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مكتب الشباب، شارع أندرياس جايك شتراسه 31، 24103 كيل
 ،Fotolia :التصميم: بيتي بوجيا، صورة الغالف

الطباعة: مطبعة راتهاوس، النسخة: 1000 قطعة، ديسمبر 2016

االتصال
للشباب )14 – 17 عاًما(

مركز ASD بالمركز االجتماعي قطاع شمال  –
شارع ميركاتور، رقم 40، 24106 كيل  

تليفون االستعداد 901-4691 0431  
مركز ASD بالمركز االجتماعي قطاع وسط  –

صوفينبالت، رقم 50 ب، 24114 كيل  
تليفون االستعداد 901-3673 0431  

مركز ASD بالمركز االجتماعي قطاع ميتنهوف  –
شارع سكاندينافين دام، رقم 299، 24109 كيل  

تليفون االستعداد 901-4632 0431  
مركز ASD بالمركز االجتماعي قطاع جنوب  –

شارع ساربروكن شتراسه، رقم 145، 24114 كيل  
تليفون االستعداد 901-3697 0431  

مركز ASD بالمركز االجتماعي قطاع جاردن  –
شارع بانهوف شتراسه، رقم 38 أ، 24143 كيل  

تليفون االستعداد 901-4667 0431  
مركز ASD بالمركز االجتماعي قطاع شرق  –

شارع فيشهوف شتراسه، رقم 3، 24148 كيل  
تليفون االستعداد 901-4675 0431  

 -  مجموعة العمل "اإليواء وتقديم المساعدات لتربية األجانب القصر 
بدون من غير ذوي مرافقين"

شارع صوفينبالت، رقم 1، 24103 كيل  
تليفون االستعداد 901-3319 0431  

االتصال
للمراهقين )18 – 20 عاًما(

مساعدة المراهقين في محكمة األحداث  
شارع صوفينبالت، رقم 50 ب، 24114 كيل  

رقم تليفون 901-3622 0431، 3623-، 3625-  

مكتب الشباب

محكمة األحداث!  
… واآلن؟

kiel.de/jugendgerichtshilfe



هل أنت قيد االشتباه بارتكاب جريمة ما؟
هل ارتكبت جريمة سرقة، هل اعتديت على شخص ما وأصبته، هل قمت بقيادة 

سيارة دون أن تكون بحوزتك رخصة قيادة، هل اشتريت مخدرات أو بعتها أو فعلت 
ما هو أسوأ ...؟

إلى أن يتم البت في قضيتك فيمكن أن تمر بضعة أسابيع أو أشهر. بالنسبة لك يعد 
هذا وقًتا ثميًنا إلعادة النظر في األحداث والوقائع وربما إعادة تحسين الوضع القائم. 
والمحادثة مع جمعية تقديم المساعدات في محاكم األحداث يمكنها أن تدعمك في هذه 

األثناء. في بعض األحوال تكون هناك إمكانية إلنهاء القضية دون الدخول في إجراءات 
مرافعات. وإذا وصل األمر إلى ساحة القضاء فمن المفيد أن تكون مستعًدا لهذا جيًدا. 

بالنسبة للمراهقين )18 – 20 عاًما( فيتعين باإلضافة إلى ذلك أن يتم استيضاح 
مسألة هامة، ما إذا كان سيتم اللجوء إلى تطبيق قانون عقوبات األحداث أو قانون 

العقوبات العام.

يتم تقديم المشورة في برنامج مساعدات األحداث القضائية مجاًنا.
في أية قضية متعلقة باألحداث يتم النظر بعين االعتبار إلى عدة محاور، وال 
سيما مسار تطورك الشخصي وموقفك الحياتي في الوقت الحالي والمشكالت 

األخرى إن وجدت. 

محاكم األحداث المختصة ال تقيم الجريمة فحسب، بل إنها أيًضا تنظر إلى سلوكك 
قبل الفعلة المرتكبة وبعدها. وباإلضافة إلى ذلك فإنه يتم أيًضا مراعاة ما تبذله من 

جهود للكفاح في حياتك اليومية ومحاوالتك تصحيح األضرار الناتجة عن الفعلة 
المرتكبة.

عرضنا
نحن نقدم لك المعلومات )وآلبائك أيًضا بالنسبة للشباب( ونرد على أسئلتك:  –

كيف ستكون مجريات القضية؟   –  
هل أنا اآلن محكوم علي مسبًقا؟  –  

نحن نناقش النتائج المحتملة للقضية معك.   –
نحن نعد تقريًرا حول تطور مسار حياتك وموقفك الحياتي في الوقت الحالي.  –

–  نحن نقدم لك المشورة في المسائل المتعلقة بالتدريب والعمل والموقف 
المالي أو السكن.

نحن نشارك في قضيتك المطروحة في القضاء.  –
نحن نقدم لك التوصية بشأن رد الفعل القضائي من المنظور التربوي.  –
–  نحن شريك التحدث معك لمناقشة الموضوعات والمسائل التي تظهر 

عقب انتهاء الجلسة األولى.
نحن نتابع التعليمات واإلرشادات القضائية.  –

نحن شريك التحدث في مرحلة فرض عقوبة أحداث واإلقامة في السجن.  –

§

تقدم جمعية المساعدة في محاكم األحداث خدمات المشورة والوساطة 
والمرافقة – للشباب والمراهقين دون االرتباط باإلدعاء العام والمحكمة 

والمحامين


