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التدريب على مكافحة العنف
في مؤسسة الخدمات االجتماعية القضائية

عناوين هيئات الخدمات االجتماعية

سير الموضوع

Sozialer Dienst der Justiz Dessau-Roßlau
Parkstraße 10, 06846 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 202-2401, Fax: 0340 202-2400
E-Mail: soz-dienst.de@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-de.sachsen-anhalt.de

ً
.أسبوعيا
ُيعقد التدريب على مكافحة العنف
.تستغرق جلسة التدريب حوالي ثالث ساعات
. أشهر7-3 تستغرق الدورة من

Sozialer Dienst der Justiz Halberstadt
Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt
Tel.: 03941 573360, Fax: 03941 573377
E-Mail: soz-dienst.hbs@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-hbs.sachsen-anhalt.de
Sozialer Dienst der Justiz Halle
Willi-Brundert-Str. 4, 06132 Halle (Saale)
Tel.: 0345 220-1830, Fax: 0345 220-1844
E-Mail: soz-dienst.hal@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-hal.sachsen-anhalt.de
Sozialer Dienst der Justiz Magdeburg
Gerhart-Hauptmann-Str. 56, 39108 Magdeburg
Tel.: 0391 567-4905, Fax: 0391 567-4909
E-Mail: soz-dienst.md@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-md.sachsen-anhalt.de

ا لعر بية

Sozialer Dienst der Justiz Naumburg
Domplatz 1a, 06618 Naumburg (Saale)
Tel.: 03445 235-342, Fax: 03445 235-343
E-Mail: soz-dienst.nmb@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-nmb.sachsen-anhalt.de
Sozialer Dienst der Justiz Stendal
Mönchskirchhof 6, 39576 Hansestadt Stendal
Tel.: 03931 64950, Fax: 03931 6495-30
E-Mail: soz-dienst.sdl@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-sdl.sachsen-anhalt.de

ّ
المعدة لمعالجتها
يعتمد النطاق الشامل على عدد الجلسات النمطية
.وحجم مجموعة إجراء التدريب
تم توفير قاعة تدريب مالئمة والمعدات الالزمة والمواد الضرورية
.للدورات التدريبية

التكاليف
.التدريب مجاني
يتحمل المشاركون في الدورة نفقات السفر وتكاليف األطعمة
.والمشروبات
 يحصل كل مشارك على شهادة إثبات،وفي نهاية اإلجراء
.الحضور وتقييم شخصي لمسار التدريب على لمكافحة العنف

أنهالت- تصدر المطوية في إطار العالقات العامة لوزارة العدل والمساواة التابعة لوالية سكسونيا:مالحظة
."Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt"
ً
ّ
 وبغض النظر عن متى وبأية طريقة وعدد هذه النشرة التي يتم تسليمها.مجانا وهي غير مخصصة للبيع
وتوزع
 فإنه ال يجوز استخدامها بحيث يمكن أن ُتفهم على أنها انحياز من قبل حكومة الوالية لصالح،إلى المتلقي
.جماعات سياسية فردية بعينها
أصدرتها
Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt
قسم الصحافة والعالقات العامة
Domplatz 2 - 4, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 567-6234, -6230, -6235, Fax: 0391 567-6187
E-Mail: presse@mj.sachsen-anhalt.de, Internet: www.mj.sachsen-anhalt.de
2014 كانون األول/النسخة الثانية في ديسمبر
M. Scholz & Partner Werbeagentur GmbH, Magdeburg :تصميم
EVS Translations GmbH :الترجمة
Salzland Druck GmbH & Co KG, Staßfurt :الطباعة

من نحن
تقوم مؤسسة  Der Soziale Dienst der Justizالتابعة لوالية
القانونية منذ عام
ساكسونيا-آنهالت بتنفيذ الخدمة االختبارية والرقابة
ّ
 1998في إدارة ماجدبورج للتدريب على مكافحة العنف.

ويجب أن تعمل أساليب معالجة أسباب جرائم العنف وآثارها وتوفير
مسارات بديلة للتصرف على تمكين مرتكبي جرائم العنف ،من أن
تكون لهم في المستقبل حياة خالية من جرائم (العنف).

باإلضافة إلى تمارين االسترخاء ،وتحليالت الفيديو ،وتمارين مجابهة
اإلحراج (هجمات الخزي) وأداء األدوار (التدريب على االنجذاب
والمغازلة ،واختبارات االستفزاز وتقنيات الحل).

ً
اعتبارا من عام .2012
يتوفر مدربو مكافحة العنف في أرجاء البالد

ً
ً
ً
جذريا في
تغييرا
دائم ،فإن األمر يتطلب
وتحقيقا لتلك الغاية بشكل ٍ
الرؤى والتصرفات.

يتم تدعيم عمل المدرب من قبل الضيوف .الراغبين في المشاركة
يمكنهم االتصال بالطاقم التدريبي الخاص بجهات تقديم الخدمة.

يجري التدريب من قبل العاملين والعامالت التابعين لمؤسسة الخدمات
االجتماعية القضائية "،"Der Soziale Dienst der Justiz
والذين يتمتعون بمؤهالت إضافية.

األهداف والمهام
إن التدريب على مكافحة العنف ( )AGTعبارة عن إجراء مكثف
ذي صلة بالجريمة إلعادة التأهيل والوقاية من من العنف .ويستهدف
هذا التدريب المراهقين واليافعين وحتى البالغين ممن لديهم استعداد
ٍ
ملفت بسبب ارتكابهم لجرائم
بشكل
للعنف أو من أصبحوا كذلك
ٍ
العنف.
يجب أن يتعلم الجناة بشكل خاص تلك المهارات ،التي تسهم في
القضاء على العجز القائم أو الحد منه ،وذلك عن طريق الجلسات
التدريبية المترابطة والتراكمية في إطار العمل الجماعي االجتماعي.

المحتويات
أنشئ تدريب  AGTبشكل نموذجي .وفي ثنايا لبنات البناء المختلفة
تستحوذ المحتويات التالية على اهتمام المشاركين:
تحليل التكاليف والفوائد
الكشف عن الجرائم
التدريب على اللغة الحركية
التدريب على التواصل
التدريب على تخفيف حدة التصعيد
مواجهة الجريمة
التدريب على التعاطف

يمكنكم االطالع على مزيد من المعلومات التفصيلية في جزء
العنوان.

المشاركة
أيضا أن تتم ً
المشاركة في  AGTيمكن ً
بناء على طلب شخصي من
ُ ِّ
المجرب إلى جانب األمر القضائي أو توصية ضابط المراقبة.
إلزامي.
بعد ثبوت األهلية الشخصية يتم االتفاق على المشاركة بشكل
ّ

