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وال يُلزم بشكل أسايس طلب تصديق وتوثيق الوكالة العامة من كتاب العدل، لكن يُنصح بذلك 
عندما يتم عىل سبيل املثال بيع البيوت أو العقارات باستخدام الوكالة العامة.

وتؤكد الجهة الرسمية املسؤولة عن االرشاف أو كاتب العدل الذي يقوم بتصديق الوكالة 
العامة الوقائية أن كاتبها وقع عليها فعالً بيده.

ويكون توثيق الوكالة العامة من كاتب العدل إلزامي بشكل قانوين يف معامالت معينة، عىل 

سبيل املثال:

يف بيع أو رشاء قطع األرض أو العقارات   n  
يف املعامالت التجارية القانونية ومعامالت الرشكات القانونية، مثالً  n  

يف بيع املنشآت، وتغيري الصفة القانونية     
يف التنازل عن حق املواريث   n  
يف إبرام عقد قرض املستهلك.  n  

ويكون لدى الجهة الرسمية املسؤولة عن اإلرشاف الصالحية للتصديق عىل الوكاالت
العامة الوقائية. وهذا منظم يف قانون الجهات الرسمية املسؤولة عن اإلرشاف بشكل موحد

يف كل االتحاد األملاين. لكن ال توجد لدى الجهات الرسمية املسؤولة عن اإلرشاف صال
حية للقيام بالتوثيقات.
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III.  الوكالة العامة الوقائية
 

هي اتفاق خاص قانوين بني الشخص الذي مينح الوكالة العامة )مانحة الوكالة العامة أو مانح 
الوكالة العامة( وشخص موثوق به يتلقى الوكالة العامة )املفوَّضة أو املفوَّض(. 

ويتم يف الوكالة العامة الوقائية النص عىل أي شخص )أشخاص( ينبغي عليهم كوكالء القيام باتخاذ 
القرارات. والوكالة العامة لها طابع وقاية استباقية )إجراء احتياطي( وينبغي أن يتم استخدامها 

أوالً عندما مل تعد أو مل تُرِْد مانحة الوكالة العامة أو مل يعد مانح الوكالة العامة يعي بذاته لتسيري 
شؤونه القانونية أو مل يُرِْد ذلك. 

ويجب عىل مانحة الوكالة العامة أو مانح الوكالة العامة أن يكونوا أثناء منح الوكالة العامة 
بالغني ويتمتعون بكامل األهلية.

وميكن ألي شخص أن يقوم باستقاللية بعمل الوكالة العامة الوقائية.
ويكون ممكنا أيضا من أجل ذلك استخدام استامرات أو اقرتاحات صيغ الوكالة الجاهزة.

 
وميكن لجمعيات اإلرشاف والجهات الرسمية العامة املسؤولة عن اإلرشاف أن تعطي املشورة 

الشاملة حول الوكاالت العامة الوقائية.

ويكون ممكنا، لكن ليس ملزما قطعيا انضامم كُتاب عدل أثناء عمل الوكالة.

ً ً

ِ َّ ً ً ً

وميكن للوكالة العامة الوقائية أن تجنب تنظيم اإلرشاف عن طريق قضاء اإلرشاف القانوين.

وميكن للمفوَّضة أو املفوَّض أن يترصف فوراً باستخدام الوكالة العامة وبشكل ساري املفعول 
قانونياً ومبسط )غري بريوقراطي( ملصلحة مانحة أو مانح الوكالة العامة.

وتعرتف املؤسسات املرصفية املالية يف أغلب األحيان فقط عىل الوكاالت العامة املوقعة عىل 
استامرة مرصفها أو الوكاالت العامة املوثقة من كاتب العدل.

وال تتطلب شكالً معيناً. وعندما يتم منحها خطياً ـ الذي يُنصح به بشكل حتمي ـ يجب
أن تكون موقعة أيضاً من الشخص بذاته.
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التوكيل القانوين العام بحق   .II

الرعاية والترصف   
التوكيل القانوين العام بحق الرعاية والترصف هو إجراء وقايئ مسبق. 

وميكن عن طريق التوكيل القانوين العام بحق الرعاية والترصف أن يتم مسبقاً قبل القيام 
باإلرشاف النص عىل من ينبغي استدعائه كمرشفة أو مرشف، وألية رغبات )للشخص املحتاج 

لإلرشاف( ينبغي عليها أو عليه أن يجهز نفسه. 

وميكن للمرء أيضاً أن يستبعد أشخاصاً معينني كمرشفات أو مرشفني.

وميكن للتوكيل القانوين العام بحق الرعاية والترصف أن مُيَكِّن يف قضية اإلرشاف من اإلدالء 
عن الرغبات بالنسبة إىل القضية، ومجال وظائف اإلرشاف، وإعطاء هبات إىل شخص ثالث، 

والتعليامت حول العالج الشفايئ واإلسكان.

ولذلك فهو مهم يف األحوال التي سيقوم فيها قضاء اإلرشاف القانوين بإعطاء األمر لتنفيذ 
اإلرشاف ومل يعد املرء يف وضع يديل فيه عن تصوراته.

ويتم يف التوكيل القانوين العام بحق الرعاية والترصف النص عىل وجود شخص ينبغي عليه
أن ميارس اإلرشاف. وميكن فيه تسمية عدة أشخاص ملجاالت وظائف متعددة، أو تسمية 

أشخاص ال ينبغي بأي حال من األحوال أن يتم استدعائهم كمرشفني.

وإذا كان قضاء اإلرشاف القانوين يعلم بوجود التوكيل القانوين العام بحق الرعاية والترصف، 
فرياعي بشكل أسايس هذه الوكالة يف قراراته.

وقضاء اإلرشاف القانوين ملزم بالتأكد من األشخاص الذين تم اقرتاحهم والتأكد من صالحية 
مامرستهم لإلرشاف.

وإذا مل يتوفر أي توكيل قانوين عام بحق الرعاية والترصف، فيختار قضاء اإلرشاف القانوين
عند الحاجة شخصاً كفؤا لذلك.
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من يتحمل التكاليف؟

تتحمل اإلنسانة أو اإلنسان املترضر تكاليف اإلرشاف بشكل أسايس.

مبا فيها تكاليف القضاء )املحكمة( أو األجور ملن يقوم مهنياً بعمل املرشفات أو املرشفني وبدائل 
أتعاب للمرشفات أو املرشفني الذين يعملون بشكل طوعي.

وإذا مل يتوفر دخل ذايت لهذا الشخص أو كان الدخل قليل فقط، فتدفع دائرة العدل التكاليف 
املطلوبة من صندوق الدولة. ويجب استخدام الرثوة الزائدة عن 5.000 أويرو يف تغطية

تكاليف اإلرشاف.
وإذا تجاوز مبلغ الرثوة املعفى من الرضائب الـ 5.000 أويرو، فيدفع املرء بذاته أجور اإلرشاف 

املهني وبديل األتعاب للمرشفات أو املرشفني الذين يعملون بشكل طوعي.

ويتم فحص ذلك من قبل قضاء اإلرشاف القانوين. ويصدر قضاء اإلرشاف ضمن ظروف معينة 
الرسوم السنوية واملصاريف يف فاتورة حساب. ويسمي املرء هذا أيًضا بتكاليف القضية والقضاء.

وبالنسبة لتكاليف اإلجراءات القضائية يرسي عليها مفعول مبلغ ثروة معفى من الرضائب مقداره 
25.000 أويرو. ومن ميلك مبلغاً يتجاوز مقداره مبلغ الرثوة املعفى، فيجب عليه عند اإلقتضاء أن 

يدفع هو بنفسه رسوم أو تكلفة تقارير التقييم الطبي املختص.
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من ميكن اختياره كمرشفة أو مرشف؟

 1.   اإلرشاف الطوعي دون مقابل
املرشفات أو املرشفني الذين يعملون بشكل طوعي دون مقابل ال يقومون بعملهم كمهنة 

)مدفوعة(. وهذا يعني أنه ال يُدفع لهم أجر مليزات إرشافهم، إمنا يتلقون فقط بدل أتعاب سنوي.

وتوجد رشوط مهمة للقيام باإلرشاف. وتشمل تلك املعرفة الجيدة باللغة األملانية والنظام ا
لقانوين واالجتامعي األملاين.

ويتم أثناء اختيار املرشفات أو املرشفني الذين يعملون بشكل طوعي قبل كل يشء أخذ األشخاص 
بعني االعتبار الذين يكونوا مقربني من اإلنسان أو اإلنسانة املترضرة ويف وضع يسمح لهم القيام 

باإلرشاف. ويتم تفضيل أفراد العائلة أو األشخاص من محيط اإلنسان املترضر.

ويتم من قبل الجهات الرسمية املسؤولة عن االرشاف ومن قضاء اإلرشاف القانوين إثبات
األهلية ملن ستصبح مرشفة أو مرشف.

وتقوم الجهات الرسمية املسؤولة عن االرشاف وجمعيات اإلرشاف )„جمعيات الرعاية“(
بإعطاء املرشفات أو املرشفني الذين يعملون بشكل طوعي الدعم واملرافقة الرضوريني.

وجمعية اإلرشاف هي املسؤولة أيضاً عن تدريب وتأهيل املرشفات أو املرشفني الذين
 يعملون بشكل طوعي.

2.   اإلرشاف من قبل املوظفني
مامرِسة أو مامرِس مهنة اإلرشاف )املرشف( هو الشخص الذي يقوم بعمل اإلرشاف القانوين

يف أملانيا ضمن إطار عمله املهني املأجور.
وتشغل جمعيات اإلرشاف مامرِسات أو مامرِسني مهنة اإلرشاف التي وظفتهم عندها. ويتم ت

سمية هؤالء عندئذ مبرشيف الجمعيات.

ويجب أن يكون لدى مامريس مهنة اإلرشاف ومرشيف الجمعيات كفائة مهنية مناسبة، وأن
يكونوا يف وضع يسمح لهم باإلرشاف قانونياً عىل األشخاص املحتاجني لذلك ضمن النطاق

املطلوب. وال يوجد تدريس مهني وفقاً ألحكام قانون التدريس املهني أو دراسة لذلك. 
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اإلجراءات املشابهة لإليداع
 هي كل اإلجراءات التي تسلب الحريه، التي يتم من خاللها سلب حرية إمرأة أو رجل يتم 
اإلرشاف عليهم عن طريق تجهيز ميكانييك، أو أدوية أو بطرق أخرى لفرتة زمنية طويلة أو 
بشكل منتظم)عىل سبيل املثال: شبكة الرسير، وربط حزام البطن يف الرسير أو يف الكريس، 

وربط األيدي واألرجل بقوة، وقفل الغرفة، وتناول األدوية التي تدعم البقاء بهدوء(. 
وتكون املوافقة القضائية يف كل هذه الحاالت رضورية بشكل إلزامي أيضاً، إذا مل يستطع أو 

يرد الشخص الذي يتم اإلرشاف عليه املوافقة عليها.

شؤون املنزل
تكرس املرشفة أو املرشف أنفسهم ضمن إطاراملسؤولية يف مجاالت هذه الوظائف عىل سبيل 

املثال من أجل التوقيع والحفاظ عىل عقود اإليجار.
وعدا عن ذلك ميكن أن يتعلق األمر أيضا باإلنتقال إىل دار رعاية أخرى مناسبة، وإنهاء عالقة 

اإليجار وتصفية أثاث املنزل.
وميكن دعم الشخص الذي يتم اإلرشاف عليه يف كل االشياء املهمة املتعلقة مبوضوع السكن. 

عىل سبيل املثال:

شؤون متويل املنزل n  
)األجرة والتكاليف الجانبية(   

التواصل مع مؤجري املنزل أو إدارات املنزل  n  
التواصل مع موردي الطاقة. n  

ويسمح للمرشفة أو املرشف بإنهاء عالقة إيجار املنزل فقط بعد الحصول املسبق
عىل موافقة قضائية بذلك.

ً
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التمثيل أمام السلطات الرسمية
تقوم املرشفة أو املرشف أيضاً بتقديم طلبات للشخص املرُشف عليه للجهات املسؤولة ضمن 

إطار وظائفهم. وعدا عن ذلك تعد كل أنواع املراسالت الخطية واإلتصاالت الهاتفية مع 
الجهات املسؤولة مشمولة بذلك. وميكن كذلك أن تعد الشؤون املتعلقة بقانون األجانب من 

مجاالت وظائف املرشفات أو املرشفني.

شؤون الربيد
مجال الوظائف هذا يشمل استالم وفتح الربيد الوارد، وإيقاف الربيد الصادر أيضاً للُمرشف 

عليه. ويكون مجال الوظيفة مطلوب عندئذ فقط، إذا مل يعد الشخص املترضر قادراً عىل
تسيري الشؤون التي تنشأ بشكل فعيل من خالل الربيد الوارد.

حق تقرير مكان اإلقامة 
إذا تم إسناد مسؤولية مجال الوظائف هذا إىل املرشفة أو املرشف، فهو ملزم بحامية نقطة 

املواد الغذائية واملحيط املألوف لبيئة الشخص أو األشخاص الذين يتم اإلرشاف عليهم أو 
البحث عن محيط مناسب.

وعىل املرشفة أو املرشف وفقا لقانون تسجيل مكان السكن يف الواليات االتحادية االلتزام 
بتسجيل مكان السكن )„يف الرشطة“(، وإلغائه، أو تبديله يف إدارة تسجيل السكان.
وميكن للمرشفة أو املرشف أن يوقع عقود إيجار ملن يرشف عليها / عليه وإلغائهم.

واألمر بإيداع الشخص الذي يتم اإلرشاف عليه يف أماكن إقامة تحجر حريته )تسلبها( يكون 
أيضا من محتوى مجال وظائف „تقرير مكان اإلقامة“.

وينبغي أن يتم القيام باتخاذ قرارات اإليداعات سوية مع الشخص الذي يتم اإلرشاف
عليه، إذا أمكن ذلك.

ً

َ ُ

ً

اإليداع 
ميكن ضمن رشوط معينة )مثالً إذا وجد خطر قوي باإليذاء الشخيص للصحة أو حتى قتل 
النفس )االنتحار((، أن يتم إيداع )إسكان( من يرَُشف عليها / عليه يف مؤسسة مغلقة )ال 
يسمح فيها بالخروج إال بإذن( أو يف قسم مغلق يف مستشفى أو يف دار رعاية كبار السن. 

ويقرر قضاء اإلرشاف القانوين رضورة إيداع الشخص يف مؤسسة مغلقة، وذلك بعد أن تكون 
موا قبل ذلك مايسمى بطلب اإليداع. املرشفة أو املرشف قد قدَّ
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مجاالت عمل املرشفة أو املرشف 

االهتامم بالصحة
يشمل االهتامم بالصحة تنظيم كل الشؤون املتعلقة بصحة اإلنسان.

وإذا كان الشخص الذي يتم رعايته مايزال يستطيع الترصف بذاته يف األمور الصحية الهامة، فيقرر 
ذلك لوحده. أما يف الحاالت األخرى فيجب عىل املرشفة أو املرشف أن يقرر ذلك.

ومن بني ما تشمله هذه األمور:

املبارشة واملوافقة عىل:  n  
اإلجراءات العالجية.  p   
الوقائية. الفحوصات   p   

العمليات   p   
وتأمني تناول األدوية املطلوبة.  n  

إعطاء القرار بالفحوصات الطبية، والعمليات، وإجراءات اإلستشفاء.  n  
تأمني عالجات الشفاء الطبية.  n  

إلزام األطباء بإعطاء املعلومات للمرشف )عدم اإللتزام القانوين  n  
بحق كتامن رسية املعلومات تجاهه(.   

وتبقى املرشفة أو املرشف عىل تواصل مستمر مع األطباء، واملستشفيات، وخدمات العناية الطبية 
واملؤسسات األخرى يف الشؤون الصحية، وتتفق مع كل هؤالء عىل كل األمور الصحية.

االهتامم باألمالك
هذا يعني تنظيم وحامية كل االهتاممات املالية لألشخاص الذين يتم اإلرشاف عليهم. ويتضمن 

ذلك عىل سبيل املثال:

إدارة الحساب املرصيف للشخص الذي يتم اإلرشاف عليه )رعايته(.  n  
فحص املداخيل واملصاريف.  n  

التأكد وتنفيذ وتقديم طلب لإليرادات أو للمزايا االجتامعية.  n  
تقديم طلب للتخفيضات واالمتيازات.  n  
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وتتكلم السلطات الرسمية املسؤولة عن االرشاف مع الشخص املترضر ومع املشاركني اآلخرين،
وتتأكد من ما يتم تنظيمه. ويُبَّلَغ قضاء اإلرشاف القانوين بذلك. وتُْعلَم السلطة الرسمية 

املسؤولة عن االرشاف قضاء اإلرشاف القانوين عن أسامء أشخاص، ممن يبدوا أنهم يصلحون
للعمل كمرشفات أو مرشفني.

ويلعب تقرير التقييم والتقارير االجتامعية دوراً كبرياً يف طلب القيام باإلرشاف.

ويتضمن هذا التقرير إفادات عن: 

رضورة وحجم اإلرشاف  n 	 	
الشخص الذي ترعاه املرشفة أو املرشف 	n 	 	

كيفية ومدة الحاجة إىل املساعدة، عىل سبيل املثال  n 	 	
إذا كان اإلرشاف رضورياً فقط بشكل مؤقت.    

ويتم إرسال التقرير االجتامعي إىل القضاء.

ويتم كتابة تقرير تقييم الطب النفيس والوثائق من قبل الخرباء الطبيني أو من اإلدارات الصحية. 
ويقوم قضاء اإلرشاف القانوين باصدار تفويض لعمل تقرير تقييم لذلك.

ومن واجب قاضية أو قايض اإلرشاف أن يستمع إىل الشخص املترضر الذي سيَْصُدْر قرار اإلرشاف 
القانوين بشأنه، وذلك قبل أن يتم اتخاذ القرار النهايئ باإلرشاف عليه.

مام يعني أن هذا الشخص يُعطى مرة أخرى الفرصة للتعبري بشكل شامل عن رأيه بذلك.
وإذا مل يكن الشخص املترضر متمكناً من اللغة األملانية، فيُطلب انضامم مرتجمة أو

مرتجم شفوي للمحادثة.
ويجب عىل اإلنسان املترضر أن يوافق بشكل أسايس عىل اإلرشاف، وذلك من أجل أن يتم
تنظيمه. وتوجد حاالت إستثنائية ميكن فيها أن يتم اإلقرار باإلرشاف أيضاً دون أخذ إرادة 

الشخص بعني االعتبار أو حتى ضد إرادته.

3.  القرار
وتتخذ القاضية أو القايض يف قضاء اإلرشاف القانوين )„محكمة الرعاية“( القرار بشأن اإلرشاف 

بناء عىل أساس التقرير االجتامعي لتقرير التقييم وعىل جلسة االستامع. 
ويتم اتخاذ القرار حول تنظيم اإلرشاف عن طريق حكم خطي يحصل عليه كل األطراف املشاركة 
بذلك. وعدا عن ذلك يُرَسل قرار الحكم هذا إىل السلطة الرسمية املسؤولة عن االرشاف. ويتم يف

قرار الحكم النص عىل من تكون املرشفة أو من يكون املرشف عىل ذلك، وألية وظائف
)شؤون( يكون هذا الشخص مخوالً بالترصف.

ويكون لنفس األشخاص واإلدارات الحق يف تقديم وسيلة الطعن القانونية املسامة بـ „التظلم“.
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األمراض النفسية  n
يُفهم من هذا كل األمراض النفسية التي ال ميكن تربيرها جسدياً، لكن أيضاً االضطرابات 

النفسية كنتيجة ألمراض أو تأثريات خارجية: ميكن أن تكون هذه عىل سبيل املثال نتيجة 
اللتهاب، وتغري أو جرح يف الدماغ. وميكن أيضاً أن يتم اعتبار أمراض التعلق )االدمان( كأمراض 

نفسية وفقاً لتناسبها مع درجة شدتها.

اإلعاقة العقلية / إعاقة التعلم  n
ويرسي هذا عىل األرضار الَخلِْقية أو املكتسبة للمقدرة العقلية. وتوصف أيضاً اإلمكانيات 

املتدنية التي يتم عن طريقها السري يف حياة مستقلة، كمقدرة اجتامعية معيقة.

النفسية اإلعاقة   n
يُْفَهم من اإلعاقة النفسية وجود أرضار دامئة تطورت نتيجًة ملرض نفيس. وينضم لهذا أيضاً 

تحدد املقدرة العقلية بسبب التقدم يف السن )كالخرف مثالً(.

اإلعاقة الجسدية  n
إذا متت إزالة املقدرة الجسدية بشكل جزيئ أو إعاقتها بشكل جوهري من أجل القيام بالشؤون 

الذاتية )مثالً أثناء عدم املقدرة الحركية املستمر(، فتوجد أيضاُ االمكانية
للقيام باإلرشاف بشكل قانوين. وميكن لألشخاص املعاقني جسدياً أن يصلوا إىل اإلرشاف

القانوين فقط عن طريق تقديم طلبهم الذايت.

الخطوات الثالث للوصول إىل اإلرشاف القانوين

1.  اإلبالغ
من أجل إمكانية فحص اإلرشاف القانوين وتنظيمه، من الرضوري أوالً تقديم بالغ إىل قضاء اإلرشاف 

القانوين أو إىل السلطات الرسمية املسؤولة عن االرشاف بالقرب من مكان السكن. وميكن أن 
يقوم بهذا الشخص املترضر، كذلك األقرباء، والجريان، واألصدقاء، واملعارف، واألطباء، واملؤسسات 

االجتامعية، ودور السكن، واملستشفيات.

2.  اإلجراء
يفوض قضاء اإلرشاف القانوين السلطات الرسمية املسؤولة عن االرشاف، التي تفحص فيام إذا كان 

اإلرشاف رضورياً لهذا السبب.
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I.  اإلرشاف القانوين 

يجد املرء أنظمة اإلرشاف القانوين يف كتاب القانون العام للمواطنني بدءاً من املادة 1896 وما 
يليها من القانون املدين.

وإذا كان إنسان ما مريضا نفسيا أو عقليا أو معاقا جسديا، فيمكن أن يتم تنظيم اإلرشاف 
القانوين له. ويحدث ذلك فقط إذا مل يعد بإمكانه إنجاز شؤونه بذاته. وبشكل أسايس يشرتط 
للقيام باإلرشاف موافقة الشخص املترضر، لكن ميكن أيضا أن يتم اتخاذ القرار باإلرشاف دون 

أخذ إرادة الشخص بعني االعتبار أو حتى ضد إرادته.

ويحدد قضاء اإلرشاف القانوين وظائف معينة للمرشفات أو املرشفني. ويتم االتفاق عليها مع 
الشخص املترضر. ويسمح للمرشفة أو املرشف أن يعمل فقط ضمن إطار هذه الوظائف )مجال 
الوظائف(. وهذا ينطبق عىل سبيل املثال عىل الصحة و / أو الشؤون املالية للشخص الذي تتم 

رعايته أو التعامل مع الدوائر الرسمية أيضا.

ويقوم قضاء اإلرشاف القانوين )„محكمة الرعاية“( بعد سبع سنوات كحد أقىص بالتدقيق، فيام 
إذا كان اإلرشاف مايزال رضورياً أو يتم إنهاؤه.

ويتم أثناء اختيار املرشفة أو املرشف قبل كل يشء مراعاة رغبات األشخاص املترضرين 
)املحتاجني لإلرشاف(. ويتم يف املقام األول طلب أشخاص مقربني من األشخاص املترضرين.

وتفحص القاضية أو القايض، فيام إذا كان هؤالء األشخاص يف حالة تؤهلهم شخصيا وإختصاصيا 
للقيام بهذه الوظائف بضمري حي )مدرك للمسؤولية(.

كام أن املرشفني القانونيني هم وكالء قانونيون لألشخاص الذين يتم اإلرشاف عليهم )رعايتهم( 
ويقومون بالتمثيل القانوين وغري القانوين )خارج إطار املحاكم(.

وال يتعلق األمر أثناء اإلرشاف بالوصاية القانونية، إمنا بتقديم املساعدة! 

ويضاف لألشخاص املعاقني وفقا إلتفاقية حقوق املعاقني التابعة لألمم املتحدة )املادة 1( 
„األشخاص الذين لديهم أرضارا جسدية أو نفسية أو عقلية أو حسية طويلة األمد، والتي ميكن 

أن تعيق عن طريق التأثري املتبادل مع موانع مختلفة يف التشارك الكامل والفعال
واملتساوي يف املجتمع“.

ً ً ً ً ً

ً

ً

ً ً

ً
ً
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اإلرشاف القانوين

الوقاية إمكانيات  و

ميكن لكل إنسان أن يتعرض لحادث، وميرض بشدة أو أن يقع يف أزمة نفسية. وميكن أن يؤدي 
ذلك إىل عدم استطاعته إنجاز أشياء مهمة يف حياته بشكل مؤقت أو دائم. وينطبق ذلك أيضا عىل 

األمراض التي يتسبب بها التقدم يف العمر.

وتتم يف مثل هذه األحوال الحاجة إىل شخص ميثل اهتاممات وحقوق اإلنسان املترضر، أمام 
السلطات واإلدارات الرسمية واملصارف واألطباء عىل سبيل املثال. 

ويوجد يف أملانيا إمكانيات عديدة كيف ميكن متثيل الشخص املترضر. فيمكن له مثالً أن مينح
شخصا ما تفويضا عاما عن طريق ما يسمى بالوكالة العامة الوقائية. ويجنب وجود الوكالة العامة 

الوقائية عادة القيام بتنظيم اإلرشاف القانوين. وإذا مل متنح الوكالة العامة الوقائية لشخص ما، 
فيمكن يف حالة وجود الرغبات يف اإلرشاف القانوين أن يتم النص عليها يف التوكيل القانوين العام 

بحق الرعاية والترصف.

ويقوم قضاء اإلرشاف القانوين )„محكمة الرعاية“ Betreuungsgericht( يف دائرة القضاء
باصدار قرار باإلرشاف القانوين. ويحدث هذا فقط، إذا مل تتوفر الوكالة العامة الوقائية )املادة 

1896 فقرة 2 السطر 2 من كتاب القانون املدين  

ً

َ َ َ َ

ِّ ً ً ً
ُ

ويتم يف هذا الكتيب توضيح املصطلحات الثالثة التالية: 

اإلرشاف القانوين

التوكيل القانوين العام بحق الرعاية والترصف

الوكالة العامة الوقائية

  .I

 .II 

.III

 

(Rechtliche Betreuung)
   
(Betreuungsverfügung)
  
(Vorsorgevollmacht)
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  8 الخطوات الثالث للوصول إىل 

اإلرشاف القانوين 

مجاالت عمل املرشفة أو املرشف 10

13 من ميكن اختياره كمرشفة

أو مرشف؟  

14 من يتحمل التكاليف؟

15 التوكيل القانوين العام بحق  .II  
الرعاية والترصف

16 الوكالة العامة الوقائية .III 

 
 



عزيزيت القارئة، عزيزي القارئ

تشارك املواطنات واملواطنني األجانب بشكل قوي يف النجاح االقتصادي يف والية راينالند ـ بفالتس 
وهم يُْغنون الوالية بتعددهم الثقايف.

وتبلغ نسبة األجنبيات واألجانب حوايل 10,9 باملائة من مجموع سكان والية راينالند ـ بفالتس. 
و 50 باملائة منهم تقريباً هم من حاميل جنسيات من بلدان اإلتحاد األورويب، وربع آخر منهم 

لديه جنسية بلد أورويب ليس عضواً يف اإلتحاد األورويب.

ويُعلم اتفاق اإلئتالف املوقع من حكومة اإلئتالف يف والية راينالند ـ بفالتس بأن فرص تطور 
واليتنا املستقبلية مرتبطة أيضاً بالهجرة إىل أملانيا. وينبغي أن يتم متكني املواطنات واملواطنني 

األجانب من املشاركة االجتامعية الشاملة. وهذه تكون وظيفة مركزية لواليتنا وملجتمعنا.

ومن أجل أن ميكن ضامن ذلك، يحتاج األشخاص ذوو الخلفيات املهجرية أيضاً للمعارف بشأن 
قانون اإلرشاف والوكالة العامة الوقائية، ألن لقانون اإلرشاف شأن

كبري يف اإلندماج والرشاكة االجتامعية.

وينبغي عىل كتيب قانون اإلرشاف للمهاجرات واملهاجرين املعروض هنا، الصادر عن إدارة 
الشؤون االجتامعية والشباب والعناية واالمداد الصحي يف والية راينالند ـ بفالتس، أن يساعد يف 

وضع اإلرشاف والوكالة العامة الوقائية تحت الترصف دون أية عوائق.

يسعدين بأن أستطيع إعطائكم هذه املعلومات لتكون متوفرة يف أيديكم.

Detlef Placzek
Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

)رئيس إدارة الشؤون االجتامعية والشباب والعناية واالمداد الصحي يف والية راينالند ـ بفالتس(

.I  

.II  

.III 
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عزيزيت القارئة، عزيزي القارئ

3

ال يخدم قانون اإلرشاف حامية اإلنسان فقط، إمنا الدعم لألشخاص البالغني أيضا الذين مل 
يعد بإمكانهم شخصيا أن ينظموا شؤونهم بشكل كامل أو جزيئ بسبب مرض نفيس، أو إعاقة 

جسدية أوعقلية أو نفسية، ولذلك فهم يعتمدون عىل مساعدة اآلخرين. ويتألف جوهر 
اإلرشاف يف أن يتلقى األشخاص املحتاجني للمساعدة الدعم عن طريق مرشفني يرعوا شؤونهم 

قانونيا كام تم النص عليه قانونيا ضمن حلقة وظائفهم )مجاالت الوظائف(. وينبغي أثناء ذلك 
أن تبقى إرادة األشخاص املترضرين وسعادتهم يف املقام األول.

يعيش يف والية راينالند ـ بفالتس أناس كثريون من بلدان مختلفة من العامل. لذا ينبغي أيضا 
توفري معلومات ودعم أفضل للمهاجرات واملهاجرين. للذين ال يعرفون يف أغلب األحيان عروض 

الدعم واملساعدة من اإلدارات املختصة ومراكز التعليم، أو يكون لديهم مصاعب مع اللغة 
الرسمية للسلطات وال يعرفون من ميكنهم أن يتوجهوا إليه.

وتعطي هذه املعلومات األجوبة عىل األسئلة الواقعية لإلرشاف القانوين، والتوكيل القانوين العام 
بحق الرعاية والترصف والوكالة العامة الوقائية باللغة األملانية وبلغات أخرى، من أجل أن 

يكون لدى املهاجرات واملهاجرين نرشة إرشادية بلغتهم األم. فضالً عن ذلك يوجد هذا الكتيب 
أيضا يف „لغة سهلة“. وبذلك ميكن لألشخاص ممن لديهم صعوبات التعلم إمكانية أفضل لفهم 

املحتويات التي هي غالبا ليست سهلة.

وأقدم شكري إىل إدارة الشؤون االجتامعية والشباب والعناية واالمداد الصحي يف والية راينالند ـ 
بفالتس لنرش هذا الكتيب. وهو مقال مهم من أجل جعل حقوق األشخاص املعاقني واألشخاص 

ذوي خلفية مهجرية أقرب إليهم.

ً
ً

ً ُ ً

ً

ً
ً

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz

)وزيرة الشؤون االجتامعية والعمل والصحة وعلم السكان يف والية راينالند ـ بفالتس(
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