
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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 � ة ىڡ� م ك ح م دة ال اع س م
ة  ي اع م ت ة االج دم خ ال

ة  � والي ة ىڡ� ي ارج خ ة ال ي ائ ض ق ال
(AJSD) ىل ف س ا ال ي ون س ك س

 ما هي الخدمة االجتماعية القضائية
� والية سكسونيا السفىل (AJSD)؟ الخارجية ىڡ� Ambulanter Justizsozialdienst Niedersachsen

beim Oberlandesgericht Oldenburg

AJSD
Ambulanter Justizsozialdienst

Niedersachsen

: 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 الجنائية يجوز للنيابات العامة  � كل مرحلة من مراحل اال� ىڡ�
والمحاكم إصدار أوامر مختلفة للحصول عىل مساعدة بشأن اتخاذ 

جماىل� للعميالت والعمالء. وتقدم مساعدة  القرار من أجل التقييم اال�
المحكمة تقارير بشأن الظروف الشخصية واال�وضاع المعيشية 

 � � أو المدعى عليهم أو المحكوم عليهم او المجىى� � البالغںى� للمدانںى�
عليهم.

ة؟ م ك ح م دة ال اع س ي م ا ه م

ا ه ن الغ ع ب ة واال� ي ائ ن ج راءات ال ج � اال� ق ىڡ� ي ق ح ت ال

ورة مراعاة  � عىل رص� جراءات الجنائية ينص القانون الجناىى� � إطار اال� ىڡ�
� حالة تقدير العقوبة،  � ال سيما ىڡ� الظروف المعيشية للطرف المعىى�

� حالة القرارات المتعلقة بتنفيذ العقوبة. ولكن أيًضا ىڡ�
بالغ   ويجوز للنيابات العامة والمحاكم طلب مساعدة المحكمة لال�

عن الظروف المعيشية الشخصية وإبداء الرأي بها. لذلك ينبغي 
َعد تعاون العميالت والعمالء مع مساعدة  إجراء مقابلة شخصية. ويُ

المحكمة مسألة طوعية.

ي ح رب رى� ال ل غ م ع د ال ة ورص اط وس ال

إذا كان المحكوم عليهم عاجزين عن سداد الغرامة المفروضة 
عليهم يجوز تجنب قضاء عقوبة السجن عن طريق خدمة العمل 

غرى� الربحي. 
ط إزامي لتنفيذ الحكم  يجوز أيًضا فرض العمل غرى� الربحي كرس�
� هذه الحاالت تتوسط مساعدة  جراءات. وأيًضا ىڡ� ط لوقف اال� أو كرس�

� مساعد  � حالة طلب العمل غرى� الربحي إذا لم يتم تعيںى� المحكمة ىڡ�
ة إيقاف تنفيذ الحكم.  أو مساعدة خالل فرى�

تختار مساعدة المحكمة مكتب توظيف مناسب. ويجب مراعاة 
ها من المؤسسات  � حالة مرافق البلديات أو الكنائس أو غرى� اال�نشطة ىڡ�

غرى� الربحية.

م ه ي ل � ع ىى� ج م ن ال ر ع اري ق ة ت اب ت ك

َعد هذا التقرير بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة بمثابة مصدر  يُ
� عليه.  مهم للمعلومات بشأن عواقب الجريمة المرتكبة عىل المجىى�
� عليهم التعبرى� عن اال�ثار الصحية  � مقابلة شخصية يمكن للمجىى� ىڡ�

والنفسية والمادية الناجمة عن الجريمة.
عن طريق هذه المعلومات يمكن لوكالء ووكيالت النيابة والقضاة 

� عليه بشكل مناسب  � االعتبار مخاوف المجىى� والقاضيات أن يضعوا ىڡ�
جراءات  جراءات الجنائية. وينبغي أن تظل اال�عباء الناجمة عن اال� � اال� ىڡ�

مكان. رات مخفضة بقدر اال� رين والمترص� بالنسبة للمترص�
 � وفضالً عن ذلك توفر مساعدة المحكمة المعلومات للمجىى�

عليهم بشأن، المزيد من عروض الدعم والمشورة مثاًل.
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