من إعداد

خطّط مسب ًقا لقراراتك القانونية والصحية والمالية
المستقبلية
مم تظن .ما هو إالّ ثالث خطوات سهلة:
األمر أسهل ّ
أعدّ وص ّية ( )Prepare a Will
ج ّهز وكالة ()Power of Attorney
عي ويص مستمر ()Enduring Guardian
ّ

Arabic

( Willالوصية) والوكالة والوصاية المستمرة هي جميعها وثائق قانونية
للتخطيط المسبق .وهي تساعد في قراراتك القانونية والصحية والمالية
المستقبلية.
ما هو سبب أهمية وثائق التخطيط المسبق؟
تغيت ظروف الحياة .إذ ميكن
عندما تقوم بإعداد وثائق للتخطيط املسبق ،فإنه ميكنك االطمئنان إىل أنك وأحباءك ستكونون موضع رعاية مناسبة إذا ّ
احرتام حقوقك ورغباتك إذا كانت موث ّقة بشكل صحيح.
يتعي عىل محكمة أو مجلس قضايئ تعيني شخص التخاذ قرارات بالنيابة عنك.
إذا مل تقم بإعداد وثائق للتخطيط املسبق للوقت الذي تصبح فيه الزمة ،فقد ّ
رصف بالنيابة عنك قد فاتت .من املؤكّد أن األفضل هو التخطيط املسبق.
بذلك ستكون فرصتك الختيار الشخص الذي تو ّد أن يت ّ

الخطوة 1
أعدّ وص ّية ()Prepare a Will
الوصيّة وثيقة قانونية تح ّدد من تريد أن يحصل عىل ممتلكاتك بعد وفاتك.
بإعداد وص ّية تكون قد ساعدتَ عىل ضامن توزيع ممتلكاتك طبقًا لرغباتك عندما
تتوىف .وحتى إذا كنت تظ ّن أنه ليس لديك الكثري من املمتلكات فإنه يوىص حتى
مع ذلك أن تع ّد وص ّية.
املستحسن استخدام ( Will Kitsرزم الوصايا الجاهزة) ألن الوص ّية
ليس من
َ
يجب أن تتق ّيد مبتطلبات قانونية صارمة .وأي شخص ليس لديه مؤهالت قانونية
يجازف بارتكاب خطأ أو خلق التباس .من الشائع استخدام صيغ غري واضحة يف
يتعي اتخاذ قرار
الوصايا املع ّدة من جانب أفراد ليسوا مؤهلني .يف هذه الحالة ّ
من جانب املحكمة العليا بشأن املسائل املتعلقة بصحة وصياغة الوصيّة وميكن
أن يؤدي ذلك إىل تكاليف كبرية وتأخريات طويلة.
هل لديك وصيّة اآلن؟ فكّر يف ما إذا كان األوان قد حان لتحديثها بحيث تعكس
ظروفك الحالية بصورة دقيقة .تشمل الحاالت التي قد تريد فيها أن تح ّدث
وصيّتك ما ييل:
✔ ✔الزواج
✔ ✔رشاء مسكن
✔ ✔االنفصال أو الطالق
✔ ✔والدة أطفال أو أحفاد يف العائلة
✔ ✔التقاعد
✔ ✔وفاة أحد املستفيدين أو وفاة املنفّذ املس ّمى يف الوص ّية

الوص ّية وثيقة قانونية تحدّ د من تريد أن يحصل
على ممتلكاتك بعد وفاتك
من هو المنفّذ؟
يتوىل منفّذ الوصيّة تنفيذ رغبات الشخص بعد وفاته .ودور املنفّذ هو إدارة الرتِكة
ضمن رشوط الوصيّة ،وإدارة املهام اإلدارية ،وحامية ممتلكات الرتِكة .ويجب عىل
حل
املنفّذ التق ّيد بقوانني ولوائح مختلفة تحكم إدارة ترِكة املتوىف .وقد يحتاج إىل ّ
الخالفات التي تنشأ بني املستفيدين يف تنفيذه لرغباتك.
إن دور املنفّذ ميكن أن ينطوي عىل متطلبات عديدة ويجب أن يضطلع
به شخص ميكن أن تثق به  -أو قد تفكّر بتعيني محامٍ أو محاسب أو
( NSW Trustee & Guardianاملؤمتن والويص يف نيو ساوث ويلز) إذا كنت ال
تريد إرهاق عائلتك أو أصدقائك يف وقت حزنهم.

من يحتاج إلى التخطيط المسبق؟
أي شخص فوق سن  18ويتمتع بقدرة عقلية يجب أن يفكّر بالتخطيط املسبق .تعني القدرة العقلية قدرة الشخص عىل فهم وتقدير مغزى القرارات
التي يقوم باتخاذها .إذا مل يكن الشخص قاد ًرا عقل ًيا فإن القرارات التي يقوم باتخاذها قد ال يُعرتف بها قانونًا.
أي من هذه الوثائق أو كلّها ،أخربه عن املوقع اإللكرتوين planningaheadtools.com.
إذا كان هناك من أحبائك من تعتقد أن عليه التفكري بإعداد ٍ
 .auإنه طريقة جيدة لبدء الحديث.

أين يمكنني البدء بعملية التخطيط المسبق؟
يجب إعداد وثائق التخطيط املسبق عن طريق صاحب مهنة قانونية مثل املحامي أو املؤمتن والويص يف نيو ساوث ويلز.

الخطوة 2
أعدّ وكالة ()Make a Power of Attorney
شخصا أو مؤسسة ائتامن حسب اختيارك إلدارة
تعي فيها ً
الوكالة وثيقة قانونية ّ
شؤونك املالية والقانونية خالل حياتك .يُطلق عىل ذلك الشخص أو تلك املؤسسة
اسم وكيل .ال ميكن للوكيل أن يتخّذ قرارات بشأن أسلوب حياتك أو معالجتك
الطبية أو رفاهيتك االجتامعية .ينتهي مفعول الوكالة بوفاتك.
متى يستطيع الوكيل إدارة شؤوني؟
قد تختار أن تع ّد وكالة ألنك تريد السفر إىل الخارج وتريد إعطاء وكيلك القدرة
عىل الوصول إىل حساباتك املرصفية لدفع فواتريك أو إدارة شؤونك املالية خالل
سفرك .ويف حاالت أخرى ،من املفيد أن يكون لديك وكالة يف حال أصبحت
مريضً ا ومل تعد قاد ًرا عىل إدارة شؤونك املالية .وهذا ال يعني أنك ستخرس
تحكّمك بشؤونك املالية ،بل ما يعنيه هو أنك تعطي وكيلك ترصي ًحا رسم ًيا طبقًا
لتعليامتك .وميكن توقيف (إلغاء) وكالتك يف أي وقت برشط أن تكون قاد ًرا عقل ًيا
عىل القيام بذلك.

شخصا أو مؤسسة ائتمان حسب
الوكالة وثيقة قانونية تع ّين فيها ً
اختيارك إلدارة شؤونك المالية والقانونية خالل حياتك
ما هو الفرق بين الوكالة العادية و Enduring Power of Attorney
(الوكالة المستمرة)؟
تفقد الوكالة العادية مفعولها إذا خرس الشخص قدرته العقلية .أما الوكالة
املستمرة فيستمر مفعولها إىل ما بعد خسارتك القدرة العقلية عىل إدارة شؤونك.
تحس ًبا
ميكنك أن تع ّد أيًا منهام ،لكن يجب أن تفكّر بإعداد وكالة مستمرة ّ
لخسارتك القدرة العقلية أو مع تق ّدمك يف العمر .متى خرست قدرتك العقلية
تكون قد خرست فرصة تعيني شخص تختاره .إذا مل تعد قاد ًرا عىل إدارة شؤونك
املالية ومل يكن لديك وكالة مستمرة فقد يحتاج األمر إىل تقديم طلب إىل محكمة
أو مجلس قضايئ لتعيني مدير مايل لشؤونك.

الخطوة 3
ع ّين وص ًيا مستم ًرا ()Appoint an Enduring Guardian
ميكن للويص املستمر أن يتخذ قرارات تتعلق بصحتك أو رفاهيتك االجتامعية
إذا خرست القدرة العقلية عىل اتخاذ قراراتك بنفسك يف وقت ما مستقبالً .من
املهم أن يكون لديك ويص مستمر ووكالة مستمرة  ،م ًعا .ال يستطيع وكيلك
اتخاذ قرارات بشأن املكان الذي يجب أن تعيش فيه أو املعالجة التي يجب
أن تتلقاها أو الخدمات التي يجب أن تحصل عليها .لكن الويص املستمر الذي
تع ّينه يستطيع ذلك .ال يرسي مفعول تعيني وص ّيك املستمر إالّ إذا خرست
قدرتك العقلية عىل اتخاذ قراراتك املتعلقة بصحتك ورفاهيتك االجتامعية.
يتخذ الويص املستمر قرارات بشأن ما ييل:
✔ ✔ السكن
✔ ✔ الرعاية الصحية
✔ ✔ املوافقة الطبية/املوافقة عىل معالجة األسنان
✔ ✔ الخدمات ،مثل الوجبات عىل العجالت
تعي كويص مستمر لك ،يجب أن تأخذ باعتبارك من هو أفضل
عند تقرير من ّ
شخص من حيث فهمه لقيمك ورغباتك ،ومن لديه املهارات الالزمة التخاذ
قرارات صائبة بالنيابة عنك.

يمكن للوصي المستمر أن يتخذ قرارات تتعلق بصحتك
ورفاهيتك االجتماعية إذا خسرت القدرة العقلية على اتخاذ
قراراتك بنفسك في ٍ
وقت ما مستقبالً
قد تو ّد أيضً ا التفكير بموضوع Advance Care Planning
(تخطيط الرعاية المسبق)
تخطيط الرعاية املسبق هو عملية تساعدك عىل التخطيط لرعايتك الصحية يف
املستقبل .تتض ّمن هذه العملية التفكري بقيمك ومعتقداتك ورغباتك من حيث
الرعاية الطبية والصحية التي تو ّد أن تتلقّاها إذا كنت ال تستطيع اتخاذ قراراتك
بنفسك .يتمثّل جزء هام من عملية التخطيط يف مناقشة رغباتك مع األشخاص
القريبني منك باإلضافة إىل طبيبك.
ما هو توجيه الرعاية المسبق؟
كجزء من عملية تخطيط الرعاية املسبق قد تق ّرر كتابة Advance Care
( Directiveتوجيه رعاية مسبق) .يس ّجل توجيه الرعاية املسبق رغباتك
املحددة بشأن املعالجة التي تو ّد أن تتلقّاها يف حال تع ّرضك ملرض أو إصابة
بشكل يهدد حياتك ،وأية معالجة ترفضها .وتوجيهات الرعاية املسبقة هي من
األشياء التي تكتبها بنفسك بالتشاور مع طبيبك وعائلتك .إذا ت ّم إعدادها بصورة
صحيحة تكون ملزِمة قانونًا.

قائمة تأكّد للتخطيط المسبق
سوف تساعدك قامئة التأكّد هذه عىل التفكري باألمور التي يجب أن تأخذها باعتبارك عند التخطيط مسبقًا وما الذي قد تحتاج إىل إحضاره إىل املوعد إلعداد
الوثائق.
وص ّيتك
£ £تفاصيل ممتلكاتك ،مثل العقارات والحسابات املرصفية والسوبر واالستثامرات
£ £املستفيدون  -من الذي سيحصل عىل ممتلكاتك؟ ِ
أعط أسامءهم وعناوينهم
£ £الهبات املح ّددة التي ترغب يف إعطائها ،مثالً هل تريد ترك أشياء شخصية أو مبالغ مالية ألشخاص مح ّددين أو مؤسسات مح ّددة؟ ميكنك
التفكري برتك هبة لجمعية خريية أو ملؤسسة توفر الرعاية املستمرة لحيوانك األليف.
£ £اسم (أو أسامء) من تريد تعيينهم بصفة ويص عىل أطفالك
سيتول تنفيذ الرغبات املذكورة يف وصيتك
ّ
£ £املنفّذ  -اسم املؤسسة التي ستتوىل أو الفرد الذي
£ £تفاصيل ترتيبات جنازتك
£ £أحرض إىل موعدك ما يثبت هويتك
( Powers of Attorneyالوكاالت)
£ £الوكيل  -اسم الشخص أو مؤسسة االئتامن الذي تريده أو التي تريدها اتخاذ قرارات بشأن عقاراتك وأموالك بالنيابة عنك .ويجب أن يكون
ذلك الشخص أو املؤسسة موضع ثقتك وأن يفهم أو تفهم رغباتك ،وأن يكون لديه أو لديها املهارات الالزمة إلدارة الشؤون املالية ،وأن ال يكون
رصف مبا يخدم مصالحك العليا.
رصف أو تت ّ
هناك تضارب يف املصالح ،وأن يت ّ
£ £ق ّرر ما إذا كنت تريد الوكيل أن يكون قاد ًرا عىل اتخاذ قرارات إذا خرست قدرتك العقلية ،مثالً هل تريد أن تع ّد وكالة مستمرة؟
£ £خذ ترتيبات ليك توقّع وكالتك أمام شاهد مؤهل لهذا األمر واطلب من وكيلك أن يقبل التعيني
£ £أحرض رقم ملفك الرضيبي ووثائق تثبت هويتك إىل املوعد ( 100نقطة)
( Enduring Guardianshipالوصاية المستمرة)
أشخاصا) تريد أن يتخذ (أو يتخذوا) قرارات بشأن صحتك ورفاهيتك االجتامعية بالنيابة عنك
شخصا (أو
ً
£ £اخرت ً
£ £ق ّرر ميادين اتخاذ القرارات التي تريد أن يكون لوصيّك سلطة عليها
£ £فكّر بأية توجيهات خاصة تو ّد أن تعطيها لوص ّيك
£ £خذ ترتيبات ليك تقوم أنت ومن تنوي أن يكون وص ّيك بالتوقيع عىل استامرة تعيني الويص املستمر أمام شاهد مؤهل لهذا األمر
£ £أحرض وثائق هويّة إىل موعدك
( Advance Care Planning and Directivesتخطيط الرعاية المسبق وتوجيهات الرعاية المسبقة)
£ £ناقش رغباتك بشأن رعايتك الصحية والطبية املستقبلية مع عائلتك وطبيبك
£ £اطلب من طبيبك أن يوث ّق خطة رعايتك املسبقة يف سجالتك الطبية
£ £اكتب أية توجيهات محددة للرعاية الصحية قد تكون لديك يف ما يتعلق مبعالجتك
حفظ وثائقك الخاصة بالتخطيط المسبق
£ £ق ّرر يف أي مكان أمني ستحفظ كل وثائقك الخاصة بالتخطيط املسبق

للبدء في عملية وثائقك الخاصة بالتخطيط المسبق اتصل بـ:
NSW Trustee & Guardian

1300 364 103
tag.nsw.gov.au

محام
 The Law Society of New South Walesللعثور عىل ٍ

( 02 9926 0300سيدين) أو ( 1800 422 713خارج سيدين)
lawsociety.com.au

للمزيد من املعلومات عن وثائق التخطيط املسبق تفقّد املوقع planningaheadtools.com.au
أو facebook.com/planningaheadtools

أين يجب أن أحفظ وثائقي الخاصة بالتخطيط المسبق؟
من املستحسن أن يكون هناك مكان أمني تحفظ فيه وثائقك الخاصة بالتخطيط املسبق .يحفظ الكثري من األسرتاليني وصاياهم يف خزانة أو درج ملفات يف البيت حيث
تكون هناك إمكانية أن تتع ّرض للفقدان أو التلف أو الرسقة .توفر ( NSW Trustee & Guardian Will Safeخزنة الوصايا لدى املؤمتن والويص يف نيو ساوث ويلز)
مخزنًا آم ًنا لوثائقك املتعلقة بالتخطيط املسبق.

للبدء في عملية وثائقك الخاصة بالتخطيط المسبق اتصل بـ:
NSW Trustee & Guardian

1300 364 103
tag.nsw.gov.au

محام
 The Law Society of New South Wales to find a solicitorللعثور عىل ٍ

( 02 9926 0300سيدين) أو
( 1800 422 713خارج سيدين)
lawsociety.com.au

للمزيد من املعلومات عن وثائق التخطيط املسبق تفقّد املوقع planningaheadtools.com.au
أو facebook.com/planningaheadtools
إذا احتجت ملرتجم شفهي ،يُرجى االتصال بخدمة الرتجمة الخطية والشفهية ( )TIS Nationalعىل الرقم  131 450واطلب منهم االتصال بـخط معلومات
( Planning Ahead Toolsأدوات التخطيط املسبق) عىل الرقم .1300 887 529

مخزن آمن لوصيتك ووكالتك
وتعيني وص ّيك املستمر

اتصل بـ  NSW Trustee & Guardianاليوم لتحديد موعد:
 1300 364 103أو www.tag.nsw.gov.au

عىل الرسم العادي
ألصحاب بطاقات كبار السن يف
نيو ساوث ويلز
*عند إيداعم
الوثائق الـ 3كلّها
17/03 V5 2017 NSW Trustee & Guardian

مخزن وثائق
آمن ومقاوم للحريق

يتم إنتاج وخزن
نسخ رقمية

 40%حسم*

