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 الخطوات األولى في عملية التحقيق في الوفيات المشتبه بها

. المشتبه بها في الوفيات المحقق إلى يشرح هذا الكتّيب القصير األشياء التي تحتاجون إلى معرفتها فور اإلبالغ عن وفاة شخص عزيز
 .عملية التحقيق في الوفيات المشتبه بهاخالل المراحل األولية من  المحققيتضمن ذلك المساعدة المتاحة وما الذي سيفعله 

 مساعدة في الوقت الصعبال

تزويدكم  Coronial Admissions and Enquiries (CA&E) )المحكمة( و  Coroners Court of Victoriaيمكن لموظفي 
بالمعلومات واإلحاالت للخدمات التي قد تكون قادرة على مساعدتكم في حزنكم وخسارتكم. تحتوي الصفحة الخلفية لهذا الكتّيب على قائمة 

 مفيدة لمجموعة من خدمات الدعم التي قد تكون مفيدة خالل هذا الوقت الصعب. هواتفبأرقام 

 في الوفيات المشتبه بها المحققدور 

 إن أمكن: ،في الوفيات المشتبه بها أن يجد المحققى يجب عل

 وية الشخص الذي توفيه (1
 سبب وفاته (2
 .لوفاةفي بعض الحاالت، الظروف المحيطة با (3

 بلغ عنها:الوفيات الم  تشمل ويتم اإلبالغ عنها.  يجب أن نهم ال يحققون في جميع الوفيات، بل الوفيات التيإ

 العنيفة، أو الناجمة عن حادث أو إصابة تلك غير المتوقعة أو غير الطبيعية أو 

 تلك التي تحدث بشكل غير متوقع أثناء أو بعد إجراء طبي 

  رعايةالأو  قيد اإلحتجاز ا  موجود توفيتلك التي تحدث عندما يكون الشخص الذي 

 عندما يكون الطبيب غير قادر على توقيع شهادة الوفاة 

 .عندما تكون هوية الشخص غير معروفة 

  االولاالتصال 

 بشأن الخطوات األولى لعملية التحقيق في الوفيات المشتبه بها. مبالتواصل معك CA&Eسيقوم موظفو 

 .Victorian Institute of Forensic Medicineمن قبل  مقدمةساعة  24هي خدمة على مدار  CA&Eإن 

 هو: CA&Eدور 

 تلقي تقارير عن الوفيات 

 شخص إلى رعاية ال جثةخذ أCA&E 

  الشخص الذي توفي هوية تحديدتنسيق 

  لمحقق في الوفيات المشتبه بهالوفاة التنسيق التحقيق الطبي في 

 شخص للجنازة.لا اإلفراج عن جثة 
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 القبول في الرعاية

 Coronial Services Centre, 65في  CA&Eرعاية  إلىفي ملبورن، فسيتم أخذه  عليكم شخص عزيزفي معظم الحاالت، إذا توفي 
Kavanagh Street, Southbank موظفو  مفيكتوريا، فسيتواصل معك المناطق اإلقليمية فيفي  عليكم شخص عزيز. إذا توفي

CA&E بمكان رعايته. مويخبرونك 

كما . أقرب المقّربينإليكم عن من سيكون  ونتحدثيوسوف  ممع أحبائك وقتا   أو قضاء غبون في رؤيةتر مإذا كنت CA&Eسيساعد موظفو 
 ختار.من خالل هذا الشخص أو ممثله الم  بالوفاة ي اتصال حول التحقيق سيتم إجراء أ

 أقرب المقّربين

، ا  متاح الشريك . إذا لم يكن لدى الشخص شريك أو لم يكنالشخص في المنزل /شريكةأو شريك /زوجةزوج أقرب المقّربين عادة ما يكون
   )بهذا الترتيب(:أقرب المقّربين فسيكون 

 أكثر(وسنة  18) ةأو ابنة بالغ بالغ ابن 

 أحد الوالدين 

 أكثر(وسنة  18) ةأو أخت بالغ بالغ أخ 

   ذنفّ شخص اسمه في الوصية كم 

 شخص، قبل الموت مباشرة، كان ممثال  شخصيا  للشخص الذي توفي 

  بسبب عالقته الوثيقة مع الشخص الذي توفي قبل وفاته مباشرة. أقرب المقّربينشخص  يقرر المحقق في الوفيات المشتبه بها أن يكون 

 تحديد هوية الشخص

يمكن أن يشمل ذلك طرق تحديد الهوية البصرية أو الطبية وحتاج المحقق في الوفيات المشتبه بها إلى تأكيد هوية الشخص الذي توفي. ي
 والعلمية.

ف على للتعرّ   Coronial Services Centreالحضور إلى  م، فقد ي طلب منكيةتحديد الهوية بالطريقة البصر هناك حاجة إلى تإذا كان
سيقوم ووقت وفاته.  ا  كان يعرف الشخص جيد أحد أفراد العائلة أو شخصا   وا، يجب أن تكونعليكم شخص عزيزلتحديد هوية و. أحبائكم
 خالل ساعات العمل. التعّرفبتحديد موعد  CA&Eموظفو 

سيقرر الطبيب الشرعي ما وتشمل الطرق الطبية أو العلمية لتحديد الهوية استخدام مقارنات سجالت األسنان أو البصمات أو الحمض النووي. 
 بالعملية التي سيتم استخدامها. CA&Eموظفو  مهي أنسب طريقة لتحديد الهوية وسيخبرك
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 طبيهالفحوصات ال

، من المهم ا  حتى لو بدا األمر واضحوفي معرفة سبب وفاة الشخص. المحقق في الوفيات المشتبه بها طبية لمساعدة الفحوصات الإجراء  تمّ ي
 من معرفة ما حدث بالضبط.المحقق في الوفيات المشتبه بها أن يتمكن  ا  جد

 الفحص األولي

 )جراحي( عإجراء باض  هذا الفحص األولي هو و، سيقوم طبيب شرعي بفحصه. CA&Eفي رعاية  عليكم زالشخص العزيبمجرد أن يكون 
 .مويمكنهم اإلجابة عن أي أسئلة لديك الطبيب الشرعيعن كثب مع  CA&E. يعمل موظفو طفيف

إلى التحدث  ا  قد يحتاجون أيضوها من المعلومات. أو غير مالمساعدة للحصول على السجالت الطبية ألحبائك CA&Eموظفو  مطلب منكقد ي  
على جمع المحقق في الوفيات المشتبه بها هذا يساعد ولمناقشة الوفاة.  ا  الشرطة أيض مقد تتصل بكو. بالوفاةف المحيطة حول الظرو ممعك

 .بالوفاةأكبر عدد ممكن من الحقائق المحيطة 

 تشريح الجثة

الشرعي إلى إجراء تشريح للجثة. هذا هو إجراء طبي يهدف إلى معرفة السبب الطبي للوفاة. إذا اعتقد  الطبيبفي بعض الحاالت، سيحتاج 
أوال  لشرح العملية واإلجابة  بأقرب المقّربينباالتصال  CA&Eالمحقق في الوفيات المشتبه بها أن تشريح الجثة مطلوب، فسيقوم موظفو 

 على أي أسئلة.

حتى  CA&Eض على إجراء تشريح للجثة، على سبيل المثال، ألسباب دينية أو ثقافية، يرجى إعالم موظفي في االعترا ونترغب مإذا كنت
 CA&Eاالعتبار وسيقوم موظفو  عين في ممخاوفكالمحقق في الوفيات المشتبه بها . سيأخذ المحقق في الوفيات المشتبه بهايتمكنوا من إبالغ 

  .لمحقق في الوفيات المشتبه بهاابقرار  ممرة أخرى إلعالمك مباالتصال بك

 شخصيةالمتلكات الم

بالممتلكات الشخصية، مثل المجوهرات والمالبس وغيرها من األشياء الثمينة، التي يتم العثور عليها في مكان الوفاة ثم  تحتفظ الشرطة عموما  
 الشرعي.الطب فحص لتقوم بتسليمها إلى مدير الجنازة. في بعض األحيان، قد تحتفظ الشرطة ببعض العناصر 

أسئلة حول الممتلكات الشخصية، فيرجى  مخالف ذلك، يتم إعطاء جميع األشياء الشخصية لمدير الجنازة إلعادتها إلى األسرة. إذا كانت لديك
 .CA&Eإخبار موظفي 

 تخطيط للجنازةال

 .CA&Eموظفي مع و مجنازة وسيتواصل معكمدير الجنازة في التخطيط لل ماالتصال بمدير الجنازة في أي وقت. سوف يساعدك ميمكنك

 فيكتوريا إذا لزم األمر. قة إقليمية فيطمنإلى  أحبائكميمكن لمدير الجنازة أن يرتب نقل 

 الحصول على شهادة وفاة

معلومات   Registry of Births, Deaths & Marriages Victoria (BDM) للجنازة يوفر المحقق في الوفيات المشتبه بها ومدير ا
من إصدار شهادة وفاة  BDMمهمة بعد الوفاة. يجب على المحقق في الوفيات المشتبه بها تقديم تفاصيل حول سبب الوفاة قبل أن يتمكن 

 .عادية
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 عاديةشهادة وفاة 

. هناك رسوم، والتي قد يتم تضمينها كجزء من تكاليف الجنازة. سوف يصدر عاديةطلب شهادة وفاة  الجنازة الخاص بكم أو مدير مأنت ميمكنك
BDM لمكتبمباشرة بطلب  شهادة الوفاة للشخص الذي ذكره مدير الجنازة. يمكنك التقدم BDM  للحصول على نسخة من شهادة الوفاة، إذا
 بترتيبات الجنازة. ونيقوم نالذي مأنت وانولم تك

 شهادة وفاة مؤقتة

ألن شهادة  إصدار شهادة وفاة مؤقتة. ومع ذلك، نظرا   BDM مكتبلإذا لم يقم المحقق في الوفيات المشتبه بها بتحديد سبب الوفاة، فيمكن 
 الوفاة المؤقتة ال تتضمن سبب الوفاة، فقد ال يتم قبولها لجميع األغراض الرسمية.

ؤكد حدوث الوفاة. هذه الرسالة غير مقبولة من قبل جميع المؤسسات المالية رسالة تأكيد ت مإعطاؤك أيضا   CA&Eيمكن لموظفي المحكمة و 
 أو القانونية لألغراض الرسمية.

 الوفاة.رسالة تأكيد معها لمعرفة ما إذا كانت ستقبل شهادة الوفاة المؤقتة أو  ونالتي تتعامل ؤسسةالتحقق من الم من األفضل دائما  

 أرقام هواتف مفيدة

  519 309 1300 على CA&Eاالتصال بـ  م، يمكنكفي الوفيات المشتبه بهاأي أسئلة حول المراحل األولية من التحقيق  مإذا كانت لديك
 .www.coronerscourt.vic.gov.auساعة( أو زيارة موقع المحكمة  24)

الل هذا الوقت الصعب مدرجة أدناه. األرقام متوفرة خالل ساعات العمل، ما لم ينص على خالف خدمات الدعم اإلضافية التي قد تساعد خ
 ذلك.

Australian Centre for Grief and Bereavement  (03) 9265 2100 

Compassionate Friends     (03) 9888 4944  (24  )ساعة  

  ساعة(  24)  068 064 1300

Donor Tissue Bank of Victoria    (03) 9684 4444 

Federation of Community Legal Centres Victoria  (03) 9652 1500 

Interpreter Service      13 14 50 

GriefLine       1300 845 745  (12  3 –بعد الظهر )بعد الظهر 

Lifeline        13 11 14  (24 )ساعة 

Mercy Grief Services (Western Metropolitan Region only) (03) 9313 5700 

National Relay Service TTY     13 36 77  )لضعاف السمع( 

 (التحدث واإلستماع)  727 555 1300

Registry of Births, Deaths and Marriages Victoria  1300 369 367  

Road Trauma Support Services    1300 367 797  

Red Nose formerly SIDS and Kids    1300 308 307  (24 )ساعة 

State Trustees       (03) 9667 6444  

http://www.coronerscourt.vic.gov.au/
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 (اإلقليمية)المناطق   672 138 1300

SuicideLine Victoria      1300 651 251  (24 )ساعة 

Support After Suicide       (03) 9421 7640 

StandBy Suicide Support (Murray Region only)  0439 173 310  (24  )ساعة  

Victims of Crime Helpline     1800 819 817 

Victoria Legal Aid       1300 792 387 

Victorian Aboriginal Legal Services    1800 064 865 

Court Network       1800 681 614 
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