
Bewährungshilfe
im AJSD

Was ist der AJSD?

Der Ambulante Justizsozialdienst Niedersachsen (AJSD) ist Teil 

der Niedersächsischen Justiz. Dort arbeiten rund 450 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, um Aufgaben der Bewährungshilfe, der 

Führungsaufsicht, der Gerichtshilfe und des Täter-Opfer-Aus-

gleichs wahrzunehmen. 

Justizsozialarbeiterinnen und Justizsozialarbeiter engagieren 

sich für die soziale Eingliederung von Straftäterinnen und 

Straftätern, unterstützen die Klientinnen und die Klienten, einen 

Haftantritt wegen unbezahlter Geldstrafen zu vermeiden, 

erstellen Berichte über Verfahrensbeteiligte und führen Kon-

fliktschlichtungen durch.

Wir kooperieren mit privaten Trägern und Netzwerkpartnern 

der Straffälligen- und Opferhilfe und unterstützen ehrenamt-

liches Engagement.

Der AJSD ist den Grundwerten von Toleranz, sozialer Gerech-

tigkeit, den Menschenrechten und der gewaltfreien Konfliktlö-

sung verpflichtet. 

Der AJSD leistet Präventionsarbeit für unsere Gesellschaft und 

trägt zur inneren Sicherheit bei.
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 ما هي الخدمة االجتماعية القضائية 
� والية سكسونيا السفىل (AJSD)؟ الخارجية ىڡ�

: النارس�
ا  ي � والية سكسون الخدمة االجتماعية القضائية الخارجية ىڡ�

ا ي قليمية العل السفىل لدى محكمة أولدينبورج اال�
اسه � شرى� 5 ش مويلںى�

26122 أولدينبورج

هاتف: 2201220 0441 
adol-poststelle@justiz.niedersachsen.de : � وىى� لكرى� يد اال� الرى�

يمكنك الحصول عىل المزيد من المعلومات عرى� زيارة 
: � وىى� لكرى� ا اال� موقعن

www.ajsd.niedersachsen.de

إصدار أغسطس/آب 2017

يا السفىل  � والية سكسون الخدمة االجتماعية القضائية الخارجية ىڡ�
(AJSD) هي جزء من السلطة القضائية لوالية سكسونيا السفىل. 
� بتنفيذ  ا وموظفة منوطںى� هناك يعمل ما يقرب من 450 موظًف

اف التوجيهي  رس� ة إيقاف تنفيذ الحكم واال� مهام المساعدة خالل فرى�
 � � الجاىى�  ومساعدة المحكمة وإجراء الوساطة والتسويات بںى�

� عليه.  والمجىى�
ويكرس موظفو وموظفات الخدمة االجتماعية القضائية عملهم 

� والمجرمات وتقديم الدعم للعمالء  دماج االجتماعي للمجرمںى� � اال� ىڡ�
والعميالت لتجنب دخول السجن بسبب الغرامات غرى� المدفوعة 

� القضية وإجراء تسويات  وإعداد تقارير عن اال�طراف المشاركة ىڡ�
اعات. � الرى�

كات الخاصة المزودة للخدمات وشبكات  نحن نتعاون مع الرس�
� عليهم ودعم  � والمجىى� كاء المعنية بتقديم المساعدة للجاىى� الرس�

العمل التطوعي. 
يا  � والية سكسون م الخدمة االجتماعية القضائية الخارجية ىڡ� � وتلرى�

السفىل (AJSD) بالقيم اال�ساسية للتسامح والعدالة االجتماعية 
اعات بالطرق السلمية. � نسان وحل الرى� وحقوق اال�

� والية سكسونيا  وتقدم الخدمة االجتماعية القضائية الخارجية ىڡ�
. � اال�من الداخىل� � لمجتمعنا وتساهم ىڡ� السفىل (AJSD) العمل الوقاىى�
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جراءات اال�صالحية غرى� االحتجازية  اف التوجيهي هو ما يسمى باال� رس� اال�
� والمجرمات المطلق رساحهم بعد قضاء عقوبة االعتقال  للمجرمںى�

� مستشفى اال�مراض النفسية أو مصحة للعالج من  يداع ىڡ� بالكامل أو اال�
دمان أو الحبس االحتياطي. اال�

ي ه ي وج ت اف ال رس� ن اال� دف م ه ال

 � اف التوجيهي الدعم الموفر للرعاية الالحقة للمجرمںى� رس� يضمن اال�
ا، بعد إطالق رساحهم  والمجرمات الذين تبدو إعادة إدماجهم اجتماعًي

من السجن أو برنامج اال�صالح، معرضة للخطر ال�سباب مختلفة، 
اف والدعم الموجه عىل وجه الخصوص  رس� وتحتاج إىل المرافقة ذات اال�

. � � والتأمںى� � إطار تحقيق أغراض التحسںى� ىڡ�
� المجتمع يوفر  � إطار مهمة الرقابة وإعادة التأهيل والدمج ىڡ� وىڡ�

� والمجرمات ذوي التوقعات السلبية  اف التوجيهي أيًضا للمجرمںى� رس� اال�
� االنتقال من  أو غرى� الواضحة بشأن سلوكهم المساعدة الحياتية ىڡ�

وضعية االعتقال إىل الحرية.

ي؟ ه ي وج ت اف ال رس� ق اال� بَّ طَ ىى� يُ م

� الحاالت التالية: اف التوجيهي بموجب القانون ىڡ� رس� ق اال� َطبَّ يُ
� عىل اال�قل. – بعد القضاء الكامل لعقوبة السجن البالغة عامںى�

� حالة بعض الجنح الجنسية بعد قضاء عقوبة السجن لمدة عام  – ىڡ�
واحد عىل اال�قل.  

� مستشفى اال�مراض النفسية أو مركز يداع ىڡ�  – إذا تم إيقاف عقوبة اال�
االحتجاز أو الحبس االحتياطي.  

– إطالق الرساح من إحدى المؤسسات اال�صالحية ال�سباب أخرى.

اف التوجيهي؟ رس� ما هو اال�

اف  رس� � أصدرت الحكم بالفعل أن تصدر أمًرا باال� يجوز للمحكمة الىى�
التوجيهي.

ي ه ي وج ت اف ال رس� دة اال� م

� عىل اال�قل وخمسة أعوام  اف التوجيهي لمدة عامںى� رس� ة اال� تستمر فرى�
ة الخمسة  � تحيد عن فرى� بحد أقىص. أما بالنسبة للمدة اال�قرص الىى�
� كل حالة عىل حدة.  أعوام فيجب أن تقررها المحكمة المختصة ىڡ�
يداع والهروب. � حالة االعتقال واال� اف التوجيهي ىڡ� رس� ة اال� وتنقطع فرى�

اف توجيهي غرى�  � حاالت محددة يجوز للمحكمة إصدار أمر بإرس� ىڡ�
محدد اال�جل.

م دع دة، ال اع س م ة، ال اب رق اف، ال رس� اال�

اف التوجيهي يجوز للمحكمة إصدار تعليمات  رس� بالنسبة لمدة اال�
للمحكوم عليهم بشأن أسلوب حياتهم بهدف بلوغ الغرض اال�صالحي 
الرامي للقضاء عىل السلوك المعيب أو الحد من مخاطر وقوع المزيد 

من الجرائم.

: � يمكن التفريق بںى�
 – التعليمات المتعلقة بتلقي العالج والتعليم والعمل وشغل أوقات

الفراغ. هذه التعليمات ليست معززة للعقوبة، ولكن يمكن أيًضا   
� حالة عدم االمتثال اف التوجيهي غرى� محدد اال�جل ىڡ� رس� التوصية باال�   

لهذه التعليمات.  
و

� يمثل عدم االمتثال لها جريمة (تعليمات معززة   – التعليمات الىى�
� أو فئة محددة من   للعقوبة) مثاًل حظر االتصال بأشخاص معينںى�   

اال�شخاص وحظر دخول بعض اال�ماكن وإقرار مواصفات محددة   
للحصول عىل سكن وعروض تقشفية وضوابط بشأن تعاطي    

الكحول والمخدرات.وتعليمات بشأن إجراء االتصاالت والمقابالت.  

 يمكن فرض التعليمات الصادرة بشأن إجراء االتصاالت والمقابالت 
بشكل إلزامي أيًضا عن طريق أمر إحضار.

� المحكمة  ِّ َعںى� اف التوجيهي، وتُ رس� يخضع المحكوم عليهم لجهة اال�
اف  رس� ة تنفيذ الحكم طوال مدة اال� مساعد أو مساعد خالل فرى�

التوجيهي. ويجب عىل هؤالء المساعدين والمساعدات كتابة تقارير 
اف التوجيهي والمحكمة بشأن نمط الحياة  رس� بشكل منتظم لجهة اال�

ام بالتعليمات فضالً عن أي جرائم  � ام أو عدم االلرى� � ومدى االلرى�
جنائية جديدة معروفة.

ويتوىل موظفو وموظفات الخدمة االجتماعية القضائية الخارجية 
ة إيقاف  � والية سكسونيا السفىل تنفيذ مهام المساعدة خالل فرى� ىڡ�

اف التوجيهي. رس� تنفيذ الحكم واال�


