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يا السفىل  ي والية سكسون
الخدمة االجتماعية القضائية الخارجية �ف

يا السفىل.  )AJSD( هي جزء من السلطة القضائية لوالية سكسون

ف بتنفيذ  ا وموظفة منوط�ي هناك يعمل ما يقرب من 450 موظًف

اف التوجيهي  �ش ة إيقاف تنفيذ الحكم واالإ مهام المساعدة خالل ف�ت

ي 
ف الجا�ف  ومساعدة المحكمة وإجراء الوساطة والتسويات ب�ي

ي عليه. 
والمج�ف

ويكرس موظفو وموظفات الخدمة االجتماعية القضائية عملهم 

ف والمجرمات وتقديم الدعم للعمالء  دماج االجتماعي للمجرم�ي ي االإ
�ف

والعميالت لتجنب دخول السجن بسبب الغرامات غ�ي المدفوعة 

ي القضية وإجراء تسويات 
وإعداد تقارير عن االأطراف المشاركة �ف

اعات. ف ال�ف

كات الخاصة المزودة للخدمات وشبكات  نحن نتعاون مع ال�ش

ي عليهم ودعم 
ي والمج�ف

كاء المعنية بتقديم المساعدة للجا�ف ال�ش

العمل التطوعي. 

ي والية سكسونيا 
م الخدمة االجتماعية القضائية الخارجية �ف ف وتل�ت

السفىل )AJSD( بالقيم االأساسية للتسامح والعدالة االجتماعية 

اعات بالطرق السلمية. ف نسان وحل ال�ف وحقوق االإ

ي والية سكسونيا 
وتقدم الخدمة االجتماعية القضائية الخارجية �ف

. ي االأمن الداخىلي
ي لمجتمعنا وتساهم �ف

السفىل )AJSD( العمل الوقا�أ
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ذ  ي ف ن اف ت ق ة إي �ت الل ف دة خ اع س م ي ال ا ه م

اب؟ ب ش ل م ل ك ح ال

ا بعقوبة أحداث وأوقفت تنفيذ هذه  لقد أصدرت محكمة االأحداث حكًم

ا  ا أو مراهًق ْدثً ق قانون العقوبات لالأحداث إال إذا كنت َح َطبَّ العقوبة. ال يُ

ا  ي أن تبلغ من العمر 14 عاًم
ي وقت ارتكاب الجريمة؛ وهذا يع�ف

قارًصا �ف

ا. ولكن لم تبلغ بعد 21 عاًم

أو أنك قد قضيت جزًءا من عقوبة االأحداث الخاصة بك بالفعل 

وأطلقت �احك محكمة االأحداث من سجن االأحداث مبكًرا وأوقفت 

تنفيذ بقية العقوبة.

ي المستقبل.
من المتوقع منك أال ترتكب المزيد من الجرائم �ف

ف مساعد أو مساعدة  ف يمكن لمحكمة االأحداث تعي�ي ي كلتا الحالت�ي
�ف

ف بحد أقىص؛ حيث  ة إيقاف تنفيذ الحكم للشباب لمدة عام�ي خالل ف�ت

اف لك. �ش يتوىل أو تتوىل تقديم خدمة المساعدة واالإ

ة إيقاف تنفيذ الحكم  ويقدم المساعد أو المساعدة خالل ف�ت

للشباب تقارير لمحكمة االأحداث بشكل منتظم بشأن وضع حياتك 

وط والتعليمات المقررة  امك بال�ش ف الحاىلي وتتطورك الشخىصي ومدى ال�ت

ة إيقاف تنفيذ الحكم. لف�ت

ة إيقاف تنفيذ الحكم  ذ مهام خدمة المساعدة خالل ف�ت فَّ َن وتُ

يا السفىل من موظفي وموظفات إدارة الخدمة  ي والية سكسون
للشباب �ف

ي والية سكسونيا السفىل.
االجتماعية القضائية الخارجية �ف

م ك ح ذ ال ي ف ن اف ت ق ن إي دف م ه ال

ة إيقاف تنفيذ الحكم تصدر محكمة االأحداث  طوال المدة المقررة لف�ت

وط وتعليمات من شأنها التأث�ي عىل توجيه حياتك من الناحية  لك �ش

بوية. ال�ت

عفاء من عقوبة  ة إيقاف تنفيذ الحكم يتم االإ بعد انقضاء ف�ت

ي هذا الصدد يكون 
ف عدم ارتكاب المزيد من الجرائم. و�ف االأحداث إذا تب�ي

ا. وريً قرار محكمة االأحداث رصف

م ك ح ذ ال ي ف ن اف ت ق ة إي �ت دة ف م

ة إيقاف تنفيذ الحكم لمدة عام واحد عىل االأقل ولمدة  تستمر ف�ت

ا تمديدها إىل الحد  أربعة أعوام بحد أقىص. ويجوز للمحكمة الحًق

. االأقىص االأقىص أو اختصارها لحدها االأد�ف

ة اب رق دة وال اع س م ال

وط والتعليمات المقررة  يجوز لمحكمة االأحداث أن تصدر لك ال�ش

ة إيقاف تنفيذ الحكم طوال المدة المحددة لذلك. لف�ت

وط والتعليمات عىل النحو التاىلي مثالً: يمكن أن تكون هذه ال�ش

ر الناجم عن الجريمة. – إعادة إصالح ال�ف

– أداء االأعمال.

ي عليهم.
ا للمج�ف – االعتذار شخصًي

– سداد مبلغ نقدي لمنظمة غ�ي ربحية.

– الخضوع للعالج.

– اتباع االأوامر المتعلقة بإقامتك أو وقت فراغك.

ي مكان تدريب أو عمل.
– التسجيل �ف

ي دورة تدريبية اجتماعية أو درس مرور.
– المشاركة �ف

ف أو فئات محددة من االأشخاص أو   – عدم االتصال بأشخاص معين�ي

حظر زيارة أماكن معينة.  

ة إيقاف  وط والتعليمات المقررة لف�ت يجوز تعديل أو إضافة ال�ش

. تنفيذ الحكم بشكل أساسي

ة إيقاف تنفيذ الحكم  يقدم لك المساعد أو المساعدة خالل ف�ت

ي الحاالت التالية:
الدعم والمشورة عىل سبيل المثال �ف

– التعامل مع جريمتك وعواقبها.

طالق ال�اح من السجن أو المرافق العالجية عداد الإ  – االإ

أو غ�ي ذلك من المرافق السكنية.  

وط والتعليمات. ام بال�ش ف – االل�ت

– البحث عن آفاق الحياة المهنية.

دارية. – توضيح المسائل االإ

– تقديم الطلبات وصياغة الخطابات.

– إعداد تنظيم الديون.

ي جلسات المحكمة
– المشاركة �ف

يكة وأفراد االأ�ة وأصحاب العمل  يك أو ال�ش  – التوضيح مع ال�ش

والمالك المؤجرين.  

سكان، السلطات. – الوساطة إىل مراكز المشورة االأخرى، مشاريع االإ


