
 
 

 

 

 

 

 مخصصات العناية لمن هم تحت الرعاية )الموصى بهم(

 توجيهات لألوصياء

 

 

 

 

 

 

 

 

  2004نيسان ,

 

 

 



 2 

 الفهرس

             مخصصات العناية

 3  هو تحت الوصاية في بيت المسنين /مستشفى / ملجأ منالممتلكات لعلى األمور الخاصة و وصي على 

 10   /مستشفى / ملجأ المسنين في بيت ةلمن هو تحت الوصايوصي على األمور الخاصة 

 15   هو تحت الوصاية في بيت المسنين /مستشفى / ملجأ لمنوصي على الممتلكات 

 21  من هو تحت  الوصاية داخل مجموعة لالخاصة  وعلى الممتلكات  األموروصي على 

 28    الخاصة لمن هو تحت الوصاية داخل مجموعة  األموروصي على 

 34     من هو  تحت الوصاية  داخل مجموعة لكات وصي على ممتل

 39       تعليماتورقة  –كيفية تادية الوظيفة –مرفق 
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 بالموصى بهمخصصات العناية 

 مستشفى /ين  تحت الوصاية  في بيت المسنينلى الممتلكات  للذوصي على األمور الخاصة وع

 ام ع ملجأ/

مصلحة شخص الغير قادر على كمة من اجل االهتمام الحتياجات و ته المحالذي عين، مؤسسةالوصي هو شخص أو 

 الموصى به(–االهتمام بأموره كليًا أو جزئيًا )في ما يلي 

، وان يعمل على تأدية واجبه بإخالص وأمانه مع األخذ ور التي حولتها  المحكمة إلشرافهالوصي أن يهتم باألمعلى 

 . فقط الموصى بهبعين االعتبار مصلحة 

إن كان بمقدوره أن يفهم األمر  بالوصاية،ي كل أمر يتعلق ف أن يتشاور معهو  الموصى بهأن يسمع رأي  على الوصي

 . رأيهومن الممكن سماع 

ورقة توجيهات التي فيها مبادئ لتوجيه الوصي في ما يتعلق بكيفية تأدية  ،المخصصات زء ال يتجزأ من هذهكج، مرفق

 . صصات العناية هذه وبحسب كل القوانين واجباته وصالحياته بحسب مخ

 

  واجبات وصالحيات

لذي يعيش في الموصى به ا بممتلكاتالخاصة و  صالحيات  الوصي الذي عينته المحكمة لالهتمام باألمورو واجبات 

 من أكثر أوحددت المحكمة واحد  إذا إال، مؤسسات( يكونوا كالتالي –)في ما يلي  / ملجأ مستشفىبيت المسنين / 

 .  أخرىمعينه  أمورقررت المحكمة انه على الوصي تنفيذ  أو، الصالحياتهذه الواجبات و 

قانون  –)في ما يلي  1962، الوصايةالقانونيه و  االهليةيمات قانون لتعل خاضعةالصالحيات تكون هذه الواجبات و 

 ( ولتعليمات كل القوانين:االهلية

 

 

 

 :فعاليات يجب تنفيذها بعد التعيين مباشرة

 بعد تلقي تعيين الوصاية مباشره_
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رادته فييجب القيام بفحص الحتياجات الموصى به  . 1 االجتماعية، من خالل ، النفسية،الجسمانيةجميع النواحي  وا 

  ألخرىيحضر الوصي من فترة  أيضاو  ،بهم   لالهتمامالحاجة و فحص ممتلكاته  وأيضا ،نواقصهالوقوف على قدراته و 

 . غير بهمتكل و  أعالهفحص لكل االحتياجات  ، يته خالل  كل فترة وصا،

وصي الذي هو من خارج العائلة يجب أن يقوم باالتصال بأقرباء الموصى به من اجل تحديد الدعم المتواصل الذي 

 ;يمكن أن يعطوه للموصى به ومدى قدرتهم على التدخل في االهتمام به 

أي جسم أو العامة و تجاه السلطات  وحقوقه مدخوالتهوصى به و للم التابعة تحضير فعاليات  لتحديد ممتلكات . 2

 –في حال أنه كان للموصى به وصي سابق  . أيضا  التحديد ما إذا كان للموصى به حساب /ات بنكشخص و 

 . التوجيه للوصي العام من اجل تلقي تقرير األخير بما يتعلق بممتلكات الموصى به

 ;م تقديمه للوصي العاتحضير تفصيل و  . 3

 توفير احتياجات الموصى به 

 

فحص الحاجة بمواصلة وجودة في مؤسسه مقابل  ،الموجود في وقت التعيين بمؤسسة  لموصى به بالنسبة . 4

 إذا كان األمر ، االهتمام بنقله  للسكن في مجتمعمحمي و ما إلى ذلك ( و  لسكن في مجتمع )نزل/سكن  اإلمكانية

 . صالحة في

لك حاجة في بقاء الموصى به في مؤسسة _فحص مالئمة المؤسسة الحتياجات الموصى به إذا تبين أن هنا . 5

 . مالئمة إذا استدعى األمرنقله إلى مؤسسة و  ، قدرته الماديةو 

التصديق  على نقل الموصى به من اجل  المخولةالتوجه للسلطات على الوصي  ،بحسب الحاجةبهذا الخصوص و 

لجنة و المتضررين نفسيًا داخل مجتمع  التأهيلحسب قانون  التأهيللجنة ، مل والرفاةوزارة الع،لمؤسسة )وزارة الصحة

من اجل إيجاد  مكان مناسب قدر المستطاع  أمامهم تمثيله وأيضاة)عالج المتخلفين( فحص حسب قانون الخدم

 الحتياجات الموصى به

هي  مصلحة الموصى به أنوصي ال رأيالذي في وقت تعيين الموصي لم يكن في مؤسسة وعلى  موصى به . 6

مؤسسة  إلىفي تحويله  االهتمام –يعيش في مؤسسة  أن مصلحتهالمحكمة قررت بان  أن أو، ن يعيش في مؤسسةبأ

 .  الماديةقدراته و  الحتياجاته مالئمة
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ستحقاقات فحص ظروف السكن للموصى به في مؤسسة وفحص ا يجبالموصي به في مؤسسة  إقامةفي مرحلة  . 7

الوصي االتفاق من اجل ذلك يفحص . لهالخدمات التي يتوجب على المؤسسة توفيرها ى به من المؤسسة و الموص

 أوبان المؤسسة بالفعل توفر للموصى به الذي يستحقه حسب كل قانون  يتأكدالمؤسسة و به و الذي بين الموصى 

 . اتفاق

ممثلي ، ,ممرضات,عاملين اجتماعيينأطباءثل:الموصى به )م إقامةوجود صلة متواصلة مع المعالجين في مكان  . 8

عالج الذي يعطى له بحسب الحاجة الوقوف على وضع الموصى به حاجاته و ذلك( من اجل ال إلىالمؤسسة وما 

 . التوجه لهذه الجهات من اجل تحسين العالج و 

 حلوياتبما في ذلك :مالبس,،  يد المؤسسة علىالتي ال تعطى له للموصى به و  اليوميةاالهتمام بتوفير الحاجات  . 9

الشراء بحسب وضع الموصى به المالي و قدرته على مصروف للموصى به و  إعطاءفي  االهتمام ،صحف ،,ترفيه

 أوالتي على المؤسسة توفيرها بحسب القانون  أمورالموصى به على  أمواللكن على الوصي باال ينفق من و  . بنفسه 

 .  3وص في البند يعمل بحسب المنص أنيجب  إنمااالتفاق 

 

 الموصى به : أموالمن  أخرجتميزانية ودفعات التي 

غير  بحسب احتياجات الموصى به  أخرجتالتي للموصى به و والخاصة  العامةتحديد الميزانية للمصاريف  .10

 ; 5لمؤسسة  بحسب قانون من ا الذي يعطى  للموصى به 

 ;ي سيتلقاه الموصى به ذر المصروف التحديد قد .11

خدمات التي  أومن اجل شراء منتجات  للمؤسسة، أموالللمؤسسة وتحويل  اإلقامةبتحويل رسوم  االهتمام .12

 . تكون مقابل وصوالت من المؤسسة أعاله كالمذكورة أموالتحويل  . مسبقاً  عليها الوصييصادق 

 أو الخدمةالتي تعطى  للجهة ، أوبهلحاجات الموصى به للموصى  المطلوبة األموالاالهتمام بتوصيل  .13

 . حسب الظروفنتج الم

 زيارات و اجتماعيات 

 المحكمةحسب قرار  أو األقلعلى  أسبوعيينمره كل  وتيرةالموصى به في ومرتبه عند زيارة شخصيه  .14

، مرتبه معه عالقةعمل يعبر و  أنعلى قدر ما يستطيع  ،الموصى به باحتياجاتو  ،االهتمام بسالمته.
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 – أسبوعمره كل  األقليزوره بشكل دائم على  أخرشخص  أو باءاألقر من لموصى به الذي يوجد  بالنسبة

زيارات هذا القريب  أنالوصي بالتأكد من يقوم  أنفي الشهر على  همر  األقليزوره على  أنعلى الوصي 

 . بالفعل تتم األخرالشخص  أو

ى به يشترك الموص أناالهتمام في وصى به لرحالت في الهواء الطلق و يخرج الم أناالهتمام في  .15

توفر  أنواالهتمام في وحرفية وكل حسب وضعه،  تأهيليهفعاليات اجتماعية   ,ثقافيةيات رياضية, بفعال

 . اتفاق أوللموصى به هذه المتطلبات التي يستحقها بحسب أي قانون  المؤسسة

 طبية أمور

قانون  حسب موافقةتتطلب  ، التيعالج أوأي فحص  طبي أوعالج  بان ينفذرفض  أوموافقة  إعطاء .16

 . 1996المريض, حقوق 

عندما يعارض . رأيهيسمع  أنيجب التشديد على  – رأيهعندما نتحدث عن موصى به الذي يستطيع التعبير عن 

 باألمرعلى الوصي بان يتوجه  ،إقناعهالوصي بخصوص عالج الطبي و الوصي ال يستطيع  رأيالموصى به 

مل حسب قانون حقوق المريض التي تع للجنة،الظرفبحسب  أو، للمحكمة ومطالبتها بان تعطي تعليمات

،1996 . 

االهتمام البديلة  التي يحتاجها و و النفسية  ،األسنانطب  ،الطبيةاالهتمام بان يتلقى الموصى به العالجات  .17

 . حضر فحوصات و تشخيصات في سبيل قبولهميالن 

قي معلومات منهم بما تل به، أوى الموصى به بان تعاين المستندات الخاصة بالموص موافقة، باسمإعطاء  .18

 . في ذلك معانيه وتلقي معلومات من ملفه الطبي ومع المحافظة قدر المستطاع على خصوصيته

 الممتلكات أمور

عند وصى به عند السلطات الجماهيرية و على تحصيل جميع الحقوق المالية للم االهتمام والمساعدة .19

 عات تأمين وما إلى ذلك(األجسام الخاصة)مخصصات, تقاعد, تخفيضات, دف

 . إدارة حساب البنك الخاص بالموصى به .20

الوصاية )طرق الستثمار أموال الموصى به (, ه حسب أنظمة األهلية القانونية و استثمار أموال الموصى ب .21

 . وتعليمات المحكمة 2000
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د ترتيبات دفع حدياالهتمام في ترتيب المستحقات التي يجب على الموصى به دفعها بما في ذلك بطريقة ت .22

عالن االهتمام في ملفات دائرة اإلجراأمام المستحق و   . اإلفالس إذا قدمت ضد الموصى به ء وا 

التوجه للمحكمة من اجل اخذ اء وبيع وتأجير أمالك لموصى به و إدارة أمالك الموصى به بما في ذلك شر  .23

 ; لقانون األهلية 48-47موافقة عندما يحتاج األمر حسب تعليمات البنود 

يتوجب على  جهةإدارة حسابات الموصى به و تحضير كشوفات ماليه  وتقديمها للوصي العام ولكل  .24

 ; الخ(. . . الوصي أو الموصى به أن يقدم له كشوفات حسب القانون )مثل :كشوفات ضريبة الدخل 

طلب حسب  – أطوللمده  أوسنوات  7الحفاظ على الحسابات وكل توثيق لممتلكات الموصى به لمدة  .25

 . الوصي العام

 أمور مختلفة

التوجه للمحكمة من اجل اخذ تعليمات عندما يتوجب األمر بحسب القانون تمثيل الموصى به في خطوات  .26

قانونيه مختلفة المقدمة بأمر يتعلق بالموصى به نفسه أو ممتلكاته في خطوات أمام دوائر ولجان مختلفة 

.  ى النفسيين ولجنة دعاوي حسب قانون التامين الوطني )لجنة لألمور العقلية حسب قانون عالج المرض

 الخ(. .

جراءات أمام السلطات ولجنان كالمذكورة أعاله و المبا .27 المطلوبة من اجل درة بالقيام بإجراءات قانونيه وا 

االهتمام في التمثيل القانوني في هذه اإلجراءات إذا  ،الحفاظ على أمالك الموصى به أو على مصالحه 

 . ألمر وفحص اإلمكانية في تمثيله بواسطة وحدة المساعدة القانونيهاستلزم ا

الخ(و إذا استلزم األمر من اجل الحفاظ على أمالك . . . استئجار خدمات مهنيه)محام ,مخمن,محاسب .28

دارة  أموره على أن ال تكون هذه الخدمات المهنيه هي نفس الخدمات التي عينت المحكمة ، الموصى به  وا 

 . جل القيام بها بنفسهالوصي من ا

على ، المحلية التي في نطاق سلطتها موجوده المؤسسة  السلطةإعالم دائرة الخدمات االجتماعية  في  .29

تغيير بأمر الوصاية التي أعطى  الذي يتطلب ،إذا كان ايجابيًا أو سلبياً ، تغيير بوضع الموصى به

  . مؤقتال األمرمدة صالحية  نفاذ  اإلعالن كالمذكور أعاله قبلو 

 . لقانون األهلية 60التوجه للمحكمة في حال أن الوصي يريد االستقالة من منصبه وبحسب تعليمات البند  .30
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في حال موت الموصى به يعمل الوصي بحسب مرسوم اإلدارة الذي قرره الوصي العام بموضوع موت  .31

 . الموصى به و الذي يمكن أخذه من مكتب الوصي العام

 

 واجبات أخرى 

توفر للموصى به  ،ي تسمح بذلكعندما نتكلم عن موصًا به صاحب قدره اقتصاديه الت، للمذكور أعاله فةباإلضا

بعين االعتبار قدراته  األخذمع ، االقتصاديةكل ذلك بحسب قدرته ت ومنتجات أخرى لتحسين رفاهيته و خدما

من اجل ذلك . الموصى به سيكون في صالح األمرونواقصه وعندما يتوقع الوصي بان  النفسية ،الجسمانية

ذا كانت هنالك حاجة  مع الجهات  –يتشاور الوصي أيضًا مع مندوبي المؤسسة التي يقيم فيها الموصى به وا 

 . المتخصصة الداخلة لي عملية االهتمام بالموصى به

من اجل موصى به صاحب وضع اقتصادي يسمح ة التي على الموصي أن يهتم بها و من بين الخدمات اإلضافي

 بلك ويمكن ذكر الخدمات التاليه:

 .  الختجميليه و ، تلقي عالجات بديله .1

 . أعلى عن الموصى به بوتيرةدعوه مرافق لزيارات  .2

راجه لرحالت أو إخ، اكبر من المذكور أعاله إخراج الموصى به لرحالت خارج المؤسسة بتوتيره .3

 . خارجهاوزيارات في البالد و 

 -مثل، اليوميةلحياته  المطلوبةابعد من المنتجات ، اهيته شراء منتجات للموصى به ولتحسين رف .4

 . حاسوب والخ، فيديو ، تلفزيون خاص، مكّيف

للمذكور بالبند  باإلضافة، فية والخ بحسب احتياجاته وقدراتهعروض ثقاالمشاركة بفعاليات داخل ُأطر و  .5

 . للفصل السابق 12

 . إعطاء مصروف إضافي .6

 

 تعليمات خاصة:
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كور أعاله على الموصى أن يهتم لمذل باإلضافة

______________________________________ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 المذكورة أعاله ما عدا ــــــــــــــــــــــــــــــ األمورالوصي يهتم لكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صندوق العناية بالموصى به

 ألمور الموصى به في دار المسنين/مستشفى/نزل وصي 

 عام

 الوصي هو شخص أو مؤسسة المعينه على يد المحكمة لالهتمام الحتياجات ورفاهية شخص الذي ال

 . موصى به(-يستطيع أن يهتم بنفسه بأموره جميعها أو جزء منها )في ما يلي

أمانه ن يعمل على تأدية واجبه بإخالص و على الوصي أن يعتم باألمور التي حولتها المحكمة الهتمامه، وا

 . من خالل أن يضع نصب عينيه صالح الموصى به فقط

كان  إذا ،بالوصايةعه بكل أمر الذي يتعلق على الوصي أن يسمع رأي الموصى به وأن يتشاور م

 . باستطاعته فهم األمر ويمكن سماع رأيه

على األمور الخاصة أن يتشاور معه في إذا كان للموصى به وصي إضافي لممتلكاته يجب على الموصى 

 . األمور التي لها انعكاسات على ممتلكات الموصى به

رقة تعليم وفيها مبادئ لتوجيه رأي الوصي لكيفية أداء واجبه مرفق،كجزء ال يتجزأ من صندوق العناية هذه و 

  . وصالحياته بحسب هذا الصندوق وبحسب أي قانون

 واجبات وصالحيات

صالحيات  الوصي الذي عينته المحكمة من اجل العناية باألمور الخاصة لنزيل في دار المسنين / و واجبات 

ال إذا حددت المحكمة واحد أو مؤسسات( يكونوا كالم–مستشفى / نزل)في ما يلي  ن هذه الواجبات أكثر مفصل أدناه وا 

 . ، أو قررت المحكمة انه على الوصي أن ينفذ أعمال إضافية معينه والصالحيات

)في 1962-عليه في قانون األهلية القانونيه والوصايةللمنصوص  خاضعةالصالحيات هذه تكون الواجبات و 

 . ت أي قانونقانون األهلية(و لتعليما–ما يلي 

 

 

 –بعد تلقي التعين للوصاية مباشره  .1
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ولطلباته في كل أموره الجسمانية، النفسية، االجتماعية،مع الوقوف  يجب  عمل فحص  الحتياجات الموصى به

خالل كل فترة الوصاية  ،الوصي أن يعمل فحص من فترة ألخرىوأيضا على ، محدودياتهعلى قدراته و 

 . تغيير بهملالحتياجات المذكورة وأي و 

إذا كان الوصي من غير أبناء العائلة يجب أن يتصل مع أفراد العائلة أقرباء الموصى به لمعرفة مدى الدعم 

 . مدى تدخلهم بالعناية بهل المستعدين إلعطائه للموصى به و المتواص

 داخليجب فحص  الحاجة في بقاءه  –في ما يتعلق بموصًا به الموجود في مؤسسة وقت معيين  .2

االهتمام لنقله للعيش بمجتمع إذا كان األمر في حمي والخ ( و سسة مقابل أمكانية العيش بمجتمع )نزل،سكن ممؤ 

 . صالحه

ة المؤسسة مالئم مدى فحصيجب إذا تبين أن هنالك حاجة في بقاء الموصى به في مؤسسة  .3

 . مراأل لزمإذا است مناسبةنقله إلى مؤسسة و  ليةلقدرته الماالحتياجات الموصى به و 

ذا استلزم األمر على نقل الموصى به  يتوجه للسلطات المخولة للتصديق  ، على الوصي أنبهذا الخصوص وا 

لجنة المعاقين النفسيين في مجتمع و  لجنة التأهيل حسب قانون التأهيل، الرفاهوزارة العمل و ، سسة )وزارة الصحةلمؤ 

مكان مناسب قدر  الخ( تمثيله أمامهم من اجل إيجاد و التشخيص حسب قانون التمريض)العناية بالمعاقين عقلياً 

  . المستطاع الحتياجات الموصى به

إذا كان للموصى به وصي إضافي لممتلكاته يجب أن يؤخذ القرار بالنسبة للمؤسسة التي سيسكن فيها الموصى به 

 . باالشتراك معه

رأي الوصي أن مصلحة الموصى  بالنسبة للموصى به الذي  لم يكن في مؤسسة في وقت تعيين وصي وبحسب .4

قدراته و  االهتمام بنقله لمؤسسة مالئمة الحتياجاته –أو أن المحكمة قررت هذا، به تستوجب أن يسكن  في مؤسسة

 . المادية 

ص حقوق الموصى به تجاه خالل تواجد الموصي به في مؤسسة فحص ظروف عيش للموصى به بالمؤسسة وفح.5

تفاق الذي ابرم بين من اجل ذلك يجب على الوصي فحص اال. سسة توفيرها لهالخدمات التي على المؤ المؤسسة و 

 . يتأكد بان المؤسسة بالفعل توفر للموصى به كل الذي يستحقه حسب كل قانون أو اتفاقالموصى به والمؤسسة و 
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الموجود به الموصى به  اإلطارمون بالعناية في داخل و عالقة متواصلة مع الذين يق إقامة .6

، أشخاص آخرين الذين يقومون بالعناية بالموصى بهء,ممرضات,عاملين اجتماعيين و أطبا)مثل:

العناية على وضع الموصى به واحتياجاته و من اجل الوقوف ، الخ(أشخاص التواصل عن المؤسسة و 

ذا استلزم األمر التوجه لهذه الجهات من اجل تحسين العناية  . المعطاة له وا 

,بما ، له من قبل المؤسسة معطاةالمتواصلة للموصى به والغير ليومية و ا االحتياجات االهتمام بتوفير .7

بحسب للموصى به و  جيب عطاء مصروفإلاالهتمام  ;في ذلك :مالبس,حلويات ,ترفيه ,صحف 

تحديد الميزانية  للحاجيات واألمور التي يجب أن . قدرته على الشراء بنفسهالموصى به المالي و  وضع

 . ي تعطى له بالمؤسسة ويجب أن تتم بالتنسيق مع الوصي على الممتلكاتتوفر للموصى به غير الت

على األقل أو كما أقرت المحكمة بمواعيد مرتبه عند الموصى به بوتيرة مره لألسبوعين زيارة شخصية و  .8

على قدر ما يستطيع أن يعبر ووجود عالقة ه وبطلبات واحتياجات الموصى به و االهتمام بسالمتو 

النسبة لموصًا به الذي يوجد لديه قريب أو شخص أخر يزوره باستمرار على األقل  مره ب. متواصلة معه

على أن يتأكد الوصي بان زيارات هذا أن يزوره مره بالشهر على األقل و يجب على الوصي  –باألسبوع 

 . الشخص أو القريب تتم بالفعل

عاليات ك الموصى به بفار م في أن يشاالهتماوصى به لرحالت في الهواء الطلق و يخرج الم بأناالهتمام  .9

توفر المؤسسة  بأنو االهتمام ، ل حسب وضعهالك عمليةرياضية وثقافية وفعاليات اجتماعية وتأهيليه و 

 . قانون أو اتفاق كلحسب في هذه المجاالت  يستحقهالذي للموصى به 

فقة حسب قانون تطلب مواي لذيافحص أو عالج و  كلعالج طبي أو  إلجراءإعطاء موافقة أو رفض  .10

 . 1996حقوق المريض, 

الموصى به يعارض  إذا كان. رأيه سماععلى لحرص يجب ا –عن رأيه  أن يعبر موصى به يستطيعال إذا كان

على الوصي بان يتوجه باألمر للمحكمة  ،إقناعه غير قادر علىالوصي رأي الوصي بخصوص عالج الطبي و 

  1996تعمل حسب قانون حقوق المريض , األخالقيات التيجنة لل، الموضوعأو بحسب ، تعليمات بطلب إعطاء 

. 
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التي البديلة  العالجاتو  النفسية ،األسنان عالجاتاالهتمام بان يتلقى الموصى به العالجات الطبية، .11

 . تلقيهم من اجلفحوصات و تشخيصات  لعملاالهتمام  بما في ذلك  يحتاجها و

تلقي معلومات منهم بما في ل أو ،بهلمستندات الخاصة اب للمعاينةالموصى به  تصريح، باسمإعطاء  .12

 . ذلك معانيه وتلقي معلومات من ملفه الطبي ومع المحافظة قدر المستطاع على خصوصيته

، تمثيل الموصى به األهلية قانون ذلك حسب  توجب األمرإذا تعليمات  تلقيالتوجه للمحكمة من اجل  .13

الخاصة  باألمورالتي تمس  مختلفة سلطات ولجانأمام  تبإجراءاو  مختلفةالقانونيه ال باإلجراءات

 خطواتالمبادرة  . المرضى النفسيين(ب االهتمامألمور العقلية حسب قانون مثل لجنة ا) للموصى به

الخطوات إذا هذه بلتمثيل القانوني لاالهتمام  ،أموره الشخصيةقانونيه المطلوبة من اجل الحفاظ على 

 . ة تمثيله بواسطة المساعدة القانونيهإمكانياستلزم األمر وفحص 

 تغيير العلى ،دائرة الخدمات االجتماعية  في السلطة المحلية التي في نطاق سلطتها المؤسسةلاإلعالن  .14

أعطى  ذيأمر الوصاية الفي تغيير  يستوجبالذي و ، أو سلبي كان ايجابي ،وضع الموصى بهفي 

  . ين الزمنيأمر التعي مدة  انتهاء واإلعالن كالمذكور قبل

لقانون  60حسب تعليمات البند و  االستقالة من منصبهب معنى التوجه للمحكمة في حال أن الوصي .15

 . األهلية

بهذا الوصي العام  حددهالذي  ياإلدار  األمرفي حال موت الموصى به يعمل الوصي حسب  .16

 . الوصي العام تلقيه بمكتبالذي يمكن و  الخصوص

 واجبات أخرى:

توفر للموصى به خدمات ومنتجات  ،عندما نتكلم عن موصًا به صاحب قدره ماليه تسمح،ورباإلضافة للمذك

عندما يكون المالية ,فحص  قدراته الجسمانية، النفسية ومحدودياته و  الكل حسب قدرته ،إضافية لتحسين رفاهيته

  . الوصي على يقين بان  األمر سيكون لصالح الموصى به

ألمالكه، يؤخذ القرار باألمر بالتعاون معه و بالتشاور مع ممثلي المؤسسة  يإضافإذا كان للموصى به وصي 

ذا استدعي األمر مع جهات مختصة التي تأخذ دور في العناية بالموصى به  . الذي يمكث بها الموصى به وا 
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بذلك من بين الخدمات اإلضافية التي على الموصي أن يهتم بتوفيرها إذا كان وضع الموصى به المالي يسمح 

 ويمكن ذكر الخدمات التاليه:

 . ذلك إلىتلقي عالجات بديله,تجميليه و ما  .1

 . دعوه مرافق لزيارات بوتيرة أكبر عن الموصى به .2

إخراج الموصى به لرحالت خارج المؤسسة بتوتيره اكبر من المذكور أعاله ,أو إخراجه لرحالت وزيارات في  .3

 . البالد و خارجها

 -اليومية,مثل المعيشةتحسين رفاهيته وغير المنتجات المطلوبة من اجل لشراء منتجات للموصى به و  .4

 . غيرهامكّيف,تلفزيون خاص ,فيديو,حاسوب و 

على   إضافة ،بحسب احتياجاته وقدراته غيرهاعروض ثقافية و و  منظمة المشاركة بفعاليات داخل ُأطر .5

 . للفصل السابق 7البند في مذكور ال

 . إضافي جيب إعطاء مصروف .6

 مات خاصة:تعلي

لمذكور أعاله على الموصى أن يهتم باإلضافة ل

______________________________________ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ــــــــــــــالوصي يهتم لكل األمور المذكورة أعاله ما عدا ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 صندوق العناية بالموصى به

 وصي على ممتلكات الموصى به في بيت المسنين /مستشفى/ نزل

 عام
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هتمام الحتياجات و مصلحة شخص الغير قادر اللالمحكمة  على يد عينت التي الوصي هو شخص أو مؤسسة

 به( اً الموص–)في ما يلي  ء منهاها أو جز موره كلبنفسه أل هتمام لال

على أن يضع ه بإخالص وأمانه اتيعمل على تأدية واجب له و أنمور التي حولتها  المحكمة لألعلى الوصي أن يهتم 

 . نصب عينيه مصلحة الموصى به فقط

، إن كان بمقدوره أن يفهم بموضوع الوصاية يتعلق معه فيأن يتشاور الموصى به و رأي  على الوصي أن يسمع

 . األمر و من الممكن سماع رأيه

على الممتلكات أن يتشاور إذا كان للموصى به وصي إضافي المسؤول على أموره الشخصية يجب على الوصي 

 . بهمعه باألمور التي لها انعكاسات على األمور الشخصية للموصى 

الوصي في ما يتعلق  رأي فيها مبادئ لتوجيه تعليمات وورقة  ، هذامرفق بهذا كجزء ال يتجزأ من  صندوق العناية 

 .  قانون أيوحسب  االعناية هذ صندوقبكيفية تأدية واجباته وصالحياته حسب 

 واجبات وصالحيات

ص الذي يعيش في بيت المسنين / و صالحيات الوصي الذي عينته المحكمة لالهتمام بممتلكات شخواجبات 

مستشفى / نزل يكونوا كالمفصل أدناه و إال إذا حددت المحكمة واحد أو أكثر منهم، أو قررت المحكمة انه على 

 . الوصي أن ينفذ عمل معين أخر

قانون –)1962-هذه الواجبات و الصالحيات يكونوا خاضعين لتعليمات  قانون األهلية القانونيه والوصاية

 . لية(و لتعليمات أي قانوناأله

 بعد تلقي قرار تعيين كوصي مباشره_

التي لها ، و ، النفسية، االجتماعيةالقيام بفحص الحتياجات الموصى به لطلباته في كل نواحيه الجسمانية .1

 باالهتمام بهم  الحاجةومع الوقوف على قدراته ونواقصه وأيضًا فحص أمور ممتلكاته و ماليه  إيحاءات

. 

الموصى به  لالحتياجاتأن يعمل فحص  ،الوصايةمن فتره ألخرى خالل فترة صي و جب على الو وأيضًا ي

 . من ناحية الممتلكات وكل تغيير فيهم
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ي .2 مدخوالته وحقوقه تجاه سلطات جاد ممتلكات التابعة للموصى به و القيام بأعمال من أجل تحديد وا 

يجاد ما إذا كأو شخص جهةجماهيريه وكل  في حال  . ان للموصى به حساب/ات بنك،وأيضًا تحديد وا 

يجب التوجه إلى الوصي العام من اجل تلقي الكشف األخير عن  –أنه كان للموصى به وصي سابق 

 . ممتلكات الموصى به

 تحضير كشف  مفصل و تقديمه للوصي العام .3

 توفير األمور التي يحتاجها الموصى به 

وحسب رأي الوصي على األمور  ،التعيينفي وقت  بالنسبة للموصى به الذي كان يتواجد بمؤسسة . 4

ذا لم يكن له وصي كهذا بأن يعيش في مؤسسة،الخاصة بأن مصلحة الموصى به هي  بحسب رأي  ،وا 

لقدراته تي تتناسب الحتياجات الموصى به و لمؤسسة أخرى ال يجب االهتمام في نقله–الموصى به نفسه 

 . المالية أو للسكن داخل مجتمع

بحسب رأي الوصي على ، و وصًا به الذي في وقت تعيين الموصي لم يكن موجود في مؤسسة بعدبالنسبة لم

لو إذا لم يكن له وصي كهذا وحسب رأي ، األمور الشخصية أن مصلحة الموصى به هي بان يعيش في مؤسسة

القرار بالنسبة . يجب االهتمام بنقل الموصى به لمؤسسة مناسبة الحتياجاته وقدراته المالية-الموصى به نفسه

 . للمؤسسة التي سيعيش فيها الموصى به تؤخذ بمشاركة الوصي على أمور الموصى به الشخصية إذا تعين

يجب فحص الظروف المعيشية للموصى به في المؤسسة –خالل فترة تواجد الموصى به في مؤسسة  . 5

من أجل هذا  . لمؤسسة توفيرها لهالخدمات التي على ايستحقها الموصى به من المؤسسة و  وفحص الحقوق التي

يجب على الوصي فحص االتفاق المبرم بين الموصى به وبين المؤسسة ويتأكد بأن المؤسسة و بالفعل توفر 

 . االتفاقصى به الذي يستحقه حسب القانون و للمو 

 

 ميزانية ودفعات التي أخرجت من أموال الموصى به :

 البس,حلويات,ترفيه,صحف,مصاريف لفعاليات رياضيه وثقافية )م الدائمة تحديد الميزانية للمصاريف . 6

للمصاريف ؤسسة  بمصاريف الجيب للموصى به و الخ( زيادة للمعطى للموصى به بالم. . .
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أمور التي على المؤسسة توفيرها حسب أي ،على أن ال يمول الوصي من أموال الموصى به و الخاصة

نماقانون أو اتفاق،  . 5البند  يعمل حسب المذكور في وا 

 . تحديد الميزانية يكون بالتنسيق مع الوصي ألمور الموصى به الشخصية إذا تعيين

للمؤسسة وتحويل أموال للمؤسسة من أجل شراء منتجات أو خدمات التي  ألقامهاالهتمام بتحويل رسوم  .7

 . من المؤسسةمفصله  فواتيرتكون مقابل  أعاله تحويل األموال كالمذكور . يصادق عليها الوصي مسبقاً 

للوصي على األمور الشخصية أو الجهة  ،االهتمام بتحويل األموال المطلوبة الحتياجات الموصى به له .8

 . التي تعطي خدمة أو منتج, حسب الوضع

عند السلطات الجماهيرية وعند األجسام طة بمستحقات الموصى به المالية و المساعدة على اإلحااالهتمام و  .9

 الخ(. . . الخدمة,تخفيضات,دفعات تأمين الخاصة )مخصصات,نهاية 

 . إدارة الحساب البنك الموصى به .10

الوصاية )طرق الستثمار أموال سب مع أنظمة األهلية القانونيه و استثمار أموال الموصى به بما يتنا .11

 ,وتعليمات المحكمة,2000-الموصى به(

 صاحب,بطريقة عمل اتفاقات دفع مع  االهتمام بترتيب الديون التي على الموصى به أن يدفعها بما في ذلك .12

 . و االهتمام في ملفات دائرة اإلجراء و إعالن اإلفالس إذا قدموا ضد الموصى به

التوجه للمحكمة من أجل اخذ  اء بيع وتأجير أمالك الموصى به و إدارة ممتلكات الموصى به بما في ذلك  شر  .13

 لقانون األهلية 48-47موافقتها  إذا استدعي األمر ذلك بحسب تعليمات البنود 

الذي على   ،وتقديمها للوصي العام ولكل جسم أخر الموصى به و تحضير كشوفات ماليه إدارة حسابات .14

 ; الخ(. . . الموصى به أو الوصي  أن يقدم له كشوفات حسب القانون )مثل :كشوفات ضريبة الدخل 

لمده أطول بحسب طلب سنوات، و  7لكات الموصى به لمدة الحفاظ بالحسابات و بكل توثيق يتعلق بممت .15

 . الوصي العام

ذا ايتعلق بأمور ممتلكات الموصى به و ي تعليماتها  بما لقالتوجه للمحكمة من أجل ت .16 ستلزم األمر حسب ا 

و ،تمثيل الموصى به باإلجراءات القانونيه المختلفة  بما يتعلق بممتلكات الموصى بهقانون األهلية و 
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التي لها انعكاسات على الوضع  المالي وعلى ممتلكات الموصى ن مختلفة و اءات أمام سلطات ولجاباإلجر 

 والخ(. . به )مثل لجنة الدعاوي حسب قانون التأمين الوطني 

جراءات أمام السلطات واللجان كالمذكور أعاله و  المطلوبة من أجل الحفاظ على المبادرة بإجراءات قانونيه وا 

فحص إمكانية التمثيل ذه اإلجراءات إذا استدعي األمر و يل القانوني في هاالهتمام بالتمث. ممتلكات الموصى به 

 . بواسطة المساعدة القضائية

الخ(و إذا كان األمر مطلوب من اجل الحفاظ على . . . استئجار خدمات مهنيه)محام ,مخمن,محاسب .17

ت المحكمة الوصي أمالك الموصى به أموره المالية,على أن ال تكون هذه الخدمات المهنيه هي التي عين

 . كي يهتم  بها بنفسه

قبل نفاذ مدة  تقع المؤسسةالسلطة المحلية التي في نطاق سلطتها  االجتماعية فياإلعالن للجنة الخدمات  .18

 . صالحية أمر التعيين المؤقت

لقانون  60حسب تعليمات البند باالستقالة من منصبه و يريد التوجه للمحكمة في حال أن الوصي     .19

 . ةاألهلي

موضوع  خصوصبالوصي العام  احدده القواعد التيحسب بفي حال موت الموصى به يعمل الوصي    .20

 . تب الوصي العاماو الذي يمكن تلقيه بمك موت موصًا به

 

 واجبات أخرى:

مادية تسمح بذلك,يجب على الوصي  إمكانياتوعندما نتكلم عن موصًا به الذي يملك  للمذكور أعالهباإلضافة 

بالصرف على خدمات ومنتجات إضافية من أموال الموصى به من اجل تحسين رفاهيته وزيادة على  يهتم أن

في ، نواقصه ،النفسية لمالية مع فحص  قدراته الجسمانية،له في المؤسسة كل  هذا حسب قدرته ا المعطاةهذه 

  . الوصي بان  األمر سيكون لصالح الموصى بهحال يرى 

 بمشاركتهبهذا الخصوص يؤخذ القرار موره الشخصية و أ المسؤول عن افيإذا كان للموصى به وصي إض

ذا اسعيش فيي يتالمؤسسة ال مندوبيبالتشاور مع و  في  المشاركةاألمر مع جهات مختصة  تلزمها الموصى به وا 

 . العناية بالموصى به
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المالي بذلك  وضعه الذي يسمح لموصى بهل بتحويلهامن بين الخدمات اإلضافية التي على الوصي أن يهتم 

 ويمكن ذكر الخدمات التاليه:

 . تجميليه تلقي عالجات بديله  .1

 . دعوه مرافق لزيارات بوتيرة أكبر عن الموصى به  .2

راجه لرحالت أو إخ، إخراج الموصى به لرحالت خارج المؤسسة بتوتيره اكبر من المذكور أعاله  .3

 . خارجهاوزيارات في البالد و 

 معيشةالمنتجات المطلوبة من اجل زيادة على  ،لتحسين رفاهيتهو  شراء منتجات للموصى به  .4

 . الخمكّيف,تلفزيون خاص ,فيديو,حاسوب و  -اليومية,مثل

الموصى  احتياجات وقدرات لما يتناسب مع الخ عروض ثقافية و فعاليات داخل ُأطر و في   المشاركة  .5

 . للفصل السابق 4لمذكور في البند لضافة  باإل ،به

 . وف جيب إضافيإعطاء مصر   .6

 

 

 

 

 

 

 

 تعليمات خاصة:

 ل أن يهتم وصيلمذكور أعاله على الباإلضافة ل

______________________________________ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لمذكورة أعاله ما عدا كل األمور ابيهتم  أن الوصيعلى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق العناية بالموصى به

 وصي على األمور الخاصة وعلى الممتلكات لموصًا به داخل مجتمع

 عام

شخص الغير قادر  رفاهيةهتمام الحتياجات و اال من اجل المحكمة على يد تعين التي وصي هو شخص أو مؤسسة

 به( اً الموص–)في ما يلي  جميعها أو جزءًا منهاموره بنفسه أل هتمام على اال

أن يعمل على تأدية واجباته بإخالص وبأمانه لتها  المحكمة له كي يعنى بها  و على الوصي أن يهتم باألمور التي حو 

 . ب عينيه مصلحة الموصى به فقطعلى أن يضع نص
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كان بمقدوره أن  إذا ،أن يتشاور معه بكل أمر الذي يتعلق بالوصايةى الوصي أن يسمع رأي الموصى به و عل

 . سماع رأيه من الممكنيفهم األمر و 

مرفق،كجزء ال يتجزأ من صندوق العناية هذا ورقة تعليمات وفيها قواعد لتوجيه رأي الوصي بكيفية القيام 

  . قانون كلوبحسب  العناية هذا الواجبات وصالحيات حسب صندوقب

 واجبات وصالحيات 

داخل  لشخص يعيشممتلكات الو الشخصية باألمور  كي يهتمالذي عينته المحكمة  صالحيات الوصيو واجبات 

ال إذا يكونوا كالمفصل أدناه و  مجتمع أو قررت  والصالحيات،من هذه الواجبات المحكمة واحد أو أكثر  قلصتا 

 . ىأخر  ةمعين يقوم بأعمالالمحكمة انه على الوصي أن 

كل لتعليمات و 1962-ألهلية القانونيه والوصايةقانون ا لتعليمات خاضعةالصالحيات يكونوا هذه الواجبات و 

 . القوانين

 أعمال التي يجب القيام بها بعد التعيين مباشرة: 

 بعد تلقي قرار تعيين كوصي مباشره_

مع ،االجتماعية للموصى به ،النفسية ولطلباته بكل النواحي الجسمانية، عمل فحص الحتياجات الموصى به .1

وأيضًا يجب على  . الحاجة للعناية بهم ياته وأيضًا فحص أموره المادية و الوقوف على قدراته ومحدود

 . ي تغيير بهاالوصي أن يحضر من فترة ألخرى خالل فترة وصايته فحص لالحتياجات المذكورة وأ

عائلة مقربين للموصى به لفحص قدر  أفراديقوم باالتصال مع  أنالعائلة يجب  أفرادالوصي الذي هو من غير 

 . للموصى به ولتدخلهم بالعناية بهيعطوه  أنالدعم المتواصل الذي يمكن 

تجاه سلطات مدخوالته وحقوقه ، القيام بأعمال من أجل معرفة و تحديد األمالك التابعة للموصى به .2

في حال أنه  . جماهيرية و أي جسم أو شخص وأيضُا معرفة تحديد إذا ما كان للموصى به حساب/ات بنك

التوجه للوصي العام من أجل تلقي الكشف األخير بما يتعلق بأمالك  –كان للموصى به وصي سابق 

 . الموصى به

 . تحضير كشف تفصيلي و تقديمه للوصي العام  .3

 وصى به:توفير حاجيات الم
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 وأجهزةمالبس غذاء مالئم  ذلك:بما في  به,االهتمام بتوفير الحاجيات اليومية والمتواصلة للموصى  .4

 . كان نقص معين إذاالمطلوبة للموصى به 

تحديد مع من  وأيضا . تحديد مكان السكن الموصى به داخل مجتمع ) بيت , سكن محمي وموقعها( .5

 . سيسكن الموصى به

إليه لموصًا به الذي يعاني من نقص ما كان سكن الموصى به وسهولة الوصول مالحية صودة و تمام لجااله .6

بما في ذلك االهتمام لصالحية األجهزة الكهربائية وأجهزة مساعدة وتنظيف وتهوية بيت السكن وعمل 

 . التصليحات المطلوبة

 . وغيرها( ، غسيل, مواصالتطلب خدمات للموصى به )مثل:تنظيف .7

مل على تحصيل حقوق الموصى به من أجل تلقي مساعده خاصة وخدمات يستحقها حسب االهتمام و الع .8

القانون ,مثل:حقه لبرنامج تأهيل حسب قانون تأهيل المختلين نفسيًا داخل مجتمع و مساعدة تمريضية وكل 

مساعدة حسب قانون التأمين الوطني وخدمات تأهيل ودمج وكل مساعده المعطاة ألصحاب النواقص 

 . لنقص المعين للموصى بهبحسب ا

االهتمام في طلب خدمات شخصية للموصى به )مثل:عامل أجنبي ,معتني شخصي وغيرها(عندما ال يكون  .9

القدرات المالية باإلضافة لهم بحسب االحتياجات و  أو 8مستحق لتلقي خدمات شخصية حسب البند 

 . الذي يعطي الخدمة كالمذكور أعالهالعناية الخاصة التي تعطى للموصى به على يد  مراقبةللموصى به و 

مقابل ، لالستمرار العيش داخل مجتمعقدرات الموصى به بالنسبة لوضعه و عمل فحص من فترة ألخرى ل   .10

تالئم حاجاته وقدراته  اإلمكانية للعيش بمؤسسة )بيت مسنين،نزل أو غيرها( واالهتمام في نقلة لمؤسسة التي

ذا كان األمر في صالحهالمادية و   . ا 

بهذا الخصوص وبحسب الحاجة على الوصي التوجه للسلطات المخولة بأن تصادق على نقله لمؤسسة )وزارة 

لجنة  التشخيص ،الصحة ,وزارة العمل الرفاه ,لجنة التأهيل حسب قانون تأهيل المتضررين نفسيًا في مجتمع

من أجل إيجاد مكان يتناسب قدر  أمامهمحسب قانون التمريض )العناية بالمعاقين عقليًا(وغيرها( ولتمثيله 

لذي يعيش لموصى به اإذا نقل الموصى به لمؤسسة يطبق صندوق الوصاية . المستطاع لحاجات الموصى به

 . بمؤسسة
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 . ميزانية ودفعات التي أخرجت من أموال الموصى به  

غاز، وتليفون،  مياه، كهرباء،تحديد الميزانية لمصروفات الموصى به من اجل تامين الحاجات اليومية )  .11

 . وضريبة صحية ضرائب من أمواله

تليفون  غاز، مياه، )كهرباء،اجل تامين الحاجات اليومية  به مندفع الحسابات المتواصلة للموصى   .12

 . وضرائب بلدية وغيرها( صحية،وضريبة 

 . ب الظرفالمنتج ويج أولجهة التي تعطي الخدمة  أو له،المطلوبة للموصى به  األموالاالهتمام لتحويل  .13

 زيارات ومجتمع 

باألسبوع على األقل أو حسب قرار المحكمة  بوتيرة مرهزيارات شخصية بشكل متواصل ببيت الموصى به  . 14

، على قدر ما يستطيع إن يعبد عنهم والقيام بعالقة متواصلة معه بالنسبة مام بسالمته، بطلباته واحتياجاتهواالهت

على  باألسبوعمرة  األقلبشكل متواصل على  يزورهشخص أخر الذي   لموصى به الذي يوجد لدية قريب أو

تتم  األخرالشخص  أوالوصي من زيارات هذا الغريب  يتأكد أنمرة بالشهر على  األقلعلى  رهيزو  أنالموصي 

 . بالفعل

 . بيتهالموصى به لرحالت خارج  إلخراجاالهتمام  . 15

وتعليم  وتأهيلعمل،  بإطار انخراطهع وفحص إمكانيات المساعدة النخراط الموصى به في المجتم . 16

رادته واالهتمام بموضوع قدرة وصولة إلى بفعاليات اجتماعية، رياضية مشاركته ، وتسلية وغيرها بحسب وضعة وا 

 . ل التحرك وغيرها( ن أج)مواصالت وأجهزة المطلوبة م األماكنهذه 

 مالحظة

حسب القانون  تأهيلبرنامج  إطارفي  أخرىنزل حقوق  البيت،بالنسبة لموصى به الذي يتلقى زيارات في  

للمستحقات التي يتلقاها  13حتى  11تنسق ديون الوصي حسب البنود  ،2000المتضررين نفسيًا في مجتمع، 

 التأهيل,برنامج  إطارالموصى به في 

ذا التأهيلمج برنا إطاريقوم بمراقبة متواصلة للمساعدة المعطاة للموصى به في  أنعلى الوصي    كان  وا 

البرنامج يكون الوصي معفي من واجب زيارات البيت حسب  إطارفي  أسبوعية بيتيهالموصى به يتلقى زيارات 

 . أشهريزوره بحسب الحاجة وليس اقل من مرة كل تالتة  إنالفصل ، على هذا 
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 طبية أمور

يستوجب موافقة حسب  عالج الذي أوالرفض للقيام بعالج طبي وكل تشخيص  أوالموفقة  إعطاء .17

 . 1996قانون حقوق المريض 

يتلقى الموصى به العالجات الطبية عالجات األسنان والعالجات النفسية والبديلة التي االهتمام الن  .18

يحتاج لها ، وبما في ذلك عمل فحوصات وتشخيصات مطلوبة واالهتمام بان يتلقى به األدوية التي 

 . يحتاج لها

تلقي معلومات  أو . موصى به لالطالع على مستندات الموصى به الخاصةموافقة باسم ال إعطاء  .19

الطبي مع المحافظة قدر المستطاع على  ملفهمنها بما في ذلك االطالع واخذ معلومات من 

 . خصوصيته

 أمور ممتلكات 

 أجساموفي  المالية للموصى به في السلطات الجماهيريةاالهتمام والمساعدة على تحصيل الحقوق  .20

 . دفعات تامين وغيرها( وتخفيضات،نهاية الخدمة  . )مخصصاتة خاص

 . إدارة حساب البنك للموصى به  .21

الموصى  أموالالقانونية والوصاية ) طرق استثمار  األهلية أنظمةاستثمار الموصى به بحسب  .22

 . وتعليمات المحكمة 2000به(

سطة عمل اتفاقات دفع إمام صاحب على الموصى به ودفعها، بما في ذلك بوااالهتمام بترتيب الديون  .23

عالن اإلفالس التي قدمت ضد الموصى به  . الدين ومتابعة ملفات دائرة اإلجراء وا 

التوجه للمحكمة ، و بيع وتأجير ممتلكات الموصى به بما في ذلك شراء،لموصى به و إدارة ممتلكات ا  .24

 . هليةلقانون األ 48-47من أجل أخذ موافقتها إذا تطلب األمر بحسب البنود 

م، الذي على  تحضير كشوفات مالية وتقديمها للوصي العام ولكل جس، الموصى بهإدارة حسابات  .25

 ; أن يقدم له كشوفات حسب القانون )مثل :كشوفات ضريبة الدخل وغيرها( الموصى به أو الوصي

من  لفترة أطول، و سنوات 7حفاظ الحسابات كل توثيق أخر بما يتعلق بممتلكات الموصى به لمدة  .26

 . حسب طلب الوصي العام-هذه
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 متفرقات

التوجه للمحكمة  لتلقي تعليماته إذا أستدعي األمر بحسب قانون األهلية وتمثيل الموصى به  .27

ضد الموصى به نفسه أو ممتلكاته وبإجراءات أمام سلطات باإلجراءات القانونيه المختلفة المقدمة 

لجنة الدعاوي حسب و لعناية بالمرضى النفسيين لجان مختلفة )لجان األمور العقلية حسب قانون او 

 قانون التأمين الوطني وغيرها(

استئجار خدمات مهنيه)محام ,مخمن,محاسب وغيرها(و إذا تطلب األمر من اجل الحفاظ على  .28

دارة أموره على أن ال تكون هذه الخدمات المهنيه التي عينت المحكمة الوصي ، ممتلكات الموصى به وا 

 . ها بنفسهمن اجل القيام ب

بكل ، إعالم دائرة الخدمات االجتماعية  في السلطة المحلية التي في نطاق سلطتها موجوده المؤسسة  .29

تغيير في وضع الموصى به ,إذا كان لألحسن أو لألسوأ , الذي يتطلب تغيير في أمر الوصاية 

  . المعطى و اإلعالم كالمذكور أعاله قبل نفاذ  مدة أمر التعيين المؤقت

 لقانون األهلية 60وجه للمحكمة في حال أراد الوصي أن يستقيل من منصبه وبحسب تعليمات البند الت .30

. 

يعمل وفق القواعد التي حددها الوصي العام  الوصي أنفي حال موت الموصى به يجب على  .31

 . الوصي العام بمكاتببخصوص موضوع موت الموصى به و الذي يمكن تلقيه 

 واجبات أخرى 

تسمح بذلك , توفر للموصى به خدمات مالية مذكور أعاله ,عندما نتكلم عن موصًا به صاحب قدره باإلضافة لل

,مع األخذ بعين االعتبار قدراته الجسمانية  الماديةبحسب قدرته  هذاومنتجات أخرى لتحسين رفاهيته و كل 

جل ذلك يتشاور الوصي من ا. الوصي بان األمر سيكون في صالح الموصى به يرىالنفسية ونواقصه و عندما 

  . المتداخلة بالعناية بالموصى به,وقدر المستطاع ,مع جهات مهنيه 

 وضعه المالي بذلكيسمح  لموصًا به  بتوفيرها على الموصي أن يهتم يجب من بين الخدمات اإلضافية التي 

 ويمكن ذكر الخدمات التاليه:

 وغيرها تلقي عالجات بديله,تجميليه  .1
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 . اكبر من المذكور أعاله به بوتيرةمرافق للزيارات عند الموصى  أو دعوهبه زيارة عند الموصى  .2

بتوتيره اكبر من المذكور أعاله ,أو إخراجه لرحالت وزيارات في  بيتهإخراج الموصى به لرحالت خارج  .3

 . البالد و خارجها

 -اليومية,مثل من اجل معيشتهالمنتجات المطلوبة  غير، لتحسين رفاهيتهشراء منتجات للموصى به و  .4

 . ,حاسوب وغيرهاDVDمكّيف,

 وقدراته, باإلضافة مع احتياجاتهبما يتناسب  غيرهاعروض ثقافية و المشاركة بفعاليات داخل ُأطر و  .5

 . للفصل السابق 12للمذكور بالبند 

 

 

 

 

 تعليمات خاصة:

 ـــــــــــــــــــــــــــعلى الموصى أن يهتم  لمذكور أعاله يجبباإلضافة ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــالوصي يهتم لكل األمور المذكورة أعاله ما عدا يجب على  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 به ىاية بالموصصندوق العن

 لموصًا به داخل مجتمع الشخصيةوصي على األمور 

 عام

الوصي هو شخص أو مؤسسة المعينه عن طريق المحكمة لالهتمام باحتياجات ورفاهية شخص الذي ال 

 . موصًا به(-يستطيع أن يهتم بنفسه بأموره كلها أو جزء منها )في ما يلي

ن يعمل على تأدية واجبه بإخالص وا بها،محكمة له كي يهتم على الوصي أن يهتم باألمور التي حولتها ال

 . أن يضع نصب عينيه صالح الموصى به فقطوأمانه و 

إذا كان بمقدوره    ،أن يتشاور معه في المواضيع المتعلقة بالوصايةى الوصي أن يسمع رأي الموصى به و عل

 . أن يفهم األمر ويمكن سماع رأيه

المعين على ممتلكاته يجب على الموصى لألمور الشخصية أن يتشاور إذا كان للموصى به وصي إضافي 

 . معه باألمور التي لها انعكاسات على ممتلكات الموصى به

مرفق،كجزء ال يتجزأ من صندوق العناية هذه ورقة تعليمات وفيها مبادئ إلرشاد عملية اخذ القرار للوصي 

  . كل القوانينوبحسب العناية هذا ندوق صحسب ه وصالحياته اتبما يتعلق  بكيفية تأدية واجب
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 واجبات وصالحيات

واجبات وصالحيات وصي الذي عينته المحكمة لالهتمام باألمور الشخصية لشخص يسكن بمجتمع تكون 

كالتالي, إال إذا حددت المحكمة واحد أو أكثر من هذه الواجبات و الصالحيات, أو قررت المحكمة أنه على 

 . معينه أخرى الوصي أن يقوم بأعمال

لتعليمات أي و  1962لية القانونيه والوصاية ,الصالحيات تكون خاضعة لتعليمات قانون األهبات و هذه الواج

 قانون:

 بعد تلقي التعيين للقيام بالوصاية مباشره  .1

مع الوقوف على قدراته بكل النواحي الجسمانية, النفسية، االجتماعية و  عمل فحص الحتياجات الموصى به

وأيضًا يجب على الوصي ,من فتره ألخرى خالل وصايته أن يقوم بعمل فحص لالحتياجات . صه ونواق

 . المذكورة وكل تغيير بهم

بفحص القريبة للموصى به و عائلة  أفرادوصي الذي هو من غير أبناء العائلة يجب أن يقوم باالتصال مع 

 . لعناية بهقدر الدعم المتواصل المستعدون إعطاءه للموصى به و تدخلهم با

 ،لهمناسب  مالبس, غذاءالمتواصلة للموصى به بما في ذلك:مام بتوفير االحتياجات اليومية و االهت .2

 . وأجهزة المطلوبة للموصى به بسبب إعاقة إن وجدت

مكانها( ،و أيضًا التقرير مع  تحديد مكان سكن الموصى به بمجتمع )بيت ,سكن محمي الخ و تحديد .3

 . من سيسكن الموصى به

الذي عنده إعاقة  ه وسهولة الوصول إليه لموصًا بهصالحية مكان سكن الموصى باالهتمام لجودة و  .4

عمل ، تهوية البيت و تنظيف على صالحية األجهزة الكهربائية ،أجهزة مساعدة،وأيضًا الوقوف 

   . التصليحات المطلوبة

 طاب خدمات من اجل الموصى به )مثل:تنظيف, غسيل و غيرها( .5

مساعدات التي يستحقها الموصى به لتلقي مساعدة شخصية و  المساعدة لتحصيل حقوقاالهتمام و  .6

مساعدة تمريضية  ،قانون المعاقين نفسيًا في مجتمع بحسب القانون,مثل :الحق في برنامج تأهيل حسب
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تنسيق وكل مساعده المعطاة ألصحاب ن التأمين الوطني وخدمات تأهيل و وكل مساعدة حسب قانو 

 . الموصى به المعينه إعاقةسب اإلعاقات وبح

االهتمام  بطلب خدمات شخصية للموصى به )مثل:عامل أجنبي ,معتني خصوصي وغيرها( عندما ال  .7

له وبحسب احتياجات الموصى به  باإلضافةأو  6يكون مستحق لتلقي خدمات شخصية بحسب البند 

 . المذكورة الخدمةد الذي يعطي للموصى به على ي المعطاةالشخصية  الخدمةمراقبة و  الماليةقدراته و 

ة التي تحديد المبلغ  الشهري للمصروفات المتواصلللمصروفات المتواصلة للموصى به و تحديد الميزانية  .8

بحسب احتياجات ع الوصي على ممتلكات الموصى به و بالتنسيق م تحول للموصى به من أمواله،

 . المتواصلة التي حددت

االعتناء لتي ستخرج الحتياجات الموصى به و اله للمصروفات الخاصة االتحديد مع التنسيق كالمذكور أع

 .بها

زيارة شخصية و متواصلة بمواعيد في بيت الموصى به مره باألسبوع على األقل أو بالوتيرة التي  .9

حددتها المحكمة, و االهتمام بسالمته بطلباته و احتياجاته, على قدر ما يستطيع أن يعبر و القيام 

بالنسبة لموصًا به الذي يوجد له قريب  أو شخص يتأكد الوصي بان الزيارات هذا  . صلةبعالقة متوا

 . الشخص أو القريب تتم بالفعل

 . الموصى به لرحالت  خارج بيتهاالهتمام بإخراج  .10

المساعدة في انخراط الموصى به بمجتمع و فحص إمكانية انخراط بإطار عمل, تأهيل و تعليم و  .11

و االهتمام في وصوله  ،إرادته ،و بحسب وضعه . غيرها تسليه، ورياضية،ثقافية  مشاركته في فعاليات

 . لهذه األطر )مواصالت ,أجهزة مطلوبة من اجل التنقل و غيرها(

استمرار عيشه بمجتمع مقابل إمكانيات قدرات الموصى به بالنسبة لوضعه و الفحص من فترة ألخرى   .12

قدراته االهتمام بنقله لمؤسسة تتناسب مع احتياجاته و و غيرها( )بيت مسنين ,نزل و العيش بمؤسسه 

 . ،إذا كان األمر بصالحه المالية

بحسب الحاجة,على الوصي التوجه لسلطات المخولة بالتصديق على نقل الموصى به و  في هذا السياق

لجنه بمجتمع و  لمؤسسة )وزارة الصحة ,وزارة العمل و الرفاه ,لجنة التأهيل حسب قانون تأهيل المعاقين نفسياً 
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أمامهم ,من أجل إيجاد مكان و لتمثيله . غيرها(ريض )العناية بالمعاقين عقليًا(و التشخيص حسب قانون التم

 . يتناسب قدر المستطاع الحتياجات الموصى به 

,يجب أن يؤخذ القرار بالنسبة للمؤسسة التي على الموصى به ن للموصى به وصي أضافي لممتلكاتهإذا كا

 . بالتنسيق معه ،هاأن يقيم في

 

 مالحظة 

بالنسبة لموصًا به الذي يتلقى زيارات بيتيه ,نزل وحقوقه أخرى بإطار برنامج التأهيل حسب قانون المعافين 

للحقوق التي يأخذها الموصى به بإطار  11-9,تعدل واجبات الوصي حسب البنود 2000نفسيًا بمجتمع ,

 . البرنامج

ذا ، و اصلة على المساعدة المعطاة لموصى به في إطار برنامج التأهيلعلى الوصي أن يقوم بمراقبة متو  ا 

كان الموصى به يتلقى زيارات بيتيه أسبوعية بإطار البرنامج ويكون الوصي معطى من واجب الزيارات 

 . أشهرالبيتيه حسب هذا الفصل على أن يزوره بحسب الحاجة وليس أقل من مره لكل ثالثة 

 أمور طبية

حسب قانون حقوق  المطلوبة لها موافقةأو عالج  تشخيصأي عالج طبي و لتنفيذ  وافقة أو رفضإعطاء م . 13

 . 1996،المريض

 إذا كان. يجب التشديد على أن يسمع رأيه –عندما نتحدث عن موصى به الذي يستطيع التعبير عن رأيه 

 أنعلى الوصي  إقناعه غير قادر علىالوصي ي و رأي الوصي بخصوص عالج الطبيعارض الموصى به 

حسب قانون بوالتي تعمل األخالقيات للجنة الموضوع، أو بحسب ،تعليمات بطلب إعطاءللمحكمة  باألمر يتوجه

 .  1996حقوق المريض ,

بما  األسنان ،النفسية البديلة  التي يحتاجها عالجاتالهتمام بان يتلقى الموصى به العالجات الطبية،ا.  14

 . يأخذ الموصى به األدوية التي يحتاجهااالهتمام الن و  زمهفي ذلك عمل فحوصات وتشخيصات ال
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تلقي معلومات  أو ،الشخصية الموصى به على مستنداتلإلطالع الموصى به  موافقة، باسمإعطاء  15

وتلقي معلومات من ملفه الطبي ومع المحافظة قدر المستطاع على  اإلطالعبما في ذلك  هامن

 . خصوصيته

 متفرقات

أيضًا تمثيل و . األهليةحكمة من أجل تلقي تعليمات عندما يكون األمر مطلوب حسب قانون التوجه للم . 16

لجان مختلفة المتعلقة باألمور الشخصية ،وبإجراءات أمام سلطات و الموصى به بإجراءات قانونية مختلفة

ت من أجل المبادره بإجراءا. للموصى به )مثل األمور العقلية حسب قانون العناية بالمتضررين نفسياً 

االهتمام بالتمثيل القانوني بهذه اإلجراءات على قدر المطلوب,وفحص . المحافظة على أموره الشخصية 

   . أمكانية تمثيله بواسطة المساعدة القانونية

اإلعالن للجنة الخدمات االجتماعية في السلطة المحلية التي نطاق سلطتها تقع المؤسسة على تغيير  . 17

اإلعالن غيير في أمر الوصاية الذي أعطي و الذي يتطلب تو  . لألحسن أو لألسوأ به,بوضع الموصى 

 . كالمذكور أعاله قبل نفاذ صالحية أمر التعيين المؤقت

 . لقانون األهلية 60التوجه للمحكمة في أراده الوصي أن يستقيل من منصبه وبحسب تعليمات البند  . 18 

وصي العام وصي أن يعمل بحسب القواعد التي حددها الفي حال وفاة الموصى به يجب على ال . 19

 . الذي يمكن تلقيه بمكاتب الوصي العامبخصوص وفاة موصًا به و 

 واجبات إضافية 

باإلضافة للمذكور أعاله عندما نتكلم عن موصًا به صاحب قدره ماديه التي تسمح بذلك يجب توفير خدمات 

 ،, مع فحص قدراته الجسمانية بحسب قدراته المادية إضافية للموصى به وبتحسين رفاهيته و كل هذا

 في صالح الموصى به على كل حال تتم  المشاورة مسبقاً  األمر أنوعندما يرى الوصي .  ونواقصهالنفسية 

 . الموصى بهباألمر مع الوصي على الممتلكات 

تسمح بذلك ويمكن ان نذكر من بين الخدمات اإلضافية التي على الوصي المعين لموصًا به صاحب حاله ماديه 

 الخدمات التاليه:

 تلقي عالجات بديله,تجميليه وغيرها  .1
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 . اكبر من المذكور أعاله به بوتيرةمرافق للزيارات عند الموصى  أو استدعاءزيارات عند الموصى به  .2

 خراجه لرحالت في البالدإخراج الموصى به لرحالت خارج بيته بتوتيره اكبر من المذكور أعاله,أو إ .3

 . خارجهاو 

 -من المنتجات المطلوبة لمعيشته اليومية,مثل، أكثر لتحسين رفاهيتهشراء منتجات للموصى به و  .4

 . ,حاسوب وغيرهاDVDمكّيف,

للمذكور  وقدراته, باإلضافة مع احتياجاتهالمشاركة بفعاليات داخل ُأطر و عروض ثقافية وغيرها بما يتناسب  .5

 . للفصل السابق 11بالبند 

 

 

 

 

 

 ات خاصة:تعليم

 لمذكور أعاله يجب على الموصى أن يهتم ـــــــــــــــــــــــــــباإلضافة ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 على الوصي ان يهتم لكل األمور المذكورة أعاله ما عدا ــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 به صندوق العناية بالموصى

 وصي لممتلكات موصًا به داخل مجتمع

 عام



 33 

  الذي ال يستطيع أن يهتمشخص  رفاهيةالحتياجات و يهتم  كي المحكمةه عينت الذي وصي هو شخص أو مؤسسة

 به( اً الموص–لي )في ما ي كلها أو جزءًا منهاموره بنفسه أل

على الوصي أن يهتم باألمور التي حولتها  المحكمة له كي يهتم بها  و أن يقوم بواجبه بإخالص وأمانه على أن 

 . يضع نصب عينيه مصلحة الموصى به فقط

على الوصي أن يسمع رأي الموصى به و أن يتشاور معه في األمور المتعلقة بالوصاية, إذا كان يمكنه فهم 

 . مكن سماع رأيهاألمر وي

يجب على الوصي على ممتلكات الموصى به أن –إذا كان للموصى به وصي أضافي المعين ألمور الشخصية 

 . يتشاور معه بكل موضوع له انعكاسات على أمور الموصى به الشخصية

لق بكيفية بما يتعمرفق،كجزء ال يتجزأ من صندوق العناية هذا ورقة تعليمات وفيها مبادئ لتوجيه رأي الوصي 

  . قانون ايحسب صندوق العناية هذا وبحسب  تأدية واجباته وصالحياته 

 واجبات وصالحيات 

مجتمع, الذي يعيش داخل  ممتلكات شخصلو صالحيات الوصي الذي عينته المحكمة كي يهتم واجبات 

انه على الوصي  إال إذا حددت المحكمة واحد أو أكثر منها أو أن المحكمة قررت. التاليبالتفصيل  تكون

ليمات قانون األهلية القانونية الصالحيات تكون خاضعة لتعهذه الواجبات و  . ور معينه إضافيةأن يقوم بأم

 . قانون األهلية(و لتعليمات كل القوانين–)في ما يلي  1962الوصاية و 

 أعمال التي يجب تنفيذها بعد التعيين مباشره:

التي لها  بكل نواحيه الجسمانية، النفسية و االجتماعية،ته عمل فحص الحتياجات الموصى به وطلبا .1

الحاجة للعناية بها وأيضًا قصه وأيضًا فحص أموره المادية و مفهوم مادي ,مع الوقوف عل قدراته ونوا

القيام بفحص لالحتياجات المادية للموصى به ، ى خالل فترة الوصايةيجب عل الوصي من فترة ألخر 

 . وكل تغيير فيها

حقوقه تجاه سلطات بأعمال في سبيل إيجاد وتحديد أمالك التابعة للموصى به، ومدخوالته و لقيام ا .2

 . تحديد ما إذا كان للموصى به حساب/ات بنكيه وأي جسم أو شخص وأيضا إيجاد و جماهير 
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يجب التوجه للوصي العام من أجل تلقي الكشف األخير المتعلق –في حال كان للموصى به وصي سابق 

 . وصى بهبأمالك الم

 تحضير كشف تفصيلي للوصي العام .3

 توفير متطلبات الموصى به

تحديد المبلغ الشهري للمصروفات المتواصلة التي للمصروفات المتواصلة للموصى به، و تحديد الميزانية  .4

بحسب ع الوصي على ممتلكات الموصى به و باالشتراك م، يجب تحويلها للموصى به من أمواله

  . لتي حددت مسبقاً احتياجاته المتواصلة ا

رجت من أجل احتياجات الموصى به للمصروفات الخاصة التي أخ ،مع التشاور المذكور أعالهتحديد و 

 . العناية بهمو 

بما ، وصالحية مكان عيش الموصى به وسهولة الوصول إليه لموصًا به صاحب إعاقة االهتمام بجودة .5

 ،تهوية البيت،عمل إصالحات،عدة وتنظيفة مسافي ذلك االهتمام بصالحية أجهزة الكهرباء,أجهز 

 . تصليحات المطلوبة

_كهرباء, ماء, غاز, دفع الحسابات المتواصلة للموصى به من أجل ضمان توفير احتياجاته اليومية  .6

 . بلدية وغيرها( , ضرائب, ضريبة صحةتلفون

ى األمور االهتمام بتحويل األموال المطلوبة الحتياجات الموصى، به للموصى به، للوصي عل .7

 . الشخصية للموصى به أو لجهة تعطي خدمة أو منتج, حسب الظروف

بالنسبة لموصًا به الذي حسب رأي الوصي على أموره الشخصية بأن مصلحته أن يعيش بمؤسسة أو  .8

االهتمام بتحويل الموصى به لمؤسسة التي  –إذا لم يكن له وصي كهذا ,حسب إرادة الموصى به نفسه 

 . و قدراته الماليةتالئم احتياجاته 

على األمور الموصى به يجب أن يؤخذ باالشتراك مع الوصي  سيعيش فيهاالتي  بالنسبة للمؤسسةالقرار 

 إذا نقل الموصى به لمؤسسة يرى صندوق العناية لوصي على ممتلكات . إذا تعين ،الشخصية للموصى به

 . لموصًا به الذي يعيش بمؤسسة
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لحقوق المادية للموصى به في السلطات الجماهيرية وفي اجسام خاصة المساعدة لتحصيل ااالهتمام و  .9

 )مستحقات ونهاية الخدمة وتخفيضات و دفعات تأمين وغيرها(

 . إدارة حساب البنك للموصى به .10

الوصاية )طرق الستثمار أموال سب مع أنظمة األهلية القانونية و استثمار أموال الموصى به بما يتنا .11

 يمات المحكمةتعلو  2000-الموصى به( 

عمل اتفاقات دفع مع صاحب العناية بترتيب الديون التي على الموصى به دفعها بما في ذلك بطريقة  .12

عالن اإلفالسالدين و   . إذا قدمت ضد الموصى به ،العناية بملفات دائرة األجراء وا 

للمحكمة من التوجه به و  بيع وتأجير ممتلكات الموصى، إدارة ممتلكات الموصى به بما في ذلك شراء .13

 . لقانون األهلية 49-48أجل أخذ موافقته إذا تطلب األمر بحسب البنود 

األمر مطلوب بحسب قانون  إذا كان،ممتلكات الموصى بهبأمور التوجه للمحكمة ألخذ تعليماته  .14

اءات أمام بإجر بما يتعلق بممتلكات الموصى به و  قانونيه مختلفة األهلية،تمثيل الموصى به بإجراءات

التي لها انعكاسات على وضع الموصى به المالي ووضع ممتلكاته )مثل لجنة ات ولجان مختلفة و سلط

جراءات أمام اللجان . ها(غير عاوي حسب قانون التأمين الوطني و الد المبادرة بإجراءات قانونية وا 

بهذه على ممتلكات الموصى به االهتمام بالتمثيل القانوني ,و المطلوبة من أجل الحفاظ المذكورة

 .  اإلجراءات إذا استدعي األمر و فحص إمكانية التمثيل عن طريق المساعدة القانونية

خدمات مهنيه)محام,مخمن,محاسب وغيرها(,إذا استلزم األمر من أجل الحفاظ على أمالك  استئجار .15

دارة أموره ل الوصي من أج المحكمةعلى أن ال تكون خذه الخدمات المهنية التي عينت ،الموصى به وا 

 . االهتمام بها بنفسه

تحضير كشوفات مالية وتقديمها للوصي العام ولكل جسم الذي على ،إدارة حسابات الموصى به .16

 . الموصى به أو الوصي أن يقدموا له كشوفات بموجب القانون )مثل:كشف ضريبة الدخل وغيرها(

–ولفترة أطول منها ،سنوات 7الحفاظ على الحسابات وأي توثيق يتعلق بممتلكات الموصى به لفترة  .17

 . بحسب طلب الوصي العام
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في حال وفاة الموصى به يعمل الوصي بحسب القواعد التي حددها الوصي العام بخصوص موضوع  .18

 . الذي يمكن تلقيها بمكاتب الوصي العام،وفاة موصًا به

 

 واجبات إضافية

ى الوصي بأن مح بذلك ويجب علعندما نتكلم عن موصًا به صاحب قدره ماليه التي تس، باإلضافة للمذكور 

وكل ها بحسب قدرته المادية ،منتجات إضافية من أموال الموصى به لتحسين رفاهيتهيهتم بتمويل خدمات و 

على . عندما يرى الوصي بأن األمر في صالح الموصى به الجسمانية والنفسية ونواقصه و  ,وفحص قدراته

 . على األمور الشخصية للموصى به ,إذا تعين كل حال تتم مشاوره مشتركة بهذا الخصوص مع الوصي

صاحب وضع مالي يسمح بذلك ويمكن ذكر افية التي يهتم الموصي بتوفيرها لموصًا به من بين الخدمات اإلض

 الخدمات التاليه:

 تلقي عالجات بديله,تجميليه وغيرها  .1

 مرافق لزيارات  بوتيرة أكبر عن الموصى به    .2

إخراجه لرحالت وزيارات أو ،ج بيته بتوتيره اكبر من المذكور أعالهإخراج الموصى به لرحالت خار  .3

 . خارجهابالبالد و 

من المنتجات المطلوبة من اجل معيشته أكثر لتحسين رفاهيته،شراء منتجات للموصى به و  .4

 . ,حاسوب وغيرهاDVDمكّيف, -اليومية,مثل

 . ععروض ثقافية وغيرها أكثر من المتبالمشاركة بفعاليات داخل ُأطر و  .5
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 تعليمات خاصة:

 لمذكور أعاله يجب أن يهتم الوصي ــــــــــــــــــــــباإلضافة ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 على الوصي أن يهتم بكل األمور المذكورة أعاله ما عدا ــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مرفق

 1ورقة تعليمات -كيفية تأدية الوظيفة

على  يجب ،العنايةالمفصلة بصندوق لتي حولت للوصي على يد المحكمة و الصالحيات افي تأدية الواجبات و 

 على القواعد التالية:الوصي أن يتصرف مع التشديد 

 لتصرف مع الحفاظ على احترام الموصى بهيجب ا 

  بالطريقة التي كان سيتصرف حسبها شخص مخلص الموجود يجب التصرف لمصلحة الموصى به و

 . بظروف مماثلة

  الذي تعين مع ،و وصي الذي هو مهني . بمسؤولية وتواصليجب أن يعمل بإسقامه وحسن نية وبأمانه و

بمهنيه ب و غيرها( يجب أن يعمل بإخالص و محام ,محاساألخذ بعين االعتبار بأنه سيستعمل مهنيته)

 . كالتي يعطيها مهني لزبونه

  ،بلغه مفهومه للموصى به وبحسب قدرة يجب أن يشرح للموصى به واجباته وصالحياته كوصي

 . الموصى به على الفهم

   ده بما معلومات الموجودة بيوبحسب طلبه،يجب أن يعطي للموصى به الذي يستطيع أن يفهم باألمر

المادية للموصى به إال إذا كان رأي الوصي بأن إعطاء المعلومات المعينه الشخصية و  يتعلق باألمور

 . يضر بمصلحته الموصى به

 وان يتشاور معه إذا كان ، يجب أن يسمع رأي الموصى به بكل أمر أو قرار المتعلق بالموصى به

 . يستطيع أن يفهم باألمر ويمكن استوضاح رأيه

  على تأدية واجباته و قدر المستطاعالعمل- 

 . أن يفهم باألمر ويمكن استوضاح رأيهإذا كان يستطيع . بحسب إرادة الموصى به  .أ

بحسب رأي الموصى -إذا لم يكن بمقدور الموصى به الفهم باألمر أو أنه ال يمكن الوقوف على إرادته .ب

 . فهم باألمر به ,إذا عرف ,أو كما عبر عنه في الماضي عندما كان بمقدوره ال

 . بحسب طريقة تفكير وطريقة حياة الموصى به كما كانت بالسابق–إذا كانت إرادته غير معروفه  .ت

 "صناديق" ألهذا المرفق يسري كجزء ال يتجزأ من كل واحد من أنواع  (1
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  يساعد الموصى به و يشجعه ألخذ قرارات بنفسه باألمور المتعلقة به,إذا كان بمقدور الموصى به أن

 . بذلك  يقوم

 يات يجب أن يتصرف بطريقة تشجع الموصى به ألن يشارك بالحياة االجتماعية بما في ذلك فعال

 . مهنيهاجتماعية ,ثقافية ,تأهيليه و 

   الممكنة يجب أن يعمل بطريقة تسمح للموصى به أن يحقق قدراته وأن يحافظ على معظم االستقاللية

 . بحسب قدراتهو 

 أن يحافظ على عالقات مع تسمح له بن شأنها أن تشجع الموصى به و تي ميجب أن يعمل بطريقة ال

 أصدقاءأقرباء و 

  من أجل دفع مصلحة الموصى به ,مثل :عاملين اجتماعيين  المعنيةيجب أن يتشاور مع الجهات

المقربين  أصدقاءو  أقرباءؤسسات وبالسكن المحمي و بالم العامةمندوبي العالقات  ،المعتنيين بالموصى به

في حال ت مهنيه بما في ذلك تمثيل قانوني، يستأجر باسم الموصى به خدما أنيجب  وأيضا، ى بهللموص

 . كانت مطلوبة من أجل دفع مصلحته

 بما في ذلك تعليمات الوصي ، يجب أن يسمع تعليمات كل جهة مشرفه التي تعينت لهذا بحسب القانون

التي لم تحل يجب عليه بين الجهة المشرفة و بين الوصي و  العام وفي حال وجود اختالفات جديه بالرأي

 . التوجه للمحكمة لتلقي التعليمات منها

 التي ال يوجد المطلوب لدفع مصلحة الموصى به و  يجب عليه التوجه للمحكمة لتلقي تعليماتها بكل أمر

 . وأن يأخذ قرارات باسمه ثيل  الموصى به فيهالتم ،للوصي صالحية و بحسب القانون

 لألمور الشخصية للموصى به يجب على األوصياء محكمة أوصياء مختلفين لممتلكات و إذا عينت ال

 من أجل دفع مصلحة الموصى به . بأن يعملوا فيما بينهم بالتنسيق و التوافق

 أتفاق بحسب البند بتنسيق و  إذا فرضت المحكمة واجب وصاية على وصيّين أو أكثر يجب أن يعملوا

 . للقانون 46

  لعالج أو لخدمة التي يظن الوصي بعد النقاش مع الموصى به  ،الموصى به لقرارفي حال معارضة

يستعين من اجل ذلك ي بأن يحاول أن يقنع الموصى به و يجب على الوص ،بأنها في صالح الموصى به
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التي يفي الموصى به في األمور الشخصية المهمة،و  بأقرباء الموصىهات التي تقوم بالعناية بمجتمع و بالج

في ما يتعلق ،و يجب أن يتوجه الوصي للمحكمة بطلب أعطاء تعليمات. صمم على رفضه لهابه م

للجنة األخالقيات التي تعمل حسب ، يجب التوجه للمحكمة أو بحسب الظرف–بالمعارضة على عالج طبي 

 . 1996قانون حقوق المريض 

 من تأدية واجبه, يجب  الذي يمنعها الموصى به أي تعاون مع الوصي و في الحاالت التي يرفض فيه

موصى به من أجل بأقرباء العدة من جهات التي تعتني بمجتمع و على الوصي أن يحاول بأن يأخذ المسا

يجب التوجه للمحكمة بطلب إعطاء تعليمات أو بطلب عمل تغيير –النجاح في حال عدم التوصل للتعاون و 

 . بأمر التعيين

  هم متغيره من وقت ألخر )مثل أوضاع متغيره قدرة فعن موصًا به صاحب وضع و عندما نتحدث

للمرضى النفسيين( يجب على الوصي أن يعمل على تأدية واجبه مع التفهم للتغيرات بوضع  الموصى به 

التشاور معه وأخذ أرادته بعين االعتبار في ذلك بخصوص سماع رأي الموصى به،بما ، من وقت لوقت

عطاء د وا  في األوقات التي يستطيع فيها أن ارة أموره المتعلقة فيه ذاته، الحق للموصى به في اخذ قرارات وا 

 . يقوم بذلك


