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االستجابة العامة

 . 1ما المقصود باألطراف المعنية؟

بموجب قانون الطب الشرعي لعام  ، 2006يحق للعائلة المباشرة للشخص المتوفَّى أن تبقى على اطالع بتحقيق
الطب الشرعي ،وتشارك في قرارات معينة تتعلق به.
يمكن أن تكون األطراف المعنية أشخاصًا أو منظمات أخرى يعتبرها الطبيب الشرعي لها أيضًا اهتمام خاص
بالوفاة .يجب أن يكون اهتمامهم أكثر من أي فرد من عامة الناس أو مختلفًا عنه.

 . 2إذا أصبحت طرفًا معنيًا بتحقيق الطب الشرعي لهجمات مسجد كرايستشيرش
لعام  ،2019فماذا سيحدث؟

إذا أصبحت طرفًا معنيًا بالتحقيق ،يمكنك طلب مزيد من التفاصيل عن الهجمات وتحديد القضايا أو الشواغل التي
لم يتم حلها في اعتبارك ،من خالل عملية المقاضاة أو اللجنة الملكية للتحقيق.
يجب أن يندرج أي طلب للمعلومات والقضايا والشواغل ضمن اختصاص الطب الشرعي .لمعرفة المزيد عن
محكمة الطب الشرعي ،يمكنك زيارة صفحات الموقع اإللكتروني لخدمات الطب الشرعي على العنوان التالي
https://coronialservices.justice.govt.nz/about/
وكذلك ستخطر رئيسة الطب ا لشرعي رسميًا جميع األطراف المعنية بأي أمور مهمة أثناء تحقيقها ،مثل ما إذا
تم فتح تحقيق أو استكماله ونتائج أي تحقيق.
في مرحلة الحقة من العملية ،إذا كان من المقرر عقد جلسة تحقيق ،فسيتم إخطار األطراف المعنية بالتاريخ
والوقت والمكان .قد تُتاح الفرصة لألطراف المعنية للمشاركة في أي تحقيق.

ً
مسجال
 . 3هل يمكنني معرفة ما يحدث في تحقيق الطب الشرعي حتى لو لم أكن
كطرف معني؟

نعم .يمكنك معرفة ما يحدث من خالل زيارة صفحات الموقع اإللكتروني لهجمات المسجد على العنوان التالي
www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid -attacks-coronial-process .سيتم تحديث
الصفحات بانتظام أثناء العملية.

 . 4إذا كنت أحد أفراد عائلة الشهيد ،وكانت رئيسة الطب الشرعي على اتصال
بي بالفعل ،فهل أحتاج إلى التسجيل ألصبح طرفًا معنيًا؟

ال ،لست بحاجة إلى ذلك.

 . 5ماذا يحدث إذا كنت أحد أفراد عائلة الشهيد ،وكنت أيضًا أحد الضحايا
المصابين بأعيرة نارية؟ هل ينبغي أن أسجل كطرف معني؟

ال ،إذا كانت رئيسة الطب الشرعي على اتصال بك بالفعل ،فلن تحتاج إلى التسجيل كطرف معني.

 . 6كيف أصبح طرفًا معنيًا بتحقيق الطب الشرعي لهجمات المسجد؟

هذا يعتمد على ظروفك:
•

إذا كنت أحد أفراد عائلة الشهيد ،وكانت رئيسة الطب الشرعي على اتصال بك بالفعل ،فلست بحاجة إلى
التسجيل كطرف معني.
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 . 7هناك مجموعة كبيرة منا تريد أن تصبح أطرافًا معنية .إذا أردنا ذلك ،هل
يمكننا التقديم كمجموعة؟

االستجابة العامة
•

إذا كنت ضحية ،أو والد ضحية ،مصابًا بطلقات نارية من الهجوم ،يمكنك التسجيل كطرف معني عن
طريق إرسال بريد إلكتروني إلى مكتب رئيسة الطب الشرعي على العنوان التالي
 coronial.response@justice.govt.nzأو االتصال بالرقم .0800 88 88 20

•

لألفراد والمؤسسات األخرى لتصبح طرفًا معنيًا ،تحتاج إلى تقديم طلب .ستنظر رئيسة الطب الشرعي في
طلبك وتخبرك بالنتيجة .يُرجى الرجوع إلى صفحات الموقع اإللكتروني لهجمات المسجد على العنوان
التالي  www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid -attacks-coronial-processلمعرفة
كيفية تقديم طلب.

نعم ،يمكنكم ذلك .ما عليكم س وى االتفاق فيما بينكم على ممثل للمجموعة .بعد ذلك يمكن لهذا الشخص التقدم
بطلب ليصبح طرفًا معنيًا نيابةً عن مجموعتكم .عندما يتقدم الممثل بالطلب ،ينبغي عليه توضيح ما يلي:
•
•

أنه يمثل المجموعة
اهتمام المجموعة بتحقيق الطب الشرعي.

ستنظر رئيسة الطب الشرعي في طلب الممثل وتخبره بالنتيجة .يُرجى الرجوع إلى صفحات الموقع اإللكتروني
لهجمات المسجد على العنوان التالي www.coronialservices.justice.govt.n z/masjid-attacks-
 coronial-processلمعرفة كيفية تقديم طلب.
 . 8ماذا لو كانت المجموعة مكونة من أشخاص مصابين بأعيرة نارية؟ هل يمكننا نعم ،يمكنكم ذلك .يحتاج كل شخص فقط إلى اطالع مكتب رئيسة الطب الشرعي على من هو ممثله .يمكنك
إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي  coronial.response@justice.govt.nzأو االتصال بالرقم 20
التسجيل كمجموعة؟
.0800 88 88
بعد ذلك ،يمكن أن يصبح الممثل هو الشخص الذي يتلقى مراسالت األطراف المعنية من رئيسة الطب الشرعي
نيابةً عن جميع المصابين بأعيرة نارية الذين عيّنوه.
محام إذا قمت بالتسجيل كطرف
 . 9هل يمكنني الحصول على دعم قانوني من
ٍ
معني؟

 . 10هل يمكنني تقديم طلب ألكون طرفًا معنيًا في أي مرحلة من مراحل العملية؟

في هذه المرحلة ،تم إعطاء األولوية لخدمات المحامين التي تمولها وزارة العدل لعائالت الشهيد.
إذا تلقيت إصابات بطلقات نارية في الهجمات ،وترغب في الوصول إلى هذا الدعم القانوني ،يُرجى االتصال
بمكتب رئيسة الطب الشرعي ،عن طريق إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي
 coronial.response@justice.govt. nzأو االتصال بالرقم  . 0800 88 88 20سيتم النظر في الطلبات
على أساس كل حالة على حدة.
إذا كنت تريد تقديم طلب لتصبح طرفًا معنيًا ،فننصحك بالقيام بذلك اآلن.
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االستجابة العامة
إذا كان طلبك ناجحًا ،فسيمنحك هذا الوقت لطلب معلومات من رئيسة الطب الشرعي وإخبارها بالقضايا أو
الشواغل التي لم يتم حلها في اعتبارك ،من خالل عملية المقاضاة أو تقرير اللجنة الملكية للتحقيق .هذه العملية
جارية بالفعل لعائالت الشهيد.
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