Fact
sheet

األسئلة المتكررة – الوصاية على البالغين في NT
نشرة

معلومات )(Arabic

في نشرة المعلومات هذه
تجيب نشرة المعلومات هذه على بعض األسئلة الشائعة
التي نتلقاها عن الوصاية على البالغين.
هذه األسئلة تتعلق باآلتي:
• البالغين الذي يحتاجون إلى وصي
• عملية الوصاية
• المشكالت والتغييرات.

البالغون الذي يحتاجون إلى وصي
ما هي الوصاية؟
الوصاية هي وسيلة قانونية لتعيين شخص ('وصي')
للقيام بمهام معينة شخصية أو مالية نيابةً عن شخص
بالغ يعاني من 'ضعف القدرة على اتخاذ القرارات'
ويحتاج إلى شخص لمساعدته بشأن هذه القرارات.

ما هو 'ضعف القدرة على اتخاذ القرارات'؟
'ضعف القدرة على اتخاذ القرارات' يحدث عندما يجد
شخص ما صعوبة في:
• فهم أو تذ ُّكر معلومات عن أموره الشخصية أو
المالية
• موازنة هذه المعلومات التخاذ قرارات واعية
• توصيل هذه القرارات لآلخرين.
قد تُعتبر قدرة الشخص البالغ على اتخاذ القرارات
ضعيفة حتى كان:
• الضعف يحدث فقط في بعض األحيان أو يتغير
اعتمادا ً على الظروف
• الشخص البالغ يتمكن من اتخاذ قرارات بشأن
بعض األمور الشخصية والمالية.
يُفترض أن الشخص البالغ يعاني من ضعف القدرة
على اتخاذ القرارات حتى يثبت عكس ذلك.
تحدد الفقرة  5من قانون الوصاية على البالغين لعام
 2016معنى القدرة على اتخاذ القرارات.
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من الذي يعيّن الوصي؟
المحكمة المدنيية واإلدارية في المقاطعة الشمالية
( )NTCATهي السلطة التي تقوم بتعيين األوصياء.
وسيقوم بذلك فقط إذا اقتنعت أن الشخص البالغ:
• يعاني من ضعف القدرة على اتخاذ القرارات في
بعض أو كل األمور الشخصية أو المالية
• يحتاج إلى وصي بشأن هذه األمور.

من الذي يمكنه أن يكون وصيًا؟
قد يكون الوصي:
• شخص بالغ يملك أهلية التعيين
• الوصي العام
• القيّم العام (لألمور المالية)
• واحد أو أكثر ممن سبق ذكرهم.

هل يمكن أن يكون هناك أكثر من وصي؟
نعم .بإمكان  NTCATتعيين اثنين أو أكثر من وصي
على شخص بالغ .ستقوم بذلك:
• مجتمعين :يجب على جميع األوصياء االتفاق
واتخاذ القرارات مجتمعين.
• منفردين :يكون لألوصياء مسؤوليات منفصلة
التخاذ القرارات بشأن أمور مختلفة.
• مجتمعين أومنفردين :بإمكان األوصياء استخدام
سلطة اتخاذ القرارات معًا أو منفردين ،ولكن
عليهم االتفاق.

وماذا لو احتاج شخص إلى وصي بصورة
عاجلة؟
بإمكان  NTCATأن تصدر أمر وصاية مؤقت في
الوقت الذي يبت فيه في الطلب إذا اعتبر بشكل معقول
أن الشخص البالغ يعاني من ضعف القدرة على اتخاذ
القرارات ويحتاج إلى وصي بصورة عاجلة.

هل يمكنني تسجيل أمر وصاية بين الواليات؟
نعم .يمكنك التقدم بطلب إلى  NTCATلتسجيل أمر
وصاية بين الواليات إذا كان الشخص البالغ يعيش في
المقاطعة الشمالية اآلن.
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عملية الوصاية
من الذي يمكنه التقدم بطلب الوصاية؟
يمكن ألي شخص يهتم برفاهية الشخص البالغ ،أو
الشخص البالغ نفسه ،أن يتقدم بطلب لتعيين وصي.

كيف يتم تعيين الوصي؟

ماذا لو كنت قلقًا بشأن سلوك الوصي؟
يتناول قانون الوصاية المخالفات والعقوبات التي
تفرض على األوصياء الذي ال يفعلون ما هو صوابًا.
والمخالفات تشمل:
• تظاهر الشخص بأنه وصي
• استعمال سلطتك بطريقة غير صحيحة
• حث صانع القرار على سوء استعمال سلطتهم.

يُق ّدِّم الطلب على أمر الوصاية لدى  NTCATأي
شخص يهمه أمر الشخص البالغ ،أو الشخص البالغ
نفسه.

إذا ساورك القلق بشأن رفاهية شخص بالغ ،أو تعتقد
أن الوصي عليه ال يتبع قواعد الوصاية ،يمكنك سؤال
 NTCATأن يعيد تقييم أمر الوصاية.

ما هو أمر الوصاية؟

ماذا لو تغيرت ظروفي؟

أمر الوصاية هو وثيقة قانونية تحدد القرارات التي
يمكن للوصي اتخاذها للشخص البالغ ال ُم َمثل إلى جانب
أي شروط .ستعطي  NTCATنسخة من األمر إلى كل
وصي وإلى الشخص البالغ بعد إصداره.

يمكنك التقدم بطلب إلى  NTCATلتغيير أمر الوصاية
في أي وقت .وهذا يشمل إذا:
• كنت أنت الشخص البالغ ال ُممثَل
• لم يعد بإمكانك أن تكون وصيًا
• ساورك القلق بشأن رفاهية الشخص البالغ
• كان لديك سبب شرعي آخر.

هل تحتاج إلى محام أثناء جلسات االستماع
لدى NTCAT؟
األمر يرجع لك .بموجب القانون ،يمكن للبالغين اختيار
ً
ممثال عنهم،
إما التحدث بلسان حالهم ،أو حضور محام
أو طلب شخص آخر للتحدث نيابة عنهم بعد موافقة
 NTCATعلى ذلك.
راجع الفقرة  130من قانون المحكمة المدنية واإلدارية
في المقاطعة الشمالية لعام .2014

المشكالت والتغييرات
من الذي تتحدث معه؟
إذا احتجت التحدث مع شخص ما بشأن مسألة تتعلق
بالوصاية يمكنك االتصال بمكتب الوصي العام أو
.NTCAT
يملك  NTCATسلطة:
• تعيين أوصياء والنظر في جميع طلبات الوصاية
واتخاذ قرارات بشأنها
• تغيير أو إلغاء أمر وصاية ما.
بإمكان الوصي العام إعطاءك معلومات عن هذه
األشياء والنظر في أي مساور للقلق تتعلق بالوصاية.
يمكنك تنزيل استمارات من موقع NTCAT

اإللكتروني إذا احتجت التقدم بطلب وصاية أو تغيير
أمر وصاية موجود بالفعل.
قم بزيارة .ntcat.nt.gov.au/publications.shtml
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نقترح أن تتحدث أوال معنا في مكتب الوصي العام
لمناقشة التغييرات التي تود القيام بها.
إذا كنت وصيًا وتحتاج إلى استراحة من هذا الدور،
نظرا لتوعك في صحتك أو لسبب مهم آخر ،قد يتمكن
ً
الوصي العام من مساعدتك.

وثائق مهمة
•
•
•
•

قانون الوصاية على البالغين لعام 2016
قانون التخطيط الشخصي المسبق لعام 2013

قانون المحاكم المدنية واإلداري في المقاطعة
الشمالية لعام 2014
دليل فهم الوصاية الخاص بنا

مكتب الوصي

العام )(Office of the Public Guardian

 8( 1800 810 979صبا ًحا إلى  4بعد الظهر خالل
أيام األسبوع)
public.guardian@nt.gov.au
www.publicguardian.nt.gov.au

المجلس القضائي المدني واإلداري في المقاطعة
الشمالية )(NTCAT
 8.45) 1800 604 622صبا ًحا إلى  4بعد الظهر
خالل أيام األسبوع)
agd.ntcat@nt.gov.au
www.ntcat.nt.gov.au
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