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Fact 
sheet 

 

  الخطط الشخصية المسبقة والوصاية على البالغين 
 (Arabic) نشرة معلومات  

 التوكيل محل المسبق الشخصي التخطيط ويحل
  الشمالية. المقاطعة في الثابت الرسمي

 في ثابت رسمي توكيل وضع الممكن من يعد فلم 
 الرسمية فالتوكيالت ذلك ومع الشمالية. المقاطعة

 وكذلك المفعول، سارية تزال ال حاليًا الموجودة الثابتة
  األخرى. الواليات توكيالت

 يلي: ما بعض أو كل على الخطة تحتوي قد
 المسبق الموافقة قرار •
 المسبق الرعاية بيان •
 بديل. قرار صانع تعيين •

 المسبقة الموافقة قرارات

 ونوع مدى في التحكم المسبق الموافقة قرار لك يتيح
 تكن لم إذا المستقبل، في ستتلقاه الذي الطبي العالج
  بنفسك. القرار اتخاذ على قادًرا

 أنه يعني وهذا قانونًا، ملِزمة المسبقة الموافقة وقرارات
 القرارات وصانعي واألوصياء األطباء على يتعين

   اتباعها.

 المسبقة الرعاية بيانات

 ورغباتك الشخصية آراءك المسبق الرعاية بيان يحدد
 في أخذه شخص أي على ينبغي كأساس ومعتقداتك
 في عنك نيابة راتقرا أي اتخاذ عليهم كان إذا االعتبار
  المستقبل.

 البيان يفرض ال المسبق، الموافقة قرار عكس وعلى
 بها، القيام القرارات صانعي على ينبغي التي األعمال

 يرجع فيه تُدرجه ما  عاًما. دلياًل  بمثابة سيكون بل
 إليك.

 إذا المسبقة، الموافقة قرارات كمثل فمثله ذلك، ومع
 القرارات اتخاذ على واالستطاعة القدرة لديك كانت

 أن: فبإمكانك
 قرار صانعي أي أو عليك للوصي تعليمات تعطي •

لوا أال آخرين   بيانك يُفع ِ
لوا أو يُبطلوا •  وقت. أي في بيانك يُعد ِ

 

 هذه المعلومات نشرة في

 التخطيط على عامة نظرة هذه المعلومات نشرة تلقي
 المقاطعة في البالغين على والوصاية المسبق الشخصي
 يلي: لما شرح فيها ويرد الشمالية.

 التخطيط تعريف
  المسبق الشخصي

 المسبقة، الموافقة قرارات
 وبدائل المسبقة الرعاية وبيانات
 القرارات صانعي

 ارتباطها كيفية
 على بالوصاية

 البالغين 

 الوصاية، أمور على أثرها
 الثابتة الرسمية والتوكيالت
 القرارات وصناعة

 المسبق؟ الشخصي التخطيط هو ما

 يخطط أن للشخص حيتي المسبق الشخصي التخطيط
 الصحة مثل عوامل بصدد رغباته فيه تُحترم لمستقبل

   الحياة. ونمط المالية والظروف

 لعام المسبق الشخصي التخطيط لقانون يخضع وهو
2013.  

 المسبقة الشخصية الخطط

 تسجل قانونية وثيقة هي المسبقة الشخصية الخطة
 ما حال في والمالية الشخصية البالغ الشخص تفضيالت

 ال وهي المستقبل. في القرارات اتخاذ على قدرته فقد إذا
 حياته. فترة خالل مفعولها ويسري وصيته محل تحل

  المسبقة: الشخصية الخطط
 مع التعامل يتم أن بها تريد التي الكيفية على تنص •

 المستقبل في والمالية الشخصية أمورك
  وصيتك محل تحل ال •
 اتخاذ على قدرتك تفقد عندما فقط مفعولها ويسري •

 القرارات
 إذا وقت أي في تعديلها أو )'إبطالها'( إلغاؤها يمكن •

 ذلك. فعل على القانونية القدرة لديك كان
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 وآرائك ومعتقداتك قراراتك احترام من للتأكد وذلك
 القرارات. اتخاذ على قدرتك ضعفت إذا ورغباتك

 وصي تعيين وتم مسبق رعاية بيان لديك كان إذا
 لتفعيل سلطته يستخدم أن الوصي على فيجب عليك،
 مصلحتك. في ذلك يكن لم إذا حتى بيانك،

 ظروف في البيان تفعيل من القرار صانع إعفاء ويمكن 
 قانون من 23 الفقرة إلى الرجوع يُرجى محدودة.
 لعام. المسبق الشخصي التخطيط

 الخطة بوجود NTCAT تعلم لم لو ماذا

 المسبقة؟ الشخصية

 الخطة بوجود دراية على NTCAT كنت لم إذا
 عندما الثابت الرسمي التوكيل وال المسبقة الشخصية

 مشكوًكا األمر هذا صحة فستكون الوصاية، أمر يصدر
  فيها.

 دراية على العام الوصي أو الوصي يصبح وحالما
 الرسمي التوكيل أو المسبقة الشخصية الخطة بوجود
 إلعادة NTCAT إلى بطلب التقدم عليهم يجب الثابت،
 الوصاية. أمر تقييم

 على الوصاية قانون من 52 الفقرة إلى الرجوع يُرجى 
  المزيد. على للتعرف البالغين

  مهمة وثائق

 2016 لعام البالغين على الوصاية قانون •
 2013 لعام المسبق الشخصي التخطيط قانون •
 1992 لعام الرسمي التوكيل قانون •

 بنا الخاص الوصاية فهم دليل •
 

 البديل القرار صانع 

 اتخاذ يمكنه بالغ شخص هو البديل القرار صانع
 ذلك فعل من تتمكن ال عندما عنك نيابة القرارات
 أو والد أو لك شريًكا الشخص هذا يكون قد  بنفسك.
 أي أو صديق أو بك الصلة وثيق قريب أو بالغ طفل

 فيه. تثق آخر شخص

 قرارات التخاذ مختلفين قرار صانعي تعيين يمكنك
 الشيء بك. الخاص المسبق الرعاية بيان في مختلفة
 فيه ما األشخاص هؤالء يؤدي بأن تثق أن هو المهم

   .القصوى مصلحتك

 والتوكيالت الوصاية عن وماذا
 الثابتة؟ الرسمية

 NTCAT به تقوم الذي ما

 قرارات التخاذ وصي تعيين من NTCAT تمكنت
 القدرة ضعف من يعاني بالغ شخص عن نيابة معينة
  الزًما. أمًرا ذلك أن اقتنعت إذا القرارات، اتخاذ على

 شخًصا أعطيت أو مسبقة شخصية خطة لديك كان إذا
 ةالمدني المحكمة على فينبغي ثابت، رسمي توكيل ما

 أخذت أن (NTCAT) الشمالية المقاطعة في ةيواإلدار
 :قررت عندما االعتبار في ذلك
 وصي إلى بحاجة كنت إذا ما •
 وصاية أمر صدرت أن هاعلي كان إذا ما •
 إذا الوصاية، أمر يتضمنها أن يجب التي الشروط •

  له. احتجت

 يعطي وصاية أمر صدرت أن NTCAT على ينبغي ال
 هذه آخر لشخص كان إذا معين أمر في السلطة لوصي
 رسمي توكيل أو مسبقة شخصية خطة بموجب السلطة
  ثابت.

 أو تغيير سلطة تملك التي الجهة يه NTCAT عتبرتو
 البالغ الشخص جانب إلى مسبقة، شخصية خطة إلغاء
  الخطة. هذه وضع الذي

 عمله الوصي على ينبغي الذي ما

 التخطيط قانون بموجب تعيينه يتم قرار صانع أي
الشخصي المسبق لعام 2013، وأي وصي معين 

 ،2016 لعام البالغين على الوصاية قانون بموجب

ً  يكون سوف  بيانات أو المسبقة الموافقة بقرارات ملزما
.المتقدمة الرعاية  

 

  بنا: االتصال يُرجى أسئلة، أي لديك كان إذا

 خالل الظهر بعد 4 إلى صباًحا 8) 1800 810 979

 األسبوع( أيام

public.guardian@nt.gov.au 

www.publicguardian.nt.gov.au 

 

 

 

 

 


