
 الوفاة الطوعية بمساعدة الغير 

  مناقشة الحقائقورقة 

 الرسائل الرئيسية

 لكل شخص الحق في اتخاذ قرارات بشأن حياته ▪

في سن قوانين تسمح لبعض البالغين بطلب المساعدة الطبية إلنهاء حياتهم في وقت أقرب إذا كانوا  ترغب حكومة غرب أستراليا ▪
  في طريقهم للوفاة بالفعل ويعانون بشدة 

 ستكون تلك القوانين صارمة للغاية  ▪

 تعمل مجموعة من الخبراء على مساعدة الحكومة على تقرير كيفية عمل تلك القوانين  ▪

  و التعبير عن آرائك وأفكارك حول ذلك المطلوب منك اآلن ه ▪

 

 ما هي الوفاة الطوعية بمساعدة الغير؟ 

تعني الوفاة الطوعية بمساعدة الغير أن يتمكن بعض البالغين من طلب المساعدة الطبية إلنهاء حياتهم إذا كانوا يعانون من مرض أو علة 

  شديدة لدرجة أنه سيتسبب في وفاتهم ويعانون منه بشدة. 

 ؟ يستفيد من هذا القانونسمن 

عاماً  18في غرب أستراليا، الذين ال يقل عمرهم عن القاطنون يستفيد منها إذا تم سن القوانين في غرب أستراليا، فمن المتوقع أن 

يجب أن يكون والقرار دون ضغط من أي شخص آخر. أن يتخذوا هذا عليهم سيكون . ألنفسهم بأنفسهموقادرين على اتخاذ القرارات 

  لديهم مرض أو علة ستتسبب في وفاتهم وتسبب لهم معاناة شديدة. 

  ماذا عن شخص مصاب بمرض عقلي أو إعاقة؟ 

جب أن الوفاة الطوعية بمساعدة الغير. إذ يالحق في أخذ قرار بمن مرض عقلي أو إعاقة  فقطمن المتوقع أال يمكن للشخص الذي يعاني 

  يكون لديهم أيضاً مرض أو علة تتسبب في وفاتهم وتسبب لهم معاناة شديدة. 

  كيف سيتم اتخاذ القرار؟ هل يمكننا التأكد من أنه آمن؟ 

من المتوقع أن يحتاج الشخص إلى مقابلة طبيبين وأن يتفقا على مطابقة وضع الشخص لما يتطلبه القانون. يجب على الطبيبان التأكد من 

  ال أحد يضغط على الشخص التخاذ القرار. في بعض األحيان، يطلب رأي طبيب آخر. أنه 

  سيكون للشخص دائماً الحق في أن يقول "ال". 

 ما الذي أحتاج لمعرفته أيضاً؟ 

  هذه صحيفة وقائع بسيطة وال تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالوفاة الطوعية بمساعدة الغير. 
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 عثور على المزيد من المعلومات؟ أين يمكنني ال

  تحتوي ورقة المناقشة الكاملة على المزيد من التفاصيل حول القانون المحتمل وكيفية عمله. كما تتضمن أيضاً أسئلة للناس للتفكير بها. 

أو مشاهدتها على الموقع  تتوفر ورقة المناقشة الكاملة على الموقع اإللكتروني )التفاصيل أدناه(. ويمكن االستماع لبعض أجزاء منها

  اإللكتروني. 

 كيف يمكنني أن أخبر الحكومة برأيي؟ 

سيعقد فريق الخبراء اجتماعات في بيرث وفي مناطق غرب أستراليا. وسيقومون بشرح األفكار ويستمعون إلى ما يرغب الناس في 

  قوله. 

  برجاء حضور تلك االجتماعات. تتوفر تفاصيل االجتماعات على الموقع اإللكتروني. 

نرحب أيضاً بإجابتك على األسئلة الموجودة على الموقع اإللكتروني أو إرسالها بالبريد اإللكتروني أو بالكتابة إلى مجموعة الخبراء. 

  لم تطلب منا عدم القيام بذلك. سيتم وضع المعلومات التي تقدمها على الموقع اإللكتروني ما 

 health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying  الموقع اإللكتروني:

 VADconsultations@health.wa.gov.au   البريد اإللكتروني:

  The Ministerial Expert Panel on Voluntary Assisted Dying  البريد:

           PO Box 8172  

           Perth Business Centre 

           Perth WA 6849 
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