
 ملخصالبحث

( مديرية ماالنج بعد صدور النظام  P2TP2A، دور مركز اخلدمة ادلتكاملة لتمكني للمرأة والطفل )  90009990أمحد آدلاجي. 
عن احلراسة ادلرأة و األطفال ضحايا العنف . شعبة األحول آلشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة  موالنا  0990لسنة  3رقم  احمللية

 مالك إبراىيم ماالنج ، ادلشرف: عرفنية زحرية ادلاجسرت.
 

 لسنة  3الكلمات الرئيسية : أدوار ، ومركز اخلدمة ادلتكاملة للمرأة والطفل ، تنظيم حملي .رقم  

 عن احلراسة ادلرأة و األطفال ضحايا العنف.0990

 
عن احلراسة ادلرأة و األطفال ، يف  مديريةماالنج عدد العنف من ادلنزيل الذ حدث ال تزال  0990لسنة  3منذ صدور الالئحة رقم . 

٪ 20بلغ عدد  0909، يف عام  مرتفعة نسبيا. استنادا إىل سجل من اخلدمات ادلتكاملة لتمكني النساء واألطفال يف مديرية ماالنج
 020٪ أو  30زادت إىل  0900حالة ، ويف عام  020٪ أو  02كانت اخنفضت إىل    0900حالة ، وأما يف عام  009أو 

حاالت . فإنو يدل على أن ىناك الكثري من ااجملتمع أوعائلة ادلنزيل الذي عمل العنف  يف الزوجني أو األطفال . لذلك، هتدف ىذه 
ىل حتديد ، وكيف أن األشكال والعمليات و القيود اليت تواجهها مركز اخلدمات ادلتكاملة متكني ادلرأة واألطفال ) الدراسة إ

P2TP2A حلكومة احمللية مديرية  ماالنج( مديرية  ماالنج ،كانت ادلؤسسة اليت إشار ا. 

ىذا البحث اجلامعي استخدام البحث  النوعية ىي حتليل الوصفية. وأما  تقنيات مجع البيانات  يؤكد يف ادلقابالت والوثائق يف 
( مديرية ماالنج.  ىذه البحث منهج حتليل البيانات يستخدم   P2TP2Aادلؤسسة مركز خدمة ادلتكاملة لتمكني للمرأة والطفل ) 

( مديرية ماالنج بعد  P2TP2Aن الباحث حتليل دور مركز اخلدمة ادلتكاملة لتمكني للمرأة والطفل ) حتليل البيانات النوعية . أ
 عناحلراسة النساء واألطفال ضحاياالعنف.  0990لسنة  3صدور النظام احمللية  رقم 

( مديرية ماالنج القيام  P2TP2Aاستنادا إىل نتائج تلك البحوث ،  أن دور مركز اخلدمة ادلتكاملة لتمكني للمرأة والطفل ) 
بأعمال على ثالثة خطوط يف التعامل حاالت العنف ادلنزيل وىي: خط الوقاية واخلط ادلساعدة واخلظ إعادة التأىيل واخلط إعادة 

مديرية ماالنج يف أعمال ادليدانية. ومع ذلك ، وعلى الطريق ىناك عقبات اليت P2TP2Aاإلدماج، و اخلطوط يف عملية يؤديها 
مديرية ماالنج مل يستطع القصوى ، واليت كانت مرتبطة القوى العاملة حمدودة و مصادر التمويل و ادلستشارين P2TP2Aل أداء جتع

 مديرية ماالنج واسع جدا ، الذي  صنع برامج مركز اخلدمة ادلتكاملة لتمكني للمرأة والطفل أقل التوايل األقصى .

 
 

 


