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إعطاء صوت

للضحايا

مكتب ي ن
أم� المظالم الفدر يال لضحايا الجريمة

BUREAU DE L’OMBUDSMAN FÉDÉRAL DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

من نحن؟

يعمل مكتب ي ن
أم� المظالم الفدر يال لضحايا الجريمة
(Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels )BOFVAC
ش
أن�ء عام  2007بصفة مستقلة عن الحكومة الفدرالية ويعمل عىل مساعدة
الذي ي
ضحايا الجريمة وأرسهم.

ماذا نفعل؟

يرد مكتب ي ن
أم� المظالم الفدرال لضحايا الجريمة ( )BOFVACبصورة ش
مبا�ة عىل المكالمات
ي
لك� ن
والخطابات ت
ال ت
ال� يتلقاها من ضحايا الجريمة ويعمل عىل التأكد من وفاء
و�
ال�يد إ
ورسائل ب
ي
ي
يل:
بما
نقوم
فنحن
الضحايا:
أمام
بمسؤولياتها
الية
ر
الفد
الحكومة
ي

بال�امج والخدمات الفدرالية المتاحة لمساعدتهم؛
خ� الضحايا ب
•ن ُ ب
ت
ال� يقدمها الضحايا حول وزارات الحكومة الفدرالية أو وكاالتها أو قوانينها أو
•ندرس الشكاوى ي
سياساتها أو برامجها أو خدماتها؛
ف
ت
ال� يمكن
•نحيل الضحايا إىل ب
ال�امج والخدمات المتاحة ي� مدينتهم أو منطقتهم أو إقليمهم ي
أن تساعدهم؛
ت
سل� عىل الضحايا ونقدم التوصيات للحكومة الفدرالية حول كيفية
ال� لها ف ي
•نحدد القضايا ي
تأث� ب ي
يجا� ي� حياة ضحايا الجريمة؛
إحداث
التغي� إ
ي
ال ب ي

كل ضحية لها أهمية

إذا كنت ضحية لجريمة ما ،أو إذا كنت تقدم المساعدة ألحد ضحايا الجريمة ،ولديك أسئلة أو شكوى
ين
ال�امج أو الخدمات الفدرالية ،برجاء االتصال بنا.
حول أي من
القوان� أو السياسات أو ب
ال� تشاطرها معنا عىل أن نفهم بصورة أفضل المسائل ت
ستساعدنا التجارب ت
ال� تواجه الضحايا
ف� كندا .وعىل أساس يهذه المعلومات ،فقد نقدم توصيات للحكومة الفدرالية يبشأن الطريقة ال�ت
ي
ي
تغي� سياساتها أو قوانينها أو برامجها أو خدماتها بحيث تستجيب الحتياجات وشواغل
تستطيع بها ي
الضحايا عىل نحو أفضل.

ع� وص ّناع السياسات الفدر ي ن
الم� ي ن
•توعية ش
الي� بشأن احتياجات الضحايا
وشواغلهم؛ و
ف
العالن الكندي حول مبادئ العدالة لضحايا الجريمة
•تعزيز المبادئ الواردة ي� إ
) Déclaration canadienne des principes fondamentaux
( de justice relatifs aux victimes de la criminalité
بالتعاون مع ص ّناع القرار وص ّناع السياسات الفدر ي ن
الي�.

كيف نساعد الضحايا

إذا كنت ضحية لجريمة ما ،فإن مكتب ي ن
الفدرال لضحايا
أم� المظالم
ي
الجريمة يستطيع أن:
•يرد عىل أسئلتك حول حقوقك كضحية؛

وال�امج
•يعطيك معلومات حول الخدمات ب
المتاحة أمامك من خالل الحكومة الفدرالية؛
•يتلقى وينظر ف ي� شكاويك حول وزارات الحكومة
الفدرالية أو وكاالتها أو قوانينها أو سياساتها أو
برامجها أو خدماتها؛
ال�امج والخدمات المتاحة ف ي�
•يحيلك إىل ب
ت
ال� يمكن أن
مدينتك أو منطقتك أو إقليمك ي
تساعدك؛ و

•يقدم التوصيات للحكومة الفدرالية بشأن
كيفية االستجابة الحتياجات وشواغل الضحايا
عىل نحو أفضل ،ويقدم تقارير بشأن تلك
التوصيات بصورة علنية.
خدمات مكتب ي ن
أم� المظالم الفدر يال لضحايا
الجريمة هي خدمات مجانية .لكننا ال ندافع عن
الضحايا كأفراد أو نقدم المشورة القانونية .كما
ت
ال� حدثت بعد
أن
المكتب ال يراجع إال المسائل ي
إنشائه ف ي� شهر مارس/آذار  2007وال يستطيع
ف
ت
ال� تقع ضمن
أن يراجع أو يساعد ي� المسائل ي
مسؤولية المقاطعات مثل التعويضات.

هل لديك شكوى؟

يمكن ألي فرد أو منظمة االتصال بمكتبنا لتقديم شكوى .لكن ال يمكننا مراجعة أو معالجة إال
ت
ت
ين
القوان�
وال� تتعلق بضحايا الجريمة والوزارات أو الوكاالت أو
ال� تقع ضمن اختصاصنا ي
الشكاوى ي
ال�امج أو الخدمات الفدرالية.
أو السياسات أو ب
إذا لم تكن متأكد ًا من أن شكواك تقع ضمن اختصاصنا ،ال تقلق .إذا لم يكن بوسعنا التعامل
بصورة ش
مبا�ة مع شكواك ،سيسعدنا أن نساعدك عن طريق إحالتك إىل الوكالة أو المصلحة
المختصة .نريد أن نسمع منك.

كيف نتعامل مع الشكاوى؟

بما أن وضع كل ضحية مختلف ،فنحن نعالج
الشكاوى عىل أساس كل قضية بمفردها.

ونحن نعمل عىل نحو وثيق مع الضحايا الذين
لك نحاول إيجاد حلول .وإذا لم
يتصلون بنا ي
تكن القضية تقع ضمن اختصاصنا ،فإننا سنبذل
قصارى جهدنا لنحيل الضحية إىل الوكالة أو
المكتب المختص.

ت
ال� نتلقاها من
نحن
نحتفظ بكل المعلومات ي
آ
الضحايا ف ي� رسية تامة وال نشاطرها مع الخرين
الذن بأن نفعل ذلك.
ما لم يعطينا الفرد إ

أ
أ
ت
ال� قد تكون لديك
السئلة الخرى ي

يعت� “ضحية جريمة؟”
من ب

أ
ن
بد� نتيجة لجريمة ما
يُ َع ِّرف القانون الكندي ضحية الجريمة
نفس أو ي
بأنه شخص تعرضن لذى ي
الرسة أو أ
ارتكبت ف� كندا .ويعت� أفراد أ
ف
ن
التابع� ضحايا عندما تتو� الضحية
القانوني� أو
الوصياء
ي
ي
ب
ي
أو عندما تكون الضحية طفال ً أو عندما يكون الشخص الضحية يغ� قادر عىل الترصف بنفسه جراء
المرض أو العجز.

من هو ي ن
أم� المظالم؟

أم� المظالم شخص تُ َعينه الحكومة ليتلقى وينظر ف� الشكاوى ت
ين
ال� يرفعها المواطنون ضد
ي
ي
ن
ن
ن
أم� المظالم بصفة مستقلة
المسؤول�
الحكومي� أو ضد الوكاالت أو الوزارات الحكومية .ويعمل ي
ي
ي
عن الحكومة لضمان حياديته.

كيف يمكنك االتصال بنا؟

ن
مجا�)1-866-481-8429 :
(اتصال ي
هاتف أ
خاص بالشخاص الذين يعانون صعوبة ي ف� السمع )1-877-644-8385 : (TTY
فاكس613-941-3498 :
بريد ت ن
و�victimesdabord@ombudsman.gc.ca :
إلك� ي
موقع ت
إن�نتwww.victimesdabord.gc.ca :
ال�يديBureau de l’ombudsman federal des victims d’actes criminels :
العنوان ب
C.P. 55037, Ottawa (Ontario) K1P 1A1 Canada

