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 الوصي العام 

 من هو الوصي العام ؟

الوصي العام هو موظف قانوني مستقل يكون مسؤوالً عن حماية حقوق ومصالح البالغين 
 الذين يعانون من نقص في األهلية  واألطفال وصغار السن في نظام حماية األطفال .     

في هذه الوثيقة سنتحدث عن دور الوصي العام في في حماية البالغين الذين يعانون من 
القرارات .إعاقة في أهلية إتخاذ   

 ما هي القدرة على إتخاذ القرارات ؟

عاماً أو اكثر فإنه يفترض أن تكون عندك  18يقول القانون بأنه إذا كنت كان عمرك   

 األهلية إذا كنت قادراً على :

 

 فهم المعلومات المطلوبة إلتخاذ القرارات وأن تكون مدركاً لما سيحصل إذا تم 
 إتخاذ هذا القرار
ول أي أمر طوعاً وبحريةإتخاذ القرار ح  

 إبالغ القرارات إلى اآلخرين بطريقة ما

 

قد ال يملك الشخص الذي تجاوز الثامنة عشرة أحياناً القدرة على إتخاذ القرارات بسبب 
 إعاقة أو إصابة في الدماغ أو لسبب آخر .

 في هذه الحاالت يحتاج الشخص إلى شخص آخر ليتخذ القرارات له . عندما يكون القرار
متعلقاً بأمور شخصية مثل أين يسكن الشخص او الرعاية الصحية التي يتلقاها او الخدمات 

 التي يستعملها عند ذلك قد يحتاج إلى وصي .

 ماذا يفعل الوصي ؟

يمكن أن يكون الوصي شخصاً عاديا مثل أحد أفراد العائلة أو صديق تم تعيينه بواسطة 
(QCAT)محكمة كوينزالند المدنية واإلدارية  إذا لم يوجد شنص مناسب عندها تقوم   QCAT 
بتعيين وصي عام ليكون وصياً للشخص . إذا كان هناك حاجة إلتخاذ قرارات مالية عندها 

 قد يحتاج االمر لتعيين مدير منتدب وإذا لم يوجد أي شخص آخر قد يتم تعيين القيم العام .

 

آخذاً في إعتباره الخلفية الثقافية يتخذ الوصي القرارات كما لو كان هو الشخص نفسه ؛ 
 للشخص ومعتقداته الدينية باإلضافة إلى األشخاص واألماكن واألشياء المهمة له .

 التحقيق في إدعاءات سوء المعاملة واإلهمال واإلستغالل 

كما يساعد الوصي العام في حل المشاكل عندما يحصل سوء معاملة أو إهمال أو إستغالل 
ة . سيجد الوصي العام ماذا يحصل وأن يساعد في التأكد من أنه تم لشخص فاقد األهلي

 وضع ترتيبات جيدة إلتخاذ القرارات  .

 كيف نستطيع التخطيط إلتخاذ قرارات مستقبلية اآلن ؟
يستطيع الشخص الذي تجاوز الثامنة عشرة من العمر ويتمتع بأهلية إتخاذ القرارات أن 
يحضر بعض المستندات القانونية للتأكد من أن قرارات جيدة قد أتخذت بشأنه في حال 

حصول أي حادث يجعله يفقدون األهلية في المستقبل . وتدعى تلك المستندات وكالة 
و التوجيه الصحي المسبق   Enduring Power of Attorneyمستدامة  Advance Health 

Directive 

 

 

 

 لألتصال بنا لمزيد من المعلومات

 مكتب الوصي العام

 0870 3234رقم الهاتف : 

البريد اإللكتروني : 

 adult@publicguardian.qld.gov.au
 

الموقع اإللكتلروني : 

 www.publicguardian.qld.gov.au 
إذا أردت اإلتصال بنا وعندك موضوع تريد شرحه 

بخدمة الترجمة الخطية  بلغتك ؛ الرجاء اإلتصال

  50 14 13على رقم هاتف:  (TIS)والشفهية 

 واطلب منهم االإتصال بالوصي العام 
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