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 2021للعام األمراض ختبارات اإللزا�ي ال جراء  اإل قانون  
(Mandatory Disease Testing Act 2021) 

 خارج�ةمعلومات لألطراف ال

 
ا  مؤ إذا كنت   ا خر�

�
ي حادثطرف

ي مع ما   ة �ف
ي نيو ساوث و�لز )( NSW Health سلطات إنفاذ القانون أو خدمات الطوارئ أو  موظف �ف

،  وزارة الصحة �ف
   اختبار  ب�جراء ا لزم� مُ   ا أمر� سل�مك  � قد يتّم فالسائل المنوي)،  و ألعاب  و أبراز  و أسوائل جسمك (دم أحد   ته مسال قد و 

(Mandatory Testing Order – MTO) . 

ف ال ي منصوص عليها  MTO  بأمر  الخاصة جراءاتواإل قوانني
 . 2021لعام لختبارات األمراض  قانون اإلجراء اإللزا�ي ال  �ف

 ؟ MTOه�ة أوامر ما

MTO ة والتهاب  ل�شف عن وجود هو أمر صادر عن سلطة حكوم�ة أو محكمة �طلب منك إجراء فحص دم ل� وس نقص المناعة الب�ش ف�ي
ي  ال�بد 

ي  والتهاب ال�بد  بال��ائئ
 . جال��ائئ

مس  ال  إذا  ضدك MTO ع� أمر   للحصول بطلب  التقدم NSW Health أو   الطوارئ خدمات  أو  القانون إنفاذ  سلطةموظف لدى ل �مكن 
ا   واحد�

ً
ا   14 عمرك وكان جسمك، سوائل من أ���  أو  سائ�  : هذا التالمس  وقد حدث  األقل، ع� عام�

 أثناء أدائه لوظ�فته  •

 المتعمد  نت�جة لت�فك •

 . موافقته بدون •

ن  يذ ال ما  ّ يتعنيّ ن العامل أحد طالب إذا  الق�ام به  ع�ي  ؟ MTOأمر ب�صدار  ني

ي 
ا  ستدرك   الحاالت، معظم  �ف   عينة  لطلب الموظف عن  المسؤولالشخص  بك يتصل   عندما  MTO بأّنه قد تّم تقد�م طلب إلصدار أمر مبدئ��

 . الموافقةج�ب ع� م  غ�ي   أنتف  ،ال   أم طواع�ة  دم عينة  تقد�م   ت��د  كنت  إذا  ما  اخت�ار  �مكنك. ةع�ا طو  دم

 : كنت   إذا  طوع�ة  دم عينة  تقد�م  منك �طلب  أن للمسؤول  �مكن ال 

ف  • ا؛ 18  و  14تبلغ من العمر ما بني  أو  عام�

ي من  •
 . تقد�م عينة من الدم ع� الموافقة ع�  قدرتك ع�  يؤثر  إدرا�ي  ضعف أو  عقل�ة  صح�ة حالة  تعائف

وط أعالە من أيّ  عل�ك  ما انطبقت  إذا  )vulnerable third party – VTP" (مستضعف ثالث  طرف"  بأنك  المسؤول س�عت�ب  .  ال�ش
ا  عل�ك  ف�جب  ،VTP أنك تعتقد  كنت إذا   . وجد   إن عل�ك،  الو�ي  أو  ووالدك/والدتك  المسؤول إبالغفور�

ا  المسؤوللك   سيتيح   أن  �جب. الطلبلبت با  بلأي معلومات ق  لتقد�م  الفرصة) VTP بأنك اعت�ب  عل�ك إذا   الو�ي  أو  ووالدك/والدتك(  أ�ض�
ا  المعلومات  يتّم تقد�م  . جنحة�عّد    مسؤول إ� عمد  عن   مضللة  أو  خاطئة  معلومات  تقد�م. أمكن إن ،خط��
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https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2021-013
https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2021-013


 

 2021لعام لض امر األ ات ختبار ال اإللزا�ي جراء اإل  نظام
(Mandatory Disease Testing Scheme 2021) 

 خارج�ةالطراف أل معلومات ل
 

 

Mandatory Disease Testing Act 2021: third parties | Arabic  July 2022 

Communities and Justice 

ي  ترغب قد 
ا  المسؤول من  ُ�طلب.  معلومات  أي  تقد�م  طواع�ة أو  دم  تقد�م عينة قبل القانون�ة  التماس المشورة  �ف بطلب    قرار  اتخاذ  عموم�
ي  رفضه  أو  MTOإصدار أمر 

ف عل�ك معلومات،   أي  تقد�م   أو  القانون�ة المشورة طلب  قررت إذا  لذلك  عمل، أ�ام 3 غضون �ف  بذلك الق�ام يتعنيّ
ي 
 . ممكن وقت   أقرب �ف

 ماذا س�حدث بعد ذلك؟ 

ي العادة القرار بخصوص طلب  المسؤول يتخذ 
ي  الموظف �ف

ا   باألسباب وكذلك بالقرار  وس�علمك.  عمل أ�ام ثالثة  غضون  �ف  . خط��

 .  بنفسه هذا األمر   إصدار  �مكنه فال   ،MTOوجوب إصدار أمر   المسؤولمن رأي   وكان VTP كنت  إذا 
ً

  طلب  تقد�م عل�ه   من ذلك، �جب بد�
ي  للبت األطفال محكمة  أو  المحل�ة المحكمة إ�

 . عمل أ�ام  ثالثة من   أ��� ذلك  �ستغرق   أن المحتمل منو .  الطلب �ف

 ؟ MTOأمر  إصدار  ماذا أفعل إذا تّم 

ا   �سل�مه لك فسيتّم  ، MTO أمر  إصدار  تّم  إذا  ا   الطلب س�حدد . شخص�� ي  الدم عينة  تذهب إل�ه لتقد�م  أن  �جب مكان�
 من   عمل  يوَ�ي   غضون  �ف

مه تار�ــــخ
�
 . �سل

 عليها  �عاقب   ج��مة لا متث�عّد عدم اال ). أدناە المعلومات  من م��د ال( األمر هذا  مراجعة ل �س� كنت  إذا  حىت   MTO مر أل  االمتثال عل�ك  �جب
ا  12 لمدة السجن أو كحد أق�   دوالر   11000يتّم تغ��مك مبلغ   وقد  القانون  . كليهما   أو  شهر�

ي  هل
 ؟ MTO أمر  استئناف �مكنين

ف المسؤول كب�ي   إ�مراجعة القرار ب طلب  تقد�م �مكنك  ،VTP تكن  لم إذا  ي نيو ساوث و�لز  بوزارةعن الصحة   ني
   –  الصحة �ف

NSW Ministry of Health (CHO) .ي  طلب   تقد�م عل�ك  �جب
  المسؤول.  قرار  استالم  من   واحد عمل  يوم غضون خ�ي �ف

 : من   �سخة طلبك  يتضمن أن �جب

 MTO أمر  •

 المسؤولقرار اإلشعار الخ�ي ب من   �سخة •

 . المسؤول إ� قدمتها معلومات خط�ة   أي •

ا  CHO �طلب قد  ي إطار عمل�ة المراجعة منك المعلومات من   م��د�
�د  المراجعة  طلب   أرسل. �ف ي  بال�ب

وئف    إ� اإلل��ت
MDT@health.nsw.gov.au-NSWH 

ي  النظر  CHO ع�  �جب
ي  ف�ه  والبت  طلبك  �ف

ا  بقرارە  CHO س�خطرك. عمل أ�ام  ثالثة غضون �ف �شف  ال يتّم  لن   طلبك،  CHO دعم   إذا . خط��
 . الموظف لطب�ب  الدم اتصو فح نتائج  عن

 . المحكمة قرار أن يراجع  CHO من طلبالعندها   �مكنك ال   ،MTOأمر   األطفال محكمة  أو  المحل�ة وأصدرت المحكمة   VTP كنت  إذا 

mailto:NSWH-MDT@health.nsw.gov.au
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 الدم؟ تقد��ي لعينة  بعد  �حدث ماذا 

وس عن   لل�شف  فحصها  سيتّم   أخذ عينة الدم، بعد  �ة المناعة نقص وجود ف�ي ي  ال�بد  والتهاب   الب�ش
ي  ال�بد  والتهاب  ب ال��ائئ

.  جال��ائئ
ف   تقم  لم  إذا . الموظف وطب�ب طبيبك  من كل   إ� النتائج تقد�م وسيتّم   .CHO إ� النتائج تقد�م   فسيتّم  طب�ب،  بتعيني

 ضدي؟  اختباري  نتائج استخدام �مكن هل

ي  المستندات أو  المعلومات استخدام �مكن ال    تّم   أخرى معلومات  اختبارات أو  نتائج وأي  دمك  المسؤول وعينة الموظف إ� تقدمها  الىت
ي  كدل�ل   ضدك دمك عينة  من   عليها  الحصول

قة بجرائم  تكن اإلجراءات لم ما   قضائ�ة،  إجراءات أي �ف
�
  ،MTOألمر   االمتثال عدم  متعل

ف مسؤولأحد ال  إ� عمد   عن مضللة أو  خاطئة  معلومات  تقد�م أو  . ني

اف من جانب   ي نيو ساوث و�لز)  NSW Ombudsmanاإل�ش
 (مفوض الشكاوى �ن

ف  ،  المعلومات من   للم��د . األمراض ختباراتاإللزا�ي ال  جراء اإل  طبيق وتنف�ذ قانونتع� عمل�ة    NSW Ombudsmanس��ش
 act-testing-disease-mandatory-of-do/oversight-we-us/what-ombo.nsw.gov.au/about  الموقع ع� اطلع

 الم��د من المعلومات 

   Department of Communities and Justiceوزارة   االطالع ع� موقع   ير�ب   ألمراض، ة ل اإللزام� ختبارات  اال   حول   المعلومات   من   للم��د 
ي ع� الرابط

وئف  scheme-testing-disease-dcj.nsw.gov.au/justice/mandatory اإلل��ت

 lawaccess.nsw.gov.auاطلع ع� أو  1300 888  529  الرقم ع� LawAccess NSWقانون�ة، اتصل بـ المساعدة الللحصول ع� 

https://www.ombo.nsw.gov.au/about-us/what-we-do/oversight-of-mandatory-disease-testing-act
https://www.dcj.nsw.gov.au/justice/mandatory-disease-testing-scheme.html
https://www.lawaccess.nsw.gov.au/
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