 

ت  تمع ضرورية إذا كانت العقو ووفًقا للمؤلف ، فإن التغيريات الديناميكية املتزايدة يف ا

.توفر اليقني القانوين وأثرًا رادًعا

٩٢ https://almanhaj.or.id/3373-dharuriyyatul-khams-lima-kebutuhan-penting-yang-harus-dijaga-
oleh-kaum-muslimin.html
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الثالثالفصل

ناقشةامل

تاسأس.ه ١٧يف القانون رقماألطفالعلى اجلاىن اجلنسي ضد ويةالكيميااجلنسيةعقو

٢٠٢٠عام ل

دفاحلياةجوانبمجيعتغطيلوائحإىلالقانونكسيادةاإلندونيسيةالدولةوجودأدى

علىجيب،األهدافهذهلتحقيق.إندونيسيايفالقانونوإنفاذاإلنسانحقوقحفظإىل

واليقنيالعدالةقيمأي،القانونأهدافوحتقيقحتقيقعلىقادرةتكونأنأوالً الدولة

القانونيةواملسائلاجلدلمنالعديدمواجهةهيالوقتهذايفمشكلةأخطر.واملنفعة

نفاذااللتزامكيدالضروريمن،لطبع،يرامماعلىالقانونتطبيقيسريالحبيث

.اإلندونيسيللشعبواملنفعةواليقنيالعدالةقيمةحتقيقميكنحىتالقانون

إندونيسيايفالقانونإنفاذمشاكل.١

لهجمتمعكلأنمنالرغمعلى.جمتمعكليواجههامشكلةالقانونتطبيق

فإن،ذلكومع.القانونتطبيقإطاريفاإلشكايلأسلوبهيعطيفإنه،اخلاصةخصائصه

احرتامنتيجةوالدولةاألمةحياةيفالسالمحتقيقميكنحبيث،اهلدفنفسلهجمتمعكل

.نفسهالقانون

.والكفاءةلعدالةالشعوروحتقيق،بعقالنيةاجلرميةملعاجلةحماولةهوالقانونإنفاذ

اجلرائمملرتكيبيعطىأنميكنفعلكردالوسائلخمتلفعلىاجلرائمعلىالتغلبسياقيف



٩٥

دعتإذا.البعضبعضهامعدجمهاميكن،جنائيةوغريجنائيةقانونيةوسائلشكليف،

اجلنائيالقانونسياسةتنفيذسيتمأنهيعينفهذا،اجلرائمملعاجلةجنائيةوسائلإىلاحلاجة

تإجراءأي، يفواألوضاعالظروفمعتتناسباليتاجلنائيالتشريعنتائجلتحقيقانتخا

الواردةالقيملدعمحماولةهوالقانونتطبيقفإن،ملوالديووفًقا٩٣.املستقبلويفواحدوقت

القانونتطبيقنلوعيمصحوً املثايلالقانونتطبيقيكونأنجيب.احلاليةاملعايرييف

ثري السياسة البيئةعلىيؤثرحبيث،اجتماعيفرعينظامهو ذات مغزى كبري ، مثل 

.واالقتصاد والثقافة االجتماعية والدفاع واألمن والعلوم والتكنولوجيا والتعليم وما إىل ذلك

.القانون ال ميكنه االعتماد فقط على املنطق والقوةهذا هو السبب يف أن تطبيق 

ن تطبيق القانون هو عملية بذل اجلهود لدعم أو Siswanto Sunaryoجيادل

تشغيل املعايري القانونية بطريقة حقيقية كمدونة سلوك يف حركة املرور أو العالقات القانونية 

حماولة لتحقيق األفكار واملفاهيم القانونية إنفاذ القانون هو أيًضا ٩٤.يف حياة األمة والدولة

مل الناس يف أن تصبح حقيقة واقعة إنفاذ القانون هو عملية تنطوي على أشياء  .اليت 

ن عملية إنفاذ القانون تشمل مجيع ٩٥.كثرية وهذا يتماشى مع رأي نور روهيم يونس 

.األشخاص القانونيني يف كل عالقة قانونية

٩٣ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Adita Bakti, 2002), hl 109
٩٤ Siswanto Sunaryo, Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2004), 70
٩٥ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32



٩٦

ص ينفذ القواعد املعيارية أو يفعل شيًئا ما أو ال يفعل شيًئا وهذا يعين أن أي شخ

٩٦.بناًء على معايري القانون السائد ، يعين أنه قد طبق أو طبق سيادة القانون

أن املشكلة الرئيسية إلنفاذ القانون تكمن يف العوامل Soejono Soekantoوذكر

:اليت تؤثر عليه ، وهي

)القوانني(العوامل القانونية .أ

عوامل إنفاذ القانون ، أي الذين يشكلون القانون أو يطبقونه.ب

عوامل التسهيالت واملرافق اليت تدعم تطبيق القانون.ج

تمع ، وهي البيئة اليت يطبق فيها القانون أو يطبق فيه.د عوامل ا

العوامل الثقافية ، وهي نتيجة العمل واإلبداع والذوق القائم على املبادرة .ه

٩٧.ياة االجتماعيةاإلنسانية يف احل

لنظر إىل اإلطار القانوين ، فإن جزًءا ال يتجزأ من املراقبة هو جانب تطبيق القانون 

ملعىن .)إنفاذ القانون( كيف يكون تطبيق القانون على األقل يف تعريف إنفاذ القانون 

كل انتهاك أو احنراف للقانون يرتكبه علىالواسع ، والذي يتضمن تنفيذ وتطبيق القانون 

٩٦ Nur Rohim Yunus, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, (Bogor: Jurisprudence
Press, 2012), 68
٩٧ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali,
1983), 111



٩٧

أي انتهاكات أو علىاألشخاص القانونيون ، ومبعىن ضيق ، هو نشاط اختاذ إجراءات 

٩٨.احنرافات عن اللوائح القانونية

جيب أن يكون ملشكلة إنفاذ القانون إرادة حىت ميكن إنفاذ القانون ، حبيث ميكن 

، ال ميكن حتقيق التطلعات الواردة يف إنفاذ القانون ، يف الواقع .حتقيق قيم األدوات القانونية

لذلك .ألن رؤية العديد من حاالت اجلرائم ، وخاصة اجلرائم اجلنسية ، تتنوع بشكل متزايد

ظهار املثل القانونية لذلك ، جيب أن يكون هناك جهد شامل وأقصى .، ال ميكن الشعور 

ساس ، حيتوي تطبيق القانون على سيادة قيمة يف األ.إلنفاذ القانون لتحقيق هذه األهداف

.جوهرية ، أال وهي قيمة العدالة

يف بعض األحيان ، يعطي اجلمهور تعليقات خمتلفة حول إنفاذ القانون والعدالة 

.حبيث يكون القضاء رمزا جلهود حتقيق قانون عادل.واليت تتماشى مع ما ينتج عن القضاء

القانونيةتطبيق القانون الظاهر سيخلق العد كما ينص .الة القانونية واليقني القانوين واملزا

جد نسبًيا ، تدريس املثل القانونية على أن هناك ثالثة عناصر للمثل القانونية اليت جيب أن تو 

املزاوالعدالة القانونية ,وهي اليقني القانوين

احلصول على شيء ميكن أن يعين اليقني القانوين أن شخًصا ما سيكون قادرًا على 

ميكن أيًضا تفسري اليقني على أنه وضوح للمعايري حبيث ميكن .متوقع يف ظروف معينة

ميكن تفسري تعريف اليقني على أنه .استخدامه كدليل لألشخاص اخلاضعني هلذه الالئحة

٩٨ Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 30



٩٨

تمع بصرف النظر عن ذلك ، فإن اليقني .يوجد وضوح وحزم يف تطبيق القانون يف ا

.ين أيًضا األشياء اليت ميكن أن حيددها القانون يف األمور امللموسةالقانوين يع

اليقني القانوين هو ضمان إنفاذ القانون ، وحصول املستحقني مبوجب القانون على 

العمل التعسفي ، مما علىمربرة حفظاليقني القانوين هو .حقوقهم وإمكانية تنفيذ القرارات

مهمة .ى احلصول على شيء متوقع يف ظروف معينةيعين أن شخًصا ما سيكون قادرًا عل

تمع اليقني القانوين هو مسة ال .القانون خلق يقني قانوين ألنه يهدف إىل خلق النظام يف ا

لنسبة للمعايري القانونية املكتوبة .ميكن فصلها عن القانون ، خاصة 

املمكن استخدامه  القانون بدون قيمة اليقني القانوين سيفقد معناه ألنه مل يعد من

ا توزيع ٩٩.كمدونة لقواعد السلوك للجميع ويف الوقت نفسه ، ميكن تفسري العدالة على أ

.ة أن يتم تقييم كل حالة على حدةتتطلب العدال.مستمر ومستمر ملنح اجلميع احلقوق

األخرى جوهر العدالة هو تقييم املعاملة أو اإلجراء من خالل فحصها مبعيار يتجاوز املعايري 

.من املفرتض أن حيتوي القانون على قيمة العدالة.وفًقا لوجهة نظر ذاتية

ووفقا له .كان جريمي بينثام هو الرائد يف استخدام القانون املسمى النظرية النفعية

، جيب قياس إجيابيات وسلبيات القانون من إجيابيات وسلبيات العواقب الناجتة عن تطبيق 

املبدأ .احلكم القانوين اجلديد جيًدا إذا كانت نتيجة تطبيقه جيدةميكن اعتبار.القانون

الغرض من القانون هو توفري أقصى قدر .الرئيسي هلذه النظرية يتعلق مبوضوع وتقييم القانون

٩٩ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, h.193



٩٩

من الرفاهية للمجتمع ويتم إجراء التقييم القانوين بناًء على النتائج الناجتة عن عملية تطبيق 

هذا التوجه ، فإن حمتوى القانون هو األحكام املتعلقة بتنظيم خلق رفاهية بناًء على.القانون

١٠٠.الدولة

٢٠١٦من ١٧بعد صدور القانون رقمةالكيماوياجلنسيةموقف عقوبة.٢

اإلرثهذايزالال،اجلديدوالنظامالقدميالنظامخاللسواء،االستقاللبعد

يفاملفروضاجلنائيالقانونأنمنالرغمعلى،سارً اهلولندياجلنائيالقانونمن

تمعظروفمعيتوافقالإندونيسيا احلاجةسببهياحلقيقةهذه.اليوماإلندونيسيا

القانوينالتغيريشروطحتديدذلكبعديتم.إندونيسيايفاجلنائيالقانونإصالحإىل

تمعيفاملوجودةالقيميفاملتجذرالواقعمعواملتوافقةالعادلة مشروعديباجةيفصراحةا

القانونمعتتكيفأنجيبالوطيناجلنائيالقانونمادةأنعلىتنصاليتاجلنائيالقانون

.اإلندونيسيةلألمةوالدولةاألمةوتنمية.والظروفالسياسي

حزبحملليحلالوطيناجلنائيالقانونإعدادأنأيًضالـالعامالتفسرييوضح

تطويرإطاريفجهدهوتعديالتهمجيعمعاهلولنديةاالستعماريةاحلكومةخلفتهالذي

التنميةدعمأجلمنومتكاملموجهبشكلاجلهودهذهتنفيذويتم.الوطينالقانون

االتخمتلفيفالوطنية القانوينالوعيومستوىالتنميةمتطلباتمعيتوافقمبا،ا

تمعيفالتطوروديناميكيات .ا

١٠٠ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1993), 79-80



١٠٠

تحتديدسياسةفصلميكنال لتحقيقاألفضلتعترباليتاجلنائيةالعقو

تاختيارمشكلةعن،اهلدفإىلأقرباألقلعلى،األهداف .خمتلفةبديلةعقو

واألنسباألفضلتعترباليتاخلصاءعلىللحصولاملختلفةالبدائلاختيارمشكلة

،اإلجراميةالسياسةنظروجهةمن.صعبةمشكلةهيفعاليةأوجناًحاواألكثرواألنسب

ديفاآلخذللجرميةاملنضبطغريالتطورفإن النوعسببهيكونأنالواقعيفميكن،االزد

اجلنائيالقانونمشروعيعتمد.عليهاواملنصوصاملختارةاجلنائيةاخلصاءمنالدقيقغري

فرض،اإلجراميةاألعمالمرتكيبإىلإلضافة،فيهميكناملسارمزدوجعقايبنظامعلى

ت تصميم كتاب يفاخلصاءأنواعفإن،ذلكإىلإلضافة.)معاملة(جنائيةعقو

تشكلاليتاالجتماعيوالعملاإلشرافجرائموجودبسببأيًضاتزدادالقانون اجلنائي

اجلنائيالقانونيفسابًقااملعروفةغرياجلرائممننوعوهي،الرئيسيةاجلرميةمنجزًءا

منالعديدأيًضاتصميم كتاب القانون اجلنائييتضمن،ذلكإىلإلضافة.اإلندونيسي

كبريبشكلوتعتمدمفصلةصياغةهلاليساليتالعرفيةالغراماتمبعاقبةاملتعلقةاألحكام

يفمتسقغريتصميم كتاب القانون اجلنائيأنيبدو،البدايةمنذ.القاضيقرارعلى

توحتديداخلصاءأهدافحتديد تصميم كتاب يتضمن،ذلكإىلإلضافة.العقو

حتتويالاليتالعرفيةالغراماتمبعاقبةاملتعلقةاألحكاممنالعديدأيًضاالقانون اجلنائي

أنيبدو،البدايةمنذ.القاضيقرارعلىكبريبشكلوتعتمدمفصلةصياغةعلى

توحتديداخلصاءأهدافحتديديفمتسقغريتصميم كتاب القانون اجلنائي .العقو

األحكاممنالعديدأيًضاتصميم كتاب القانون اجلنائييتضمن،ذلكإىلإلضافة



١٠١

كبريبشكلوتعتمدمفصلةصياغةعلىحتتويالاليتالعرفيةالغراماتمبعاقبةاملتعلقة

يفمتسقغريتصميم كتاب القانون اجلنائيأنيبدو،البدايةمنذ.القاضيقرارعلى

توحتديداخلصاءأهدافحتديد .العقو

إنهوساخنبشكلمؤخرًامناقشتهامتتاليتاألخرىالتجرميأشكالأحد

عبًئاأوإضافًياأورئيسًياعبًئاليسإندونيسيايفاجلنائيالنظاميفاجلنسيةخلصاءاالموقع

اللوائح احلكومية بدال من القواننيمن٧الفقرة٨١املادة.إجراميفعليفمدرجولكنه،

قد٥والفقرة٤الفقرةيفإليهماملشاراجلناة"أنعلى٢٠١٦لسنة١رقمالقانونويؤكد

فهمميكنال.رقاقاتوتركيبكيميائياجلنسيةاخلصاءشكليفإلجراءاتيتعرضون

ختضعأنميكناليتاإلشارةألن،غريهاعنمبعزل٨١املادةمن٧الفقرةصوت

الفقرةيفأخرىمرةإليهايُنظرأنجيبألطفالاملتحرشنيعلىجنائيةإلجراءات

للعنفاإلجراميةاألفعالأنواعأساًسااحلكمهذاوينظم٥والفقرة٤الفقرةأي،السابقة

الفعلأفعالوعواقب)٤الفقرة(اجلاينهويةعلىبناءً األطفال.األطفالعلىاجلنسي

فقد،اإلجرامإىلعاداألطفالعلىاجلنسيالعنفمرتكبأنتبنيإذا)٥الفقرة(

تستندالذيناجلناةعلىأيًضاهذاوينطبق.الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالألفعاليتعرض

تيفوالتسبب،ضحيةمنأكثريفالتسببأي،اجلاينأفعالعواقبإىل خطريةإصا

ت، ،املوتضحاأو/و،اإلجنابيةالوظيفةوفقدان،معديةوأمراض،عقليةواضطرا

اخلصاءو الرتجيحبنيالفرقيكمن. الكيمياويةاجلنسيةخلصاءلالخيضعونالفاعلونفهؤالء



١٠٢

٨١املادةيف٢٠١٦لعام١رقماللوائح احلكومية بدال من القواننيإىلاملستندةاإلضافية

وفقدان،املعديةاألمراض٣فقرة٨١املادة:يليماعلىتنصواليت٤و٣الفقرة

.الكيمياويةاجلنسيةخلصاءلالاجلناةهؤالءخيضع،الضحيةوفاةو،اإلجنابيةالوظيفة

القواننياللوائح احلكومية بدال منإىلاملستندةاإلضافيةاخلصاءو الرتجيحبنيالفرقيكمن

٣فقرة٨١املادة:يليماعلىتنصواليت٤و٣الفقرة٨١املادةيف٢٠١٦لعام١رقم

اجلناةهؤالءخيضع،الضحيةوفاةأو/و،اإلجنابيةالوظيفةوفقدان،املعديةاألمراض

إىلاملستندةاإلضافيةاخلصاءو الرتجيحبنيالفرقيكمن.الكيمياويةاجلنسيةخلصاءلال

واليت٤و٣الفقرة٨١املادةيف٢٠١٦لعام١رقماللوائح احلكومية بدال من القوانني

:٣فقرة٨١املادة:يليماعلىتنص

أو،الوالدينقبلمن١الفقرةيفإليهاملشارالنحوعلىاجلرميةارتكابحالةيف"

،لألطفالالرعايةمقدموأو،عائليةروابطلديهمالذيناألشخاصأو،األوصياء

أو،محاية الطفلمعيتعاملونالذيناملسؤولونأو،التعليمموظفوأو،املربونأو

التهديد١/٣مبقداراخلصاءتضاف،مجاعيبشكلواحدشخصمنأكثريرتكبها

"٣الفقرةيفإليهمشارهوكمااجلنائي

٤الفقرة،٨١املادة



١٠٣

اخلصاءمنثلثأيًضايُفرض،٣الفقرةيفإليهاملشاراجلاينعنالنظربصرف"

يفإليهاملشارالنحوعلىاإلجراميالفعلرتكابأدينالذياجلاينعلىاجلنائية

."د٧٦املادة

النحوعلىاجلنائيةاخلصاءمن(الثلث)١/٣مبقداراخلصاءتضاف"عبارةمع

أيًضايعتمدونترجيحلعقوبةخيضعواأنميكنالذينأولئكفإن،١الفقرةيفإليهاملشار

العودومرتكيبلألطفالاألقاربأقربمنهمالذينأولئكأنحنييف.اجلايننوععلى

إضافةخاللمناخلصاءمنأكربملقداريتعرضوناألطفالعلىاجلنسيالعنفأعماليف

روبيةللغرامةاألقصىاحلدعقوبةمنإضايفوثلثسنة١٥إىل٥ملدةالسجنمنثلث

٨١املادةيفاإلضافيةاخلصاءيفوردماأما.)روبيةملياراتمخسة(٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

بصرف"أي،٢٠١٦لسنة١رقمالقانوناللوائح احلكومية بدال من القوانني٦فقرة

تالتعرضعنالنظر الفقرة،٣الفقرة،١الفقرةيفإليهاملشارالنحوعلىإضافيةلعقو

.اجلاينهويةعناإلعالنشكليفإضافيةلعقوبةاجلاينيتعرضقد،٥والفقرة،٤

تفرضوميكن قريبنيومرتكبني،عادينيكجناةاجلناةعلىالنوعهذامنإضافيةعقو

أناملمكنمنلذلك.اجلناةأفعالعواقبوبسبب،لإلجرامومعاودين،األطفالمن

رمنياإلجراممرتكيبوخاصة،لألطفالاجلنسياالستغاللجرائماجلاىن اجلنسييكون وا

،إضافيةجرائمشركيفيقعونكما،جنائيةجرميةيفمتورطني،أفعاهلمعواقبعلىبناءً 

.إجراميةأعماليفأخرىمرةويتورطون



١٠٤

لنسبة اىل،اخلصاءنظريةيفإندونيسيايفاجلنسيةخلصاءاالمهيةيتعلقوفيما

.اجلنسيةاجلرائمملرتكيباألخرياجلنائيالبديليكونأناملناسبمن،البالغصاحبة

العنيفسلوكهيغريبعالجإضافتهاألفضلمن،فعاليةأكثراجلنسيةخلصاءاالجلعل

تنصاليتاملشرتكةالنظريةمناخلصاءمنالغرضمفهوممعيتماشىهذا.اجلنسيوسلوكه

مناألطفالمشتهيلتصحيحأيًضاولكناالنتقامعنصرتطبيقإىلإلضافةأنهعلى

املراحلفصلالضروريمن،اخلصاءملفهوماملركبةالنظريةيف.أخرىمرةاجلرائمارتكاب

والعملية،املقاضاةإجراءاتقانونيفاجلنائيالتهديداملثالسبيلعلى،للعقوبةاملختلفة

ميكن.معينةملبادئاألولويةإعطاءالضروريمنمرحلةكليف.اجلرميةوتنفيذ،القضائية

إعطاء،اخلطريةاجلرائمفئةيفاملثالسبيلعلى،جنائيةمةتقدميعندالعامللمدعي

إعادةإىلاالنتباهأيًضاالضروريمن،اجلنائياإلعداممرحلةيف.االنتقاملعنصراألولوية

تمعيفاملدانالشخصدمج . ا

الكيمياويةاجلنسية اخلصاءمنّفذ .٣

متعلمةوغريإنسانيةوغريللغايةشائنةاجلنسيةخلصاءاالعقوبةأنالناسمنالكثرييعتقد

بسببفرضهمتاجلنسيةخلصاءاالنجيادلمنأيًضاهناك.اإلنسانلكرامةومهينة

تمعضغط ،األطباءرفض،أخريًا.موضوعيغريوكاناالنتقامرائحةمنهتفوححبيثا



١٠٥

ملواداألطفالمشتهيحقن،IDIاإلندونيسينياألطباءنقابة،احلالةهذهيف

اأساسعلىالطبقيةللجرميةمنفذاً يكونأنالطبيبرفض.ةالكيمياوية لقواعدخمالفةأ

للحياةحامًياالطبيبيكونأنجيب،السلوكقواعدملدونةوفًقاKODEKIالسلوك

وسعهيفماكليفعلأنالطبيبعلىجيب.الطبيةاألخالقمدونةمن١١للمادةوفًقا

اءهاوعدمملريضهالطبيعيةاحلياةعلىللحفاظ أسبابثالثةهناك،ذلكإىلإلضافة.إ

:وهي،اجلنسيةخلصاءلالمنفذينيكونواأناألطباءلرفضرئيسية

الفوائدمبدأ.أ

لتايل.اإلطالقعلىاجلنسيةخلصاءاالمنفائدةال،املبدأهذاعلىبناءً  إذا،و

الطبيةالناحيةمن.األخالقينتهكفسوف،اجلنسيةخلصاءالالطبيبقام

التخديروأطباءاجلراحنيإشراكإىلحيتاجفهو،بسيطًاليسالتنفيذ،التقنية

.النفسينيواألطباء

االضرارعدماواالصابةعدممبدأ.ب

فال،احلياةجوانبمجيعمناملبدأهذاوينطبق.املنفعةمبدأيؤكداملبدأهذا

أي،النفسيةالناحيةمنتؤذيوال،)العبادةيفاحلق(روحيمنظورمنتؤذي

بتحملللمريضتسمحالاملاليةواجلوانب،الطبيةاألسرارعلىاحلفاظواجب



١٠٦

يف،اجلاينفإن،اجلنسيةخلصاءاليتعلقاألمركانإذا.ضروريةغريتكاليف

خلقهواإلجنابحق.الوراثيةاحلقوقبفقدانبشدةيتضرر،املريضاحلالةهذه

.هللاإرادةمعارضةيعادلفهذا،لقوةالبشرعرقلهإذا،حقيقي

الذايتاحلكممبدأ.ج

ومعرتفمعروفةتنفيذهااملرادالطبيبوقراراتأفكارمجيعتكونأنذلكيتطلب

أناحملتملمناليتلإلجراءاتلنسبةحىت.املريضقبلمنعليهاوموافقةا

.كتايبموافقةخطابتقدمييلزم،لشبكةالضررتلحق

وجيبملزمإنه.املهنيةاملنظماتألعضاءكمؤشراألخالقياتمدونةوضعيتم

تينتهكونالذيناألعضاءخيضعأنميكن.أعضائهمجيعيطيعهأن ترتاوحلعقو

األطباءمجعيةترفضأنالطبيعيمنلذلك،الفصلإىلالبسيطالتوبيخمن

علىتقعاألطباءقبلمناجلنسيةخلصاءاالإعداممسؤوليةألن،اإلندونيسية

اإلندونيسيةاألطباءنقابةعاتق

أنجيب.الشرطةهواجلنسيةخلصاءالعليهماحملكومإعدامميكنهالذياملنفذ

لقد.Dokpolمنمكونخاصفريقبواسطةالحًقااجلنسيةخلصاءاالعمليةتنفيذيتم

لشؤوناملتعلقةاألخرىوالقضااألخالقعناملسؤوليةوالدولةالدولةجهازتوىل

حيث،اإلمكانقدرعادلةحماكمةبعدذلكيتمأنجيب.كمنفذينوغريهاالسياسية

1رقماللوائح احلكومية بدال من القواننياحلكومةأصدرت.العدالةبقيمالقاضييتمسك



١٠٧

سلوكمناإلندونيسينياألطفالحفظمنهواهلدف،محاية الطفلبشأن٢٠١٦لعام

وهي،بريبويفحكوميةلوائحثالثةهناكسيكونذلكوبعد،الشنيعاجلنسيالعنف

.الرقائقوتركيب،اجلنسيةخلصاءواال،االجتماعيالتأهيلإعادة

ت الكيماوية .أ الشريعة ىف منظورحقوق اإلنسان و مقاصدالعقو

ت احقوق االنسان وجود قيم .١ ويةالكيمياجلنسيةيف عقو

،طبيعيبشكلاإلنسانيفمتأصلةأساسيةحقوقهياإلنسانحقوق

ينبغيوالعنهاوالدفاعواحرتامهامحايتهاجيبلذلك،ودائمةعامليةحقوقوهي

٣٩رقمللقانونالعامالتفسريينص.شخصأيقبلمنسلبهاأوتقليصهاأوجتاهلها

،وتعاىلسبحانههللامنموهوبونالبشرأنعلىاإلنسانحقوقبشأن١٩٩٩رقم

املواقفويوجهيوجهمماوالشراخلريبنيالتمييزعلىالقدرةمينحهممماوالضمريالعقل

معيشيفوالسلوك أوسلوكهمتقريرحبريةالبشريتمتع،والضمريالفكرذا.حيا

عناملسؤوليةحتملعلىالقدرةالبشرميتلك،احلريةهذهبنيالتوازنلتحقيق.أفعاهلم

.أفعاهلممجيع

ت املتأصلةاإلنسانحقوقيسمىماهياألساسيةواحلقوقاألساسيةاحلر

وأيواحلكوماتفالدول،احلقوقهذهإنكارميكنال.هللامنكهدااإلنسانيف

.استثناءدونومحايتهاإنسانلكلاإلنسانحبقوقالعرتافالتزامعليهامنظمة



١٠٨

تمعحياةتنفيذيفواهلدفالبدايةنقطةهياإلنسانحقوق واألمةا

مرتبطانتعريفانهناك،أعالهاإلنسانحقوقتعريفعنالنظربصرف.والدولة

.والتعذيبالتمييزومها،اإلنسانحقوقانتهاكاتبقضيةوثيًقاارتباطًا

مباشرغريأومباشربشكليقوماستبعادأومضايقةأوقيدأيهوالتمييز

موعةأوالعرقأوالعرقأوالعرقأوالدينأساسعلىالبشريالتمايزعلى أوا

املعتقداتأواللغةأواجلنسأواالقتصاديالوضعأواالجتماعيالوضعأوالطبقة

تاإلنسانحبقوقاالعرتافإلغاءأو.االحنرافتقليلإىليؤديمما،السياسية واحلر

اجلوانبيفومجاعيفرديبشكل،واستخدامهاوتنفيذهااحلياةيفاألساسية

.احلياةجوانبمنوغريهاوالثقافيةواالجتماعيةوالقانونيةواالقتصاديةالسياسية

يفيتسببمما،عمدعنيتمفعلأيهوالتعذيبفإن،نفسهالوقتويف

ةأوأمل ً ،شديدةمعا اعرتافعلىاحلصولأجلمنمالشخص،وروحانًياجسد

متفعلعلىمعاقبتهخاللمن،لثشخصمنأوشخصمنمعلوماتأو

أويهددأو،لثشخصأوشخصقبلمنيرتكب.ارتكابهيفيشتبهأوارتكابه

،التمييزأشكالمنشكلأيعلىقائملسببأو،لثًاشخًصاأوشخًصايكره

ةأواألملكانإذا املسؤولوشخصأيعلمأو،مبوافقة،التحريضعنًجتااملعا

.عامة



١٠٩

للتقييدالقابلاحلقمفهومومها،مفهومانهناك،اإلنسانحقوقمفهوميف

اليتاحلقوقمعىنهلااالتقيدعدمميكناليتاحلقوق.لالنتقاصالقابلغريواحلق

غرياحلقوق،نفسهالوقتويف.الدولةقبلمنلتحقيقهاتقييدهاأوتقليصهاميكن

،موقفأييف،منهاينتقصأنشخصأليميكنالحقوقهيلالنتقاصالقابلة

.الطوارئحاالتيفحىت

دستورمن٨١املادةيفللتقييدالقابلغريللحقالقانويناألساستنظيميتم

،للتعذيبالتعرضعدميفواحلق،احلياةيفاحلقأنعلىتنصواليت،١٩٤٥عام

واحلق،االستعبادعدميفواحلق،الدينيفواحلق،والوجدانالفكرحريةيفواحلق

أساسعلىالقضائيةاملالحقةعدميفواحلق،القانونأمامكشخصبهاالعرتافيف

ظرفأيحتتمنهاالنتقاصميكنالاإلنسانحقوقمنحقهورجعيثرقانون

،تقليصهاميكناليتاحلقوقأو،تقييدهاميكناليتاحلقوقمفهومإنالظروفمن

اليتاحلقوقأولالنتقاصالقابلةغرياحلقوقتعريفتتجاوزاليتاإلنسانحقوقهي

.الدولةبتحقيقتقييدهاأوتقليصهاميكنحقوقاملفهومهذا.تقليصهاميكنال

:هياحلقوقهذه

احلق يف حرية التجمع السلمي)أ

ت )ب احلق يف حرية تكوين اجلمعيات ، مبا يف ذلك تكوين النقا

واالنضمام إليها



١١٠

احلق يف حرية التعبري أو التعبري ، مبا يف ذلك حرية البحث عن املعلومات )ج

)شفهًيا وكتابًيا(وتلقيها ونقلها ومجيع أنواع األفكار دون اعتبار للحدود 

محاية الطفلجلنة تراقب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مجهورية إندونيسيا 

ت أش حلكومة لفرض عقو علىاجلنسية اجلاىن اجلنسيد علىالتطورات فيما يتعلق 

من خالل إصدار الئحة حكومية الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاألطفال مع عقوبة اال

أن محاية الطفلجلنة يدرك )اللوائح احلكومية بدال من القوانني(بدًال من قانون 

األطفال وصلت إىل نقطة غري عادية وتدرك أنه جيب علىمشكلة اجلرائم اجلنسية 

محاية جلنة ومع ذلك ، ذّكر .اختاذ خطوات غري عادية للتغلب على هذه املشكلة

ت إنسانية وحماوالت أن تصبح آلية إلعادة الطفل أن تطور احلضارة يؤدي إىل عقو

ً كامًال ومست عًدا للعودة إىل التأهيل حىت يتمكن الشخص من العودة إىل كونه إنسا

لتايل،.احلياة االجتماعية و

ً صحفًيا حول وجهة نظر محاية الطفلجلنة يف هذه القضية ، أصدر  جلنة بيا

اليت تنص على .ملرتكيب اجلرائم اجلنسيةاجلنسيةخلصاءبشأن عقوبة االمحاية الطفل

:أن

ال.أ مبثابة عقوبة شنيعة وغري إنسانية ، وهو ما اجلنسيةخلصاءميكن اعتبار احلكم 

لتايل مع الدستور والتزامات إندونيسيا يف جمال حقوق اإلنسان تنص .يتعارض 

لكل فرد "زاي من الدستور اإلندونيسي على أن ٢٨من املادة ٢أحكام الفقرة 



١١١

ني كرامة اإلنسان ومكانته ."احلق يف عدم التعرض للتعذيب واملعاملة اليت 

ا و  لتايل ، فإن هذه احلقوق هي حقوق دستورية وتعزيزها ومحايتها والوفاء 

كما صدقت إندونيسيا على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه .التزامات دستورية

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من خالل القانون اخلصاءمن ضروب املعاملة أو 

١٩٩٨١٠١لعام5رقم 

إما كيميائًيا أو عن طريق (اجلنسيةخلصاءعن طريق االإن تقدمي عقوبة إضافية.ب

ميكن أن يعترب أيًضا انتهاًكا للحقوق ، أي انتهاك احلق يف ) اجلراحة الطبية

السالمة اجلسدية حفظواحلق يف )احلق يف الرتكيز املستنري(املوافقة املستنرية 

النفس)حفظ(والعقلية للفرد 

وعلماء اجلرمية إىل أن أسباب العنف اجلنسي تشري مداخالت األطباء واحملامني.ج

أفعال العنف اجلنسي .، بل هي أيًضا نفسية واجتماعيةبالنسبة اىلليست طبية ف

يف هذه احلالة ، وبغض النظر عن .ليست جمرد إيالج يف األعضاء التناسلية

ت املستندة إىل القوانني القائمة ، فإن ما جيب تقدميه هو جهود اإلصال ح العقو

من خالل إعادة التأهيل الشامل على الصعيدين الطيب والنفسي واالجتماعي مع 

لتايل ، فإن معاجلة مشكلة العنف اجلنسي من .االسرتشاد حبقوق اإلنسان و

١٠١ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention
Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi
atau Merendahkan Martabat Manusia)



١١٢

يقلل من املشكلة ولن يعاجل مشكلة اجلنسيةخلصاءخالل توفري عقوبة إضافية لال

ال.العنف اجلنسي املطروح ال تتناسب مع اجلنسيةءخلصاخطوة العقاب 

.التعامل مع املشكلة واالبتعاد عن اهلدف املراد حتقيقه

فيما يتعلق بعقوبة اللوائح احلكومية بدال من القواننيجيب إعادة النظر يف .د

أن محاية الطفلجلنة محاية الطفلجلنة يرى .وعدم نشرهااجلنسيةخلصاءاال

ولكن اخلصاءاألطفال متسق وال يركز فقط على علىالتعامل مع اجلرائم اجلنسية 

االجتماعية فظأيًضا على إعادة التأهيل والتدابري الوقائية مثل تطوير نظام احل

تمعات الصديقة لألطفال والنساء ، والكشف (لألطفال  على سبيل املثال ، ا

ميكن .فهم التكاثر.أو من خالل التعليم والتحسني)عن املعلومات حول اجلناة

بشأن حركة مناهضة اجلرائم ٢٠١٤لعام ٥رقمالقيام بذلك عن طريق تطبيق

.األطفالعلىاجلنسية 

، ميكن ٢٠١٦لعام ١رقم اللوائح احلكومية بدال من القواننيإلشارة إىل 

كيميائي على الشخص املدان إىل اجلنسيةاخلصاءفرض عقوبة إضافية على شكل 

جانب تركيب جهاز كشف إلكرتوين ، والذي يتم تنفيذه يف غضون عامني كحد 

هذا يعين أن الشخص .األساسيةاخلصاءأقصى ويتم تنفيذه بعد قضاء احملكوم عليه 

الذي غادر السجن وعندما حان وقت إعادة االندماج االجتماعي ، سيبدأ عقوبة 

كيميائي ميكن تنفيذه يف غضون عامني يف عملية اجلنسيةصاءاخلإضافية يف شكل 



١١٣

إعادة الدمج االجتماعي هذه ، الشخص الذي قضى عقوبة أساسية وبدأ يف اخلضوع 

ال يكون لديه دوافع جنسية ولن يكون قادرًا على إجناب الكيمياويةاجلنسيةخلصاءلال

.ذرية خالل فرتة معينة 

كيميائي ، كما هو اجلنسيةاخلصاءفيما يتعلق بتطبيق عقوبة إضافية يف شكل 

، ميكن بدء الدراسة ٢٠١٦لعام ١رقم اللوائح احلكومية بدال من القواننيمشار إليه يف 

١٩٤٥األوىل من القوانني واللوائح اليت هلا أعلى مستوى يف دولة إندونيسيا ، وهي دستور 

١٩٤٥ينص دستور مجهورية إندونيسيا لعام ١لفقرة ٢٨املادة جلمهورية إندونيسيا يف

.صراحة على أن لكل فرد احلق يف تكوين أسرة ومواصلة نزوهلم من خالل زواج قانوين

، واليت تنص على أن ١٩٤٥كما ورد يف املخطوطة الشاملة لدستور مجهورية إندونيسيا لعام 

تمع اإلندونيسي ، الذي تطور من عصر " بسيط جًدا إىل عصر حديث ، هو يف ا

ملؤسسات االجتماعية املتعلقة .األساس جمتمع عائلي لقد اعرتفت جمتمعات القرابة 

ن البشر هم من خلق  تمع املكونة من مؤسسات دينية تعرتف  حبقوق والتزامات أفراد ا

م ؛ بنية األسرة كمكان يعيش فيه البشر م ًعا لتنمية النسل هللا تعاىل بكل حقوقهم وواجبا

يف احلفاظ على وجودهم ؛ املؤسسات االقتصادية اليت هي جهود بشرية لتحسني الرفاهية ؛ 

املؤسسات التعليمية والتعليمية لتنمية ذكاء اإلنسان وشخصيته ؛ مؤسسات املعلومات 

واالتصاالت اليت توسع البصرية واالنفتاح ؛ املؤسسات القانونية والعدالة لضمان النظام 



١١٤

م يف احلياة ؛ املؤسسات األمنية لضمان سالمة كل إنسان لتايل فإن جوهر حقوق .والو و

١٠٢.احلق يف احلياة:اإلنسان يشمل

ت اال ، بصرف النظر عن كونه خمالًفا الكيمياويةاجلنسيةخلصاءإن فرض عقو

هو أيًضا فعل ميكن أن يعذب الكيمياويةاجلنسيةخلصاءللحق يف اإلجناب ، فإن اال

احلق يف عدم التعرض للتعذيب ، مبا يف ذلك احلقوق غري القابلة .الشخص املدان

إلشارة .لالنتقاص ، يعين أن احلق يف عدم التعرض للتعذيب هو حق ال ميكن تقليصه

جنكاهيال  ، دينباسار(إىل رأي ومييب  ، )أخصائي اجلنس يف كلية الطب ، جامعة أودا

رًا جانبية ، مثل هشاشة العظام والتأثريات الكيمياويةاجلنسيةخلصاءفإن ممارسة اال تفتح آ

م .دبالنسبة اىلب.األخرى على أنظمة اجلسم ، يف الواقع هشاشة العظام ال لطفي جا

تسبب كسورًا ، لكن األشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام معرضون خلطر اإلصابة 

إذا مت فرض عقوبة ١٠٣.خاصة كسور العمود الفقري ، بسبب هشاشة العظاملكسور ، 

ا ختلق خطرًا سلبًيا وهو أحد اجلنسيةخلصاءاال كعقوبة إضافية ملرتكيب اجلرائم اجلنسية ، فإ

ر اجلانبية لال ر اجلانبية لفقدان العظام .الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاآل من املؤكد أن اآل

.املدانستكون مؤملة للشخص

١٠٢“Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002; Buku VIII Warga Negara dan
Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama” (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, 2010). Edisi Revisi, h. 56
١٠٣ http://health.kompas.com/read/2010/12/15/13173324//menaklukkan.si.keropos.tulang, Diakses
pada 19 Mei 2020 pukul 21.54 WIB.



١١٥

ر السلبية لال كشكل من أشكال الكيمياويةاجلنسيةخلصاءميكن تصنيف اآل

ط من دستور مجهورية إندونيسيا لعام ، فإن األحكام الواردة يف املادةيف الواقع .التعذيب

احلق يف عدم التعرض للتعذيب ١٩٩٩لسنة٣٩من القانون رقم ٤صنفت املادة.م١٩٤٥

قابلة للتقييد ، وهو حق من حقوق اإلنسان ال ميكن االنتقاص منه على أنه حقوق غري 

.حتت أي ظرف من الظروف

إليه من خالل حقوق األطفال يُنظر ضد إن حل التعامل مع اجلرائم اجلنسية )أ

والضحااىناإلنسان للج

ت املفروضة على اال املنصوص عليها يف الكيمياويةاجلنسيةخلصاءإن العقو

لعام ١لقانون رقمبشأن اشرتاط اللوائح احلكومية بدًال من ا٢٠١٦لعام١٧القانون رقم 

من القانون محاية الطفلبشأن ٢٠٠٢عامل٢٣بشأن التعديل الثاين للقانون رقم٢٠١٦

تمع وخمتلف األطراف اليت مل يتم العثور فيها على اال اجلنسيةخلصاءمعارضة من ا

اجلنسيةخلصاءوضوح يف تنظيم عقوبة االIDIللمنفذ وال يوجد لدىالكيمياوية

ت املفروضة على االبالنسبة اىلليس ذلك ف.الكيمياوية اجلنسيةخلصاء، بل إن العقو

اليت فرضتها احلكومة ال تزال غري منظمة بوضوح من قبل املنفذ يف تنفيذ الكيمياوية

بشكل عام ال ميكن أن يتم الكيمياويةاجلنسيةخلصاءألن االالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاال

أن يقوم الطبيب بتنفيذ .من قبل األشخاص الذين ليس لديهم خربة طبية ومل يسمح بذلك

.خيلق فراًغا يف تنفيذهالكيمياويةاجلنسيةخلصاءعقوبة اال



١١٦

ً مفاده أن احلكومة يف محاية الطفلجلنة محاية الطفلجلنة أعطى  رأ

صياغة القانون قدمت مدخالت من وجهة نظر حقوق اإلنسان قبل إنشاء هذا 

مل تكن الكيمياويةاجلنسيةخلصاءن عقوبة االمحاية الطفلالتعديل لقانون 

ووفقًا ملا ذكرته صاحبة البالغ ، فإن عقوبة .ضرورية ، ولكن مل تقبلها احلكومة

ت على لكيمياويةااجلنسيةخلصاءاال لفعالية الكافية يف فرض عقو ال تتمتع 

ت وال تتماشى  ت اجلنائية احلالية كافية لتنفيذ اإلدا اجلرائم اجلنسية ألن العقو

على الرغم من .، أي املنع يف تقليل تواتر اجلرائم القائمةاخلصاءمع الغرض من 

ت اال األساس حل من احلكومة هو يفالكيمياويةاجلنسيةخلصاءأن فرض عقو

ت اجلنائية املفروضة على  للتعامل مع هذه املشكلة ، بشكل عام ، فإن العقو

مرتكيب العنف اجلنسي على األطفال كافية عندما يتعرض علىاجلرمية الرئيسية 

مخسة ١٥على األكثرمخس سنوات٥مرتكبها لعقوبة السجن ملدة ال تقل عن 

لغرامة القصوى  وإذا )مخسة مليارات روبية(٥٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠عشرسنة و

ت خطرية ،  تسببت الضحية يف أكثر من شخص واحد ، وتسبب يف إصا

ت عقلية ، وأمراض معدية ، وإعاقة أو فقدان للوظيفة اإلجنابية ، و  واضطرا

ن سيخضع للعقوبة الرئيسية يف شكل جنائي املوت أو املؤبد أو  املوت ، فإن كو

.عاًماعشرين٢٠سنوات وال تزيد عن عشر١٠تقل عن السجن ملدة ال 

إن أفضل حل للتغلب على اجلرائم اجلنسية هو محاية الطفلجلنة قالت 

اختاذ االحتياطات حيث ميكن للحكومة تقييد األشخاص من ارتكاب العنف 



١١٧

اجلنسي حىت يتمكنوا من تقليل اجلرائم اجلنسية القائمة حىت ال تكون هناك جرائم 

ت جنائية على اجلناة لالنتقام من جنسية  بدًال من الرتكيز على فرض عقو

تشمل التدابري احلكومية للحد من اجلرائم اجلنسية ما .قام به شخص ما.اجلرائم

:يلي

اخلمور.أ

بشكل عام ، ميكن أن يتسبب تناول الكحول من شخص ما يف فقدان الوعي 

ا املشروب الكحويل يف ميكن أن تتسبب عواقب هذ.وعدم السيطرة على نفسه

آلخرين دون أي  حدوث جرمية وأيًضا تلحق األذى ليس فقط بنفسه ولكن 

.وعي أو نية للقيام بذلك من خالل تناول املشروب

.تداول حمتوى الفيديو أو الصورة للبالغني.ب

لبالغني واليت  من خالل الوصول إىل املوقع ، الصور أو مقاطع الفيديو اخلاصة 

ومع ذلك ، من خالل كل شخص .عام خصوصية الشخصتعترب بشكل 

يستهلك صورًا أو مقاطع فيديو للبالغني ، ميكن أن يؤدي ذلك إىل إدمان 

الشخص حيث يتم نقل الشخص لتوجيه ذلك من خالل شريكه ويفقد أيًضا 

قالت .وعيه وعقله الصحي مما جيعل هذا الشخص دون قصد دافًعا للقيام بذلك

حية طوال الوقت عاملة نفس تدعى إن أي شخص يستهلك مقاطع فيديو إ

ميكن أن يسبب تلًفا حاًدا يف الدماغ أكثر من الشخص الذي يتعاطى املخدرات 

حية نعتقد أنه أمر طبيعي وطبيعي .ألننا عندما نستهلك مقاطع فيديو إ



١١٨

كال هذين األمرين هلما حق الوصول إىل احلكومة بشكل عام ملنع ذلك ، أحدمها 

من خالل وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حيث ميكن تقييد الوصول إىل مواقع يتم 

.البالغني

ت اال)ب ملرتكيب اجلرائم اجلنسيةالكيمياويةاجلنسيةخلصاءوضع تصور لعقو

ا الكيمياويةاجلنسيةخلصاءعلى الرغم من أن بعض البلدان تدرج اال يف قانو

واجه القانون اإلجرائي الذي .اجلنائي ، إال أنه من الصعب تطبيقه يف املمارسة العملية

ت ، مثل االضطرار إىل إجراء اجلنسيةخلصاءينظم آلية تنفيذ عقوبة اال صعو

ال ، بل جيب اجلنسيةخلصاءتشخيص قبل تنفيذه ، ألنه ال جيب معاقبة مجيع اجلناة 

ر صحية وطبية .فحصهم وتشخيصهم مسبًقا وما يرتتب عليه من آ

ة يف املعتدين اجلنسيني الكيمياويةيف العلوم الصحية ، سيقلل حقن السوائل 

ستخدام ت التستوستريون Medroxy Progesterone Acetatاألطفال  من مستو

ر على اخنفاض الرغبة اجلنسية رفضت إدارة الغذاء والدواءذلك ، بعد .اليت هلا آ

ة السائلة كل أسبوع لفرتة معينة من الوقت لتؤدي إىل جمرمني الكيمياويةإعطاء املادة 

.عاجزين

إلضافة إىل ذلك ، ميكن أن يتداخل حقن مع وظيفة اجلهاز التناسلي للجاين 

ا نتيجة هلذه احلقن  إلضافة .الكيمياويةويسبب مشاكل أكثر خطورة يصعب التنبؤ 

يعترب عقوبة تنتهك حقوق اإلنسان ، يعترب الكيمياويةاجلنسيةخلصاءإىل عقوبة اال



١١٩

يف اخلصاءأيًضا عقوبة ال تشري إىل القانون اجلنائي اإلندونيسي ألن اجلنسيةخلصاءاال

من القانون اجلنائي ، لذلك ميكن ١٠غري مدرجة يف املادة اجلنسيةخلصاءشكل اال

.القانون اجلنائي االندونيسي.ينتهك القانونالكيمياويةاجلنسيةصاءخلالقول أن اال

ت العنيفة إىل أعمال عنف جديدة التهم اجلنائية يف .ميكن أن تؤدي العقو

ميكن .ليست هي الطريقة الوحيدة العادلة للضحيةالكيمياويةاجلنسيةخلصاءشكل اال

.رد فعل عاطفي وهو خمالف ملبادئ اإلنسانية األساسيةاجلنسيةخلصاءالقول أن اال

هي أيًضا حماولة من قبل الدولة لالنتقام الذي ال حياسب اجلنسيةخلصاءعقوبة اال

هناك عدة طرق على األقل فيما يتعلق بعقوبة .اجلاين بشكل كبري أمام الضحية

:، وهياجلنسيةخلصاءاال

مج األبوة واألمومة ا.أ لشامل مبا يف ذلك وحدات املهارات اليت تدعم استثمر يف بر

ء ومقدمي الرعاية خللق جو آمن وعالقة يف رعاية األطفال .اآل

ستمرار .ب ، السيما يف قطاع الصحة ، وتنفيذ التدريس  حتسني خدمات الدعم للضحا

واإلحاالت إىل املهنيني ذوي الصلة ، مثل املمرضات لألطفال احلساسني الضحا

.ئيني االجتماعيني والقابالت ، مبا يف ذلك ضباط الشرطةواألخصا

تمع لتغيري املواقف والسلوك .ج تمع املدين على مستوى ا بناء شراكات بني احلكومة وا

.األطفال والنساءعلىمن أجل قبول أو تربير مجيع أشكال العنف اجلنسي 



١٢٠

موجه فقط حنو االنتقام ، مما قد الكيمياويةاجلنسيةخلصاءإن تطبيق قانون اال

تمع حية أخرى ، ليس لتطبيق قانون .يؤدي إىل فقدان اجلاين الثقة يف مل مشله مع ا من 

األعمال اإلجرامية ، على الرغم من أن الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاال ثري على ضحا أي 

املواطنني حفظعام واألخالق و وظيفة القانون اجلنائي وفًقا هلارت هي احلفاظ على النظام ال

١٠٤.من االستغالل من األطراف األخرىفظمما يسمى غري أخالقي أو ضار وتوفري احل

ت اجلنائية ، جيب على الدولة أن تضمن االستقالل الفردي  عند فرض العقو

لذلك ، جيب أن يكون للعقاب غرض ووظيفة .وحتافظ على احرتام الشخص البشري

تمع لتحقيق الرخاء املشرتكميكنهما احلفاظ على ١٠٥.توازن الفرد مع مصاحل ا

١٠٤Hiariej, E. O. Prinsip-prinsip hukum pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.h. 29
١٠٥https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109 diakses pada 25 Agustus 2020 pukul 10.42
WIB
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ت اجلرائم اجلنسية من حيث القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية٢اجلدول  عقو

نوع أغراض قانونية ضربة جزاء جانب الضحية

الشريعة 
يةاالسال

تثقيف اجلمهور)أ
حفظ الدين)ب
حتافظ على الروح)ج
تربية النسل)د
حفظ املعىن)ه
عدالة)و
تمع)ز سالم ا

وُحكم على اجلناة 
لرجم حىت املوت 

إلعدام أو 

ين عليه ألن )أ ومل يعاقب ا
الفعل الذي وقع له كان 

.إلكراه
حصلت على التغيري)ب

التعويض /اخلسارة 
/من اجلاين االقتصادي

.مهر متسل/عائلة اجلاين 
إذا حدث احلمل)ج

مث يتم منح الضحية حقوق 
:خاصة

الذين يتم األطفال .١
االعرتاف مبيالدهم  
.كأطفال شرعيني

جيوز اإلجهاض حبمل .٢
.غري مرغوب فيه

قانون 
إجيايب

رتكب مل
اجلرمية 
على 

األطفال

لعدالة)أ التمسك 
املساعدة )ب

)التمويل(
توبيخ)ج
)االنتقام(االنتقام )د
كفارة)ه

١بريبو رقم-
٢٠١٦لسنة 
اخلصاءبشأن 
اجلاىن اجلنسية
اجلنسية اجلنسي
من ٢٨٥واملادة 

مل حتصل الضحية على تعويض .أ
مت مترير احلكم الذي أصدره (

حكم سجن القاضي فقط
تواحد على(أو عقو

.اجلاين
إذا حدث احلمل.ب
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)مغفرة الذنوب(
هيل)و إعادة 
العامةفظاحل)ز
تمع)ح تطوير ا

ت  قانون العقو
لسجن  يعاقبون 

سنة١٥

نتيجة االغتصاب
موقف الضحية ليس كذلك

فظاحلاحصل على 
غائب(واضح 

أحكام صارمة
)السماح

ال يوجد اعرتاف حبالة .ج
الطفل

بناًء على التفسري أعاله ، فإن وظيفة القانون اجلنائي هي القدرة على احلفاظ على 

إذا نظرت إىل مبدأ التوازن ، جيب أن يكون هناك توازن لكل من اجلاين .مواطنيهاحفظالنظام و 

إىل مبدأ التوازن على اإلطالق ، بل الكيمياويةاجلنسيةخلصاءال يلتفت قانون اال.والضحية

حل.يبدو أنه قسري أو االستفادة من تنفيذ القانون اجلنائي املتعلق فظال يتمتع أي طرف 

.يف إندونيسياالكيمياويةاجلنسيةخلصاءال

تيفالشرعيةقاصداملقيموجود٢ ويةالكيميااجلنسية عقو

ألن.التعزيرعقوبةفئةيفاجلنسيةخلصاءاالعقوبةتدخل،اإلسالميف

.األطفالعلىاجلنسيالعنفمرتكبملعاقبةاحلكومةقرارهواخلصاءمنالنوعهذا

الشريعةدراسةيفموجودغرينفسهالكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقوبةنوع
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مناجلنسيةخلصاءاالعقوبةمناالستفادةمستوىرؤيةميكن،ذلكومع.اإلسالمية

يفاملصلحةقيمبوجودتتعلق.املصلحةمبادئأومفهومأي،الفقهأصلدراسة

رقم اللوائح احلكومية بدال من القواننينشرته احلكومة بصيغة اجلنسيةخلصاءاالعقوبة

ت ١ ، هناك أمور مهمة حتتاج إىل الدراسة ، وهي وجود قيم املصلحة يف عقو

.األطفالعلىملرتكيب جرائم العنف اجلنسي اجلنسيةخلصاءاال

يف األساس ، يتم وضع القوانني ليتم إطاعتها وتنفيذها من أجل املصلحة 

يف تطبيقه ، ال ميكن فصل القانون عن املبادئ كمبادئ توجيهية .االجتماعية للمجتمع

ملثل مع مقشد الشريعة ، حيث توجد.أساسية لتنفيذ إنفاذ القانون مبادئ أساسية يف و

خلصاءمن القانون ، وخاصة الغرض من فرض االتطبيقها تصبح مرجعية ملعرفة الغرض

ميكن رؤية مبادئ مقاصد الشريعة من بُعدين ، ومها الَقْشد السريعي .يف إندونيسيااجلنسية

، أي هدف املشرعني إىل مأسسة القانون حبيث ميكن فهمه وقصد املكلف ، الذي يفرض 

١٠٦.يف إدراج املكلف يف أوامره) تكليف(مات التزا

وأوضح أبو إسحاق السياثييب أن األعباء احلقيقية للقانون تتمثل يف احلفاظ على 

الدرعية :تتكون هذه املقشدة من ثالثة جوانب هي.القانون يف النفس)هدف(املقاصد 

١٠٦M. Ibnu Rochman, Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat, (Yogyakarta: Philosophy Press,
2001), 100. Lihat juga Muhammad Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif al- Syatibi”,
dalam Jurnal de jure; jurnal Syariah dan Hukum, 2014, Vol. VI, No. 1, h. 34-39
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ت لصاحل ١٠٧.واحلجية والتحسينية إذا مل .البشرجيب أن توجد جوانب يف مملكة الدرر

مستوى الضرر الناجم هو مدى ضياع .يكن هذا موجوًدا فسيكون هناك ضرر للبشر

الدين حفظوهي الشريعة مقاصدتتكون هذه الدرورية من مخس نقاط رئيسية .الدرورية

وأما يف احلج فهو رفع الضيق عن حياة .الشرف وامللكية/والروح والعقل والنسب 

.املكلف

، ومها من العادات )الدررية والتحسينية(إتقان هذين اجلانبني :ووجه التحسينية

من فظوألغراض الشريعة اإلسالمية ، ُمتنح حقوق اإلنسان احل١٠٨.واألخالق احلميدة

الشريعة من هذه مقاصدحفظميكن أن تكون ١٠٩.أجل جتنب اجلرمية البشرية نفسها

املصلحات من خالل وسائل إجيابية ، على سبيل املثال للحفاظ على وجود املصلحة ، 

تتخذ الشريعة خطوات للحفاظ على أسس املصلحة ، مثل اختاذ إجراءات للقضاء على 

ملصلحات ١١٠.أي عناصر قد تضر فعًال 

عة البشرية اليت يتم هو تشكيل القانون الذي يهدف إىل حتقيق املنفالشرعي الغرض من 

)احلاجية(تطبيقها يف حماولة لضمان االحتياجات األساسية وتلبية االحتياجات الثانوية 

هو هدف القانون الذي جيب أن يوجد من )الدرورية(اهلدف ١١١.)التحسينية(واالحتياجات 

١٠٧ Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, (Beirut: Dar a-Fikr, 1975), h. 261
١٠٨ Ahmad al-Raisuni, Nadzariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi, (Beirut: Muassasah al-
Jami’ah, 1991), 116.
١٠٩ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual;
Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: Rafika Aditama, 2001), h. 86.
١١٠ M. Ibnu Rochman, Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat, h. 101.
١١١Ahmad Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata
Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 46
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كن ال مي.أجل حياة اإلنسان ، إذا مل يتم حتقيق هذا اهلدف ، فلن تتحقق مصلحة اإلنسانية

إال إذا مت احلفاظ على األهداف اخلمسة )الدرورية(حتقيق االحتياجات األساسية للحياة 

لذرية اخلامسة أو الكلية اخلامسة ، أو تسمى أيًضا املقاصد  للشريعة اإلسالمية ، املسماة 

١١٢.الشريعة

.البشر من االحتماالت السيئة واألشياء املدمرة اليت يفعلها بعضهم البعضحفظيتم 

ألمن للبشر ملنع الناس من اخلوف من خطر  يتم تطبيق الشريعة اإلسالمية لتوفري الشعور 

النفس ، حفظاألهداف اخلمسة الرئيسية هي حفظ الدين ، و .اجلرائم اليت يرتكبها اآلخرون

.اخلمسةحفظفيما يلي وصف لل١١٣.العقل ،حفظ املالحفظالنسب ، و حفظو 

ا حق من حقوق الدين هي مسألة طبيعية حفظ.أ ، يف القانون الوضعي تعرف 

حل اق حكم يف سي.من التدخل أو التهديد من أي طرففظاإلنسان جيب أن حتظى 

األطفال ، برأي حفظ ضد اجلرمية ملرتكيب٧فقرة٨١الوارد يف املادةاجلنسيةخلصاءاال

فإن اجلاين الذي الدين ، فإن مستوى اعتقاد مرتكب هذه اجلرمية قد تضرر بفعله ، 

لتأكيد يف قلبه يف حالة ال أو االغتصاب هو  الميان.يرتكب الز وهذا .حتلى 

٣ر اآليةمنسجم مع سورة النو 

ِلكَ الزَّاِين َال يـَْنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة أَْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة َال يـَْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحّرَِم ذَ 
اْلُمْؤِمِننيَ َعَلى

أو النساء املشركات. واملرأة  ال يتزوجون ولكن النساء الز "الرجال الذين يرتكبون الز

١١٢Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), h.101
١١٣Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, h. 266
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أو الوثنية ، وهذا حرام على املؤمنني ".  الزانية ال تتزوج إال من الرجل الذي يرتكب الز
).٣النور: (

وليسوا يف حالة من املؤكد أن مرتكيب العنف اجلنسي ال حيافظون على دينهم 

.، يؤمل أن يتوب اجلاين بتحسني إميانهالكيمياويةاجلنسيةخلصاءمع عقوبة اال.إميان

.النفس ، اإلسالم يتطلب من كل إنسان أن حيافظ على حقه يف العيش والعيشفظح.ب

م عندما يهددهم شيء ما ويهامجهم لدفاع عن حيا لذلك ، يقتضي .البشر ملزمون 

ت القصاص والدية والكفارات ملرتكيب األعمال اإلجراميةاإلسالم وجود  يف .عقو

من وجهة نظر ٧الفقرة ٨١الواردة يف املادة الكيمياويةاجلنسيةخلصاءسياق عقوبة اال

العنف اجلنسي إىل احلق يف احلياة واحلياة اجلاىن اجلنسيحفظ النفس ، ال يلتفت 

عندما تؤدي أفعال اجلرائم اجلنسية إىل وفاة أو إصابة الطفل ، وفًقا .لألطفال كضحا

ميكن أن ٥فقرة٨١املادة٢٠١٦لعام ١رقم اللوائح احلكومية بدال من القواننيلـ 

يوجد ٤فقرة ٨١يتعرض اجلاين لعقوبة اإلعدام ، ألنه يف الفعل املشار إليه يف املادة 

قانون القصاص يف القانون اجلنائي وهذا يتماشى مع.عنصر االضطهاد للقتل

على اجلاين إذا مل الكيمياويةاجلنسيةخلصاءميكن أيًضا فرض عقوبة اال.اإلسالمي

إلعدام ، مث مع عقوبة اال الكو اجلنسيةخلصاءُحيكم عليه  ، من املأمول أن يتمكن 

من العنف اجلنسي من تصحيح أفعاله ، مع األخذ يف االعتبار أنه ميكن إصدار عقوبة 

وعقوبة اإلعدام الكيمياويةاجلنسيةخلصاءمع عقوبة اال.اإلعدام ملرتكيب العنف اجلنسي

.ومتنع تكرار هذه األفعال)الزواج(، ميكن أن توفر أثرًا رادًعا 
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ملال ألن كالمها  فظنسل حلالحفظ.ج ويتهمه الناس  ذرية اإلنسان ، حيرم اإلسالم الز

عمًال شنيًعا ألنه .كرامة جيب محايتها من شخصية كل شخص ، ذكًرا وأنثى يعترب الز

الكيمياويةاجلنسيةخلصاءيف سياق عقوبة اال.ميكن أن يلحق الضرر بنسل الشخص

، فإن جرائم العنف اجلنسي النسل من وجهة نظر حفظ ٧فقرة ٨١الواردة يف املادة 

لنسل ، فضًال عن تدمري شرف على لتأكيد إىل إحلاق الضرر  األطفال ستؤدي 

مع مراعاة حقوق الطفل وشرف الطفل وكرامته .األطفال الذين لديهم مستقبل طويل

تأثري الذي يشعر ألن ال.اجلنسيةخلصاءوكرامة الطفل ، ميكن أن أعطي رأسي عقوبة اال

١١٤به الطفل ال ميكن مقارنته بعقوبة السجن فقط ،

جة كما نقله أمحد الداودي ، العقل له موقف أساسي .د حفظ العقل يف نظر ابن 

الفكر هو الشيء الوحيد الذي ميّكن البشر من معرفة كل ما هو حقيقي ومطلق .للغاية

الواردة يف املادة الكيمياويةسيةاجلنخلصاءيف سياق عقوبة اال١١٥.وسعادة وقيم أخالقية

األطفال على، من وجهة نظر حفظ عقل ، فإن جرائم العنف اجلنسي ٧فقرة٨١

ثري على اإلضرار الفكري لألطفال ، مثل اإلجهاد واهللوسة ، وسيتعرض  سيكون هلا 

ا ستهدد حياة الطفل من املؤكد أن هذا النوع من نفسية األطفال للتهديد ، بل إ

مع تقوية .التأثري سيضر مبستقبل األطفال الذين لديهم القدرة على النمو والتطور

ت اإلضافية األخرى ، من املأمول أن يتمكن من الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاال والعقو

١١٤Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
١١٥Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989),137
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حتسني سلوك الضحية ، وأن يكون قادًرا على الندم على أفعاله من خالل النظر يف 

.ل طفل احلق يف التفكري والتعبري وفًقا ملستواه الفكريثريه على الطفل ، وخاصة لك

جراء فظ، حل)حفظ مال(امللكية حفظ.ه املمتلكات ، يسمح اإلسالم للبشر 

ح وما إىل ذلك لذلك ، .معامالت واتفاقيات خمتلفة يف مسائل التجارة وتقاسم األر

ت حيرم اإلسالم القمار والسرقة والسرقة والفساد وما إىل ذلك من  خالل فرض عقو

لعنف اجلنسي .على من يفعل ذلك األطفال ، إذا مت فحصه من علىفيما يتعلق 

لطبع هو أنه عندما يصبح الطفل  وجهة نظر حفظ املال ، فإن ما سيؤخذ يف االعتبار 

ضحية للعنف اجلنسي الذي يرتك عناصر من اإلساءة وما إىل ذلك ، فلن يصبح الطفل 

االضطرار إىل دفع تكاليف :التأثري ، مثل.رةستصبح كذلكفقط ضحية ولكن األس

ومن املؤكد أن هذا سوف يثقل كاهل اقتصاد .رعاية األطفال يف املستشفى حىت الشفاء

ملرتكيب العنف اجلنسي ميكن الكيمياويةاجلنسيةخلصاءلذا فإن عقوبة اال.أسرة الضحية

خلصاءإن انسجام عقوبة اال.ثري أفعالهأن توفر تثقيًفا ملرتكب اجلرمية لالنتباه إىل 

إلضافة إىل اجلنسية مع مقشد الشريعة سيحقق فوائد للبشر ، لكل من األطفال ، 

ت اإلض.راحة عامة الناس ، ٢٠١٦لعام ١افية الواردة يف قانون بريبو رقمُتظهر العقو

، أن مفهوم املصلحة يف شكل جلب املنايف ودار اجلنسيةخلصاءوخاصة عقوبة اال

.املفسد هو اهلدف األساسي يف تشكيل القانون

،اجلنسيللعنفضحااألطفالحقوقتعترباليتالشريعةمقاصددراسةيف

الفقرة٨١املادةصياغةيفهواجلنسيةخلصاءاالعقوبةيفاملصلحةقيموجودفإن
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إضافيةعقوبةهناكأنوهي،٢٠١٦لعام١رقمالقواننياللوائح احلكومية بدال من ٧

.العقالنيةمنأساسهلا.لطبع،الكيمياويةاجلنسيةخلصاءاالعقوبةشكليف

لطبعوهذا،كبريبشكلاألطفالعلىاجلنسيالعنفجرميةتزايدت،أوال.أ

،ومنوهمالشخصيةاألطفالحبياةويضر،للخطراألطفالحياةويعرضيهدد

.العاموالنظامواألمنوالسالملراحةالشعورويقوض

تإىل٧فقرة٨١املادةيفاجلنسيةخلصاءاالعقوبةتشري،نًيا.ب العقو

القانونيفاملدرجةاألطفالعلىاجلنسيالعنفمرتكيبعلىاملفروضةاجلنائية

حدوثمنععلىقادرةتكنوملرادًعاأثرًاتوفرملواليت٢٠٠٢لعام٢٣رقم 

.شاملبشكلاألطفالعلىاجلنسيالعنف

هذان األمران اللذان يشكالن أساًسا لذلك يوضحان وجود قيم املصلحة يف 

أكثر من ذلك ، ٢٠١٦لعام ١من رقم ٧فقرة ٨١الطبقية الواردة يف املادة اخلصاء

احلياة الشخصية تعريض أرواح األطفال للخطر ، وتدمري "من خالل النظر يف عنصر 

لسالم واألمن والنظام العام .والنمو والتنمية يف "األطفال ، فضًال عن إزعاج الشعور 

األطفال ، يظهر بوضوح يف هذا الصدد وجود مصلحة علىجرمية العنف اجلنسي 

ثري .على شكل جلب املنايف ودار املفسد تعريض حياة األطفال للخطر ، "إن 

علىالناجم عن أعمال العنف اجلنسي "ومنو األطفال ومنوهموتدمري احلياة الشخصية

ثري مدمر للغاية ، سواء على روح الطفل أو على نفسية الطفل ،  األطفال ، هو 
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الصدمة ، واضطراب التوتر ، والقلق ،:مثل

تعريض حياة األطفال للخطر ، وتدمري احلياة "اجلهود اهلادفة إىل منع وجتاوز 

، تتمثل يف وجود مصلحة على شكل جلب املنايف ودار "طفالالشخصية ومنو األ

اليت حيتوي ٢٠١٦لعام١رقم محاية الطفلمن قانون ٧فقرة٨١املفسد الواردة يف املادة 

ويتم ذلك عند .وتركيب أجهزة الكشف اإللكرتونيةاجلنسيةخلصاءعلى عقوبة اال

، ويتم ذلك من قبل )السجن(انتهاء احملكوم عليه من قضاء مدته اجلنائية األساسية 

تمع ، لتجنب تكرار أعمال  الدولة لرصد واكتشاف حركة اجلاين أثناء تواجده يف ا

تمع ٦فقرة٨١ويف الوقت نفسه ، تضيف املادة .العنف اجلنسي أثناء تواجده يف ا

.تتمثل يف اإلعالن عن هوية اجلاينعقوبة إضافية 

األطفال علىإىل حد كبري ، عندما أدانت احلكومة مرتكب العنف اجلنسي 

سره سيعرف ذلك وميكن أن ينشأ العار والندم  تمع  وأعلنت هوية اجلاين ، فإن ا

لعصا يف القانون اجلنائي اإلسالمي للزاين غري .على اجلاين هذا يشبه عقوبة الضرب 

تمع كله من حوله لعصا اليت يشهدها ا .حمسن ، الذي يقضي عقوبة الضرب 

لنسبة للجاين ، مثل اإلدراك  وهذا ميكن أن يوفر قيم املصلحة ، سواء 

حة فرص للتوبة وكذلك املصاحلة للغري ، مثل عدم التقليد أو .والندم على أفعاله وإ

ن الفعل املرتكب حمظور ارتكاب فعل من قبل اجلاين والقدرة على توعية اجلاين 

 ً خلصاء، وهي عقوبة اال٧فقرة ٨١يف دراسة القانون اجلنائي اإلسالمي ، املادة .قانو



١٣١

ت الكيمياويةاجلنسية هي شكل من أشكال التعزير ، حبيث يتم أيًضا تضمني عقو

طاق إضافية مثل اإلعالن عن هوية اجلاين وتركيب أجهزة الكشف اإللكرتونية يف ن

ت جنائية على األعمال اإلجرامية هي جزء من تقدير  جرائم التعزير ، وفرض عقو

ً جنائية بناًء على أسباب معينة تتماشى .احلكومة/القاضي  قد حتدد احلكومة أوزا

١١٦.مع املصلحة

تمع  اجلرائم اجلنسية من جوانب اجلاين وا وميكن ربط هذه األهداف بقضا

.والضحا

ايناجل)أ

لنسبة للجاين ، فإن  املفروضة هي مكافأة عينية أو يؤمل أن اخلصاءأما 

.الضحيةعلىاليت ارتكبت )عن الفظائع(يكفر اجلاين عن الذنوب 

ت شديدة مبا يكفي جلعلهم رادعني أو عدم تكرار  خيضع اجلناة لعقو

ب.أعماهلم السيئة يف املستقبل هناك مبادئ توجيهية لقيادة الناس إىل 

ن  التوبة ، أي البعد الروحي الذي من خالله يتطهر اإلنسان من األد

ن وإيذاء اآلخرين ت اجلاىن يُعاقب .اخلاطئة واحلقرية وتشويه األد بعقو

ال تقتصر على ختفيف أعبائهم يف العامل ، بل هي أيًضا موجهة لتخفيف 

.العبء الذي جيب أن حياسبوا يف اآلخرة

١١٦ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



١٣٢

جمتمع/عامة)ب

الشديدة املفروضة على اجلاين عملية اخلصاءيُتوقع أن تكون 

منًعا حىت اخلصاءتصبح هذه .تثقيف للوعي بسلوك امليل إىل فعل الشر

إذا تلقى .ال يستمر أفراد اجلمهور الذين يريدون فعل الشر يف جرائمهم

ت قانونية على النحو املبني اجلاىن اجلنسي جرائم العنف اجلنسي عقو

شريعة اإلسالمية ، فمن احملتمل جًدا أن أفراد اجلمهور الذين يف ال

.يعتزمون ارتكاب أفعال مماثلة ميكن منعهم يف سن مبكرة

ضحية.ب

ت القانونية على اجلناة ، يكون ذلك  من خالل تطبيق العقو

لضحا)فظاحل(بشكل غري مباشر شكًال من أشكال االهتمام القانوين 

هذه اجلرمية على معاقبة فظال تقتصر احل.اجلرمية القانونية للنساء ضحا

.، بل تشمل أيًضا العواقب اليت تلحق به ، مثل احلملبالنسبة اىلاجلاين ف

العنف اجلنسي حقوق جيب دعمها ة .لضحا وقد حظي األمل واملعا

هتمام كبري  ر السيئة اليت حلت به بعد العنف  واخلوف وخمتلف أنواع اآل

وحدهم للقتال من أجل .اإلسالميةمن الشريعة ال ينبغي إمهال الضحا

م ، ولكن جيب أن يتم جتسريهم من قبل منفذي القانون  املصري الذي حّل 

.يف القتال من أجل مصريهم



١٣٣

ويةالكيميااجلنسية اخلصاءيف النفس تقسيم الطبقي حيافظ )أ

األطفال ومحايتهم أمر ال بد منه ، كما قال هللا تعاىل يف سورة فظإن األمر حب

٦١١٧: التحرمي اآلية

َيـَُّها  ًرا َوُقوُدَها ٱلَِّذينَ َٰٓ َ َها ٱحلَِْجارَةُ وَ ٱلنَّاسُ َءاَمُنو۟ا قـُٓو۟ا أَنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم  َعَليـْ

ََّ َملَِٰٓئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد الَّ يـَْعُصوَن  َمآ أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ ٱ

من اآلية أعاله ميكن مالحظة أن رعاية األطفال هي مظهر حقيقي 

م .للمسؤولية جتاه األطفال رعاية الطفل حق لألطفال الذين ما زالوا قاصرين ، أل

م ومن يقوم بتعليمهم .حباجة إىل إشراف ورعاية وتسيري شؤو

الكيمياويةاجلنسيةخلصاءميكن مالحظتها من الفوائد يف تنفيذ االبعض األشياء اليت 

:هي

ا اجلنسيةخلصاءعقوبة اال.أ اليت نصت عليها احلكومة ليست دائمة ، مما يعين أ

كما هو منصوص الكيمياويةاجلنسيةخلصاءفرتة اال.ال تلغي حقوق اإلنسان

٢٠١٦لعام١قانون رقمالقواننياللوائح احلكومية بدال من أ ٨١عليه يف املادة 

األساسية ، لذلك وفًقا اخلصاءيستمر ملدة عامني فقط بعد أن قضى اجلاين 

اصد الشريعةيتعارض مع أهداف مقللمؤلف ، فإن هذا ال

117 https://tafsirweb.com/11010-quran-surat-at-tahrim-ayat-6.html



١٣٤

اليت يتم تنفيذها بعد أن يقضي اجلنسيةخلصاءإلضافة إىل تنفيذ عقوبة اال.ب

األساسية ، فإن اجلاين سيخضع أيًضا أثناء عملية اخلضوع هلذه اخلصاءاجلاين 

هيل حتت إشراف وزارة العدل ووزارة الشؤون االجتماعية ووزااخلصاء رة إلعادة 

، حبيث ال توفر احلكومة يف هذه ٣أ فقرة ٨١الصحة كما هو مذكور يف املادة

، بل توفر أيًضا حًال الستعادة حالة اجلاين بالنسبة اىلاحلالة حكماً على اجلاين ف

.اخلصاءأثناء عملية تنفيذ 

اللوائح يف الكيمياويةاجلنسيةخلصاءمن التحليل الذي أجراه املؤلف على اال

محاية الطفلبشأن ٢٠١٦لسنة ١ال يتعارض القانون رقم احلكومية بدال من القوانني

، الكيمياويةاجلنسيةخلصاءمع أهداف مقوسية ، خاصة يف احلفاظ على روح اال

.القصرعلىفهناك أهداف قانونية جيدة ، وهناك فوائد عديدة ملرتكيب اجلرائم اجلنسية 

الكيمياويةاجلنسية اخلصاءتقسيم الطبقي حيافظ على النسل يف ب)

تكوين أسرة حقوق اإلنسان يفاجلنسيةخلصاءال تنتهك عقوبة اال

، ميكن للحكومة ١٩٤٥يف دستور مجهورية إندونيسيا لعامبواالستمرار يف النس

دف ضمان االعرتاف حبقوق  تقييد احلق يف تكوين أسرة واالستمرار يف النسب 

ت اآلخرين واحرتامها وحتقيق املطالب العادلة وفًقا العتبارات القيم األخالقية  وحر

وذلك ألن احلق يف تكوين أسرة .ة واألمن والنظام العام يف جمتمع دميقراطيوالديني

واستمرار النسل ليس حًقا ال ميكن االنتقاص منه حتت أي ظرف من الظروف 



١٣٥

لنسبة  ثري جيد ، خاصة  هذا البديل للعقاب ميكن أن يكون له 

مكانه توفري رزق جيد له وألسرته ، وهذ لطبع أيًضا للجاين ، ألنه ال يزال  ا 

هذا هو أحد أهداف رعاية األبناء ، أي واجب إعالة األطفال .الستمرار نسبه

الهتمام بتعليم األطفال بطبيعة احلال ، ميكن .وإعالتهم ، مبا يف ذلك االلتزام 

لتأكيد أكثر تركيزًا على احلفاظ على  ا الشخص أن جتعله  للحرية اليت يتمتع 

.جهود التجديد البشري املنصوص عليها يف اإلسالموهذا أيًضا من.النسل

كرب نفع جلميع الكائنات .طبعا ما هو متوقع يف اإلسالم هو ذرية كرمية تولد 

من .احملافظة على هؤالء األحفاد يسميها بعض العلماء نفقة شرف

ا حمدودة ، ميكن للحياة أن تستمر وميكن  حلرية على الرغم من أ خالل التمتع 

حىت لو مل تتمكن من القيام .تعلم األطفال أيًضا أمهية وجود أخالق جيدةأن 

ا ستفتح لك فرًصا  بذلك بنفسك على سبيل املثال ، فإن احلرية اليت تتمتع 

:هذا كما قال النيب.ملواصلة العمل وتوفري التعليم ألطفالك بشكل صحيح

ِِْم َعلُِّمْوا اَْوَالدَُكْم فَِإنـُّهْم َسَيِعْيُش ِىف  َر َزَماِنُكْم فَِإنـَُّهْم َخَلَق ِلَزَما ِِْم َغيـْ َزَما

َخَلْقَنا ِلَزَما َوَحنْن ُ

ء  جيب تفسري الرتتيب على أنه جيب أن يكون الوالدان قادرين على تفسري أن اآل

ب ملزمون بتثقيف أبنائهم مبعرفة دينية كافية ، وخاصة توفري األخالق النبيلة ، دون إمهال اجلوان

.التعليمية األخرى مثل التعليم االقتصادي والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية وما إىل ذلك



١٣٦

الرابعالفصل

االختتام

اخلالصة.أ

:يليمااستنتاجميكن،البحثهذامنمراجعتهامتتاليتاملناقشةمن

١٧الرقم ٨١العقوبة اِخلَصائِّيُة اْلِكيِمَياِويَُّة علَى اجلَاِين اجلْنِسيِّ ِضدَّ اَألْطَفال يف األية .١

، ال سيما حاالت العنف ِبَشْأِن ِمحَايَِة اَألْطَفاِل ٢٠١٦من الَقانـُْوِن اِإلنُدْونِْيِسيِّ ِلَعاِم 

لعام ١اجلنسي على األطفال ، أصدر الرئيس الئحة حكومية بدًال من القانون رقم 

لتوفري محاية الطفلبشأن ٢٠٠٢عاًما ٢٣رقم بشأن التعديل الثاين للقانون ٢٠١٦

ثري رادع ملرتكيب اجلرائم اجلنسية. يشري هذا إىل أنه ال يزال هناك نقص يف الوعي 

ين من قبل بعض اإلندونيسيني ويشري إىل أن هناك نقًصا يف التنشئة االجتماعية القانو 

ت اال لعام ١٧املنصوص عليها يف القانون رقم الكيمياويةاجلنسيةخلصاءلعقو

تمع ككل ، وخاصة يف املناطق.٢٠١٦ من احلكومة إىل ا

ت على.٢ حقوق اإلنسان اجلنسية على األطفال من منظوراجلاىن اجلنسيإن فرض عقو

ال ينتهك حقوق اإلنسان ، بل يقوم على مفهوم حقوق اإلنسان يف إندونيسيا الذي 

هو ليس حرًا ولكنه يوضع يف إطار احرتام حقوق اإلنسان لآلخرين يف حياة منظمة 

ت اال اجلنسيةخلصاءوجمتمع وأمة ودولة. ويف الوقت نفسه ، فإن فرض عقو

، يعترب هذا اجلهد شكًال من الشريعةمقاصدمنظور على األطفال ، من الكيمياوية



١٣٧

م عندما حفظأشكال  النسل ، كما يتطلب اإلسالم من البشر احلفاظ على حيا

م وحقهم يف احلياة. يهددهم شخص ما ، وحيافظ على حيا

ياتلتوصا.ب

كشكل من أشكال العقاب وفقا الكيمياويةاجلنسيةخلصاءبعد دراسة وحتليل اال

١القانون رقم .ملراجعة سياسات حقوق اإلنسان وشريعة املقديشية وتطبيقها يف بريبو رقم

ومع .محاية الطفلبشأن ٢٠٠٢لسنة ٢٣رقم بشأن التعديل الثاين للقانون ٢٠١٦لسنة 

طروحة ذلك ، ال تزال هناك العديد من أوجه القصور ، لذلك حيتاج الكاتب يف هذه األ

إىل طرح بعض االقرتاحات اليت ميكن أن توفر معلومات إضافية ومدخالت لألطراف 

:االقرتاحات هي.األخرى اليت ستجري املزيد من الدراسات

األطفال علىال يزال هناك العديد من ممارسات العنف واجلرائم اجلنسية .١

ا جتة .يف إندونيسيا اليت مل يتم الكشف عنها أو أقل وعيا  هذه احلالة 

جتاه ) الالمباالة والفردية(عن اخنفاض أو حىت فقدان االهتمام العام 

األطفال ، فردً ومجاعًيا

ا علىونظرًا لظاهرة مشكلة اجلرائم اجلنسية .٢ األطفال يف هذا الوقت فإ

ب ا جرمية  دة وتصنف على أ وهذا يعين أن اجلرمية .متيل إىل الز

تمع تعزيز أدوارهم يرتكبها بشر يف من ً ، حبيث يُتوقع من ا اطق أقل أما

ووظائفهم االجتماعية



١٣٨

ذه املشكلة أن .٣ على الطالب واحملاضرين واجلهات األخرى املهتمة 

كشكل من الكيمياويةاجلنسيةخلصاءيدرسوا بعمق أكثر حول اال

أشكال العقاب البدين وفًقا ملراجعة سياسات حقوق اإلنسان وسريعة 

عميقة وهذا أمر .املقاصد ألن هذه الدراسة ضرورية وفًقا للمؤلفني

لنظر إىل الظ تحيتاجه جمتمعنا حًقا  معواهر اليت حتدث غالًبا يف ا
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