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 2019قانون الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر لعام مشروع تطبیق 

 معلومات للمجتمع العام –حقائق ورقة 
 الرسائل الرئیسیة

-منتصفأصدرت غرب أسترالیا قانون یسمح بأن تصبح الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر اختیاراً متاحاً لألشخاص المؤھلین في  •
 شھراً. 18. وھذا للسماح بفترة تطبیق مدتھا 2021

 تعمل وزارة الصحة على االستعداد ألن تصبیح الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر متوفرة في غرب أسترالیا. •

 لعدید من النواحي لضمان أن تكون الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر آمنة ویمكن الوصول إلیھا وتركز على الشخص.ھناك ا •
 قامت وزارة الصحة بإعداد فریق قیادة التطبیق لتقدیم إرشاد متخصص لتطبیق المشروع. •

 

 ما ھي الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر؟
 عملیة الوصول إلى أدویة وتمكین الشخص المؤھل من اختیار طریقة وموعد وفاتھ بشكل قانوني.تنطوي الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر على 

  یؤكد مصطلح "الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر" على الطبیعة الطوعیة الختیار الشخص وقدرتھ المستمرة على اتخاذ القرار. 

 من سیكون قادراً على الوصول إلى الوفاة الطوعیة؟
  شھراً على األقل.  12لشخص بالغاً ومواطناً أسترالیاً أو مقیماً دائماً یسكن اعتیادیاً في غرب أسترالیا لمدة یجب أن یكون ا

یجب أن یكون الشخص مصاباً بمرض أو علة أو حالة طبیة متقدمة ومتدرجة ستتسبب في الوفاة (اعتماداً على االحتماالت) في غضون ستة 
ة تنكس عصبي (على سبیل المثال مرض الخالیا العصبیة الحركیة). یجب أن تسبب الحالة معاناة ال یمكن شھراً إذا كانت حال 12أشھر، أو 

  تخفیفھا بطریقة یجدھا الشخص مقبولة. 

یجب أن یكون لدى الشخص القدرة على اتخاذ القرار فیما یتعلق بالوفاة الطوعیة. یجب أن یتصرف بطوعیة وبدون إكراه (إجبار). یجب أن 
   الطلب دائم. یكون

 ما الذي أحتاج إلى معرفتھ أیضاً؟ 
  ھذه ورقة حقائق أولیة بسیطة وال یقصد منھا تقدیم معلومات تفصیلیة عن الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر. 

  ؟2019قانون الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر لعام أین یمكنني العثور على المزید من المعلومات حول 
 الكثیر من التفاصیل حول من یمكنھ الوصول إلى الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر والعملیات التي یجب اتباعھا یحتوي القانون على

لمزید من المعلومات، ولالطالع على التشریع الكامل، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة: 
eddyingwww.health.wa.gov.au/voluntaryassist 

 یحتوي الموقع أیضاً على رسم یوضح عملیة الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر وعرض تقدیمي یمكنك مشاھدتھ أو االستماع إلیة. ھذه نفاط بدایة
  جیدة لتعلم المزید.  

  ما الذي تقوم بھ وزارة الصحة لإلعداد للوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر؟ 
  الصحة لضمان تنفیذ الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر بشكل صحیح في غرب أسترالیا. ھناك مشروع قید التنفیذ في وزارة 

  من المھم التأكد من أن العملیة آمنة ومناسبة ومتماشیة مع القانون. 

 ما الدي یجب إعداده؟ 
  ر خیاراً متاحاً لألشخاص المؤھلین. ھناك العدید من الجوانب للتأكد من أن غرب أسترالیا جاھزة عندما تصبح الوفاة الطوعیة بمساعدة الغی

العدید من األشكال والتفاصیل والعملیات المختلفة التي یجب اتباعھا. یجب القیام  2019قانون الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر لعام یحدد 
  باالستعدادات حتى یفھم كل المعنیین ھذه المتطلبات لیمكن لھم اتباعھا بشكل صحیح. 

التدریبي لألطباء والممرضات الممارسین الذین یشاركون في العملیة إلى التطویر، ویجب إعداد مجلس للوفاة الطوعیة یحتاج البرنامج 
  بمساعدة الغیر ووضع نظاماً لتكنولوجیا المعلومات لمعالجة البیانات وجمعھا. 

   إعداد الخدمات حتى یتمكن األشخاص من الوصول إلى مادة الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر بمجرد وصفھا.  ویجب
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) والتي ستساعد األشخاص في العثور على المعلومات حول الوفاة Care Navigator Serviceكما ستكون ھناك خدمة إرشاد الرعایة (
  ملیة إذا لزم األمر.  الطوعیة بمساعدة الغیر ودعم األشخاص أثناء الع

 من یساعد في االستعدادات؟ 
) بقیادة الدكتور سكوت بالكویل، والذي كان أیضاً Implementation Leadership Teamأنشأت وزارة الصحة فریق قیادة التنفیذ (

والتمریض والصحة والمجتمع.  في فریق الخبراء الوزاري حول الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر. یتكون ھذا الفریق من ممثلین من الطب
 .الموقعتتوفر المزید من التفاصیل على 

أثناء االستعدادات، سیعمل فریق قیادة التنفیذ مع العدید من الممثلین وأصحاب المصلحة اآلخرین لضمان حصولھم على المعلومات الصحیحة 
  الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر في غرب أسترالیا. عند تطویر الجوانب األكثر تفصیالً لتنفیذ 

 متى سأعرف المزید؟ 
، حیث نقترب من الوقت الذي تصبح فیھ 2021ستركز السنة القادة على التحضیر للتنفیذ. نتوقع أنھ سیكون ھناك المزید إلبالغك بھ في عام 

  الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر متاحة لألشخاص المؤھلین. 

 ي مواكبة التقدم؟ كیف یمكنن
 .ھناسیرسل فریق قیادة التنفیذ تحدیثات البرید اإللكتروني خالل العام. یمكنك االشتراك لتلقي ھذه التحدیثات 

 ھل ھناك شيء آخر یجب أن أعرفھ؟ 
ھناك الكثیر من المعلومات حول العملیة التي أدت إلى إصدار قانون حول عملیة الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر في غرب أسترالیا، ویقدم 

 oluntary VMinisterial Expert Panel onالتقریر النھائي لفریق الخبراء الوزاري المعني بالوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر 
yingDssisted A  .(یرجى مالحظة أن جوانب القانون تختلف قلیالً على توصیات اللجنة) .ملخصاً عاماً جیداً للقضایا المعنیة 

في  كما تتوفر أیضاً الكثیر من المعلومات عبر اإلنترنت حول األماكن األخرى التي لدیھا شكل من أشكال الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر، بما
. یمكن أن تجد أن بعض الموارد حول الوفاة الطوعیة بمساعدة الغیر مفیدة للغایة ولكن یجب أن تدرك أن تفاصیل أسترالیا فكتوریا،في  ذلك

 القوانین والعملیات المحلیة یمكن أن تختلف تماماً عن قانون غرب أسترالیا.
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