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ر  
ّ
 استعالماٍت هاتف�ة عن الوصا�ة الدائمة (ع� الرقم  يوف

َ
ي    24). فهناك معلوماٌت مسَجلة متاحة  1300  858  455المحا�ي العام خدمة

ساعة �ف
الدائمة. وللتحدث إ� موظف   ف الساعة  اليوم ُ�جاُب فيها عن عدٍد من األسئلِة الشائعة حول الوصا�ِة      9استعالمات، اتصل بالمكتب بني

�
صباحا

ف إ� الجمعة.  4:30والساعة    مساًء، من االثنني
 

 وصا�ٍة دائمة؟
َ
 أين أِجُد استمارة

 
ْ ‘دل�ل مكتب المحا�ي العام إ� الوصا�ة الدائمة’ و‘رزمة معلومات الوصا�ة الدائمة’.  ي

ئت   َتِجُد استمارَة وصا�ٍة دائمة ع� ظهر ��ش
 

ي لمكتب المحا�ي 
وئف  من الموقع اإلل��ت

�
هما مجانا

�
�ل ف تان كلتاهما ع� إرشادات لملء االستمارة خطوًة فخطوة، و�مكن ت�ف   العام. تحتوي هاتان الن�ش

  
 

 ما �ي الوصا�ة الدائمة؟ 
 

  أداة قانون�ة تتيح لشخص�    �ي   )enduring power of guardianship(الوصا�ة الدائمة  
�
فَ شخص� آخَر التخاِذ قراراٍت شخص�ة  راشد الئٍق قانونا تعيني

ف   عنه. ُ�دَ� الشخُص المانُح لُسلطة الوصا�ة الُمَعنيِّ
ً
ف  وقراراٍت تتعلق بنمط الح�اة والعالج ن�ابة ّ أو المعنيَّ . وُ�دَ� الشخُص الذي َ�قبل هذە الُسلطة الو�ي

فَ التنف�ذ إال إذا فقَد   ح�ي
ُ
فُ القدرَة ع� اتخاذ قراراٍت حك�مٍة لنفِسه. الدائم. ال َتدخُل الوصا�ة  الُمَعنيِّ

 
 

ٍّ دائم   اخت�اُر و�ي
 

َط أال �قَل عمُرُە عن   عل�ك، �ش
�
 دائما

�
فُ أي� شخص وص�ا  و�كوَن كامَل األهل�ِة القانون�ة.  18�مكنك تعيني

�
  عاما

 
 بد�ً� دا

�
 أو وص�ا

�
 دائما

�
 لك  �عود إل�ك أنت أن تختاَر َمن ت��د أن �كوَن وص�ا

�
�كا  أو �ش

�
ُ الدائُم زوجا  عل�ك ِمن شخص� أو أشخاص. �مكن أن �كوَن الو�ي

�
ئما

�ك، فإنك إْن أ  الزوج أو ال�ش
َ
 الو�ي� الدائم ُتبِطُل ُسلطة

َ
 منك. و�ما أن ُسلطة

�
 مقَ��ا

�
  أو أحَد أفراِد أ�ِتك اآلَخ��ن أو صد�قا

َ
�كك أن َيتخذ ردَت ِلزوجك أو �ش

 عنك، ف
ً
 عل�ك. القراراِت ن�ابة

�
 دائما

�
َنُه وص�ا  عل�ك أن ُتَعيِّ

 
ي 
 �ف

�
 عنك، فمن المهم أن تفكَر مل�ا

ً
 قانون�ة التخاذ القرارات ن�ابة

ٌ
 عل�ك ِمن شخص� أو أشخاص ستكون له ُسلطة

�
.  وألنَّ َمن تختاُر وص�ا ّ  َمن تختار ِمن و�ي

ُم ف�ه ال  جديرا� بالثقة َتَتَوسَّ
�
ْص ع� أن �كوَن َمن تختار شخصا  لِ فاحر�

�
ك وصالُح حاِلك كأفضل ما �كونعمَل دْوما ُ  .ما ف�ه خ�ي
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َ قادر ع� توقيع صك الوصا�ة الدائمة؟  ماذا أفعل إذا كنُت غ�ي
 

َ قادر� ع� التوقيع باسِمه، لسبٍب ما:  ف غ�ي ف �كون الشخُص الُمَعنيِّ  حني
 

ُ قادر� ع�  •  ال�تابِة بها كأْن �كوَن قادرا� ع� فهم الع���ة ول�نه غ�ي
ُ قادر� ع� قراءِتها أو ال�تابِة بها  •  أو أْن �كوَن قادرا� ع� فهم الع���ة ول�نه غ�ي
َ قادر� ع� ال�تابِة بها • َ قادر� ع� فهم الع���ة وغ�ي  أو أْن �كوَن غ�ي

 
ي ما َ�َضُع هذا الشخُص ِمن عالمة بدَل التوقيع، كوضع� األحرِف األو� ِمن اس

ي هذە الحال، �ك�ف
َط إدراج�  �ف ب، أو حىت بصمِة إبهاِمه، �ش مه، أو إشارِة �ف

ي الوصا�ة الدائمة. ُتد� هذە الفقرة ’ 
�ٍة مناسبة �ف  . )marksman clauseفقرة الشخص غ�ي القادر ع� التوقيع‘ (فقرٍة تفس�ي

 
 االستمارُة عل�ه  

�
َ قادر� ع� فهم الع���ة ف�جب أن ُتت� ف غ�ي جٍم شف�ي� معتَمد لضمان أن �فهَم ما ُ�عِمُل ِمن أداة.  وعندما �كون الشخُص الُمَعنيِّ ِمن م�ت

ي الوصا�ة الدائمة تنص ع� أن االستمارَة قد ُتِلَ�ْت ع� الشخص وأنه فِهَمها (’فقرة الشخص الَمتلو عل�ه‘ و�جب إدراُج فقرٍة  
 ). readover clause�ف

 
) إلعداِد وصا�ٍة دائمة عندما �كون إدراُج ’يَ  ي� مح�ي

فقرة الشخص غ�ي القادر نَصح المحا�ي العام بطلِب مشورٍة قانون�ة (ِمن محاٍم أو ِمن مركز� إرشاٍد قانوئف
.  و تلالمَ ع� التوقيع‘ أو ’فقرة الشخص 

�
 عل�ه‘ واجبا

 
 

 َمن �مكنه أن �شهَد ع� الوصا�ِة الدائمة؟ 
 

 معت
�
. و�جب أن �كوَن أحُد الشاهدْين شخصا ف فُ ع� الوصا�ِة الدائمة بحضور شاهدْين مستقلني َع الُمَعنيِّ

ّ
ال�ا، �جب أن يوق ي غرب أس�ت

َمدا� للشهادة ع�  �ف
فة واإلقرارات الرسم�ة  الوثائق بموجب  

�
،  )Oaths, Affidavits and Statutory Declarations Act 2005(  2005قانون األْ�مان والشهادات الُمَحل

ي 
 كاملة بالشهود المعتَمدين �ف

ٌ
. هناك الئحة

�
ط�ا َ ُ ، أو موظَف حكومة وكومنولث، أو �ش

�
 طب�ا

�
َ ُصلح، أو ممارسا ي

ْ ‘دل�ل مكتب المحا�ي    كأْن �كوَن قا�ف ي
ئت ��ش

َ�ِصّح أن  العام إ� الوصا�ة الدائمة’ و‘رزمة معلومات الوصا�ة الدائمة’ ي    كلتيهما. 
الثائف �كوَن الشاهدان كالهما ِمن هذە الالئحة، ع� أن �كوَن الشاهُد 

 �قَل عمُرُە عن 
ّ

وَط القانون�ة و�ي أ�  ال�ش
�
 بد�ً�.  18مستوف�ا

�
 دائما

�
 أو وص�ا

�
 دائما

�
فَ وص�ا  �كوَن هو الشخَص المعنيَّ

ّ
 وأ�

�
 عاما

 
 

 هل َ�ِجُب أن أسجَل صَك الوصا�ِة الدائمة؟ 
 

 إ� �س 
َ
قةال حاجة  مصدَّ

ً
َ �سخة من صك    ج�ل صِك الوصا�ِة الدائمة ألنه مستنٌد خاص. ول�ْن، لضماِن تلب�ِة رغباِتك، يوِ�ي المحا�ي العام بأن تعِ�ي

�ِتك. 
�
ي الصحة اآلَخ��ن، وألفراِد أ ف ِمن مهنىي ِّ الدائِم عل�ك، ولطبيِبك العام والَمعنيني  الوصا�ة الدائمة للو�ي
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 لدى
َ
 قانون�ة؟   هل َ�ِجُب أن تكون

ٌ
ف أهل�ة  الُمَعنيِّ

 
ي حا

ي  �جب أن �كوَن الشخُص المانُح لسلطة الوصا�ِة الدائمة قادرا� ع� اتخاذ قراراٍت حك�مة وقَت ملِء استمارِة الوصا�ِة الدائمة. و�ف
ل كان ثمة شك �ف

ي هذا الشأن 
ب �ف

�
   -قدرة هذا الشخص ع� اتخاِذ قراراٍت حك�مة، فُ�طل

ً
ي� صحة آَخر �حمل مؤهً� م -كتابة

. رأُي طب�ب أو ِمهىف
�
 ناسبا

 
 

 الدائمة عند الحاجِة إ� ذلك؟ 
َ
ن�ي الوصا�ة

�
 ك�ف أ

 
َط أن تكوَن ما تزال تتمتع باألهل�ِة القانون�ة. و�ْن أردَت إنهاَء الوصا�ة، فع ي أي� وقٍت شئت، �ش

ل�ك إخطاُر الو�ي� الدائِم  �مكنك إلغاُء الوصا�ِة الدائمة �ف
ف بذلك ِمن أشخاص�    أن ُ�ع�دوا إل�ك  عل�ك وجميع� المعنيني

�
ي أن تطلَب من هؤالِء جم�عا

. و�نب�ف
�
، وُ�فَضل أن �كوَن هذا اإلخطاُر خط�ا ف فَ واعتبار�ني طب�عيني

ف الذين  أن تحتفظ�  ُ�سَتحَسن  ما أرسلَت إليهم ِمن ُ�َسخ� الوصا�ة. و  ف واالعتبار�ني لد�ك بنسخٍة من إخطار اإللغاء والئحٍة بأسماء جميع األشخاص الطب�عيني
  إليهم هذا اإلخطار. أرَسلَت 

 
 دائمة. وله مع ذلك أن �لتمَس من المحكمة اإلدار�ِة للوال�ة إصداَر قرار� 

ً
َ وصا�ة ي

 القانون�ة أن ُ�ل�ف
َ
ف فقَد األهل�ة   َتَدُخل. ول�س ِلُمَعنيِّ

 
 
 
 

 لم��ٍد من المعلومات اتصل بمكتب المحا�ي العام: 
 

Office of the Public Advocate 
PO Box 6293, EAST PERTH  WA  6892 

 455 858 1300 هاتف:  
 opa@justice.wa.gov.au إ�م�ل: 

نت:   www.publicadvocate.wa.gov.au إن�ت
 
 
 
 
 
 
 
 

ُ هاهنا التأن�ث مالحظة:  . ُ�ف�د التذك�ي
�
 وُ�ف�د الُمفرُد الجمَع أ�ضا

 
 
 
 
 

ر ما فيها من معلوماٍت ونصائح ِبن�ٍة  
َّ
ّ كخدمٍة عامة. وُ�وف ي صح�فة المعلوماِت هذە ع� أساس� تطو�ي

ر المعلوماُت المقَدمة �ف
َّ
وف

ُ
 القارُئ هو المسؤوَل عن تقدير  ت

َ
ُر فقط ع� أساس� أن �كون

َّ
وف

ُ
حسنة ول�نها ت

 هو المسؤوَل عن التثبِت من األمور المطروحة فيها وأ
َ
ال�ا ("الوال�ة") أو أُي وكالٍة أو أداٍة حكوم�ٍة تابعٍة  التوض�حات والت��حاتن �كون  وال�ة غرب أس�ت

َ
والمعلومات ذات الصلة الواردِة فيها كافة. ولن تكون

 أُي موظٍف أو وك�ٍل حكو�ي 
َ
 ولن �كون

ً
 عن إ  لها مسؤولة

�
ْن ناتجا

�
 أم لم َ��

َ
 ما كان سبُبه وسواٌء أ�ان

�
ر، أ�ا همال، َينشأ عن استخداِم أو االعتماد ع� أي� معلومٍة أو نص�حة مقَدمة  فيها مسؤوً� عن أي� عطٍل أو �ف

ي هذە األدلة اإلرشاد�ة. 
 �ف
 
                                                2019 
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	في غرب أستراليا، يجب أن يوقّعَ المُعَيِّنُ على الوصايةِ الدائمة بحضور شاهديْن مستقلين. ويجب أن يكونَ أحدُ الشاهديْن شخصاً معتمَداً للشهادة على الوثائق بموجب قانون الأيْمان والشهادات المُحَلَفة والإقرارات الرسمية 2005 (Oaths, Affidavits and Statutory D...
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	لا حاجةَ إلى تسجيل صكِ الوصايةِ الدائمة لأنه مستندٌ خاص. ولكنْ، لضمانِ تلبيةِ رغباتِك، يوصِي المحامي العام بأن تعطِيَ نسخةً مصدَّقة من صك الوصاية الدائمة للوصيِّ الدائمِ عليك، ولطبيبِك العام والمَعنيين مِن مهنيي الصحة الآخَرين، ولأفرادِ أُسرتِك.
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	يجب أن يكونَ الشخصُ المانحُ لسلطة الوصايةِ الدائمة قادراً على اتخاذ قراراتٍ حكيمة وقتَ ملءِ استمارةِ الوصايةِ الدائمة. وفي حال كان ثمة شك في قدرة هذا الشخص على اتخاذِ قراراتٍ حكيمة، فيُطلَب في هذا الشأن - كتابةً - رأيُ طبيب أو مِهنيٍ صحة آخَر يحمل مؤه...
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	يمكنك إلغاءُ الوصايةِ الدائمة في أيِ وقتٍ شئت، شرطَ أن تكونَ ما تزال تتمتع بالأهليةِ القانونية. وإنْ أردتَ إنهاءَ الوصاية، فعليك إخطارُ الوصيِ الدائمِ عليك وجميعِ المعنيين بذلك مِن أشخاصٍ طبيعيينَ واعتباريين، ويُفضَل أن يكونَ هذا الإخطارُ خطياً. وينبغ...
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	وليس لِمُعَيِّن فقدَ الأهليةَ القانونية أن يُلغيَ وصايةً دائمة. وله مع ذلك أن يلتمسَ من المحكمة الإداريةِ للولاية إصدارَ قرارِ تَدَخُل.
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