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Fact 
sheet 

 

  فهم مبادئ الوصاية على البالغين 
 (Arabic) نشرة معلومات  

 الشخص لصالح قرار اتخاذ إلى تحتاج عندما المهم من
   أن: البالغ

 ورغباته آرائه فهم تحاول •
 صلةال ذات االعتبارات كل تراعي •
 بشكل مالئمة أنها تعتقد التي االعتبارات توازن •

 الظروف هذه في معقول
  لصالحه. القرارات أفضل تتخذ •

 القائمة على للتعرف الوصاية قانون من 4 الفقرة راجع 
 الوصاية. لمبادئ المفصلة

 عليك يجب التي األشياء هي ما
 مراعاتها؟

 واالستقالل الحياة نمط

 مثل: عوامل مراعاة عليك يجب

 أعلن والتي الحالية البالغ الشخص ورغبات آراء •
 سابقًا عنها

 حياته نمط واحتياجات تفضيالت •
 وممارستها االختيار بحرية االحتفاظ على قدرته •
 واالجتماعية والبدنية الوجدانية المحتملة قدرته •

 والفكرية
  يكون أنو العام المجتمع في العيش على قدرته •

 منه جزء
 عامة بصفة ورفاهيته سعادته •
 بأمر مهتم" "شخص أي ورغبات آراء مراعاة •

 البالغ. الشخص

 هو ما' بعنوان معلوماتنا نشرة مراجعة يُرجى 
 .'المهتم الشخص' عن أمثلة على للتعرف 'الوصي؟

 األذى من والحماية الكرامة

 الشخص حصول لضمان قرارات اتخاذ عليك يجب
 على: البالغ

 الصحية الرعاية تشمل التي المالئمة، الرعاية •
  الشخصية والعناية

 واالستغالل واإلساءة واإلهمال األذى من الحماية •
 واالحترام. بالكرامة تتسم معاملة •

 

 هذه المعلومات نشرة في

 على 2016 لعام البالغين على الوصاية قانون ينص
 على يجب التي القرارات اتخاذ مبادئ من مجموعة

 هذه: المعلومات نشرة تشرح اتباعها. األوصياء جميع

 تشمله الذي ما
 المبادئ

 من وعلى المبادئ من الهدف
 تنطبق

 عليك يجب الذي ما
 مراعاته

 الشخص حياة نمط مثل عوامل
  األذى من وحمايته البالغ

 الذي ما تقرر كيف
 مالئًما يكون

 قراراتك أن من للتأكد دليل
  وداعمة عادلة

 يمكنه الذي من
 من االستفادة
 قراراتك

 غير أشخاصأل مساعدة
 البالغ الشخص

 بيانات تؤثر كيف
 المسبقة الرعاية

 دورك على

 وتأثيرها البيانات هذه أهمية
 عليك

 المبادئ؟ تشمله الذي ما

 جيدة قرارات التخاذ قانونية مسؤولية الوصي على تقع
 البالغ الشخص يفتقر التي المجاالت في البالغ للشخص

  بنفسه. تأديتها على القدرة

 لمساعدة القرارات التخاذ إطاًرا الوصاية مبادئ توفر
 'القصوى المصالح' ةهي ما تحديد على الوصي

  معين. رقرا التخاذ الحاجة تنشأ عندما البالغ للشخص

 سلطتهم يستخدمون من جميع على المبادئ تنطبق
  يشمل: وهذا الوصاية. قانون بموجب

 الخصوصيون األوصياء جميع •
 العام الوصي •
 العام القيّم •
 الشمالية المقاطعة في ةواإلداري ةالمدن المحكمة •
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 رعاية بيان للبالغ كان لو ماذا
 مسبق؟

 ورغباته الشخص آراء رسميًا المسبق الرعاية بيان يحدد

 اتخاذ آخر شخص أراد إذا ما حال في ومعتقداته
 األشخاص ويعدّ   المستقبل. في عنه بالنيابة قرارات

 اتخاذ على القدرة لديهم تزال ال عندما البيانات هذه
  القرارات.

 مسبق، رعاية بيان تمثله الذي الشخص لدى كان إذا
 عمل عليك يجب   لتفعيله. سلطتك استعمال كعلي يجب
   القصوى. مصلحته من ذلك يكن لم إذا حتى ذلك

  إذا: فقط البيان هذا تخالف أن يمكنك
 يُريد ال أنهب يفيد أن من قانونًا الشخص يستطيع •

 البيان تفعيل
 مع تتمشى التي األخرى الظروف بعض توجد •

 المسبق الشخصي التخطيط قانون من 23 الفقرة
 .2013 لعام

 الشخصية الخطط' بعنوان معلوماتنا نشرة راجع 
 من 23و 3 والفقرة 'البالغين على والوصاية المسبقة
 المسبق. الشخصي التخطيط قانون

  مهمة وثائق

 2016 لعام البالغين على الوصاية قانون •
 2013 لعام المسبق الشخصي التخطيط قانون •
 بنا الخاص الوصاية فهم دليل •

 منك: يتوقع أن أيًضا الحق لهو 
 معلوماته وخصوصية سرية على تحافظ أن •
 وسوء الضياع من وأصوله ممتلكاته حماية •

  والتلف. االستعمال

 مالئًما؟ يكون الذي ما تقرر كيف

 معينة، ظروف في مالئًما يكون الذي ما تقرير عند
  بطريقة: سلطتك استعمال عليك يجب

 األفعال في البالغ الشخص لحرية تقييًدا أقل تكون •
 القرارات واتخاذ

 بنفسه قراراته التخاذ اإلمكان بقدر البالغ الشخص تدعم •

 العملية. الناحية من ذلك أمكن كلما

 احتجت إذا العام الوصي بمكتب االتصال يُرجى 
 القرارات. بشأن مساعدة

 شخًصا قراراتك تفيد أن يمكن هل
 آخر؟

 غير آخر شخًصا تفيد بطريقة سلطتك استعمال يمكنك
 الفائدة: هذه كانت إذا البالغ الشخص

 البالغ الشخص يوفرها كان التي للفائدة مماثلة •
  القرارات. اتخاذ على القدرة يملك كان عندما

 يوفرها أن معقول بشكل تتوقع قد فائدة هي •
  البالغ الشخص

 الظروف ظل في معقولة تعتبر •
 مصالحه على ملحوًظا سلبيًا تأثيًرا تؤثر ال •

 القصوى.

 أموال من تخصص أن لك المالئم من يكون قد مثاًل،
 أن رغم أطفاله، تعليم لمصاريف مبالغ البالغ الشخص

  ذلك:
  مباشرة البالغ الشخص يفيد لن •
 البالغ. الشخص الستخدام متاحة األموال تكون لن •

 العام الوصي مكتبب أو NTCAT بـ االتصال يُرجى 
 ما. قرار من واثق غير كنت إذا

 

  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 

 

 

 

  
 

 


