מי אנחנו
המשימה של המשרד לצדק לנפגעי טרור בחו"ל של
משרד המשפטים האמריקאי ) (DOJ /OVTהיא לתמוך
בנפגעים אמריקאיים של טרור בחו"ל על ידי סיוע בניווט
במערכות המשפט הפלילי במדינות זרות ועל ידי תמיכה
בהשמעת קולותיהם ברחבי העולם.
משרד ה DOJ/OVT-תומך בנפגעים אמריקאים
ובמשפחותיהם בקבלת מידע ,בהבעת נוכחות במהלך
תביעות של טרור במדינה זרה ,והבעת דעתם במשך
ההליכים במדינות הזרות ,במידה שהחוק במדינה הזרה
מתיר .כמו כן ,אנו מספקים הסברת מדיניות בנושאי נפגעי
טרור בחו"ל ,הן בתוך ממשלת ארה"ב והן ברחבי העולם.
היועץ המשפטי לממשלת ארצות הברית הקים את המשרד
ב ,2005-והוא מהווה חלק מחטיבת הביטחון הלאומי
) (NSDשל משרד המשפטים.
בקרו באתר האינטרנט שלנו כדי ללמוד עוד על המשרד,
על התוכניות ,על השירותים ועל השותפים שלנו.

את מי אנחנו משרתים
אנו מסייעים לאזרחי ארה"ב שסבלו מפגיעה פיזית,
רגשית או כספית ישירה עקב פעולות טרור בחו"ל.
כמו כן ,אנו מסייעים לבני זוגם ,להוריהם ,לילדיהם,
לאחיהם או לנציגים המוגדרים כחוק ,כולל כאשר
הנפגע האמריקאי הישיר הוא קטין ,נכה ,או הרוג.

מה אנחנו עושים

שירותים לאזרחי ארה"ב שהם נפגעי טרור בחו"ל –
• אנו מספקים מידע על המערכות במדינות הזרות
והודעות על המקרים,
• אנו תומכים בנוכחות ובהשתתפות הנפגעים
במערכות המשפט הפלילי הזרות כפי שמתיר החוק
במדינה הזרה ,וכמו כן
• אנו מפנים נפגעים לספקי שירות ממשלתיים ולא
ממשלתיים אמריקאים וזרים.

הסברת זכויותיהם של נפגעי הפשע – אנו תומכים
בענייניהם של נפגעי טרור בחו"ל ,בתוך ממשלת ארה"ב
וברחבי העולם במידת האפשר ובהתאמה עם החוק
במדינות הזרות.

מומחיות – אנו מספקים סיוע בתחומי משרד
המשפטים האמריקאי ולשותפים הממשלתיים
בנושאים החשובים לנפגעים אמריקאיים של טרור
בחו"ל ,כולל זכויות נפגעי הפשע ,סיוע הסברתי
לנפגעים ,ביטחון לאומי ותביעות משפטיות במדינות
זרות.
המומחים שלנו בנושא עובדים עם ארגונים
ממשלתיים ובינלאומיים כדי לספק הדרכה בינלאומית
וסיוע טכני לעידוד ההכרה בזכויות לנפגעי טרור
ברחבי העולם .בהתבסס על זכויות הנפגעים בארה"ב
ושיטות העבודה הבינלאומיות הטובות ביותר ,ה -
 DOJ/OVTתומך בתפקידם של נפגעי טרור עם
השותפים במערכות המשפט מדינות זרות.

משרד המשפטים
החטיבה לביטחון לאומי

השותפים שלנו

על משרד הצדק
לנפגעי טרור
בחו"ל

חטיבת השירותים לנפגעים שבתוך
הבולשת הפדרלית האמריקאית

המשרד לתוכנית החזר הוצאות לנפגעי
פשע של טרור בינלאומי

מתאמי עדים של נפגעים במשרדי
התובע הכללי האמריקאי

המשרד לשירותים לאזרחים בחו"ל
במשרד החוץ האמריקאי

לקבלת מידע נוסף על האופן שבו רשויות ממשלת ארה"ב
פועלות יחד כדי לסייע לנפגעים אמריקאיים של טרור
בחו"ל ,מיד לאחר הפיגוע ובטווח הארוך ,בקרו באתר כוח
המשימה של נפגעים אמריקאיים של טרור בחו"ל בכתובת.

צרו איתנו קשר

המשרד לצדק לנפגעי טרור בחו"ל
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20530
אימיילnsd.ovt@usdoj.gov :
טלפון(202) 233-0701 :
פקס(202) 233-0770 :

רדיפה אחר צדק ,הגנה על זכויות,
מתן שירותים

רדיפה אחר צדק ,הגנה על זכויות
מתן שירותים

