
في مدينة ويلز، وبدءا من األول من 
ديسمبر 2015 سوف تتغير الطريقة 
التي نستخدمها في اختيارنا أن نكون 

من المتبرعين باألعضاء.

www.facebook.com/organdonationwales
www.twitter.com/OrgDonationCYM

 لمعرفة المزيد قم بزيارة موقعنا:
organdonationwales.org  

أو االتصال بالهاتف: 23 23 123 0300



بعض األشخاص لن ينطبق النظام الجديد عليهم. ويوجد المزيد من 
 التفاصيل على موقعنا على اإلنترنت - 

www.organdonationwales.org

هل العائالت معنية بنظام االنسحاب اإلرادي؟ 

نعم. إذا اتضح أنه بإمكانك أن تتبرع بأعضائك، فإن عائلتك أو 
أصدقائك سوف يكونوا دائما معنيين بذلك. وهذا هو السبب في تسمية 
النظام باسم االنسحاب اإلرادي. حيث أن األسر عليها أن تقدم إجابات 
على أسئلة هامة تتعلق بالتاريخ الطبي الخاص بك، وعما إذا كنت تعيش 

عادة في ويلز. وإذا كانوا قد عرفوا منك أنك ال ترغب في أن تكون أحد 
المتبرعين باألعضاء، فسيكون بمقدورهم ذكر ذلك. وإذا تعذر االتصال 

بأفراد األسرة أو الممثلين المعينين لهم، فإن التبرع لن يصبح ممكنا.

ما الذي سيحدث إذا كان اسمي مسجال بالفعل في سجل المتبرعين 
 NHS Organ Donor( باألعضاء في الجهاز الصحي الوطني

Register(؟

إذا كان اسمك موجودا بالفعل في السجل فلديك كل الخيارات المتاحة 
ألي شخص آخر. يمكنك أن تختار البقاء في السجل، وهذا األمر 

سوف يعامل كقرار منك بأن تكون أحد المتبرعين باألعضاء )اختيار 
البقاء( بدءا من األول من ديسمبر 2015، ويمكنك أيضا أن تقوم 

بإزالة التفاصيل الخاصة بك المذكورة في السجل. أي أنه بدءا من 
األول من كانون األول/ديسمبر سوف يتم التعامل معك على أساس 

أنه ليس لديك أي اعتراض على التبرع باألعضاء، وأن الموافقة 
الضمنية يمكن أن تنطبق عليك، أو يمكنك تسجيل قرار ينص على 

رفضك أن تكون أحد المتبرعين باألعضاء )اختيار االنسحاب(. 

ما هو التبرع باألعضاء؟ 

قد يكون بمقدورنا عندما يدركنا الموت أن نمنح بعضا من أعضائنا 
لشخص آخر. ينتظر الكثير من األشخاص في ويلز دورهم للحصول 
على أعضاء جديدة ألن أعضائهم قد توقفت عن العمل بشكل صحيح. 
واألعضاء التي تم التبرع بها يمكن أن يتم إعطائها لهؤالء األشخاص. 

وهذا هو ما يسمى زرع األعضاء. 

ما الذي سيتغير إذا ومتى سيتم هذا التغيير؟

بدءا من األول من ديسمبر 2015، سوف تتغير الطريقة التي 
نستخدمها في مدينة ويلز عند اختيارنا أن نكون من المتبرعين 

باألعضاء. وسيسمى النظام الجديد باسم نظام االنسحاب اإلرادي.  
معنى االنسحاب اإلرادي هو أنه إذا كنت تريد أن تكون من المتبرعين 

باألعضاء فليس عليك أن تفعل أي شيء. أي أنه إن لم تتخذ قرارا مفاده 
أنك ال ترغب في أن تكون من المتبرعين، فسوف يتم التعامل معك كما لو 

كنت تريد أن تكون منهم. ويسمى هذا باسم الموافقة الضمنية. وهذا 
يختلف عن النظام الحالي، الذي يقوم على انضمام الناس برغبتهم إلى 

 NHS(”سجل المتبرعين باألعضاء في الجهاز الصحي الوطني“
Organ Donor Register(، أو أن تتخذ أسرهم هذا القرار.

لماذا نحتاج إلى نظام انسحاب إرادي للتبرع باألعضاء؟

يوجد عجز كبير في األعضاء الالزمة لعمليات زرع األعضاء في مدينة 
ويلز وفي كل أرجاء المملكة المتحدة.  فقد وافق 9 أشخاص من كل 10 
في ويلز على التبرع باألعضاء من حيث المبدأ، ولكن 3 أشخاص فقط 
من أصل 10 أشخاص هم الذين وقعوا فعليا بالموافقة على التبرع في 

 NHS(”سجل المتبرعين باألعضاء في الجهاز الصحي الوطني“
Organ Donor Register(. سيكون النظام الجديد أكثر 

وضوحًا للجميع. فعند االتصال بالعائالت بشأن التبرع باألعضاء، 
سيعرفون أن أحد أفراد أسرتهم كان بإمكانه أن ينسحب من البرنامج 
لكنه اختار أال يفعل. ونحن نعتقد أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد على 
زيادة عدد المتبرعين باألعضاء في مقاطعة ويلز بنسبة 25 في المائة.

من الذي سيتأثر بهذا النظام الجديد؟ 

نظام االنسحاب اإلرادي سوف ينطبق على كل الناس ممن تتراوح 
أعمارهم بين 18عام وأكثر، من الذين عاشوا في مقاطعة ويلز لفترة 

تزيد عن 12 شهر، والذين وافتهم المنية في ويلز ولم يسجلوا قرارا في 
 NHS(”سجل المتبرعين باألعضاء في الجهاز الصحي الوطني“

Organ Donor Register(.  وقد يكون هذا النظام ساريا على 
الطالب الذين يعيشون في ويلز منذ فترة تزيد على 12 شهرا.

 ميكنك تسجيل قرار ينص 
على رفضك أن تكون أحد 

املتبرعني باألعضاء.

ال أرغب في أن أكون من 
املتبرعني باألعضاء

ميكنك تسجيل قرار ينص على 
رغبتك في أن تكون أحد 

املتبرعني باألعضاء.

 ليس لديك أي اعتراض 
على أن تصبح أحد املتبرعني 

باألعضاء.

أرغب في أن أكون من 
املتبرعني باألعضاء

االنضمامعدم فعل أي شيء االنسحاب


