
من سيتخذ القرارات نيابة عنك إن 
لم تعد أنت قادًرا على القيام بذلك؟

فكر وخطط للمستقبل

المسائل القضائية لكبار السن

ArabicWho will decide for you If you can’t decide for yourself?



اتخاذ قراراتك
من الطبيعي أن نتمكن من اتخاذ قراراتنا الشخصية بشأن 

مختلف األمور التي تؤثر في حياتنا، كبيرها وصغيرها. وقد 
نستشير غيرنا عندما يكون األمر معقدًا ولكننا في نهاية األمر 

نقرر بأنفسنا إنا كنا سنعمل بنصيحتهم أم ال.

يفترض القانون في الراشدين “القدرة” على اتخاذ قراراتهم 
بأنفسهم ما لم يتضح عكس ذلك. ويعني مصطلح “القدرة” 

هنا بأنك قادر عند اتخاذ أي قرار أن:

تفهم حيثيات األمور المتعلقة به  ■

فهم الخيارات الرئيسية المتاحة لك  ■

تفكر في عواقب هذه الخيارات  ■

تفهم كيف يمكن أن تؤثر هذه العواقب عليك، و  ■

تبلغ قرارك لآلخرين.   ■

ويجب أن تملك القدرة على اتخاذ القرارات بشأن األمور 
التالية:

كتابة الوصية  ■

بيع أو شراء عقار  ■

الحصول على قرض مالي  ■

استثمار األموال  ■

منح التوكيد العام أو تعيين وصي دائم، أو  ■

التعاقد  ■

فإذا لم تملك القدرة على اتخاذ هذه األنواع من القرارات فلن 
تصبح ملزمة قانونيًا.

قد تفقد القدرة على اتخاذ قراراتك بنفسك
قدرتك على اتخاذ القرار قد تتأثر بالمرض أو اإلصابة أو 

كبر السن. وقد تفقد األهلية إلتخاذ القرارات جزئيًا أو بالكامل 
- فقد تفقد األهلية إلتخاذ أي قرار مهما كان أو على اتخاذ 

القرارات المعقدة فقط. وقد يكون فقدان األهلية القانونية مؤقتًا 
أو دائًما.
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من سيتخذ القرارات نيابة عني إن فقدت 
األهلية القانونية.

تتوقف اإلجابة على هذا السؤال على مدى كونك خططت 
للمستقبل أم ال. إذا يمكنك أن تقرر مقدًما من الشخص الذي 

ترغب في تعيينه ليقرر نيابة عنك في حالة لم تعد قادًرا على 
ذلك.

فإذا لم تخطط مقدًما وحدث أنك فقدت أهليتك القانونية، فلن 
تتمكن من اختيار من تريده أن يتخذ القرارات بشأن أمورك، 

وستفقد أية سيطرة على من يقرر نيابة عنك.

كيف يمكنني التخطيط مقدًما لمن سيقوم 
باتخاذ القرارات نيابة عني؟

يقسم القانون القرارات إلى فئتين – المالية والمعيشية.

القرارات المالية تشمل التعامل مع الحسابات المصرفية، أو 
تحويل األموال، أو تسديد الفواتير، أو تدبير األسهم، أو شراء 

العقارات وبيعها.

القرارات المعيشية يمكنها أن تشمل مكان إقامتك، ونوع 

الخدمات التي تحصل عليها، أو العالج الطبي وعالج 

األسنان الذي قد تحتاج إليه.

هناك وثيقتان مختصتان بتعيين شخص آخر التخاذ مثل هذه 
القرارات في المستقبل يُعمل بهما في والية نيو ساوث ويلز.

كيف أُعين شخًصا ليتخذ القرارات المالية؟

لتعيين شخص يقوم باتخاذ القرارات المالية يتوجب عليك 

ملء استمارة قانونية تعرف باسم “التوكيل العام” ويمكنك 

أن تقرر نوع السلطات التي تعطيها لوكيلك الذي تعينه بشأن 

إدارة ممتلكاتك وأمورك المالية.

هناك نوعان من التوكيل:

“توكيل عام” لفترة محددة عادة )مثالً إذا كنت تنوي    ■

السفر إلى خارج البالد أو الدخول إلى المستشفى وتحتاج    

إلى شخص يدبر أمورك لفترة قصيرة( أو ألغراض    

محددة )ليقوم ببيع عقارك مثالً(. ويتوقف العمل بهذا    

التوكيل العام إذا فقدت القدرة القانونية.  

“توكيل دائم” ويستخرج في حالة رغبت في إعطاء    ■
شخص القدرة على اتخاذ القرارات متى لم تعد أنت    

قادًرا على القيام بذلك. هي يشمل بندًا ينص على أنك    
ترغب في استمرار التوكيل بالعمل حتى بعد فقدانك    

القدرة القانونية. ولك أن تختار إن كنت تريد للتوكيل بأن    
يصبح نافذًا فور توقيعك عليه أو فقط في حالة فقدانك    

القدرة القانونية.  

كيف أعين شخًصا ليتخذ القرارات 
المعيشية؟

يمكنك تعيين “وصي دائم” يقوم باتخاذ القرارات المعيشية 
نيابة عنك. ويمكنك أن تقوم بذلك من خالل ملء استمارة 
“تعيين وصي دائم”، كما يمكن أن تحدد نوع السلطات أو 

الوظائف التي تريد إعطائها للوصي الدائم عليك.

ما الذي أحتاج معرفته أيًضا حول تعيين 
شخص التخاذ القرارات؟

من المستحسن أن تحصل على مساعدة محام إلكمال 
استماراتي التوكيل الدائم وتعيين الوصي الدائم، ليمدك 

بالنصح الشامل حول الخيارات المتاحة لك والسلطات التي 
عليك إعطائها للوكيل والوصي والعواقب القانونية لهذه 

التعيينات.

يجب عليك التحدث إلى الشخص الذي تود أن يكون وكيلك أو 
وصيك الدائم قبل تعيينه للتأكد من رغبته وقدرته على القيام 

بهذا الدور.

يجب أن يشهد وكيل قضائي أو محامي في المحاكم العليا أو 
أمين سجالت بمحكمة محلية أو موظف في مكتب نيو ساوث 
ويلز لألمانة والوصاية أو محامي مؤهل من خارج أستراليا 
على كال اإلستمارتين. كما يجب أن يوقع الشاهد على شهادة 

تفيد أنه شرح تأثير الوثيقتين لك وأنك فهمت تأثيرهما. )يمكن 
أيًضا أن يشهد محررو وثائق نقل الملكية المخولين وموظفي 

شركات االئتمان على توكيل رسمي دائم(.

يجب أن يقبل وكيلك أو وصيك هذا التعيين من خالل توقيع 
اإلستمارة. فإذا كنت تُعين وصيًا دائًما، يجب أن يشهد أحد 

األشخاص المذكورين أعاله على توقيع الوصّي. يمكن 
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لوكيلك أو وصيّك توقيع اإلستمارة في نفس الوقت والمكان 
اللذين توقع فيهما أنت أو في وقت ومكان مختلفين.

تبدأ سلطة وكيلك في التصرف نيابة عنك عند توقيع 
اإلستمارة. ومع ذلك ينبغي عليك التحدث مع محاميك بشأن 

ما عليك فعله إذا أردت أن يبدأ وكيلك اتخاذ القرارات بالنيابة 
عنك عندما تصبح غير قادر على اتخاذ قراراتك بنفسك 
وتتوقف كلتا الوثيقتين عن العمل بعد وفاتك وسوف يبدأ 

عندها تنفيذ أية وصية قد قمت بتدوينها.

من يحق له اتخاذ القرارات بشأن عالجي 
الطبي؟

يفرض القانون على األطباء الحصول على موافقة المريض 
قبل الشروع في أي عالج مقترح، فإذا لم تكن قادًرا على 
إبداء الموافقة، سيتوجب على الطبيب الحصول عليها من 

الشخص المسئول عنك.

والشخص المسئول، حسب ترتيب األولوية، هو إما:

الوصي الدائم عليك إذا قمت بتعيين واحد  ■

أخر زوج/زوجة أو شريك/شريكة حياتك، بما في ذلك    ■
شركاء مثليي الجنس  

مقدم الرعاية المجاني الذي يدعمك، أو  ■

أحد أقربائك أو أصدقائك المقربين إليك.  ■

إذا قمت بتعيين وصي دائم فله السلطة على اتخاذ القرارات 
المتعلقة بنوع العالج الطبي أو عالج األسنان الذي تحصل 

عليه في حالة فقدانك القدرة على إبداء الموافقة بنفسك.

يمكنك إدراج رغباتك فيما تريده أو ال تريده من عالج في 
المستقبل )للوصي الدائم أو في حالة عدم تعيينك لواحد 

للشخص الذي سيكون “مسئواًل عنك في األغلب”( بتحضير 
“إرشادات الرعاية الطبية المستقبلية” )أو ما يعرف أحيانًا 
باسم وصية األحياء(. ولن يتم استعمال هذه اإلرشادات إال 

في حالة فقدانك للقدرة القانونية على إبداء الموافقة على 
عالج طبي.

فمثاًل، يمكنك أن تشير بأنك ال ترغب في إجراءات داعمة 
للحياة مثل اإلنعاش القلبي الرئوي، أو التنفس بواسطة جهاز 
خارجي أو التغذية والتروية االصطناعية في حالة إصابتك 

بمرض ال يُرجى الشفاء منه.

ال توجد استمارة محددة لكتابة إرشادات الرعاية الطبية 
المستقبلية عليها. فعليك بمناقشة إرشادات الرعاية الطبية 

المستقبلية مع طبيبك. كما يجب تحديثها ألنها قد تثير الشكوك 
حول كونها تعكس رغباتك فعاًل إذا تركتها بدون تحديث 
لفترة طويلة، باإلضافة إلى ذلك قد تتغير أنواع العالج. 

ويجب التوقيع علي اإلرشادات بحضور شاهد.

يتم ترك هذه الوثيقة مع الشخص الذي غالبًا ما سيُطلب منه 
أن يبدي الموافقة بالنيابة عنك. ويجب على هذا الشخص 
أن يكون على علم بشأن رغباتك كما يحتفظ بنسخة من 

اإلرشادات.

من الذي أختاره إلتخاذ القرارات نيابة 
عني؟

هذا القرار مهم للغاية، وأنت من يقرر:

إن كنت ستعين شخًصا ليتخذ القرارات  		■

ومن ستعينه، و 		■

وما هي السلطات أو الوظائف التي ستعطيها له، و 		■

ما هي القيود التي يجب أن تنطبق. 		■

ال تسمح ألي شخص بإجبارك أو إقناعك بأن تعينهم وكياًل 
عنك، بل يستحسن أن تستشير محاميا مستقاًل قبل أن تقوم 

بتعيين من يقوم باتخاذ القرارات. فإذا أخذك أحد أفراد أسرتك 
أو أي شخص آخر إلى محاميهم لتحضير توكيل، أصر على 

التحدث مع المحامي على انفراد، إذ يجب أن يتعامل المحامي 
معك مباشرة وليس من خالل شخص ثالث.

العالقة بينك وبين الشخص الذي عينته وكياًل لك أو وصيًا 
عليك مبنية على الثقة، فأنت تعطيه كًما هائاًل من السلطة 

علي حياتك وشئونك المالية. لذلك فالشخص الذي تعينه يجب 
أن يكون شخًصا تثق في نزاهته باإلضافة إلى كونه راغبا في 

القيام بالواجب وقادًرا على ذلك.
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يمكنك أن تعين أكثر من شخص واحد ليتخذ القرارات بداًل 
عنك. فإذا قررت القيام بذلك يمكنك تعيينهم بحيث يمكنهم 
اتخاذ القرارات معًا فقط أو كل منهم على حدة.وإذا عينت 

أكثر من شخص واحد يجب أن تكون متأكدا من أنهم قادرين 
على العمل معًا وعلى االتفاق حول ما هو األفضل بالنسبة 

لمصلحتك.

إذا لم تعرف شخًصا تراه مالئًما، فيمكنك تعيين مكتب نيو 
ساوث ويلز لألمانة والوصاية كوكيل لك. وسيحصل على 
رسوم محددة نظير إعداد توكيل رسمي ما لم تكن قد بلغت 
سن المعاش الكامل الذي حددته سنترلينك. وإذا تعين عليه 

العمل كوكيل، فسيتلقى رسوًما مقابل ذلك.

كما يمكنك تعيين مكتب نيو ساوث ويلز لألمانة والوصاية 
كوكيل بديل. مما يعني أنه إذا كان الوكيل الذي عينته غير 

راغب في التصرف أو غير قادر على ذلك، يتدخل مكتب نيو 
ساوث ويلز لألمانة والوصاية ويتخذ القرارات نيابة عنك.

كيف أضمن أن من يتخذ القرارات نيابة 
عني يفعل الصواب؟

يجب أن يتصرف الوكالء واألوصياء الدائمون مراعاة 
لمصلحتك. إال أن سلوكهم اليومي غير مراقب لضمان قيامهم 

بالقرارات التي تراعي ما هو األفضل لمصلحتك. يمكنك 
إلغاء التوكيل ما دمت تملك القدرة القانونية على ذلك إذا 

فقدت الثقة في قدرة وكيلك على القيام بما هو في مصلحتك.

ولكن إذا فقدت القدرة القانونية وقام وكيلك بإساءة استعمال 
سلطاته )كاستعمالها مثال لالستيالء على مالك أو ممتلكاتك( 

يجب على شخص آخر يخاف على مصلحتك بعمل شيء 
ما بخصوص ما يجري. فإذا اعتقد هذا الشخص بأن وكيلك 
ال يتصرف بشكل يراعي مصلحتك يمكنه حينها التقدم إلى 
 )NCAT( المحكمة المدنية واإلدارية في نيو ساوث ويلز

لمراجعة تصرفات وكيلك واحتمال نزع الوكالة منه.
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من يقرر إذا كنت قد فقدت األهلية القانونية 
إلتخاذ القرارات؟

قد يكون الشخص الذي عينته ليتخذ القرارات نيابة عنك 
هو من يقرر بأنك فقدت القدرة القانونية، أو قد يكون ذلك 

الشخص هو محام أو طبيب أو عامل اجتماعي على اتصال 
بك ويحتاج إلى التأكد من أنك قادر على اتخاذ قرارات 

محددة.

فإذا اعترضت أنت أو أي شخص آخر على هذا التقييم 
لقدرتك القانونية، قد يضطر قسم الوصايا بالمحكمة المدنية 

واإلدارية بنيو ساوس ويلز )NCAT( إلى اتخاذ قرار 
في األمر. وستحتاج المحكمة إلى شهادة من طبيب مؤهل 

لمساعدة المحكمة المدنية واإلدارية بنيو ساوث ويلز 
)NCAT( في اتخاذ قرار.

ماذا سيحدث إن لم أخطط للمستقبل وفقدت 
األهلية القانونية؟

قد يكون في إمكان أسرتك القيام باتخاذ بعض القرارات بشكل 
غير رسمي نيابة عنك، وخاصة فيما يتعلق بنمط المعيشة. 

إال أن معظم القرارات التي تتعلق باألمور المالية تحتاج إلى 
توكيل عام في حالة لم تعد قادًرا على إدارة أموالك بنفسك. 

وسوف تواجه أسرتك صعوبة في استخراج المال من حسابك 
المصرفي لدفع فواتيرك ما لم يكن لديهم توكيل عام. وإذا 

دعت الحاجة إلى بيع منزلك لدفع رسوم دار رعاية المسنين 
التي ستنتقل إليها، أو أي مكان آخر يناسب وضعك أكثر، 

فلن يتمكن من القيام بذلك سوى الشخص الذي وكلته وبالتالي 
يملك السلطة القانونية الضرورية لذلك. باإلضافة إلى ذلك 
قد تنشأ مشكلة في حالة اختلف أهلك حول نوع القرارات 

الواجب اتخاذها وحول من يجب أن يقوم بها 

إن لم تكن قد عينت شخًصا التخاذ القرارات مسبقًا، فلن 
يملك أحد السلطة ليقرر نيابة عنك ويحل الخالفات بين أفراد 

أسرتك.

إن عدم تعيينك لوكيل أو وصي، وفي حالة الحاجة إلى واحد، 
لن يحق سوى لقسم الوصايا بالمحكمة المدنية واإلدارية بنيو 

ساوث ويلز )NCAT( أو المحكمة العليا تعيين شخص ما 
ليتخذ القرارات نيابة عنك. ومن شأن ذلك أن يستغرق وقتًا 

طوياًل ويسبب الكثير من الضغوط النفسية. إذ سيضطر 
فرد من أفراد أسرتك أو شخص آخر تهمه مصلحتك إلى 

تقديم طلب إلى المحكمة المدنية واإلدارية بنيو ساوث ويلز 
)NCAT( لتعيين شخص ليكون وصي عليك و/أو مدير 

ألموالك. وسيطلب منك حضور جلسة االستماع إلى القضية 
 .)NCAT( أمام المحكمة المدنية واإلدارية بنيو ساوث ويلز

التي يتوجب عليها اإلنصات إلى رغباتك ولكنها تستطيع 
الحكم بغيرها إذا اعتقدت بأن إتباع ما تريده لن يكون في 

مصلحتك العليا.

ومن حق المحكمة المدنية واإلدارية بنيو ساوث ويلز 
)NCAT( أن تقرر من تعينه متخذًا للقرارات نيابة عنك. 
وفي حالة نشوب خالف بين أفراد أسرتك، يحق المحكمة 

المدنية واإلدارية بنيو ساوث ويلز )NCAT( تعيين موظف 
حكومي ليدبر أموالك )مكتب نيو ساوث ويلز لألمانة 

والوصاية( أو ليكون وصيًا عليك )الوصي العام بنيو ساوث 
ويلز(.
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قصة واقعية 

تم تشخيص ليلى ببوادر الخرف، وهي ترغب في تعيين 

شخص تثق به يتخذ القرارات نيابة عنها عندما تسوء 

حالتها الصحية ولن تعد قادرة على اتخاذها بنفسها.

وهي تحب ابنها وابنتها ولكنها تريد أن يقوم ابنها باتخاذ 

القرارات التي تخصها، ألن ابنتها الكبرى تعتقد بوجوب 

بيع أمها للمنزل واالنتقال إلى دار رعاية المسنين. وهو 

أمر ال ترغب ليلى في القيام به، وقد سمعتهما يختلفان 

حول ما يجب أن يحدث لوالدتهما.

باإلضافة إلى ذلك فقد أقرضت ليلى ابنتها مبلغًا كبيًرا 

من المال لم ترده لها بعد، وهي ترتاح أكثر إلى وضع 

زمام أمورها المالية في يد ابنها متى لم تعد قادرة على 

إدارتها بنفسها. قامت ليلى بمقابلة محام تأكد من أنها 

الزالت تملك القدرة القانونية على فهم الوثائق التي عليها 

تحضيرها بالرغم من إصابتها بمرض الخرف. فساعدها 

على تعيين ابنها وكياًل عاًما دائًما ووصيًا عليها مما 

يعطيه السلطة القانونية التخاذ القرارات بداًل عن والدته 

عندما تفقد القدرة على ذلك. وقام المحامي في ذات 

الوقت بتحديث وصية ليلى.

أين يمكنني الحصول على مزيد من 
المساعدة؟

خدمة حقوق المسنين
تقدم استشارات ومساعدات قانونية مجانية لكبار السن في 

مجموعة من المجاالت القانونية.
هاتف: 079 424 1800

www.seniorsrightsservice.org.au

هيئة LawAccess NSW  بوالية نيو ساوث ويلز
تقدم معلومات قانونية مجانية هاتفيًا، واستشارات وإحاالت 
للخدمات األخرى، بما في ذلك إلى أقرب مكتب من مكاتب 

هيئة الدعم الفني بنيو ساوث ويلز، والمراكز الحقوقية األهلية 
والمحامون الخاصون ومنظمات غيرهم تستطيع مساعدتك.

هاتف: 529 888 1300 
www.lawaccess.nsw.gov.au

)NCAT( المحكمة المدنية واإلدارية بنيو ساوث ويلز
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن التوكيل العام 

والوصايا الدائمة، يمكنك االتصال بقسم الوصايا بالمحكمة 
المدنية واإلدارية بنيو ساوث ويلز.

هاتف: 228 006 1300
www.ncat.nsw.gov.au

مكتب نيو ساوث ويلز لألمانة والوصاية
يمكنك التصرف كمنفذ ومدير ووكيل وأمين مستقل ونزيه.

هاتف: 103 364 1300
www.tag.nsw.gov.au

خط المساعدة الخاص بإساءة معاملة المسنين وذوي 
اإلعاقة

يوفر معلومات سرية ودعًما وإحاالت لألشخاص الذين 
عانوا أو شهدوا أو اشتبهوا في إساءة معاملة مسن يعيش في 

المجتمع. هاتف: 221 628 1800 
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
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هل يعيش أطفال بالغون بالمنزل

ما الذي تفعله إذا أردت منهم المغادرة؟
هل تعاني من س وء معاملة أو عنف؟

هل تنوي االنتقال للعيش مع أسرتك؟
تأكد من حماية مصالحك

هل لك أحفاد؟
قد أجيبت تساؤالتك القانونية 

أتساعد أسرتك ماليًا؟
أفهم المخاطر

يريدونني أن أغادر
البقاء بمنزلك عندما يتوفى شريكك

منزلك ومعاش التقاعد
ما الذي أنت في حاجة إلى معرفته

لماذا أقوم بتدوين وصية؟
دليل تدوين وصية

هل تنوي االنتقال للعيش مع أسرتك
تأكد من حماية مصالحك

 تهدف هذه النشرة إلى تقديم دليل عام عن القانون. وال يجب االعتماد عليها كاستشارة قانونية ومن الموصى به التحدث إلى محام 
حول موقفك الخاص.

هذه المعلومات صحيحة وقت الكتابة. إال أنها قد تتغير. لمزيد من المعلومات يُرجى االتصال على LawAccess نيو ساوث ويلز 
على الرقم 529 888 1300.

This publication is available in Arabic, English, Sim Chinese and Vietnamese.
Legal Aid Commission of NSW 2021 © 
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هل تحتاج إلى مساعدة للتواصل معنا؟

إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، اتصل بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية )TIS National( على الرقم 
.LawAccess NSW 450 131 )من 9 صباًحا حتى 5 مساًء( واطلب

هل تعاني من صعوبة في السمع أو الكالم؟
إذا كنت تعاني من صعوبة في السمع أو الكالم، اتصل بنا من خالل خدمة المرحل الوطني  )NRS(على الرقم   
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