 وثيقة الهوية الشخصية (بطاقة التعريف الوطنية/
وثيقة هوية األجانب /جواز السفر)
 وثيقة الوصايا المسبقة التي تم استكمالها وتوقيعها.
 بطاقة التعريف الوطنية األصلية أو وثائق هوية
معادلة أخرى للممثلين و  /أو الشاهدين  ،أو نسخة
مصادق عليها
هل ينصح يتعيين ممثل؟
يمكن تعيين ممثل يتولى مسؤولية ضمان احترام الوصايا
المعرب عنها في جميع األوقات.
إذا كانت هناك شكوك حول تفسير الوثيقة ،فسيكون الممثل
الذي عينته هو المحاور الوحيد مع فريق الرعاية الصحية
وسيتخذ القرارات نيابة عنك ،مع مراعاة القيم والتعليمات
والرغبات التي أعربت عنها.
يجب على الممثل قبول هذا التمثيل من خالل التوقيع على
الوثيقة.
أين يمكنني تسليم وثيقة الوصايا المسبقة إلدراجه في
السجل؟
 حضوريا
Registro de Voluntades Anticipadas 
(سجل الوصايا المسبقة(
) Departamento de Sanidadفرع الصحة(
)المديرية العامة للحقوق وضمانات المستخدم(
Vía Univérsitas 36, 4ª planta
50017 - Zaragoza

 oأطلب موعدا على الموقع
 www.saludinforma.esأو باالتصال على
أحد األرقام التالية976713434 /902555321 :
 مصالح العناية بالمستخدمين في مختلف
المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة
للنظام الصحي في أراغون.
 المراكز الصحية للنظام الصحي في أراغون  ،في
سرقسطة وويسكا وتيرويل.
 عبر البريد العادي.
Registro de Voluntades Anticipadas
Departamento de Sanidad
Vía Univérsitas 36, 4ª planta
50017 Zaragoza

الوصايا المسبقة ~ أنت من يقرر
ما هي الوصايا المسبقة؟
هي الوثيقة التي تحتوي على القرارات التي يعرب عنها
الشخص ،ويتم اتخاذها بعد التفكير بطريقة حرة ومسؤولة,
حول العالجات الطبية و الرعاية الصحية أو حول مصير
جسده أو أعضائه بعد وفاته.
فيما تستخدم وثيقة الوصايا المسبقة؟
تستخدم هذه الوثيقة في حالة عدم قدرتك ،نتيجة التدهور
الجسدي أو العقلي ،على التعبير عن إرادتك بحيث تسمح
للطبيب أو الفريق الطبي القائم على رعايتك بمعرفة
واحترام وتطبيق وصاياك الموضحة مسبقا.
لكي يتسنى للمهنيين الصحيين معرفة رغباتك ،يجب تسجيل
وثيقة الوصايا المسبقة في السجل.
من يمكنه القيام بوثيقة الوصايا المسبقة؟
أي شخص يفوق عمره  18عا ًما ،يتمتع بالقدرة على
التصرف ،بعد التفكير الجدي في قيمه وأهداف حياته مع
األشخاص المهمين بالنسبة له :العائلة واألصدقاء أوالفريق
الطبي الذي يقوم برعايته.
ضا للقاصرين الذين تزيد أعمارهم
في أراغون  ،يمكن أي ً
عن  14عا ًما منح وثيقة الوصايا المسبقة بمساعدة أحد
األبوين أو الوصي القانوني عليهم.
للمزيد من المعلومات
كيف يمكن القيام بها؟
 .1يجب ملء نموذج ةقيثولا المتوفر في :
www.saludinforma.es

وفقًا لما تنص عليه القوانين ،فإنه من الضروري حضور
شاهدين بالغين ،على األقل يجب أال تكون واحد من شاهدين
أألقارب حتى الدرجة الثانية أو أن يكون مرتب ً
طا بعالقة
إرثية مع الشخص الذي سيقدم وثيقة الوصايا المسبقة.
(مالحظة :إذا وقع الشاهدان على الوثيقة وتم تقديم وثائق
أصلية أو مصادق عليها  ،فإن حضورهما ليس ضروريًا)
 .2كاتب عدل ،بموجب صك موثق .في هذه الحالة ال
يشترط حضور الشاهدين.

للمزيد من المعلومات
www.saludinforma.es

902555321

ما هي الوثاق التي يجب تقديمها في سجل الوصايا
المسبقة؟
يجب إحضار:

