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، ١٩٨٣لعام ١٠بشأن تعديل الئحة الحكومة رقم ١٩٩٠سنة ٤٥في القانون الحكومة االندونيسية رقم 
جيدة ويعني المدنية كما هو موضح ضباط من الدولة، ومن المتوقع أن الدولة عبدي، وعبدي المجتمع ليكون قدوة

وإلى جانب الخدمة المدنية يجب أن تتوافق أيضا . لسلوك المجتمع، واإلجراءات، واالمتثال للتشريعات المعمول بها
.مع التزامات معينة في حال ترغب في الزواج، لديها أكثر من واحد، أو لن تفعل الطالق

لعام ٨. يير لقانون رقم التغ١٩٩٩لسنة ٤٣للخدمة المدنية، كان الحكم المخصوص في القانون رقم 
١٩٨٣لسنة ١٠التغيير القانون رقم ١٩٩٠سنة ٤٥على مبادئ الموارد البشرية، وعدد الئحة الحكومة ١٩٧٤

لموظفي الخدمة المدنية الذين سوف تؤدي إلى الطالق يجب . بشأن الزواج والطالق رخص لموظفي الخدمة المدنية
ون، ويجب أوال الحصول على إذن من المسؤولين، ألنه في هذه الحالة هي أن يكون وفقا لألحكام الواردة في القان

عناصر إصالح الخدمة المدنية، الدولة عبدي عبدي والمجتمع التي ينبغي أن تكون قدوة جيدة لسلوك الناس، 
.واإلجراءات، والتمسك تشريعات المعمول بها، بما في ذلك الحياة األسرية المنظمة

كيف هي ) ٢كيف أن يسمح القانون الخدمة المدنية الطالق، ) ١: في هذه الدراسةوكانت صياغة المشكلة
تخصصات القانون في منع الطالق المدني؟

نهج (هذه الرسالة يستخدم أساليب البحث مع هذا النوع من البحوث القانونية المعيارية، مع اقتراب تشريع 
بشأن االنضباط الخدمة المدنية والحكومة الالئحة رقم ٢٠١٠لسنة ٥٣هو التنظيم الحكومي رقم ) النظام األساسي

.بشأن الزواج المرخصة وخدمة الطالق المدني١٩٩٠سنة ٤٥

نتائج البحث والمناقشة في هذه الورقة، هو منصوص عليه في عملية منح التراخيص على الطالق المدني في 
في حين أن االنضباط . خدمة المدنية الطالقبشأن الزواج المرخصة وال١٩٩٠سنة ٤٥الالئحة الحكومية رقم 

للقانون وضع في الخدمة المدنية في منع الطالق أن الحفاظ على األسرة بحيث ال طالق، ثم جهود يتعين اتخاذها ما 
االمتثال ) ٣(فهم الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، ) ٢(فهم معنى وطبيعة والغرض من الزواج، ) ١: (يلي

تم تناول أي أسئلة ) ٥(وإدراكا حالة وموقف كموظف حكومي كخادم لخادم الدولة والعامة، ) ٤(للوائح، للقوانين وا
.زيادة االيمان واالخالص هللا عز وجل ) ٦(مع معا كزوج وزوجة، 


