خدمة المشورة والمعلومات لدى الطب الشرعي

االتصال

تقدم محكمة الطب الشرعي في غرب أستراليا (محكمة الطب
الشرعي) خدمة تساعد في توفير المعلومات حول إجراء الطبيب
الشرعي.

محكمة الطب الشرعي في غرب أستراليا

ويمكن للموظفين من خدمة المشورة والمعلومات لدى الطب الشرعي
المساعدة في التالي:
•مساعدتك على فهم دور الطبيب الشرعي؛
•شرح عملية الطبيب الشرعي ،بما في ذلك ما يحدث عندما
تعترض على إجراء ّ فحص ما بعد الوفاة؛ و
•اإلحاالت إلى خدمات االستشارات الخاصة بالحداد والوفاة.
يرجى االتصال بمحكمة الطب الشرعي خالل ساعات العمل ،وطلب
التحدث مع موظف المشورة والمعلومات لدى الطب الشرعي.

األقارب المقربين األكبر سنّا ً

كجزء من إجراء الطب الشرعي ،يتمتع القريب المقرب األكبر سنّا ً
بحقوق معينةّ .
إن القريب المقرب األكبر سنّا ً هو أول شخص متاح
(أي يمكن االتصال به في غضون فترة زمنية قصيرة) من األشخاص
ْ
التالية إسماؤهم وبحسب ترتيب األولوية:
•الشخص الذي كان يعيش مع الشخص ال ُمتوفى قبل وفاته
مباشرة ،والذي كان إ ّما؛
• متزوجا ً قانونيا ً من الشخص ال ُمتوفى؛ أو

•

•	يبلغ من العمر  18سنة أو أكثر وكان على عالقة شبيهة
بالزواج مع الشخص المتوفى؛
أو
ً
ً
الشخص الذي كان متزوجا قانونيا من الشخص ال ُمتوفى قبل
الوفاة مباشرة؛ أو

•

ابن أو ابنة الشخص المتوفى اللذين يبلغان من العمر  18عاما أو
أكثر؛ أو

•

أحد وال َدي ال ُمتوفى؛ أو

•
•
•

Department of Justice
Central Law Courts
Level 10, 501 Hay Street
PERTH WA 6000

عندما يموت
شخص ما فجأة

 8:30صباحا ً –  4:30مسا ًء أيام االثنين – الجمعة
ساعات العمل
(08) 9425 2900
		
الهاتف
(08) 9425 2901
		
الفاكس
المتصلون من الريف 1800 671 994
www.coronerscourt.wa.gov.au
الموقع اإللكتروني
coroner@justice.wa.gov.au
البريد اإللكتروني

معلومات للعائالت

Western Australia Police Force
Coronial Investigation Squad
(08) 9267 5700
		
الهاتف
متوفر على مدار  24ساعة و 7أيام في األسبوع

خدمات الدعم
خدمة Lifeline
الموقع اإللكتروني
		
الهاتف

www.lifeline.org.au
13 11 14

خدمة Griefline
الموقع اإللكتروني
		
الهاتف

https://griefline.org.au
1300 845 745

شبكة Trauma and Grief Network
http://tgn.anu.edu.au/reso
الموقع اإللكتروني
خدمة Services Australia
www.servicesaustralia.gov.au
الموقع اإللكتروني

أحد إخوة أو أخوات ال ُمتوفى الذي يبلغ من العمر  18عاما ً أو
أكثر؛ أو
ال ُمنفّذ الوارد اسمه في وصية ال ُمتوفى ،أو الشخص الذي كان
قبل الوفاة مباشرة ممثالً شخصيا ً للمتوفى؛ أو
ي شخص قام ال ُمتوفى بترشيحه لالتصال به في حاالت
أ ّ
الطوارئ.
2022
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محكمة الطب الشرعي

من هو الطبيب الشرعي؟
الطبيب الشرعي هو الموظف القضائي الذي يجب إبالغه عند حدوث
وفاة تستدعي اإلبالغ .ويشمل ذلك الحاالت التي يموت فيها شخص ما
في ظروف غير متوقعة ،أو غير طبيعية ،أو عنيفة أو ناتجة عن
إصابة ،أو عندما يكون الشخص تحت الرعاية.
وبمجرد تلقي تقرير الوفاة ،وعادة من الشرطة أو األطباء أو سلطات
ّ
المستشفى ،ستصبح لدى الطبيب الشرعي السيطرة القانونية على جثة
الشخص المتوفى ،ويجب عليه أن يحدّد:
•الظروف المحيطة بالوفاة؛
•كيفية حدوث الوفاة؛
•سبب الوفاة؛
•التفاصيل الالزمة لتسجيل الوفاة.

هل يمكنني رؤية ال ُمتوفى؟
يجوز ألي من األقارب المقربين للشخص ال ُمتوفى رؤية الجثة.
وسيتم اتخاذ الترتيبات الالزمة لنقل الشخص ال ُمتوفى إلى المشرحة
حيث يمكن رؤيته.
ويمكن لمس الجثة ما لم يقرر الطبيب الشرعي أن ذلك غير مرغوب
فيه أو خطير.
في بيرث ،يمكن إجراء الترتيبات عن طريق االتصال بمشرحة
الوالية على الرقم  ،(08) 6383 4884أو بعد ساعات العمل على الرقم
.(08) 6457 2536
في المناطق الريفية ،اتصل بمركز الشرطة المحلي أو بمحكمة الطب
الشرعي على الرقم (08) 9425 2900

ي االتصال بمدير تنظيم الجنازة؟
هل يجب عل ّ

يمكنك االتصال بمدير تنظيم الجنازة الذي تختاره بمجرد وفاة الشخص،
ودون انتظار الطبيب الشرعي لإلفراج عن الجثة.

وسيقوم مدير تنظيم الجنازة الذي اخترت َه باالتصال بمحكمة الطبيب
الشرعي نيابة عنك ،وذلك لترتيب اإلفراج عن الجثة في أقرب وقت
ممكن من موعد الجنازة .وبمجرد االنتهاء من فحص ما بعد الوفاة (إن
ُوجد) وتحديد هوية ال ُمتوفى ،سيتم تسليم جثة الشخص ال ُمتوفى إلى مدير
تنظيم الجنازة.

ما هو فحص ما بعد الوفاة؟

وفي معظم الحاالت ،يتم االفراج عن الجثة للدفن أو الحرق مباشرة
بعد الفحص.
وفي بعض الحاالت ،قد يكون من الضروري االحتفاظ باألعضاء
إلجراء المزيد من الفحوص .وقد يلزم أخذ ذلك في االعتبار عند اتخاذ
قرار بشأن تاريخ الجنازة.
وتتوفر المعلومات المتعلقة باالحتفاظ باألعضاء بعد فحص ما بعد
الوفاة لدى خدمات الطب الشرعي لالستشارات والمعلومات.
ويحق لألقارب المقربين األكبر سنّا ً* طلب حضور طبيب من
اختيارهم عند إجراء الفحص.

ما هي حقوقي؟
( )aيحق لك االعتراض على إجراء فحص داخلي بعد الوفاة.
فحص ما بعد الوفاة
ما لم يقرر الطبيب الشرعي وجوب إجراء
ِ
على الفور ،فيجوز لألقارب المقربين األكبر سنّا ً* االعتراض
ي بعد الوفاة.
على إجراء
ٍ
فحص داخل ّ

أ ّما في المناطق الريفية األخرى وفي منطقة بيرث الحضرية فسيكون
الوقت أقصر .ولكن سيتم السماح في ك ّل حالة بفترة ال تق ّل عن 24
ساعة ،وذلك لتمكين إبداء االعتراضات .ولن يتم إجراء فحوصات ما
بعد الوفاة في عطالت نهاية األسبوع أو في العطل الرسمية.
ولتقديم طلب أو أعتراض إلجراء فحص داخلي بعد الوفاة ،إتصل
بمحكمة الطب الشرعي على الرقم  (08) 9425 2900خالل ساعات
العمل أو بفريق التحقيق الجنائي التابع لشرطة غرب أستراليا بعد
ساعات العمل ،وذلك على الرقم .(08) 9267 5700
ي بعد الوفاة،
قرار باالعتراض على إجراء
قبل اتخاذ
ٍ
ٍ
فحص داخل ّ
فمن المهم النظر فيما إذا كانت هناك أيّة مخاوف تتعلق بظروف
الوفاة.

( )bالتقدم بطلب إلجراء فحص داخلي بعد الوفاة.
وإذا كنت ترغب في االعتراض على إجراء فحص داخلي
بعد الوفاة ،فال تقم بتحديد موع ٍد للجنازة ،إذ قد تستغرق
عملية االعتراض بعض الوقت.

وفي بعض الحاالت ،قد يرى الطبيب الشرعي عدم ضرورة
إجراء فحص داخلي بعد الوفاة .وإذا كان الطبيب الشرعي يتمتع
بالسلطة القضائية في نطاق الوالية ،يجوز ألي شخص أن يطلب
إجراء فحص داخلي بعد الوفاة على الجثة.

ي أن أعترض أو أتقدم بطلب؟
متى ينبغي عل ّ
ينبغي التقدم بطلب إلجراء الفحص الداخلي بعد الوفاة أو
إبداء االعتراض عليه بأسرع ما يمكن
وسينظر الطبيب الشرعي في االعتراضات على إجراء الفحص
ي وقت قبل البدء بإجراء الفحص.
الداخلي بعد الوفاة في أ ّ
سيتم النظر في طلبات إجراء فحص داخلي بعد الوفاة من قبل الطبيب
الشرعي في أي وقت قبل االفراج عن الجثة.
ويعتمد أقصر وقت للبدء بفحص ما بعد الوفاة على عدد من العوامل
ي يوم من األسبوع الذي تم فيه تقديم
العملية بما في ذلك مكان الوفاة وأ ّ
هذا الكتيّب.

إن فحص ما بعد الوفاة ،هو طريقة تحديد سبب الوفاة وتسجيلها (إن أمكن).
وهو ينطوي على فحص خارجي و /أو داخلي للشخص المتوفى .وعادة
ما يتم االحتفاظ ببعض عينات األنسجة والدم للتحليل المخبري.
وبعد االنتهاء من فحص ما بعد الوفاة ،سوف يتم الحرص على إعادة
الجثة إلى حالتها األصلية بقدر اإلمكان.

وال يجوز أن تبدأ الفحوص الداخلية للوفيات في منطقتي كيمبرلي
( )Kimberleyوبيلبارا ( )Pilbaraإال بعد  72ساعة من تقديم هذا
الكتيّب ،وذلك للسماح باالتصال لألقارب المقربين األكبر سنّا ً والقيام
بالسفر من المناطق النائية.

*التعريف متواجد على ظهر الكتيّب.

تقرير الطبيب الشرعي

ي
سيقوم الطبيب الشرعي بالكتابة لألقارب المقربين األكبر سنّا ً وأ ّ
أقرباء مقربين آخرين ،وذلك حول نتائج فحص ما بعد الوفاة.
ي أقرباء مقربين
كما وسيتم إبالغ األقارب المقربين األكبر سنّا ً وأ ّ
آخرين ،بنتيجة تحقيق الطبيب الشرعي.

التبرع باألعضاء واألنسجة

يجوز لألقارب المقربين األكبر سنّا ً منح الموافقة على التبرع
باألعضاء واألنسجة ،وذلك إذا لم يُشر الشخص المتوفى إلى رغبته
في عدم التبرع بها.
قد يقوم منسّق المتبرعين من  DonateLifeفي والية غرب أستراليا
باالتصال بك لمناقشة إمكانية التبرع باألعضاء واألنسجة .يرجى
إبالغ الشرطة أو موظفي الطب الشرعي إذا كنت ال ترغب في أن
يقوم منسّق المتبرعين باالتصال بك.
وإذا كنت ترغب في مناقشة التبرع باألعضاء واألنسجة،
فيمكنك االتصال بمنسّق المتبرعين المتواجد عند الطلب في
مستشفى السير تشارلز جيردنر ()Sir Charles Gairdner Hospital
على الرقم  24( (08) 6457 3333ساعة 7 ،أيام في األسبوع).
.

