من نحن

من نخدم

إن مهمة مكتب العدالة لضحايا اإلرهاب في الخارج
) (DOJ/OVTالتابع لوزارة العدل األمريكية هي دعم
ضحايا اإلرهاب األمريكيين في الخارج من خالل مساعدتهم
على التعامل مع أنظمة العدالة الجنائية األجنبية ومن خالل
الدعوة لسماع أصواتهم في جميع أنحاء العالم.

نحن نساعد المواطنين األمريكيين الذين عانوا مباشرة من
أضرار بدنية أو عاطفية أو مالية نتيجة أعمال اإلرهاب في
ٍ
ضا األزواج ،والوالدين ،واألطفال،
أي
نساعد
الخارج.
ً
واألشقاء ،أو الممثلين المعيّنين قانونيًّا ،بما في ذلك عندما
قاصرا ،أو ُمعاقًا
صا
تكون الضحية األمريكية المباشرة شخ ً
ً
أو مقتوالً.

يدافع مكتب العدالة لضحايا اإلرهاب في الخارج التابع لوزارة
العدل األمريكية عن حق الضحايا وعائالتهم في الحصول
على المعلومات ،وحضور محاكمات اإلرهاب األجنبي ،وأن
يكون لهم صوت أثناء اإلجراءات القضائية األجنبية ،إلى الحد
ضا سياسة دعم لقضايا
الذي يسمح به القانون األجنبي .نوفر أي ً
ضحايا اإلرهاب في الخارج داخل حكومة الواليات المتحدة
وفي جميع أنحاء العالم على حدّ سواء .وقد أنشأ وزير العدل
األمريكي المكتب المذكور عام  ،2005وهو جزء من قسم
األمن القومي ) (NSDالتابع لوزارة العدل األمريكية.
زوروا موقعنا على اإلنترنت لمعرفة المزيد عن مكتبنا،
وبرامجنا ،وخدماتنا وشركائنا.

ما الذي نفعلُه

خدمات لضحايا اإلرهاب األمريكيين في الخارج –

 نوفّر معلومات عن األنظمة األجنبية واإلشعار
بتطورات القضية،
 ندعو لحضور ومشاركة الضحية في أنظمة العدالة
الجنائية األجنبية كما يسمح به القانون األجنبي ،و
 نحيل الضحايا لمقدمي الخدمات الحكومية األمريكية
واألجنبية وغير الحكومية.

الدفاع عن حقوق ضحايا الجريمة – ندعو لمؤازرة مخاوف
ضحايا اإلرهاب في الخارج داخل الحكومة األمريكية وفي
جميع أنحاء العالم حيثما أمكن وبما يتماشى مع القانون
األجنبي.

الخبرة – نقدم المساعدة داخل وزارة العدل ولشركاء
الحكومة األمريكية في القضايا التي تهم ضحايا اإلرهاب
األمريكيين في الخارج ،بما في ذلك حقوق ضحايا
الجريمة ،والدفاع عن الضحايا ،واألمن القومي
والمحاكمات األجنبية.
يعمل خبراؤنا المتخصصون مع المنظمات الحكومية
والدولية لتوفير التدريب الدولي والمساعدة التقنية لتشجيع
االعتراف بحقوق ضحايا اإلرهاب حول العالم .وحيث
ترتكز وزارة العدل/مكتب حقوق ضحايا اإلرهاب على
حقوق الضحايا األمريكيين وأفضل الممارسات الدولية،
دورا في أنظمة
فإنها تدعو ألن يكون لضحايا اإلرهاب ً
عدالة الشركاء األجانب.

وزارة العدل األمريكية
قسم األمن القومي

شركاؤنا

حول مكتب العدالة
لضحايا اإلرهاب في
الخارج

قسم خدمات الضحايا في مكتب التحقيقات
الفدرالي

برنامج تعويض نفقات ضحايا اإلرهاب
الدولي التابع لمكتب ضحايا الجريمة

سِّقي شهود الضحايا في مكاتب المدّعي
من ّ
العام األمريكي

مكتب خدمات المواطنين في الخارج
التابع لوزارة الخارجية األمريكية

لمزيد من المعلومات حول كيفية عمل وكاالت الحكومة
األمريكية مع بعضها البعض لمساعدة ضحايا اإلرهاب
األمريكيين في الخارج مباشرة إثر هجوم ما وعلى المدى
الطويل ،زوروا الموقع اإللكتروني لفريق عمل ضحايا
اإلرهاب األمريكيين في الخارج.

اتصلوا بنا
مكتب العدالة لضحايا اإلرهاب في الخارج
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20530
البريد اإللكترونيnsd.ovt@usdoj.gov :
رقم الهاتف)202( 233-0701 :
رقم الفاكس)202( 233-0770 :

ممارسة العدالة  ،حماية الحقوق،
توفير الخدمات

ممارسة العدالة ،حماية الحقوق،
توفير الخدمات

