راهنمای خانواده
حمایت از خانوادههای مقتوالن یا
افراد گمشدهای که احتمال کشتهشدنشان میرود

بخش جرایم عمدهی آرسیامپی بیسی
تیم یکپارچه تحقیقات قتل
][Persian

افسران مسئول

از دست دادن یکی از عزیزان ،یا بی اطالعی از سرنوشت آنها ،تجربه فوقالعاده دشواری برای اعضای خانواده ،دوستان و
کل جامعه است .به منظور کمک به شما در این موقعیت دشوار ،دایرهی Eبخش جرایم عمده و تیم یکپارچه تحقیقات قتل ،این
راهنمای خانواده را در اختیار شما قرار میدهند :حمایت از خانوادههای مقتوالن یا افراد گمشدهای که احتمال میرود کشته
شده باشند.
ما تحقیقات جامع و کاملی را در مورد ناپدید شدن یا قتل عزیزان شما انجام خواهیم داد با این هدف که فرد یا افراد مقصر را
شناسایی کرده ،آنها را دستگیر کنیم و به دست عدالت بسپاریم .در طول مدت این تحقیقات ،شما ممکن است سؤاالت و
نگرانیهایی در رابطه با عزیز خود یا فرایند تحقیقات داشته باشید.
هر زمان که پرسش یا نگرانی داشتید ،یا چنانچه به پشتیبانی و حمایت نیاز داشتید ،به یاد داشته باشید که شما مجبور نیستید در
این اوقات دشوار ،به تنهایی با این موضوع مواجه شوید .کارکنان واحد "خدمات بزهدیدگان" ما برای ارائه کمک در دسترس
هستند و امکان تماس تلفنی با آنها از طریق بخش آرسیامپی یا اداره پلیس محلی شما وجود دارد .در کانادا ،بزهدیدگان جنایات
بر اساس منشور حقوق بزهدیدگان کانادایی ،قانون بزهدیدگان جنایت بریتیش کلمبیا و قانون حمایت از بزهدیدگان جنایت ،از
حق دسترسی به اطالعات برخوردار میباشند .این موضوع شامل شاهدان و اعضای خانواده نیز میشود.
مراحل زیادی در تحقیقات وجود دارد و اطالعات بسیار زیادی در اختیار شما قرار خواهد گرفت .هدف ما این است که این
راهنما ،به عنوان یک کتابچه مرجع ،بتواند به شما کمک کند تا درک درستی از فرایند تحقیقات کسب کرده و همچنین به شما
در شناسایی منابع و امکانات حمایتی کمک کند .همچنین لطفا ً از این راهنما برای نوشتن یادداشت ،ثبت شماره پرونده یا
شماره های تماس برای اطالعات مهم استفاده کنید؛ تا این اطالعات به سادگی و به صورت یکجا در دسترستان باشد.
چنانچه هر گونه پرسش یا نگرانی داشته و یا اطالعاتی راجع به ناپدید شدن یا مرگ عزیزتان دارید ،از شما درخواست
میکنیم تا با بازرس اصلی تماس بگیرید.

با احترام،
افسر مسئول
دایرهی Eبخش جرایم عمده

افسر مسئول
تیم یکپارچه تحقیقات قتل

خدمات حمایتی بزهدیدگان برای شما
اگر بزهدیدهی جنایتی هستید ،خدمات و منابع مختلفی وجود دارند که میتوانند به شما کمک کنند تا به شکل بهتری با
پیامدهای عاطفی ،جسمانی و مالی جنایت کنار بیایید.
برنامههای خدمات بزهدیدگان برای هر کسی که بزهدیده جنایت بوده است ،قابل دسترس است .این برنامهها میتواند
اطالعات مختلفی در اختیار شما قرار دهند از جمله :حقوق بزهدیدگان ،حمایتهای عاطفی ،سیستم دادگاه کیفری ،اطالعات
جدید در مورد پرونده تحقیقاتی شما نزد پلیس و پرونده قضایی شما ،کمکهای عملی برای تکمیل "بیانیه تأثیر بر بزهدیده" و
"درخواست غرامت برای بزهدیدگان جنایت" و همچنین ارجاع به منابع دیگر.

برای صحبت با یکی از کارکنان برنامه خدمات بزهدیدگان ،با بخش آرسیامپی یا اداره پلیس محلی خود تماس بگیرید.
همچنین میتوانید از طریق تماس با ویکتیم لینک ( )VictimLINKکه یک تلفن رایگان  42ساعته ( )1-800-563-0808در
استان بریتیش کلمبیا جهت ارائه اطالعات ،حمایت و ارجاع میباشد ،به خدمات بزهدیدگان دسترسی داشته باشید .این خدمات
در اختیار شما هستند تا عالوه بر حمایت عاطفی ،به بهبودی شما کمک نموده و از بزهدیدگیتعدی و اجحاف بیشتر جلوگیری
نمایند .همچنین ،این خدمات میتوانند اطالعات بیشتری در رابطه با عزیز شما و اطالعاتی راجع به فرایند دادگاه و مجرم
(ان) پس از دستگیری آنها در اختیار شما قرار دهند.
کارکنان بخش خدمات بزهدیدگان میتوانند گوش شنوای حمایتگری برای شما باشند ،عالوه بر این میتوانند اطالعات مفیدی
در رابطه با اندوه و سوگواری پس از حادثه در اختیار شما قرار دهند .آنها همچنین میتوانند خدمات حمایتی دیگری که
ممکن است بخواهید از آن ها استفاده کنید را به شما معرفی کنند ،از جمله خدمات حمایتی برای سوگواری ،مشاوره و خدمات
دیگر .همیشه به یاد داشته باشید که الزم نیست به تنهایی با غم از دست دادن عزیزانتان کنار بیایید .خدمات بسیار زیادی
برای کمک به شما در این دوره بسیار دشوار در دسترس است.

ویکتیم لینک )1-800-563-0808 (VictimLINK

شما چگونه میتوانید کمک کنید؟
گزارش اطالعات به پلیس
تمام اطالعاتی که شما ارائه میکنید برای تحقیقات حیاتی هستند ،بنابراین آمادگی پاسخگویی به پرسشهایی که در مورد
عزیزان تان مطرح میشود را داشته باشید .هر چه اطالعات بیشتری بتوانید ارائه کنید ،تحقیقات به شکل بهتر و قویتری انجام
خواهد شد.


آخرین بار ،کجا عزیزتان را دیدید؟ در حال انجام چه کاری بود؟ چه کسی همراهش بود؟ با چه کسی در ارتباط بود؟ حالش
چطور به نظر میرسید؟ آیا عالمت خاصی مثالً زخم روی بدنش دیده میشد؟ آیا عزیز شما از شبکههای اجتماعی استفاده
میکرد؟ آیا شما میتوانید اطالعاتی در رابطه با سوابق تماسهای تلفن همراه او ارائه دهید یا رضایت دهید تا این سوابق
بررسی شود؟ آیا عزیز شما رفتار پرخطر داشت یا از مواد غیر قانونی استفاده میکرد؟ اگر پس از صحبت با افسر
اطالعات دیگری را به خاطر آوردید ،بالفاصله به آنها اطالع دهید.

چگونه میتوانید در جریان آخرین اطالعات قرار بگیرید؟
سؤال کنید
شماره گزارش یا پرونده ،نام فردی که مسئول رسیدگی به پرونده است و زمان مرحله بعدی پیگیری را ثبت نمایید .اگر بعدا ً
سؤالی داشتید یا اطالعاتی را به خاطر آوردید ،با بازرس مسئول پرونده تماس بگیرید .ما بخشی را با عنوان یادداشتها در
انتهای این راهنما گنجانده ایم که میتوانید از آن برای ثبت این اطالعات استفاده کنید.

تعیین یک فرد به عنوان شخص رابط
به منظور تسهیل ارتباط میان پلیس و خانواده و دوستان فرد مقتول یا گمشده ،تعیین فردی به عنوان رابط اولیه اهمیت زیادی
دارد .این فرد باید یکی از اعضای خانواده یا دوست فرد مورد نظر باشد که تمایل دارد به عنوان رابط میان خانواده ،بازرسان
و بخش خدمات بزهدیدگان عمل کند.
اینکه تنها یک نفر مسئول تماس باشد ،موجب میشود اطالعات از قلم نیفتد ،اعضای خانواده همواره در جریان اتفاقات باشند و
همچنین باعث میشود که تیم تحقیقات بتوانند بر روی وظیفه خود متمرکز شوند.
وظایف رابط اولیه می تواند شامل این موارد باشد :اطالعات حساس یا اطالعاتی که خانواده از بیان آن خجالت میکشند را در
اختیار پلیس بگذارد یا اخبار ناراحت کننده یا ناگوار را از پلیس دریافت کند .اگر فرد قادر به انجام این وظایف نباشد یا تمایلی
به انجام آنها نداشته باشد ،خدمات بزهدیدگان میتواند کمکهایی در این زمینه ارائه دهد.

چه کسی مسئول تحقیقات است؟
بازرس اصلی مسئول انجام تحقیقات و آماده سازی آن برای روند دادرسی است .بازرس اصلی در کنار تیم تحقیقات با تعداد
زیادی از افسران دیگر و سازمان های مجری قانون همکاری خواهد داشت .اگر بازرس اصلی منتقل یا بازنشسته شود ،پرونده
مجددا ً به فرد دیگری واگذار میشود و تحقیقات بدون وقفه ادامه پیدا میکند .اگر این اتفاق رخ دهد ،شما از این تغییرات مطلع
خواهید شد .بسیار مهم است که بدانید در صورتی که تحقیقات در مورد پروندههای قتل یا افراد گمشدهای که احتمال میرود
کشته شده باشند انجام شود اما به نتیجه نرسد ،پرونده همچنان باز میماند تا زمانی که حل شود.

تحقیقات شامل چه مراحلی میشود؟
هر تحقیقاتی با جمع آوری شواهد و مدارک فیزیکی و الکترونیکی و صحبت با شاهدان عینی توسط پلیس ،آغاز میشود.
پلیس ،پس از بررسی شواهد و مدارک جمع آوری شده و ارزیابی ارزش و اهمیت آنها ،به پیگیری و دنبال کردن آنها
میپردازد .در اغلب اوقات ،این امر مستلزم مصاحبههای بیشتر با شاهدان ،اعضای خانواده یا انجام آزمایشهای بیشتر در
آزمایشگاه بر روی مدارک جمع آوری شده میباشد.
به عنوان یکی از اعضای خانواده ،با شما تماس گرفته خواهد شد و مورد مصاحبه قرار خواهید گرفت .این یک امر رایج و
الزم است و ممکن است به صورت سرزده انجام شود .بازرس باید اطالعاتی در رابطه با شما و اعضای خانواده شما کسب
کند زیرا ممکن است از این طریق متوجه شود که فرد مقتول یا گمشده ،در زمان حادثه ،چه کاری انجام میداده است .هر
گونه اطالعاتی که شما ارائه میکنید میتواند مهم باشد .سؤال کردن در مورد اطالعات حساس ممکن است ناخوشایند باشد.
هدف بازرس از این پرسش ها این نیست که در مورد شما نظر دهد یا قضاوت کند ،بلکه میخواهد در مورد رفتارهای
اعضای خانواده شما اطالعاتی کسب کرده و به روند تحقیقات کمک کند .اطالعاتی که شما ارائه میکنید ،میتواند در مورد
سرگرمیها ،دوستان و مکانهایی که اعضای خانواده شما بیشتر به آنجا رفت و آمد داشتهاند به بازرس آگاهی دهد .در
تحقیقات ،تمام این اطالعات مهم هستند.

چرا وقتی به بازرس تلفن میکنم پاسخ نمیدهد؟
ما درک می کنیم که شما نگران عزیز خود هستید و ممکن است در مورد میزان پیشرفت تحقیقات دغدغه داشته باشید .به دالیل
مختلف ،ممکن است بازرس نتواند به تماس شما پاسخ دهد .بازرسها ساعتها کار میکنند و ساعات کاری آنها ممکن است
در روزهای کاری و تعطیل ثابت نباشد .آنها مرتب در دادگاه حاضر میشوند ،در اغلب اوقات خارج از دفتر کار خود ،به
دنبال شواهد و مدارک هستند و سرنخها را دنبال میکنند ،و این همه باعث میشود که همیشه نتوانند به تماسهای تلفنی پاسخ
دهند .با این حال ،اگر برای آنها پیغام بگذارید یا ایمیل ارسال کنید ،خودشان یا بازرس اصلی با شما تماس خواهند گرفت .ما
بخشی را با عنوان یادداشتها در انتهای این راهنما گنجانده ایم که میتوانید از آن برای ثبت اطالعات تماس استفاده کنید.

پلیس همواره تالش خواهد کرد تا بیشترین اطالعات ممکن را در اختیار شما قرار دهد،
اما گاهی اوقات قوانین و حریم خصوصی مانع این کار میشوند .برای مثال ،اگر شما یا
فردی دیگر به عنوان شاهد ،ملزم به حضور در دادگاه شوید ،مطلع ساختن شما از
برخی جزئیات که به عنوان شواهد و مدارک استفاده خواهد شد ،میتواند روند تحقیقات
را به خطر بیندازد.

چرا پلیس اطالعات مربوط به پرونده ام را در اختیار من قرار نمیدهد؟
دستگیری به موقع مجرم ،بستگی زیادی به تحقیقات ،شرایط و پیچیدگیهای آن دارد .برخی از دستگیریها ممکن است طی
چند ساعت اتفاق بیفتند ،اما برخی دیگر ممکن است روزها ،هفته ها ،ماهها یا گاهی اوقات سالها طول بکشند .به هر حال،
مهم است که به یاد داشته باشید ،هنگامی که قتل اتفاق میافتد ،محدودیت زمانی برای متهم کردن یک فرد وجود ندارد .تا
زمانی که نتیجه نهایی حاصل نشود ،پرونده مختومه نمیشود.
معموالً در صورتی که شاهدان (که میتواند شامل اعضای خانواده باشد) همکاری کنند ،دستگیری زودتر اتفاق میافتد.
شاهدان همیشه همکاری نمی کنند .ممکن است آنها مجرم را بشناسند اما از او بترسند و/یا تمایلی به درگیر شدن در ماجرا
نداشته باشند.
در صورتی که یک شاهد همکاری نکند ،به این معنا نیست که دخالتی در جرم داشته است .بسیار مهم است که بدانید پلیس
تمام تالش خود را خواهد کرد تا شاهدانی که تمایلی به همکاری ندارند را ترغیب به همکاری کند.

جمع آوری شواهد و مدارک و تحلیل آنها
در طول دوره تحقیقات ،از محلهای زیادی مدارک جمع آوری میشود .اغلب
اوقات ،بررسی و تحلیل این شواهد و مدارک کاری تخصصی و پیچیده است.
گاهی اوقات ممکن است ماهها طول بکشد تا نتایج تجزیه و تحلیل توسط
آزمایشگاه جنایی اعالم شود و به دست تیم تحقیقات برسد .برای کسی که
خارج از روند تحقیقات قرار دارد ،ممکن است اینگونه به نظر برسد که اعالم
نتایج مدت زیادی طول کشیده است.به شما اطمینان داده میشود که کارشناسان
فنی آزمایشگاه و تیم تحقیقات ،تمام تالش خود را برای استخراج بهترین
شواهد و مدارکی که میتواند به تحقیقات کمک کند ،انجام میدهند؛ این
آزمایشات بسیار مهم هستند و امکان انجام سریع آنها وجود ندارد.

رسانه ها
برقراری ارتباط از طریق رسانهها (از جمله شبکههای اجتماعی) شیوهای مناسب برای پخش سریع یک پیام است .اگر داستان
شما توسط رسانه ها پوشش داده شود ،هزاران نفر ،پیام شما را خواهند شنید و مشاهده خواهند کرد و این موضوع ،آگاهی در
رابطه با فرد مقتول یا گمشده که عضوی از خانواده شماست را افزایش خواهد داد .با این حال ،اطالعاتی که ارائه میدهید،
هر چند غیر عمدی ،ممکن است پیام مورد نظر شما را منتقل نکند .قبل از صحبت با رسانهها (یا گذاشتن پیام در شبکههای
اجتماعی) ،لطفا ً با بازرس اصلی تعیین شده تماس بگیرید.
اگر تصمیم به صحبت با رسانه ها گرفتید ،آمادگی ،خونسردی و اعتماد به نفس کافی داشته باشید .اگر آمادگی کافی داشته
باشید ،احتماالً بهتر می توانید افکار و نظرات خود را واضح و با اطمینان بیان کنید و احتمال کمتری وجود دارد که با
پرسشهای غیر منتظره غافلگیر شوید.
هنگامی که رسانه ها برای کسب اطالعات در مورد داستان شما با یکدیگر رقابت میکنند ،دریافت چندین درخواست و تماس
از طرف رسانهها ،گاهی اوقات ممکن است ناخوشایند و از نظر عاطفی ،دشوار و استرسآور باشد.
صرف نظر از شرایط ،این شما هستید که در مورد زمان و مکان مالقات با رسانهها یا بهترین زمان برای اینکه کسی با شما
تماس بگیرد ،تصمیم میگیرید .شما میتوانید از قبل ،پرسش ها را بررسی کرده و تأیید کنید یا اگر برخی پرسشها به نظر شما
نامناسب هستند ،آنها را رد کنید .در نهایت ،هر زمان که خواستید میتوانید مصاحبه را قطع کنید.

"چنانچه شما بخواهید ،افسر روابط رسانهها ،میتواند در مدیریت درخواستهای رسانهها به شما کمک کند"

سوگواری
سوگواری طبیعی چیست؟
سوگ طبیعی ،یکی از تجربههای انسانی است که در پی مرگ یکی از عزیزان رخ میدهد .سوگ و عزا امری کامالً طبیعی
و غیر ارادی است .این موضوع ،فرایندی پیچیده و تجربهای شخصی و عمیقا ً دردناک است .اندوه آمیزهای از احساسات،
عواطف ،افکار و رفتارهای مختلف است .سوگ ،درد است و عزاداری ،نحوه بیان و ابراز آن.

سوگواری قتل چیست؟
سوگواری برای قتل ،مانند اندوه طبیعی است اما به واسطه اثر عمیق و پایداری که بر خانواده بزهدیده دارد ،منحصر به فرد
است .دانستن اینکه کسی عامدانه جان یکی از عزیزانتان را گرفته است ،غم و اندوه غیر قابل تصوری به همراه دارد .این غم
و اندوه با ضرورت تعامل با پلیس ،رسانهها و دادگاه ،ترکیب میشود و شرایط بدتری ایجاد میکند .همه این موارد در کنار
هم ،باعث می شود بازماندگان برای مدتی طوالنی و در برخی موارد تا سال ها رنج ببرند .این حالت میتواند بر تمام جنبههای
زندگی از جمله ارتباطات شخصی ،زندگی کاری و اجتماعی ،سالمت جسمی ،روحی و عاطفی تأثیر بگذارد.

تأثیرات سوگواری قتل
برخی افراد ممکن است از این که عزیزشان به شیوهای خشونتآمیز کشته شده است ،دچار افکار آزاردهندهای شوند .آنها
ممکن است از یادآوری خاطرات یا تصاویر ذهنی در مورد صحنه جنایت یا از اینکه باید جسد عزیزشان را در سردخانه
شناسایی کنند ،رنج ببرند .همچنین ،افراد ممکن است احساس کنند که امنیت خودشان نیز به خطر افتاده است.
بازماندگان مقتوالن ممکن است دچار احساس انزوا و تنهایی شوند .ممکن است اینگونه به نظر برسد که جامعه بزهدیده را
سرزنش میکند یا به مرگ عزیزشان انگ میزنند .بسیاری از افراد احساس میکنند که هیچکس عمق غم و اندوه آنان را
درک نمیکند و دیگران در مورد مدت زمانی که طول میکشد تا فرد با اندوه از دست دادن عزیزی که کشته شده است کنار
بیاید ،انتظاراتی غیر واقعی دارند.
به طور خاص ،تعامل با پلیس میتواند دشوار باشد ،به خصوص در مراحل اولیه که خانوادهها در حالت شوک قرار دارند و
تالش می کنند واقعیت را بپذیرند و خود را با شرایط ایجاد شده وفق دهند .پلیس ممکن است به دلیل در جریان بودن تحقیقات،
نتواند جزئیات قتل را در اختیار شما قرار دهد ،این موضوع ممکن است موجب عصبانیت ،احساس انزوای بیشتر و
سردرگمی خانواده شود.
گزارشگران و رسانههای خبری ممکن است شدیدا ً تالش کنند تا از طریق اعضای خانواده از "داستان" اطالع پیدا کنند .این
موضوع به صورت بالقوه میتواند باعث بزهدیده شدن مجدد خانواده شده و بر سالمت جسمی ،ذهنی و عاطفی آنها تأثیر
بگذارد.
مراسم خاکسپاری یکی از مراحل مهم در سیر سوگواری است .این مرحله ،فرصت خداحافظی با بزهدیده را فراهم میکند .با
اینکه مشاهدهی جسد عزیز از دست رفته ،فرصت آخرین خداحافظی را فراهم میکند ،اما ثبت این تصویر پایدار در ذهن
می تواند غم و درد بازماندگان را افزایش دهد .این یک انتخاب شخصی است و برای برخی بازماندگان میتواند همراه با یک
درگیری عاطفی درونی باشد.

حق ما برای سوگواری
مهم است که به خود فرصت سوگواری بدهید .هر کسی به شکل متفاوتی غم و اندوه خود را ابراز میکند اما همه آنها شایسته
احترام ،درک ،صبر و شفقت هستند.
شما به عنوان بازماندگان مقتول ،بدترین و غیر قابل تصورترین غم و اندوهی که تا کنون داشتهاید را تجربه میکنید .در این
زمینه ،هیچ نقشه راهی وجود ندارد .نیازها و احساسات شدیدی که ما در این شرایط داریم عادی هستند و ما حق داریم که به
آنها احترام بگذاریم .در برخی از بازماندگان ،برطرف شدن یا پایان یافتن سوگ و اندوه هیچ وقت اتفاق نمیافتد .ما به
آهستگی فاجعه اتفاق افتاده را میپذیریم و دردمندانه خود را بازسازی میکنیم و تالش میکنیم تا به یک حالت " عادی جدید"
برسیم.

تنها شما میتوانید در مورد زمان قضاوت کنید ،با خودتان مهربان باشید.

حمایت از شما
قانون حمایت از بزهدیدگان جنایت بریتیش کلمبیا

فشار مالی
تحمل تراژدی یک کودک گمشده یا به قتل رسیده

))CVAA

میتواند شما را ماتمزده کند و باعث شود نتوانید کار

بزهدیدگان مجروح شده در نتیجه برخی از جرایم،

کنید .شما میتوانید از کمک درآمد حمایتی فدرال برای
والدین کودکان گمشده یا به قتل رسیده ()PMMC
میباشد استفاده کنید تا بتوانید نیازهای مالی خود را در
زمانی که در حال کنار آمدن با این فاجعه هستید برطرف
کنید .این کمک درآمد بالعوض در دسترس والدین واجد
شرایطی است که به دلیل اختصاص دادن وقت کاری
خود برای کنار آمدن با مرگ یا ناپدید شدن فرزندشان که
احتماالً در نتیجه یکی از جرایم جنایی اتفاق افتاده است،
درآمد خود را از دست داده اند .برای اینکه واجد شرایط

بستگان درجه یک بزهدیدهی مجروح شده یا کشته شده و
برخی از شاهدان میتوانند واجد شرایط استفاده از
کمکها یا مزایای مالی باشند .در اغلب موارد،
درخواست استفاده از کمکهای مالی ،باید ظرف مدت
یک سال از تاریخ وقوع جرم ارسال شود .جهت ارسال
درخواست برای کمکهای مالی ،نیازی نیست که تا
زمان تفهیم اتهامات به مجرم یا محکوم شدن او صبر
کنید.

دریافت PMMCباشید ،باید ضوابط متقاضی و حادثه
را داشته باشید .برای دریافت کمک بیشتر ،لطفا ً با واحد
خدمات بزهدیدگان پلیس محل خود تماس بگیرید یا از
وبسایت PMMCاز طریق پیوند زیر دیدن نمایید.

منابعی برای شما
 وام بالعوض کمک درآمد حمایتی فدرال برای والدین کودکان گمشده یا به قتل رسیده
http://www.cpomc.ca/legislation/pdf/PMMC-EN.pdf

 پیوند خدمات بزهدیدگان
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc


منشور حقوق بزهدیدگان کانادا ))CVBR

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-23.7/

 قانون بزهدیدگان جنایت بریتیش کلمبیا ))VOCA
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96478_01
 قانون حمایت از بزهدیدگان جنایات ))CVAA
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/01038_01
 پیشگیرندگان از جنایت )http://www.solvecrime.ca/ 1-800-222-8477 :)Crime Stoppers
برای آگاهی بیشتر پشت جلد را ببینید

تماس و یادداشتها
شماره پرونده پلیس_____________________________________________________ :
بازرس اصلی:

خدمات بزهدیدگان:

یادداشتها:

تماس و یادداشتها
_______________________________________________________

حقوق بزهدیده
الیحه حقوق بزهدیدگان کانادایی ) )CVBRو قانون بزهدیدگان جنایت بریتیش کلمبیا ) :)BCVCAاگر شما بزهدیده یکی از
جرایم مطرح شده در قانون جنایی باشید ،این قوانین حقوق خاصی را برای شما محفوظ میدارند .محدودیتهایی برای استفاده
از این حقوق وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که در روند اجرای صحیح عدالت اختاللی به وجود نمیآورند.
تعریف بزهدیده از نظر  :CVBRبزهدیده هر فردی است که در اثر یک جرم ،دچار آسیب جسمی یا عاطفی ،آسیب به اموال
یا ضرر اقتصادی شده است .بزهدیده باید در کانادا حضور داشته باشد ،شهروند کانادایی باشد یا اقامت دائم داشته باشد.
اقدام کردن از طرف بزهدیده :اگر بزهدیده قادر به استفاده از حقوق خود نباشد ،این افراد میتوانند حقوق بزهدیده را به اجرا
بگذارند :همسر بزهدیده؛ همزی (شریک زندگی) بزهدیده که حداقل یک سال قبل از مرگ بزهدیده با او زندگی کرده باشد؛
خویشاوند یا یکی از اعضای خانواده بزهدیده؛ یا هر کسی که حضانت بزهدیده یا وابستگان او را به عهده دارد .توجه داشته
باشید ،کسی که متهم شده ،محکوم شده یا به دلیل اختالل روانی برای انجام جرم منجر به بزهدیدگی مسئول شناخته نشده است،
به عنوان بزهدیده تعریف نمیشود.
حقوق بزهدیده :بزهدیده از حق مطلع شدن ،مشارکت ،حفاظت ،و دریافت غرامت برخوردار است .بزهدیدگان در صورت
درخواست ،موارد زیر را دریافت خواهند کرد :اطالعاتی در مورد سیستم دادگستری کیفری و مجرم؛ خدمات و برنامههای
موجود برای بزه دیدگان؛ بازبینی آزادی مشروط مجرم و زمان بندی و شرایط آزادی او؛ جزئیاتی در مورد میزان پیشرفت
مجرم در طرح اصالحی خود؛ تاریخ آزادی مجرم ،تعریف و شرایط آزادی و تصویر فعلی مجرم قبل از آزادی برخی از
مجرمان یا پایان محکومیت مجرم.

