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قراراستإلىيؤديواستقرارهاللمجتمع،األولىالنواةاألسرةتعد•

القاتالععلىسلبا ًتؤثرالتيالظواهرومنككل،والوطنالمجتمع

."األسريالعنفظاهرة"األسرية

فييرةاألخالسنواتفيكبيربشكلاألسريالعنفظاهرةانتشرت•

انونيةقجهودا ًماليزيابذلتوقد.ماليزيافيهابماالعالمدولجميع

العنفقانونسنتمفقدالجوار،دولمنبغيرهامقارنةمميزة

.م1994عامماليزيافياألسري

مسلمة،الاألسرةلتكوينالمنظمةالقواعداإلسالميةالشريعةوضعت•
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مفهوم العنف األسري

ادأفرأحدمناعتداءيمثلمشروعغيرسلوككلهو:األسريالعنف•

.معنويأوماديضررعليهيترتبممامنها،آخرفردضداألسرة

بأنَّهالعنفطبيعةبيَّنحيثوشموليَّتِه،باختصارهالتعريفهذاويمتاز•

،(نهمامبأيالتهديدأوتركا ًأوفعال ًأكانسواءً مشروعغيرسلوك)

وذكر،(معنويا ًأمماديا ًأكانسواءً االعتداء)السلوكهذاطبيعةوذكر

آثاروبيَّن،(منهاآخرفردضداألسرةأفرادأحدمن)االعتداءطرفي

أوةالجسديبالسالمةيمسوالذيالمعنويأوالماديالضرر)االعتداء

.(الممتلكاتأوالنفسية



صور العنف األسري وفق القانون الماليزي

فإنوتعديالته،م1994لسنة(521)رقمالماليزياألسريالعنفلقانونطبقا ً
:التاليةاألفعالأحدارتكابفييتمثلاألسريالعنف

إلصابةالتعرضمنخوفحالةفيوضعهامحاولةأوالضحيةوضع1.
.علمأوقصدعنجسدية

التيأوإليهاالمؤديةاألفعالطريقعنللضحيةجسديةإصابةفيالتسبب2.
إليهاتؤديأنيحتمل

ما،رفتصأوسلوكفياالنخراطعلىبالتهديد،أوبالقوةالضحية،إجبار3.
االمتناعفيالحقللضحيةيكونذلك،غيرأوجنسي االتصرفهذاأكانسواء
.عنه

.إرادتهاضدالضحيةاحتجازأوحبس4.

معأوبالتسببقصدبالممتلكاتاإلضرارأوالتدميرأواألذىفيالتسبب5.
.للضحيةاإلزعاجأوالضيقتسببأنالمحتملمنأنهاالعلم

.العاطفياألذىفيبماللضحيةالنفسيةاإلساءةفيالتسبب6.

أيأومسكرةمادةأيباستخداملألوهامالبالغالضحيةتعرضفيالتسبب7.
غيربشكلالموافقةعلىالحصولمعأوالضحيةموافقةدونأخرىمادة

.قانوني

أيأومسكرةمادةأيباستخداملألوهامالطفلالضحيةتعرضفيالتسبب8.



صور العنف األسري وفق القانون الماليزي

:ضد،ثالثطرفخاللمنأوبنفسهالجانييباشرهاقداألفعالوهذه

زوجه .زوجتهأو-أ

زوجه .السابقةزوجتهأوالسابق-ب

الطفل يعيشوالذيعاما ،عشرالثامنةيبلغلمالذيالشخصوهو:-ت
عائلةأوالجانيزوجةأوزوجعائلةأوالجانيأسرةفيكعضو
.السابقةالزوجةأوالسابقالزوج

الشخص بسببا،جزئي ًأوكلي االعاجزالشخصوهو:العاجزالبالغ-ث
أوالصحةاعتاللأومؤقتةأودائمةعقليةأوجسديةإعاقة

أنهيُزعمالذيالشخصعائلةمنكفرديعيشوالذيالشيخوخة،
امحتأومحبوس اكانشخصأيويشملاألسري،العنفارتكب جز 
.األسريالعنفارتكبأنهيُزعمالذيالشخصقبلمن

أي بالغة،الاالبنةأوالبالغاالبنوتشمل:األسرةأفرادمنآخرفرد-ج
.آخرقريبأيأواألختأوواألخاألم،أوواألب



آليات الحماية من العنف األسري وفق القانون الماليزي

اآللياتخاللمناألسريالعنفظاهرةالماليزيالمشرععالج
:التالية

عليهًأنًحيثًيحقًللمجني: الحماية القانونية للمجني عليه: أولا 
يًعليهاًيطلبًمنًالمحكمةًالمختصةًتوفيرًالحمايةًالمؤقتةًللمجن

كًوتمل. بدايةًمنًتقديمًالشكوىًحتىًانتهاءًمرحلةًالتحقيق
:لمحكمةًعندًإصدارًأمرًالحمايةًالمؤقتا

تضمينًحكمًيحظرًعلىًالشخصًالذيًصدرًاألمرًضدهً-
صًتحريضًأيًشخصًآخرًعلىًارتكابًالعنفًاألسريًضدًشخ

.أوًأشخاصًمحميون

تبعاداس):التاليةالتدابيرمنأكثرأوواحدالحمايةأمرتضمين-
جزءأوالمشتركةاإلقامةمناألمرضدهصدرالذيالشخص
منضدهاألمرصدرالذيالشخصتقييدأومنعمنها،محدد
باالقتراالمحمي،للشخصمشتركسكنأوإقامةمكانأيدخول
إذاوذلك،(معهشخصياتصالأيإجراءأوالمحميالشخصمن

المجنيسالمةلحمايةضرورياألمرهذاأنالمحكمةاقتنعت



آليات الحماية من العنف األسري وفق القانون الماليزي

ا  بأنصةالمختالمحكمةاقتنعتفإذا:الجانيعلىالقبض:ثانيا
إصابةيفيتسببأنيُحتملالحمايةأمرضدهصدرالذيالشخص
لمحكمةاعلىيجبالمحميين،األشخاصأوللشخصفعليةجسدية

عليهوالحماية،أمرفيالمعتديعلىالقبضسلطةعلىتنصأن
صالشخعلىمذكرةبدونالقبضإلقاءالشرطةرجالعلىيجب
منأكثرأوواحدةتنشأعندماالحمايةأمرضدهصدرالذي

:التاليةالحاالت

محميشخصقدمهأسريعنفعنبالغهناكيكونعندما-ًأ
.شرطةضابطأيإلىالحمايةأمربموجب

أنبلالعتقادمعقولسببالشرطةضابطلدىيكونعندما-ًب
.عليهاألمرهذاينتهكالحمايةأمرضدهصدرالذيالشخص



آليات الحماية من العنف األسري وفق القانون الماليزي

ا  :ةالحمايأمرمخالفةحالالجانيعلىجنائيةعقوبات:ثالثا

منهحكمأيأوالحمايةأمرعمدا ًينتهكشخصأييعاقب-
تزيداللمدةالسجنأوماليزيرينجتألفيعنتتجاوزالبغرامة
.العقوبتينهاتينبكلتاأوأشهرستةعن

شخصضدالعنفباستخدامالحمايةأمرانتهاككانوإذا-
ترينجآالفأربعةعنتزيدالبغرامةمرتكبهيعاقبمحمي،
ينهاتبكلتاأوواحدةسنةعنتزيداللمدةبالسجنأوماليزي
.العقوبتين

تزيدالحمايةألمرأخرىمخالفةالرتكابالعودحالةوفي-
والساعةنوسبعياثنتينعنتقلاللمدةالسجنلتصبحالعقوبة
.رينجتآالفخمسةعلىتزيدالوغرامةعامين،عنتزيد

بتجديدسابقة،عقوبةأيإلىباإلضافةتقضيأنللمحكمةويجوز
.عليهالمجنيسالمةعلىللحفاظالحمايةتدابير



آليات الحماية من العنف األسري وفق القانون الماليزي

ا  عنويضبالتعالمطالبةعليهللمجنىيمكن:عليهالمجنيتعويض:رابعا

الهتعرضماليةخسارةأوالممتلكاتفيأضرارأوشخصيةإصابات

فقووالمعقولالعادلالتعويضالمحكمةوتقدراألسري،للعنفنتيجة

لطبياالعالجوتكلفةالضحيةوإصاباتآالمذلكفيبماالقضيةظروف

هذالة،صذاتأخرىنفقاتوأيالمتلفةالممتلكاتوقيمةماليةخسارةوأي

.عليهللمدعيالماليالوضعإلىباإلضافة

ا  اليزيالمالقانونمنححيث:عليهوالمجنيالجانيبينالتصالح:خامسا

صدرتأنإليه،باإلضافةأوحمايةأمرإصدارمنبدال ًالمختصةللمحكمة

ا هيئةالهذهتقدمأنعلىتصالحية،هيئةإلىالمعنيةاألطرافبإحالةأمر 

.حالةاإلتاريخمنواحدشهرغضونفيالمحكمةإلىتوصيتهامعتقرير

إليهادمينالمقوالتوصيةالتقريرفيالنظربعدالمختصة،للمحكمةويجوز

التأهيليالعالجإلىأكثرأوطرفبإحالةتأمرأنالتصالحية،الهيئةقبلمن

.مناسبةتراهاأخرىتصالحيةمشورةأيأوالنفسيالعالجأو



آليات الحماية من العنف األسري وفق القانون الماليزي

ا  يفالمشاركةخاللمنوذلك:السجنفيالجانيتأهيل:سادسا

لميزيالمالالمشرعأنوياُلحظ.والتعليميةالدينيةالمحاضرات

يتمحتىيللجانوالتوعويالنفسيالتأهيلتقديموجوبعلىينص

.سلوكهتقويم

ا  اتمؤسسخاللمنماليزياتقومحيث:الضحيةتأهيل:سابعا

فسيالنبالتأهيلاإلسالميةالشؤونوهيئاتاالجتماعيةالرعاية

تحبفقامتالغرضولهذااألسري،العنفلضحاياواالجتماعي

ا،ماليزيأنحاءجميعفياألسريالعنفبضحاياخاصةمالجئ

قانونيةوالوالنفسيةالدينيةواالستشاراتالخدماتتقديمبهدف

.األسريالعنفلضحايا



آليات الحماية من العنف األسري وفق القانون الماليزي

فيعليهاالمنصوصالحمايةآلياتمنالرغمعلى-
فياألسريالعنفحاالتأنإالالماليزي،القانون
حالة(5500)عنتزيدحيثمرتفعة،تزالالماليزيا
.(فقطالمسجلةالحاالت)سنويا ً

لعنفاحاالتارتفاعزيادةأنإلىالدراساتبعضتشير-
إنحيثالقانون،ضعفإلىيعودماليزيافياألسري
يركزالماليزياألسريالعنفلقانونالفعليالتطبيق
.الجسديغيرالعنفدونالجسديالعنفعلى

غيرالمعاملةسوءأشكالمنيعانونالذينالضحايا-
.قضيتهمإثباتفيصعوباتيواجهونالجسدية

يرغبالحيثبالضحايا؛المتعلقةالمعيقاتبعضهناك-
لعنفاعنباإلبالغالحاالتمنكثيرفيعليهالمعتدى
.غيرهاأوثقافيةأواجتماعيةألسباباألسري



آليات الحماية من العنف األسري وفق القانون الماليزي

:أيضا ًاإلشكالياتومن

مناياالضحتمنعللغايةوالمكلفةالرسميةالمحكمةإجراءات-
ثونالباحمعهأوصىالذياألمرالمحكمة،إلىقضيتهمرفع

اقضايحلخاللهامنيمكنوالتياألسرة،محكمةبإنشاء
الوساطةخاللومنكفاءة،أكثربشكلاألسريالعنف

.الحاالتغالبفيوالتصالح

الياألسرالعنفظاهرةمعالجةأنًَّالخبراءمنكثيريرى-
ةالجزائيواإلجراءاتالقانونيةالعقوباتخاللمنتتم

نيانبهدمإلىيؤديقدالعقوباتهذهتطبيقإنبلفحسب،
هذهمنللحدأخرىوسائلتفعيلينبغيوإنمااألسرة،
منالمجتمعأفرادتوعية:ومنهااألسري،العنفظاهرة
ةاألسريالقيموتعزيزالمختلفة،اإلعالموسائلخالل

ادأفرعندالدينيالوازعزيادةعلىوالعملواالجتماعية،
.والوقايةالتوعيةوسائلمنذلكوغيرالمجتمع



الحماية من العنف األسري وفق مقاصد الشريعة

سعتفباألسرة،االهتمامبالغاإلسالميةالشريعةاهتمت•
فتقومأفرادها،حقوقوحمايةعليها،المحافظةإلى

لعالقةاوتقوم.البرعلىوالديهممعاألبناءبينالعالقة
الشريعةوضعتكماوالرحمة،المودةعلىالزوجية
اةمراععلىتقومالزوجية،للعالقةضوابطاإلسالمية

تنظيملوسيلةأفضلبتطبيقوأمرتتعالى،هللاحدود
.بالمعروفالمعاشرةوهيالزوجية،العالقة

الزوجيةالخالفاتاإلسالميةالشريعةعالجتولقد•
عية؛الوضالقوانينيفوقبشكلاألسريةوالمشكالت

الطرقببأنسالخاطئالسلوكتقويموسائلتناولتحيث
.األسريةالروابطأواصرعلىللمحافظة

وضوعمبخصوصتثارالتيالمسائلأهميليوفيما
.اإلسالميةالشريعةفيومعالجتهاألسريالعنف



مسألة ضرب الزوجة

فييفالخفللضرباإلسالمإباحةالمسلمينبعضيستغل

ضدالمشروعغيرعنفهميمارسواحتىالقصوىالحاالت

َجال  :تعالىبقولهمحتجينزوجاتهم ونَ الر ِّ ام  َعلَىقَوَّ

لَ بَِّماالن َِّساءِّ  نْ نفَق واأَ َوبَِّمابَْعض  َعلَى  ه مْ بَْعضَ ّللاَّ  فَضَّ مِّ

مْ  الَِّحات   ۚأَْمَوالِّهِّ ْلغَْيبِّ َحافَِّظات  قَانِّتَات  فَالصَّ  ۚ ّللاَّ  َحفِّظَ ابِّمَ ل ِّ

تِّي وه نَّ ظ وه نَّ فَعِّ ن ش وَزه نَّ تََخاف ونَ َوالَّلَّ ر  يفِّ َواْهج 

عِّ  ب وه نَّ اْلَمَضاجِّ نَّ عَ تَْبغ وافَََّل َطْعنَك مْ أَ فَإِّنْ  َۖواْضرِّ  َۗسبِّيَّلا لَْيهِّ

َ إِّنَّ  اَعلِّيًّاَكانَ ّللاَّ .(34:النساء)َكبِّيرا

!ما التعليق على ذلك ؟



مسألة ضرب األولد

نصحهميتأناألصلالتأديبيستوجبماالطفلارتكبإذا

نهي،والواألمرالنصح،الطفلمعيُْجدًِلمفإذا،وإرشاده

ضربا ًبهضرفيحرجفالبالقول،التعنيفوالالوعيد،وال

رم،المحالظلممنهذاوليسالتأديب،بغرضمبرح،غير

:الضربجوازودليلاستصالح،فيالسعيمنهوبل

ِه،َعنًْ،أَبِيهًَِعنًُْشعَْيٍب،ْبنًَِعْمِروحديث قَالًَ:قَالًََجد ِ

ًَِرُسولًُ الَةًِبِالصًَّْوالَدَُكمًْأًَُمُروا":وسلمعليههللاصلىّللاَّ

َعْشرًِاءًُأَْبنًََوُهمًَْعلَْيَهابُوُهمًَْواْضرًِِسنِينًََسْبعًِأَْبنَاءًَُوُهمًْ

قُواِسنِينًَ ."َضاِجعًِاْلمًَفِيبَْينَُهمًَْوفَر ِ



مسألة معاشرة الزوجة باإلكراه
مأهمنالزوجينبينالجنسيةالزوجيةالمعاشرةتعد-

ةللعالقآدابا ًاإلسالموضعولقدالمشتركة،حقوقهما
لىعوالواجبالزوجين،بيناالنسجاملتحقيقالزوجية
لهايجوزوالللفراشدعاهاإذازوجهاتطيعأنالزوجة
أوحيض،أوكمرضعذر؛لهايكنلممامنهاالمتناع
را ًعذفليسالجماعفيرغبتهاعدممجردأماواجب،صوم
.االمتناعلهايبيح

بينةالزوجيالمعاشرةتُؤدَّىأنالذوقسليممنوليس-
بيناللحظاتألطفمنالمعاشرةألنًَّباإلكراه؛الزوجين
عدمجبالزوويجدروالحنان،والحبالودادففيهاالزوجين،
عي،شرمسوغدونلهالمشروعحقهاستعمالفيالتعسف
يفلزوجتهالزوجإكراهاإلسالميةالشريعةنهتولذلك

للزوجة،أذىمنعليهايترتبلماالزوجية؛المعاشرة
تهزوجالزوجأجبرإذاالتحريمإلىليصلالنهيويزداد



الخاتمة
سرياألالعنفمعالجةبكفيلالشريعةمقاصداتباعإن-

عالقةالطبيعةفيلإلسالمالصحيحالفهمبثخاللمن
فيهللاحدودمراعاةعلىالقائمةوالمرأةالرجلبين

وتفعيلبالمعروف،والمعـاشرةالزوجية،العالقة
.رةاألسداخلللعالقاتالمنظمةاإلسالميةالقيممنظومة

(التوافق–التفاهم–التواصل)

ذةالنافالتشريعاتفيالقصورأوجهمعالجةضرورة-
فيبماماليزيا،فياألسريالعنفمنبالحمايةالمتعلقة

جريمةمرتكبعلىإيقاعهايتمالتيالعقوبةتشديدذلك
.العودحالةفيخصوصا ًاألسري،العنف

فيرياألسالعنفمنللوقايةوطنيةاستراتيجيةوضع-
هلهذالحقيقيةاألسبابدراسةيتمبحيثماليزيا،
منهاتحدالتيالحلولبعضإيجادثمومنالظاهرة،
عية،واالجتماالدينيةالتوعيةعلىالتركيزخصوصا



Trima Kasih

Thank you


