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Fact 
sheet 

 

  NT فهم قانون الوصاية على البالغين في 
 (Arabic) نشرة معلومات  

 العام الوصي دور

 بلقب المعروف المستقل القانوني الموظف يُشرف
  الشمالية. المقاطعة في الوصاية على 'العام الوصي'

 العام: الوصي
 يفكرون الذي والناس لألوصياء معلومات يعطي •

 الوصاية في
 واألوصياء الُمَمثَلين البالغين وصول يعزز •

  الخدمات إلى والعائالت
 ِقبَل من يُعيَّن عندما البالغين على كوصي يعمل •

NTCAT. 
 بشأن الناس تثقيف على ويساعد باألبحاث ميقو •

 الوصاية
 بالوصاية. المتعلقة األمور يتحرى •

 العام. الوصي ومسؤوليات سلطات الوصاية قانون يحدد 

 NTCAT دور

 إلى المحلية المحكمة من الوصاية سلطة انتقلت
NTCAT. أمر') الوصاية طلبات أن يعني وهذا 
  .هافي يبت لكي NTCAT إلى اآلن حالتُ  ('الوصاية

 ما كل يُراعي الذي الوصاية أمر NTCAT سيصدر
 على األمر سينص البالغ. الشخص لوضع أنسب هو

 سلطة للوصي يكون التي والمالية الشخصية األمور
 قيود. أي وعلى عليها،

 للحصول www.ntcat.nt.gov.au زيارة يُرجى 
 الوصاية أمر على بطلب التقدم بخصوص المزيد على
 تقييمه. إعادة أو إلغائه أو

 على أكثر أو واحد وصي تعيين NTCAT انبإمك
 الوصي: يكون قد بالغ. شخص

 العام الوصي •
 المالية( )لألمور العام القيّم •
 أو ما  عا 18 العمر من يبلغ مؤهال   ابالغ   اشخص   •

 أكبر
 سبق. مما مزيج •

 

 هذه المعلومات نشرة في

 NT في 2016 لعام البالغين على الوصاية قانون َدَخل
 نشرة تشرح 2016 يوليو 28 في التنفيذ حيز

 هذه: المعلومات

 التي األدوار على عامة نظرة القانون يعمل كيف
 العام الوصي بها يقوم
 NTCATو

 مبادئ مع تمشي ا القرارات اتخاذ يشمله الذي ما
 الوصاية

 األوامر أنواع ما
  الموجودة

 بين والتي المؤقتة األوامر
 للشباب تصدر والتي الواليات

 القانون؟ يعمل كيف

  الوصاية قانون على عامة نظرة

 ضعف من يعانون الذين الناس الوصاية قانون يدعم
 المساعدة يحتاجون ممن القرارات اتخاذ على القدرة
 والمالية.أ الخاصة أمورهم بشأن قرارات اتخاذ على

 في ضعف من يعانون الذين الناس ذلك ويشمل
 المرض تشمل التي األسباب، من سبب ألي اإلدراك
 اإلصابة أو الذهنية اإلعاقة أو الخرف، أو العقلي،
  الدماغ. في المكتسبة

 موحقوقه للبالغين العامة رفاهيةالب الوصاية قانون ويقر
 الشمالية المقاطعة وتوافق األساسية موحرياته اإلنسانية

 ذوي األشخاص حقوق بشأن المتحدة األمم اتفاقية على
  اإلعاقة.

 الوصاية: قانون
 العام الوصي مكتب هو مستقل مكتب أسس •

 العام الوصي هو مستقل تشريعي وموظف
 شاملة وصاية مبادئ أدخل •

 إلى المحلية المحكمة من القضائية السلطة نقل •
 الشمالية المقاطعة في ةيواإلدار ةالمدني المحكمة

(NTCAT). 
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 والتشريح األعضاء زراعة قانون من 4 الفقرة راجع 
 المتجدد(. غير )النسيج 2011 لعام

   المسبق الشخصي التخطيط
 يخطط أن للشخص يتيح المسبق الشخصي التخطيط
 مثل عوامل بصدد رغباته فيه وتُراعى تُحترم لمستقبل
 إذا ما حال في الحياة ونمط المالية والظروف الصحة

  القرارات. اتخاذ على قدرته فقد

 لعام المسبق الشخصي التخطيط قانون تحديث تم
 الوصاية. قانون مع يتماشى لكي 2013

 الشخصية الخطط' بعنوان معلوماتنا نشرة راجع 
 بزيارة قم أو 'البالغين على والوصاية المسبقة

www.advancepersonalplanning.nt.gov.au. 

 الموجودة؟ األوامر أنواع ما

 )الطارئة( المؤقتة الوصاية أمور

 في مؤقت وصاية أمر يصدر أن NTCAT بإمكان
 معقول بشكل اعتبر إذا الطلب في فيه يبت الذي الوقت

 اتخاذ على القدرة ضعف من يعاني البالغ الشخص أن
 عاجلة. بصورة وصي إلى ويحتاج القرارات

 الواليات بين الوصاية أمور

 بين وصاية أمور تسجيل NTCAT لـ القانون يتيح
 في بالوصاية المطالبة لىإ الحاجة ينفي وهذا الواليات.
 سلطة في صدر قد األمر كان إذا الشمالية المقاطعة
 أخرى. أسترالية قضائية

 للشباب تصدر التي الوصاية أمور

 يبلغ لشخص وصاية أمر يصدر أن NTCAT بإمكان
ا 17 العمر من ا. 18 عمره يصير عندما ينفذ عام   عام 

 من القرارات اتخاذ سلطة انتقال سالسة هو والهدف
 البلوغ. إلى الطفولة

  مهمة وثائق

 2016 لعام البالغين على الوصاية قانون •
  2013 لعام المسبق الشخصي التخطيط قانون •
 2011 لعام والتشريح األعضاء زراعة قانون •
 بنا الخاص الوصاية فهم دليل •

 القانون؟ يشمله الذي ما 

 الوصاية مبادئ

ا الوصاية مبادئ توفر  على يجب القرارات التخاذ إطار 
 الوصي أن على تنص وهي اتباعه. األوصياء جميع
ا: عليه يجب    دائم 

 البالغ للشخص 'القصوى المصلحة' فيه ما أداء •
 البالغ حرية تقييد من تقلل بطريقة سلطته ممارسة •

  فعالاأل وأداء قراراتال اتخاذ في
 الشخص ورغبات آراء في عتباراال بعين النظر •

 سابق ا ذكرها والتي الحالية البالغ
 كلما بنفسه قراراته اتخاذ عند البالغ الشخص دعم •

 اإلمكان. حدود في ذلك كان

 الوصاية، أمر مع تمشي ا مهامه الوصي يؤدي أن يجب
 .NTCAT يصدره آخر أمر وأي الوصاية وقانون

 على للتعرف القانون من 4 الفقرة مراجعة يُرجى 
   الوصاية. لمبادئ المفصلة القائمة

 الصحية الرعاية بقرارات المتعلقة السلطة
 القرارات، من العديد على السلطة الوصي يُعطى قد

 البالغ للشخص الصحية، الرعاية قرارات تشمل التي
  يمثله. الذي

ف  جد ا. واسع ا تعريف ا الصحية الرعاية القانون يُعّرِ
 الرعاية على السلطة يملكون الذين األوصياء بإمكان
 التي: العالج وسائل على عام بوجه الموافقة الصحية

 مماثلة تخدير  وسيلة أو العام، التخدير تتضمن •
 العصبي الجهاز على يؤثر عقار إعطاء أو

 المركزي.
 طبيب أو طبيب من اإلشراف أو العالج تتطلب •

 أسنان
 عقار لىع للحصول طبية وصفة تتطلب •
 من جزء تعتبر أو منتظمة أو متواصلة بصفة تقدم •

  عالج. خطة

 المقيّدة الصحية الرعاية قرارات

 من فقط اتخاذها يُمكن الصحية الرعاية قرارات بعض
 قرارات القرارات تلك على نطلق .NTCAT قِبَل

 تشمل: وهذه 'المقيّدة' الصحية الرعاية
 العقم عنها ينتج إجراءات •
 الحمل إنهاء •
 شخص في لزرعه أخرى مرة ينمو لن نسيج إزالة •

  آخر
  البحوث ألغراض صحية رعاية •
 أنها على اللوائح تنص أخرى صحية رعاية أي •

 مقيّدة.

 الرعاية )قرارات الوصاية قانون من 8 الفقرة راجع 
 الُمقيّدة(. الصحية

  بنا: االتصال يُرجى أسئلة، أي لديك كان إذا

979 810 1800   

public.guardian@nt.gov.au 

www.publicguardian.nt.gov.au 

 

 

 
 


