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ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى الدولي االفتراضي األول حول :منازعات شؤون
األسرة بين النص والتطبيق في
ظل جائحة كوفيد15 ( 19-ديسمبر )2021

تنظيم مخبر الدراسات القانونية التطبيقية بجامعة منتوري بقسنطينة ومخبر التنمية
واألسرة والوقاية من االنحراف بجامعة الجزائر  2ابو القاسم سعد هللا

تقديم:
أ.د.م .غالية بوهدة
الجامعة اإلسالمية العالمية  -ماليزيا

تدابير المحافظة على سالمة األسرة في مواجهة جائحة
كورونا :التجربة الماليزية أنموذجا
تقديم:

أ.م.د .غالية بوهدة
الجامعة اإلسالمية العالمية  -ماليزيا

وإن تماثلث آثار جائحة كوفيد بين الدول في كل المجاالت

لكن:
تدابير التعامل مع تلك اآلثار أمر مختلف فيه بينها.
تتناول هذه الورقة عرض أهم تلك التدابيرفي التجربة الماليزية:
أوال:تدابير على مستوي الحكومة ومؤسساتها.
ثانيا :تدابير على مستوى المؤسسات غير الحكومية .
ثالثا :تدابير على مستوى التطوع المجتمعي.

أنواع التدابير
وإن تماثلت آثار الجائحة في مختلف البالد في العالم وفي كل المجاالت الحياتية
فقد تختلف تدابير التعامل معها من بلد إلى آخر.
ونتناول منها في التجربة الماليزية:
أوال :التدابير الحكومية

ثانيا :التدابير المؤسساتية غير الحكومية

ثالثا:التدابير التطوعية المجتمعية

خالل مارس  ،2020قدم وزير العمل في ماليزيا تشريعات تسمح لشخص واحد فقط،
وتحديدا ً رب األسرة ،بالخروج من الحجر المنزلي .وهذا لشراء الضروريات اليومية.
و ُمنحت الشرطة صالحيات لتوجيه االتهام لمن خالف القواعد

وأثرت بشكل كبير على االقتصاد الماليزي ،مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة (الرنقت)
وتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للبالد .انكمش االقتصاد الماليزي بنسبة  ٪5.6في عام
 ،2020وهو أسوأ أداء له منذ األزمة المالية اآلسيوية عام .1998
لقد تكبدت الحكومة خسائر قدرها  1مليار رينغيت ماليزي يوميًا خالل قرار التقييد الشامل
للحركة  3الحالي .وتأثرت جميع القطاعات المرتبطة بالسياحة بشدة بسبب قيود السفر
ونفور المستهلك من المخاطرة.

كما ادت الجائحة الى ارتفاع معدل البطالة إلى  ٪4.9في يناير .2021

Kitaفي  23سبتمبر  ،2020أطلقت الحكومة حزمة التحفيز االقتصادي
لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والقوى العاملة والفئات ذات Prihatin
الدخل المنخفض والمتوسط .خصصت الحكومة إجمالي  755مليون رينغيت
ماليزي لمنحة بريهاتين الخاصة لفائدة  200ألف من أصحاب المشاريع
الصغيرة ،و  2.4مليار رينغيت ماليزي لبرنامج دعم األجور  2و  7مليار
رينغيت ماليزي لبرنامج بانتوان بريهاتين الوطني 2

صعوبة الوضع بالنسبة للعائالت قائال" :لقد نفدت مدخراتهم الضئيلة
وال يعرفون متى سيحصلون على المزيد من األموال .إنهم ينتظرون
دفع  1600رينجت من الحكومة والذي سيتم دفعه على
Gunasegaram, P. 2020. “Muhyiddin’s Makقسطين.
Cik Kiah revisited.” Focus Malaysia, 2 April.
Available at:
https://focusmalaysia.my/opinion/muhyiddinsmak-cik-kiahrevisited/ . Accessed 5 December
2021.

أظهر مسح جديد للبنك الدولي .على وجه الخصوص ،األسر الماليزية ،التي تحدت الوباء بمرونة ،حيث
تبنت األسر العديد من االستراتيجيات للتعامل مع الصدمات
مما أدي بكثير منهم ألى سحب المدخرات.
ميزانية  2021تحت عنوان "قف متحدًا ،سننتصر" ،حيث تم تخصيص  322.5مليار رينجيت
 .تركز COVID-19ماليزي إلنعاش االقتصاد ومساعدة الماليزيين على مواجهة جائحة
ميزانية  2021على ثالثة مجاالت رئيسية :ضمان رفاهية الناس ،واستمرارية األعمال،
ومرونة االقتصاد .وتم تخصيص  ٪73.30من إجمالي الميزانية لنفقات التشغيل ،و ٪21.40
 .ولقد عززت COVID-19لنفقات التطوير ومخصص خاص بنسبة  ٪5.30لصندوق
ميزانية  2021الدعم المقدم في حزم التحفيز االقتصادي المعلن عنها سابقًا

برنامج دعم األجورللحفاظ على الوظائف :مساعدة نقدية للماليزيين
اعتبارا من  26فبراير  ،2021تم توجيه  808.31مليون
المؤهلين.
ً
رينجيت ماليزي إلى  66،591أرباب العمل والحفاظ على وظائف
 554،876موظفًا

 4.6مليار رينغيت ماليزي في شكل مساعدات نقدية لـ  11مليون شخص

 500مليون رينجيت ماليزي كمساعدات نقدية مباشرة لمليون شخص فقدوا
وظائفهم
 1500رينجيت ماليزي على مدى ثالثة أشهر لكل فرد من  20000فرد
معاق
تأجيل سداد قرض بنكي لمدة ستة أشهر لجميع المقترضين األفراد
خصم من  5إلى  40في المائة على الكهرباء للمستخدمين المحليين من يوليو
إلى سبتمبر ،وخصم  10في المائة للشركات المرتبطة بالسياحة حتى ديسمبر

خصم من  5إلى  40في المائة على الكهرباء للمستخدمين
المحليين من يوليو إلى سبتمبر ،وخصم  10في المائة
للشركات المرتبطة بالسياحة حتى ديسمبر

 20مليون رينجيت ماليزي كتمويل أولي للمعاقين
أو المشردين لبدء عمل تجاري
مليار رينغيت ماليزي آخر لجهود التطعيم ،لشراء
لقاحات كافية لـ  130في المائة من السكان

تدابير مواجهة النزاعات األسرية المترتبة على جائحة كورونا

أظهرت المقابالت التي أجرتها منظمة حدود الطفل والرابطة
الماليزية لألخصائيين االجتماعيين لليونيسف في ماليزيا بدعم
تحريري وتقني من اليونيسف أن :األطفال تأثروا بشكل خطير
وأن بعض فئات األطفال واألسر تأثرت COVID-19بجائحة
بشكل خطير أكثر من غيرها

خطر العنف والصراع مع خيارات أو منافذ محدودة للحد من التوتر .كشفت
المقابالت على أن غالبية الذين اجريت معهم المقابالت يعتقدون أن حاالت العنف
المنزلي والعنف ضد األطفال قد زادت على األرجح خالل فترة قرار تقيد
MCOالحركة

أبلغ عدد قليل من المنظمات غير الحكومية عن زيادة المكالمات المتعلقة
استنادًا إلى MCOبالعنف االجتماعي وغيره من أشكال العنف خالل فترة
البيانات التي تم الحصول عليها من الخطوط التي وضعت تجت تصرفهم.

وأفادت المنظمات غير الحكومية العاملة مع مجتمعات السكان
األصليين أنها تلقت تقارير متزايدة عن التوتر األسري بسبب
سلوك المراهقين والشباب .وانتهت عند بعضهم إلى االنتحار.

يف عام  ، 2020مت اإلبالغ عن إمجايل  4349حالة إساءة

معاملة لألطفال من قبل وزارة املرأة واألسرة وتنمية اجملتمع.

أبريل  ،2020سلط مكتب مفوض األطفال ومفوضية حقوق اإلنسان
في ماليزيا الضوء على زيادة استخدام اإلنترنت بين األطفال وسط
عمليات اإلغالق والتعرض المتزايد الحتمال الستهداف األطفال.

وفقًا لمدير إدارة التحقيقات الجنائية في بوكيت أمان ،هوزير
محمد ،فإن الخالفات األسرية وتعاطي المخدرات وفقدان
الدخل والضغط النفسي كانت من بين العوامل المساهمة في
ضا لخطر
العنف األسري أثناء الوباء .األطفال معرضون أي ً
اإلساءة خارج المنزل.

أدت الضائقة المالية المستمرة إلى جانب عوامل أخرى مثل مشاكل االتصال وعدم القدرة على حل النزاعات
والضغوط الناتجة عن المسؤوليات األسرية وبيئة الحجر شديدة الضغط إلى زيادة بنسبة  12حاالت الطالق
بنسبة  - ٪12من  50،862حالة في عام  2018إلى  56،975حالة في عام  ،2019وفقًا لـ دائرة
)Department of Statistics Malaysia .اإلحصاء الماليزية (

كشفت محكمة الزواج في قسم التسجيل الوطني أنه من بين  6901حالة زواج انتهت بالطالق
في عام  ،2018هناك ما يصل إلى  2971حالة (أو  )٪43.1تتعلق بمشاكل مالية في
Amanda Yeo, (2021), Strengthening Family Ties Couldاألسرة.
Help to Reduce the Divorce Rate (22/10/2021),
https://www.bernama.com/en/thoughts/news.php?id=2015708
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يف حماولة لتقليص معدل الطالق يف ماليزاي بشكل أكرب ،قدمة مؤسسة البحث امري ( )EMIR Researchتوصيات السياسية التالية لإلدارة احلالية للنظر فيها:

−

-العمل عن كثب مع املستشارين واملنظمات غري احلكومية اليت تدعو وتشجع تعزيز مؤسسة األسرة والعالقات األسرية لفهم املشاكل اليت تنشأ من األزواج الذين هم على حافة الطالق.

−

-إطالق محلة توعية حول أمهية الزواج إىل جانب توضيح األضرار اجلسدية واالجتماعية والنفسية واالقتصادية احملتملة للطالق.

−

تشجيع مجيع أفراد األسرة على ختصيص وقت منتظم كل أسبوع (على سبيل املثال ،يوم األسرة كل يوم أحد) ،بغرض تعزيز الرتابط األسري.

−

نشجيع الشركات على الرتويج لثقافة تعاطفية حيث ال يشعر املوظفون ذوي االلتزامات العائلية ابلضغط للحفاظ على خصوصية معاانهتم.

•

•

 EMIR Researchهي مؤسسة فكرية مستقلة تركز على توصيات السياسة اإلستراتيجية بناءً على بحث دقيق .النتائج المستندة إلى التجربة لمؤسسة  EMIR Researchال هوادة فيها في الموضوعية
التي تحركها البيانات ودقتها غير منحازة/https://www.emirresearch.com/about-emir-research .

برنامج لتمكين صغار المقاولين من فئة بي  40عن طريق التمويل
i-TEKADاإلسالمي والزكاة

 :URUSبرنامج ( تم تخصيص  250مليون دوالر من طرف البنوك
من أجل تخفيض أو شطب هوامش الربح للتمويالت الخاصة بذوي
الدخل المحدود)
منصة وقفية من تأسيس  6بنوك إسالمية Mywakaf

النوادي – التطوعات الفردية والجماعية  ...وفعاليتها (
المرونة والبعد عن البروقراطية)..
نموذج نادي كراج (نادي ترفيهي) حول
نشاطاته (الراية البيضاء) الى خيرية تطوعية

إضافة الالجتماعية كمعيار في تقييم
أداء الموظفين (في المؤسسات)

إضافة المسؤولية االجتماعية
كمعيار في تقييم أداء المؤسسات

