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Fact 
sheet 

 

 ما هو الوصي؟ 
 (Arabic) نشرة معلومات  

 إلى تحتاج أو وصاية أمر وجود من واثق غير كنت إذا
 على للمساعدة NTCAT بـ االتصال يمكنك منه، نسخة
 .1800 604 622 الرقم

 األخرين األوصياء مع العمل

  أكثر: أو وصيين تعيين NTCAT بإمكان
 واتخاذ االتفاق األوصياء جميع على :مجتمعين •

 معًا. القرارات
 منفصلة مسؤوليات لألوصياء يكون :منفردين •

 مختلفة. أمور بشأن القرارات التخاذ
 استخدام األوصياء بإمكان :ومنفردين مجتمعين •

 ولكن ، منفردين أو معًا القرارات اتخاذ سلطة
 االتفاق. عليهم

 الوصي؟ به يقوم الذي ما

 مالية أو شخصية قرارات اتخاذ

 لصالح جيدة قرارات اتخاذ هي للوصي الرئيسية المهمة
 في سردها تم التي المجاالت في يمثلونه الذي الشخص

  الوصاية. أمر

 باآلتي: القرارات هذه تتعلق قد
 الرعاية أو السكن، تدبير مثل - الشخصية األمور •

 اليومية األنشطة أو التعليم أو العمل أو الصحية،
 الخدمات. أنواع أو

 األموال، أو الفواتير، تدبير مثل - المالية األمور •
 االستثمارات. أو الممتلكات، أو األصول، أو

 بعنوان المعلومات نشرات إلى الرجوع يُرجى 
 على الوصاية قانون فهم'و 'لألوصياء معلومات'

 .'NT' البالغين

 الُمعالين رعاية

 يتعين فقد المالية، األمور على سلطة للوصي كان إذا
 إذا: الُمعالين احتياجات توفير عليه

 القيام البالغ الشخص اعتاد شيئًا الدعم هذا كان إذا •
 أو القرارات، اتخاذ على القدرة لديه كانت عندما به

 معقولة بصورة ذلك عمل منه يُتوقع
 معقولة. قيمته كانت •

 

 هذه المعلومات نشرة في

 الشمالية المقاطعة في ةواإلداري ةالمدني المحكمة عيّنت

(NTCAT) قرارات التخاذ وصاية أمر بموجب وصي 
 اتخاذ على قدرته ضعفت بالغ شخص عن نيابة معينة

 هذه: المعلومات نشرة تشرح القرارات.

 NTCAT ِقبَل من التعيين وصيًا تصبح كيف
  المشتركة والوصاية

 به يقوم الذي ما
 الوصي

 الوصي بإمكان التي القرارات
 مبادئ مع تمشيًا اتخاذها

 الوصاية

 ينبغي ال الذي ما
 عمله الوصي على

 قانون بموجب المستثناة األفعال
 الوصاية

 لم إذا تفعل ماذا
 ما قرار على توافق

 بها يتمكن التي الوسائل
 األمور حل من 'المهتم الشخص'

 وصيًا؟ تصبح كيف

 NTCAT قِبَل من التعيين

 الشمالية: المقاطعة في وصيًا تصبح لكي
 وأن أكبر أو عاًما 18 العمر من تبلغ أن ينبغي •

 الدور بهذا للقيام صالًحا تُعتبر
 بطلب تتقدموا أن آخر شخص على أو عليك يجب •

 وصاية أمر على للحصول NTCAT إلى
 قانونية بصورة يعيّنك أن NTCAT على يجب •

 الدور. بهذا للقيام التعيين هذا تقبل أن عليك ويجب

 أمر من نسخة األوصياء جميع NTCAT سيعطي
 دوام مدة طول على ستنص سلطتهم. تأكيدل الوصاية

  تقييمه. إعادة سيتم متى و األمر

 حتى: الدور هذا في الوصي وسيبقى
  يستقيل أو تعيينه ينتهي •
 الُمَمثَل. البالغ الشخص يُتوفى أو األمر يتغير •

 أوصياء. العام والقيّم العام الوصي تعيين أيًضا ويمكن
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 قانون في 'الوصي سلطة' 3 القسم إلى الرجوع يُرجى 
 قانون في 'القرارات صانعي' 3 والجزء الوصاية
 .2013 لعام المسبق الشخصي التخطيط

 قرار على توافق لم إذا لو ماذا
 الوصي؟ يتخذه

  مساعدة على للحصول والسعي األمور حل

 توافق ولم البالغ الشخص 'أمر يهمه شخًصا' كنت إذا 
 :يمكنك الوصي، يتخذه قرار على

 )إذا األمر حل ومحاولة الوصي مع التحدث •
 وباحترام( بأمان ذلك فعل من تمكنت

 مكتب في لدينا العاملين من المساعدة طلب •
  العام الوصي

 أمر تقييم إلعادة NTCAT إلى بطلب التقدم •
 الوصاية.

 الشخص بشؤون المهتم الشخص' تعريف

 'البالغ

  البالغ: الشخص هذا بشؤون المهتم الشخص يكون قد
 عليه وصيًا أو البالغ للشخص قريبًا •
 العام الوصي •
 العام القيّم •
 أو له مناصر/مؤيد مثل البالغ، للشخص وكيل •

  مالي أو قانوني مستشار
 الدعم تقديم عن رئيسية بصفة مسؤول شخص •

 البالغ للشخص والرعاية
 بحماية كافيًا حقيقيًا اهتماًما يهتم آخر شخص أي •

 البالغ. الشخص مصالح

  مهمة وثائق

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

 الوصاية مبادئ اتباع 

 جميع لىع يجب محددة مبادئ هي الوصاية مبادئ
 يجب الوصي أن على تنص وهي اتباعها. األوصياء

   دائًما: عليه
 البالغ، للشخص 'القصوى المصلحة' فيه ما أداء •

 وأداء القرارات اتخاذه حرية تقييد من تقلل بطريقة
  األفعال

 الشخص ورغبات آراء عتباراال بعين الوضع •
 سابقًا عليها نُصّ  والتي الحالية البالغ

 كلما بنفسه قراراته اتخاذ عند البالغ الشخص دعم •
 اإلمكان حدود في ذلك كان

 على الوصاية قانون مع تمشيًا سلطته استخدام •
 آخر أمر وأي الوصاية وأمر ،2016 لعام البالغين
  .NTCAT يصدره

 فهم' بعنوان المعلومات نشرة إلى الرجوع يُرجى 

  .'البالغين على الوصاية مبادئ

 الوصي على ينبغي ال الذي ما
 عمله؟

 الوصاية قانون بموجب المستثناة األفعال

 يمكن ال التي باألفعال قائمة الوصاية قانون يضع
 مثل: بها القيام للوصي

 انتخابات في البالغ الشخص عن بالنيابة التصويت •
 استفتاء أو حكومية

 توكيله أو وصيته، إلغاء أو تغيير أو إعداد •
 شيء أي )أو المسبقة الشخصية الخطة أو الرسمي

 التأثير( نفس له
 أو تحريات في متهم كشخص حقوقه ممارسة •

 قانون بمقتضى يرد ما يشمل )وذلك جنائية دعاوى
 ،1998 لعام النفسية بالصحة المتعلقة الخدمات

 (10 الجزء
 رعاية على الموافقة أو بشأن قرارات اتخاذ •

  .'مقيّدة' تعتبر صحية

 الخاص NT قانون فهم' بعنوان معلوماتنا نشرة راجع 
 من مزيد على للتعرف 'البالغين على بالوصاية
 المقيّدة. الصحية الرعاية قرارات

 والعالقات األطفال بشأن قرارات

 تفعيل أو اتخاذ الوصي على ينبغي ال ذلك، إلى باإلضافة
  بـ: تتعلق قرارات

 تبني وال البالغ الشخص أطفال رفاهية أو رعاية •
 طفل

 أو زواجه أو عالقة هإنهاء أو البالغ الشخص ابتداء •
 آخر. شخص من طالقه

  بنا: االتصال يُرجى أسئلة، أي لديك كان إذا

 خالل الظهر بعد 4 إلى صباًحا 8) 8001 810 979

 األسبوع( أيام

public.guardian@nt.gov.au 

www.publicguardian.nt.gov.au 

 

 

 

  
 


