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وحدة الوساطة بين 
الضحايا والجناة

الوساطة 
التعويضّية 

ARABIC وزارة العدل 
توجد نماذج بديلة لهذا المنشور عند الطلب

Phone 9425 3200

2870 9425هاتف

988 818 1800أو2850 9425الهاتف

9877 9264هاتف

Freecall 1800 214 655
Email vmu@justice.wa.gov.au 

vnr@justice.wa.gov.au البريد اإللكتروني

vss@justice.wa.gov.auالبريد اإللكتروني

cvoc@justice.wa.gov.auالبريد اإللكتروني
www.victimsofcrime.wa.gov.auالموقع اإللكتروني

 بيانات االتصال

خدمات أخرى لضحايا الجرائم

)VMU( وحدة الوساطة بين الضحّية والجاني
مكتب بيرث

32 سانت جورجز تيراس،  جولدن سكوير، الدور 10
هاتف: 3200 9425  و مجانا 655 214 1800

vmu@justice.wa.gov.au :إيميل/بريد إليكتروني

سجّل إخطار الضحّية

خدمة دعم الضحايا واألطفال الشهود

مكتب مفّوض ضحايا الجرائم

في أم يوVMU خدمة تقدم في جميع أنحاء الوالية. عند االتصال 
بمكتب بيرث يمكن توجيهك إلى الموّظف المحلّي المناسب.

Level 10, Golden Square
32 St Georges Terrace Perth WA 6000



ما هي الوساطة التعويضّية؟
تتم الوساطة التعويضية بعد اإلدانة ولكن قبل صدور 

الحكم؛ إنها  اختيارّية ويمكن أن تحدث وجها لوجه أو 
بشكل غير مباشر.

عندما تطلب أحدى المحاكم في استراليا الغربية القيام 
بالوساطة التعويضّية، فإن ذلك يعني أنها ستشكل جزءاً 

من عملية إصدار الحكم في المحكمة - ولكنها ليست بديالً 
عنها )فهي ليست برنامج “تحويل المحكمة للمسار”(. 

وتسمح الوساطة التعويضّية للجناة والضحايا بمناقشة 
عواقب الجريمة بمساعدة وسيط محايد.

كما ُتتيح الوساطة للجاني فرصة إصالح ما تسّبب فيه من 
ضرر بطريقة مجدية بالنسبة  للضحّية. 

هذا وقد تأخذ المحكمة المشاركة في الوساطة في االعتبار 
عند إصدار الحكم.

وقد تشمل النتائج ما يلي:

االعتذار - شفهّياً أو كتابًة من الجاني.  •

•  عرض للجريمة.

إعادة الممتلكات.  •

التعويض النقدي.  •

 الفوائد
ُتتاح للضحايا فرصة لإلعراب عن آرائهم بشأن   •
الجريمة/الجرائم  وعواقبها، واالستماع إلى رد 

الجاني.

يمكن للضحايا الذين عانوا من خسائر مالية  طلب   •
التعويض المادي.

يتم إبالغ المحكمة برأي الضحّية في الجريمة/  •
الجرائم التي تعّرضوا لها.

ُتتاح للجناة فرصة االعتذار وإصالح ما تسّببوا فيه   •
من ضرر قبل الحكم عليهم.

وقد تكون  مشاركة الجاني اإليجابية في الوساطة   •
التعويضّية مفيدة له عند صدور الحكم.

ويمكن أن تساعد في تخفيف حّدة التوتر المستمر في   •
األسرة أو المجتمع.

قد ال تكون الوساطة التعويضية ناجحة في جميع 
األحوال، ولكن بغض النظرعن نتائجها، سيتم تقديم تقرير 

مفّصل عن عملية الوساطة التعويضّية والقضايا التي 
أثارتها إلى قاضي المحكمة الذي سيقوم بإصدار الحكم.


