
 البحث ملخص

وقق  الفف  غذيية الضع  والفوقو ننوقر لوقاوقن المل  رم  . احل 0202، الساعة  02002202، وولنداري  إيفي
الشضكة  دراسات حالة يف نصن  السجائضالجللهقرية اودوويسيا بشأن المل  ) 0221لسنة  01

 احلكليةانمة اجلكلية الشضيمة، ال،  الشخسيةاألحقل  وقس ال. البحث ناالوج(.  أووكقجيقيق
  ادلاجسرتة  نفيدة .ةاحلاجكاغضة د الاإلسالنية نقالوا نالك إبضاىي  ناالوج. ادلشضف: 

جللهقرية اودوويسيا  0221لسنة  01: الضعاعة الفبيمية، وعلال ادلصاو ، الفوقو، الوقاوقن رم  الضئيسية كللات ال
  يقم المل 

سنة، بسبب فقائد الضعاعة  0الضعاعة الفبيمية حصضا للضع  ال غزال خاصة حتت سن وينبذي أن يت  
الفبيمية ىي كبرية جدا لألطفال الضع  واألنهات. نمو  علال ادلصاو  غقمفت عن الضعاعة الفبيمية احلصضية 

علال ادلصاو  يف نصن  السجائض يف ناالوج ىق واحد نن  الشضكة أووكقجيقيق السجائض .طفلها ألوو يمضم  المل 
الذالب النساء اليين ال يزالقن األزواج اخلصبة ونتقسفها نا زالت غماين نن احلل  والقالدة والضعاعة الفبيمية. 
الباحثني ادلهتلني يف اختاذ دراسة حالة يف نصن  السجائض ألن ىناك المديد نن الملال وعوقد المديد نن األنهات 

والقحش اليكض يسيفض  بينفقلت ادلصنمة للسجائض كربى نث  سانبقروا، الشابات. على عكس احلال ن  الشضكا
  .عليها أولئك اليين مل غشهد الفرتة اخلصبة

جهات  الشضكة أووكقجيقيق السجائض نشكلة ىيه الدراسة ىناك اثنان. أوال، فه  علال نصن  السجائض
لهقرية اودوويسيا يقم المل . ثاويا، جل 0221لسنة  01النوض ناالوج على غذيية الضع  الفوقو والوقاوقن رم  

 0221لسنة  01السياسة نصن  السجائض عد الضع  الضعاعة الفبيمية لوقاوقن حوقق  الفف  ننوقر المل  رم  
جللهقرية اودوويسيا يقم المل . وكان الذضض نن ىيه الدراسة ىق حتديد فه  علال نصن  السجائض وجهات 

جللهقرية  0221لمام  01االوج على غذيية الضع  الفوقو والوقاوقن رم  ن الشضكة أووكقجيقيق السجائض النوض
إودوويسيا على المل  ونصن  السجائض لتحديد سياسة حلوقق  الضعاعة الفبيمية للفف  الضعي  ننوقر غشضيمات 

  .جللهقرية اودوويسيا يقم المل  0221لسنة  01المل  رم  

وقع نن البحث ادليداين وهنج وقعي. األساليب  ىيا النقع نن البحث ىق دراسة وصفية باستخدام
  .ادلستخدنة ىي ادلوقابالت وادلالحوة والقثائق. بمد وصفا وقعيا

نتائج ميكن استنتاج ذلك؛ أوال، المديد نن علال ادلصاو  اليين ال يمضفقن حدود الضعاعة الفبيمية يف ال
لسنة  01سنقات واووض الوقاوقن رم   0ص  إىل الفوقو يت  فهلها نن حيث الوقيقد الفبية والضعاعة الفبيمية لت

( ومحاية حق الملال يف إرعاع طفلها يف نكان المل . ثاويا، 31جللهقرية إودوويسيا يف المل  ادلادة ) 0221
سياسة ادلصن  ىق أكثض استمدادا لالختالط كيفية كبرية فقائد الضعاعة الفبيمية بدال نن الصيذة لتوقدمي ادلشقرة أي 

ط احلليب وختزينو يف زجاجة لففلها عندنا غضك المل . وإن كاوت ال غزال أم  التنشئة االجتلاعية، جياىد لشف
 .نصن  ادلستوقب  سقف غسمى على النحق األنث 


