ARABIC

Capacity Toolkit Factsheet

ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﹼ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
Information for people whose decision-making is in question

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﹶﻣﻦ ﻳﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺪﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﻔﺴﻚ؟
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻋﺮﻑ ﺣﻘﻮﻗﻚ.

»ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ« ).(capacity
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﺗﺪﻋﻰ
ﹼ

ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﳝﻜﻨﻚ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻚ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺙ ﻓﻲ
ﺣﲔ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﹼ
ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ.

ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ،ﻛﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺜﻼﹰ ﲟﺎ ﺳﺘﺄﻛﻠﻪ
ﺃﻭ ﹶﻣﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻰ .ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﺒﺮﻯ ،ﺗﺨﺺ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻼﹰ ﺃﻭ
ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ.
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ
ﹼ
ﹼ
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ما هو تقييم األهل ّية؟

قبل أن يقرر شخص آخر عدم قدرتك على اتخاذ القرار بنفسك يجب عليه أن
يتحدث إليك هذا الشخص عن القرار الذي يجب
أهلية» .قد
يجري «تقييم
ّ
ّ
اتخاذه .وقد يخبرك بأسباب وجود ما يدعو للقلق بشأن قدرتك على اتخاذ
القرار بنفسك.
قد يقلق الشخص إن كانت القرارت التي تتخذها:
 lتعرضك أنت أو اآلخرين إلى خطر شديد أو

 lمختلفة بصورة كبيرة عن القرارات التي سبق لك اتخاذها في املاضي.
سيود الشخص أن يسأل ما إن كنت تعرف طبيعة القرار وسبب اتخاذك
ّ
خيارات معينة .وسوف يقرر ما إن كنت:

l
l
l

تستطيع اتخاذ قرارك بنفسك

تستطيع اتخاذ القرار مع بعض العون ،أو

ال تستطيع اتخاذ قرار في الوقت احلالي.

يقيم أهليتك:
قد يكون الشخص الذي ّ
مقدم رعاية
 lقريبا ً أو صديقا ً أو
ّ

الصحية
 lطبيبا ً أو عامالً آخر بالرعاية
ّ

 lموظفا ً حكوميا ً أو محاميا ً أو مدير مصرف أو
 lشخصا ً يوفر لك خدمات ما.

كيف جيب أن يتم تقييم األهل ّية؟

لألهلية ،يجب أن يفكر في بعض األمور
حني يجري شخص تقييما ً
ّ
األهلية
الهامة التي حتمي حقوقك .وتدعى هذه مبادىء تقييم
ّ
( ،)Capacity Assessment Principlesوهي مدرجة أدناه.

يقيمك أن يبدأ أي تقييم دائماً بافتراض أنك تتمتع
	على الشخص الذي
1
ّ
باألهلية التخاذ القرارات.
ّ
	يجب أن يفهم الشخص الذي يقيمك أنك حتى وإن لم تكن قادرا ً على
2
اتخاذ قرار بشأن أمر بعينه ،فقد تظل رغم هذا قادرا ً على اتخاذ
2
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قرارات أخرى .على سبيل املثال قد تكون
قادرا ً على اتخاذ قرار بشأن ما ستشتريه
من متجر البقالة ،ولكن ليس بشأن
شراء منزل.

يقيمك
	ال يجب أن يفترض الشخص الذي
3
ّ
األهلية بسبب مظهرك
تفتقد
أنك
أبدا
ً
ّ
الثقافية أو
معتقداتك
أو
سلوكك
أو
ّ
الدينية.
ّ

يقيمك في قدرتك على فهم القرارات وأال
	يجب أن ينظر الشخص الذي
4
ّ
ينفره.
وما
يعجبه
ما
شخص
فلكل
خطئه.
أو
القرار
بصواب
ا
رأي
ن
يكو
ً
ّ
ّ

فقد تعتقد أن قرارا ً ما صائب ولكن قد يقلق شخص آخر من أنه ليس
يعد أكل كعكة الشوكوالتة
بالقرار احلكيم .على سبيل املثال قد
ّ
تصرفا ً يفتقد احلكمة ولكنه ال يعني أنك ال تتمتع
كطعام الفطور
ّ
باألهلية التخاذ القرارات.
ّ

يقيمك خصوصيتك.
	يجب أن يحترم الشخص الذي
5
ّ

يقيمك أن يدعمك أو أن يحصل لك على الدعم
6
	يجب على الشخص الذي ّ
ملساعدتك في اتخاذ القرار أوال ً قبل أن يقرر أنك لست قادرا ً على
اتخاذه .أحيانا ً ما يكون كل ما حتتاجه هو بعض العون أو املساعدة

التخاذ القرار بنفسك .وسيعتمد الدعم الذي قد حتتاجه على سبب
صعوبة اتخاذ القرار عليك .قد حتتاج إلى:

 lأن يتم تفسير املعلومات إليك أو أن تكون مترجمة إلى لغة أخرى
مؤيد لدعمك في قول ما تريد
ّ l

 lأن يتم تقييمك في وقت معني أو في مكان هادىء أو في مكان
يشعرك بالراحة.

يقدم لك شخص الدعم فال يجب أن ميلي عليك ما تفعل أو أن يضغط
حني
ّ
عليك لكي تتخذ القرار الذي يريدك أن تتخذه.
تأكد من أن تطلب العون الذي حتتاجه ملساعدتك على اتخاذ القرار بنفسك.
ّ

3
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ماذا إن مت تقييمي كفاقد لألهل ّية؟

إن مت تقييمك كغير قادر على اتخاذ القرار

رغم تلقيك الدعم فقد حتتاج لشخص آخر
لكي يتخذ القرار بدالً منك .قد يكون ذلك
الشخص أحد أقربائك أو صديقا ً أو شخصا ً
آخر .ويدعى هذا «صانع القرار البديل» .ويجب
عما تريد ،ولكنه قد يضطر
عليه أن يسألك ّ
كذلك التخاذ قرار ال يعجبك.

ماذا ميكنين أن أفعل إن مل أكن راضياً؟

أهليتك إن:
املتخذة بشأن
يتوفر العون إن لم تكن راضيا ً عن القرارات ّ
ّ

األهلية بصورة
يقيمك يتبع مبادىء تقييم
ّ
  lلم يكن الشخص الذي ّ
صحيحة أو

   lكنت تشعر بأنك قادر على اتخاذ القرار بينما يعتقد شخص ما بعكس ذلك.

بالتحدث إلى ( Guardianship Tribunalهيئة
ميكنك احلصول على املساعدة
ّ
حتكيم الوصاية):
الهاتف(02) 9555 8500 :

االتصال اجملاني1800 463 928 :
الطابعة الهاتفية(02) 9552 8534 :
ّ
املوقع اإللكترونيwww.gt.nsw.gov.au :

ميكن توفير هذه املعلومات ببنيات بديلة مثل طريقة برايل أو شريط
صوتي أو مطبوعة بأحرف كبيرة أو كقرص حاسوبي .الرجاء االتصال
بـ  Diversity Servicesعلى الرقم ( (02) 8688 8460صوت)
أو ( (02) 8688 7733طابعة هاتفية –
للصم أو ملن يعانون من عجز في الكالم)
ّ
ّ
أو diversity_services@agd.nsw.gov.au
ستجد نسخة من أدوات
األهلية ( )Capacity Toolkitومن ورقة
ّ
املعلومات هذه على اإلنترنت على املوقع:

www.lawlink.nsw.gov.au/diversityservices
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