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   التنازل عن طفل للتبني



 

 التنازل عن طفل للتبني    
 
ھل أنت حامل أو قد ولدت طفال للتو و ال ترین إمكانیات لرعایة الطفل بنفسك؟  یمكنك عندئذ التفكیر بالتنازل عن طفلك للتبني. یكون  

 لطفلك والدین آخرین و تنخلین عن حقوقك. و ذلك قرار مؤثر.  
بتوجیھ النساء اللواتي   Fiomقوم فیوم ھناك مؤسسات مختلفة مشتركة في إجراءات التنازل للتبني و یجب ترتیب أمور كثیرة. ت 

 یفكرن في التنازل للتبني في اتخاذ جمیع الخطوات. و لیست ھناك أي تكالیف متعلقة بذلك. 
 

 ما ھو التنازل عن طفلك للتبني 
إذا تنازلت عن طفلك للتبني، تُقطع جمیع الروابط القانونیة ما بینكما. یصبح طفلك قانونیا طفل الوالدین المتبنیین مع جمیع الحقوق و  

 الواجبات المرتبطة بذلك. ال تعود لدیك سلطة األم على طفلك و یُمنح أو تُمنح اسم عائلة الوالدین المتبنیین. 
 

عواقب كبیرة، و لیس من السھولة اتخاذ ھذا القرار. تم لذلك وضع وقت للتفكیر یبلغ ثالثة أشھر بعد  إن للتنازل عن طفلك للتبني 
الوالدة. یمكن ان یقوم مقدم المساعدة من فیوم بتوجیھك في ھذه الفترة في االختیار الذي تدعمینھ. لدى فیوم نظرة حول اإلجراءات، و  

 یمكنھا منحك المعلومات و الدفاع عن مصالحك. 
 

 المؤسسات المشتركة في نیة التنازل للتبني
 مجلس حمایة الطفل: و ھو مسؤول عن إنھاء تنفیذ اإلجراءات قانونیا و ھو مسؤول أمام المحكمة.  •
 حمایة األطفال و الشباب: و ھي تحصل على الوصایة (المؤقتة) و تضع الطفل في أسرة راعیة مؤقتة.   •
تیارھا لإلجراءات و تدافع عن مصالحھا لدى المؤسسات األخرى. ترفع فیوم تقاریرھا  فیوم: و ھي تدعم األم (الوالدین) في اخ •

 إلى مجلس حمایة الطفل.  

إن مساعدة فیوم لیست إجباریة. و لكن التواصل مع مجلس حمایة الطفل كذلك. حیث أن المجلس مسؤول قانونیا عن ھذه اإلجراءات  
 و ھو مسؤول أمام قاضي األحداث الذي یقرر ما إن كان التنازل للتبني ممكنا. 
إذا عدت إلى بولندا أثناء اإلجراءات و لم یعد لدیك  یمكن لفیوم مساعدتك في أن تتم اإلجراءات في ھولندا بشكل جید لك و للطفل. 

 تواصل مع المجلس أو فیوم، فمن الممكن أن یقوم المجلس بالتواصل مع المؤسسة البولندیة لكي تتم اإلجراءات بشكل جید. 

 أھم خطوات اإلجراءات

 قبل الوالدة أو في وقت قریب لھا 
إذا سجلت نفسك، فستعملین بأسرع وقت ممكن حدیثا مع مقدم مساعدة من فیوم. و یقوم بالنظر مع إلى وضعك و یمنحك   •

 معلومات حول التنازل للتبني و البدائل.  
 إذا اعتبرت التنازل  للتنبني فستقوم فیوم باإلبالغ عن نیتك بذلك لدى مجلس حمایة الطفل، لكي یستطیعوا إشراك أسرة  راعیة  •

 . مؤقنة  مسبقا یمكنھا رعایة طفلك في  الثالث أشھر األولى بعد الوالدة 
 

 بعد الوالدة 
إذا كنت بعد وقت قصیر من الوالدة ال تزالین تفكرین أن التنازل للتبني ھو األفضل، فستبلغ فیوم مجلس حمایة الطفل بوالدة   •

 طفلك. 
ترتیب السلطة على طفلك. یعین القاضي في أغلب   و ألنك لن تقومي بنفسك برعایة الطفل، سیطلب المجلس من المحكمة  •

 الحاالت وصي من مؤسسة لرعایة األطفال و الشباب و یحصل على الوصایة على الطفل.  
 یضع الوصي الطفل بأسرع وقت ممكن بعد الوالدة في أسرة راعیة مؤقتة لمدة ثالثة أشھر.   •
 مع فیوم و الوصي و زیارة طفلك إن أردت ذلك. و لدیك وقت للتفكیر في األشھر الثالثة تلك. یمكنك التشاور  •
 و یمكنك حتى الحصول على مساعدة و توجیھ من فیوم، و كذلك األب إن كان مشتركا في األمر.  •

 
 بعد ثالثة أشھر من الوالدة 

إذا قررت نھائیا في نھایة الثالثة أشھر التنازل عن طفلك للتبني، سینتقل طفلك من األسرة الراعیة إلى أشخاص یریدون تبنیھ،   •
 و ھما والدي التبني المرشحین.  توقعین تصریحا عن طریق فیوم، و ھو تصریح التنازل.  

 . ھل ترین أن األسرة الراعیة تمثل بدیال عن التنازل  إذا اخترت أسرة راعیة، فسینتقل طفلك عندئذ إلى أسرة راعیة ثابتة •



 

إذا قررت أثناء وقت التفكیر أنك تریدین رعایة الطفل، یتم إبالغ مجلس حمایة الطفل و القاضي. و إن وافقا، فسیتم جمعكما   •
 أنت و الطفل بأسرع ما یمكن.  

 
 بعد سنة و ثالثة أشھر من الوالدة 

حان التبني من القاضي بعد أن یكونا قد قاما برعایة الطفل لمدة سنة واحدة. إذا وافق القاضي  یمكن أن یطلب والدا التبني المرش •
على ذلك، یصبحان الوالدین القانونیین و یحصل الطفل على اسم العائلة الخاص بھما. یتم إبالغك و سؤالك إن كنت ال تزالین  

 تؤیدین ذلك.
إذا عدلت عن رأیك في أثناء السنة السابقة لحكم القاضي بالتبني و أردت استعادة طفلك، سیقوم مجلس حمایة الطفل بإجراء   •

بحث. و ھو یكتب نصیحة إلى المحكمة حول أفضل ما یمكن أن یحصل و القاضي ھو من یقرر. تكون مصلحة الطفل أمرا  
 مركزیا في ذلك.  

 
 معلومات مھمة 

 الموجھة للمعلومات التالیة منك على األقل: المؤسات تحتاج 
 دافعك للتنازل عن طفلك للتبني؛ الظروف التي تلعب دورا في ذلك.  •
 توقیعك على تصریح التنازل؛ و یجب أن یتم التوقیع في نھایة األشھر الثالثة للتفكیر. •
رغباتك بالنسبة لألسرة المتبنیة: مثال بالنسبة للدیانة أو إن كان ھناك أطفال أكثر لدى األسرة، مستوى التعلیم، تكوین الزوجین،   •

 الخ.   
معلومات لطفلك: وصف لنفسك، ھوایاتك، األمراض الوراثیة في العائلة، صورة، أصل أسرتك، معلومات حول األب   •

 البایولوجي للطفل.  
شھرا معرفة إن كنت ال تزالین موافقة على التبني، بحیث یمكن أثناء جلسة محكمة تبني طفلك   یرید القاضي بعد حوالي  15 •

 نھائیا من قبل األسرة التي وضع فیھا.
 
إذا كانت تریدین أن یتم تبني طفلك قانونیا، فاحرصي في أي حال من األحوال على أن تكون المعلومات أعاله معروفة لدة فیوم أو  

 الوالدة على األقل.  شھرا بعد 15لس و أن یكون مكان إقامتك مسجال بشكل صحیح لدى المؤسسات لغایة المج
 

 معلومات مفصلة حول إجراءات التنازل 
 

 كیف تسیر اإلجراءات؟ 

 أثناء الحمل
المساعدة ھذا بالنظر مع إلى إذا سجلت نفسك في فیوم أثناء الحمل، فستعملین بأسرع وقت ممكن حدیثا مع مقدم مساعدة. و یقوم مقدم 

 وضعك و یمنحك معلومات حول التنازل للتبني و البدائل. و یتم إشراك األب البایولوجي في ذلك إن كان ذلك ممكنا.
 

 ثالثة أشھر وقت للتفكیر -بعد الوالدة  
إذا كنت ال زلت تفكرین بعد الوالدة بالتنازل، فسیتم نقل طفلك بأسرع وقت ممكن إلى أسرة راعیة مؤقتة. حیث یمكنك االستراحة من  

 الوالدة ویكون لدیك وقت للتفكیر.  
یولوجي مع مقدم  یمكنك زیارة طفلك إن أردت ذلك أثناء األشھر الثالثة. كما تعملین في ھذه الفترة أحادیث لوحدك او مع األب البا

المساعدة من فیوم. إن ھذه األحادیث لیست إجباریة و لكن إن استمر التواصل معك، تستطیع فیوم الدفاع عن مصالحك لدى مؤسسات  
مختلفة مشتركة في اإلجراءات. كما یمكن أن تكون فیوم عنوانك البریدي بحیث یصلك البرید حول ھذه اإلجراءات في المنزل بأقل ما  

 یمكن. 
 
یكون من الواضح أحیانا أنك تریدین التنازل حقا و لیس لدیك شكوك. و ال تعلمین ذلك أحیانا (بشكل أكید). یمكنك في الفترة التي یقیم 

 فیھا طفلك لدى األسرة الراعیة المؤقتة التفكیر مع دعم من فیوم حول نیتك بالتنازل:
 ؟كیف تشعرین حول أنك (ربما) ستتخلین عن طفلك بشكل نھائي •
 ھل األمر مختلف اآلن بعد أن انتھت الوالدة؟  •
 ھل أنت على معرفة بالبدائل؟ •

 



 

  تشیرین أثناء األشھر الثالثة بعد الوالدة إن كنت تریدین التنازل للتبني فعال. إذا قررت أثناء وقت التفكیر أنك تریدین رعایة الطفل،
 كما أنت و الطفل بأسرع ما یمكن. یتم إبالغ مجلس حمایة الطفل و القاضي. و إن وافقا، فسیتم جمع

 
 بعد اختیارك التنازل للتبني

إذا قررت التنازل عن طفلك للتبني، سینتقل بأسرع ما یمكن إلى أشخاص یریدون تبنیھ. یتشاور مقدم المساعدة من فیوم معك حول  
الدیني و عرقھما مثال أو إن كان ھناك أطفال آخرین في  رغباتك و ما تفضلینھ بالنسبة لألسرة المتبنیة. حول سن الوالدین و معتقدھما 

 امرأة). \رجل، امرأة\امرأة، رجل\األسرة أم ال و تشكیل والدي التنبني  ھذین (رجل 
عندما یكون والدي التبني قد قاما برعایة طفلك لمدة سنة واحدة، یمكنھما طلب تبني طفلك رسمیا. و یتم ذلك عن طریق المحكمة.  

ضي في تلك الفترة بمعرفة إن كنت ال تزالین تؤیدین ذلك.  أي أن طفلك یكون في وقت إصدار القاضي لقرار التبني  سوف یرغب القا
بسن سنة و ثالثة أشھر على األقل. و تكونین عندئذ "األم المتنازلة" (و ھو تعبیر یُستخدم لألمھات اللواتي تنازلن ھن طفلھن) و  

بني". و تنقطع صالتك القانونیة بطفلك: یحصل على اسم عائلة والدیھ المتبنیین و یتم ضمھ  یصبح والدا التبني رسمیا "والدي الت 
 ألسرتھما كلیا. لم یعد لدیك حقوق على الطفل بعد اآلن. 

 
   ماذا یحصل إن عدلت عن رأیك و أردت استعادة الطفل قبل أن یصدر القاضي قرار التبني؟

ول وضعك و كتابة نصیحة إلى المحكمة حول أفضل ما یمكن أن یحصل. و القاضي ھو  یقوم مجلس حمایة الطفل عندئذ بإجراء بحث ح
 من یقرر.  تكون مصلحة الطفل أمرا مركزیا في ذلك. 

 
 سنة  18إذا كنت بسن أقل من  

اتفقت المؤسسات المشتركة في إجراءات التنازل على أن الوالد(ة) القاصر ال یمكنھ(ا) التنازل للتبني. إذا لم یرد الوالد(ة) القاصر  
رعایة الطفل، فسیتم وضع الطفل الرضیع في أسرة راعیة. و یمنح ذلك الوالد(ین) مجاال أكبر للتواصل مع الطفل و احتمال العدول  

 عن القرار.  
 

 إذا كنت تحملین الجنسیة البولندیة 
الفرق  إن إجراءات التنازل بالنسبة للنساء اللواتي یحملن الجنسیة البولندیة ھي نفسھا في الكثیر من النقاط بالنسبة للنساء الھولندیات. إن 

شيء یستغرق وقتا أطول،    ھو ان مجلس حمایة الطفل ربما یتواصل مع مؤسسات محددة في بولندا. و یؤدي ذلك في الغالب إلى أن كل
 و لكن ذلك لم یؤدي إلى حد اآلن إلى إعاقة بالنسبة للتبني في نھایة المطاف.   

 
 المعلومات حول طفلك 

إذا تنازلت عن طفلك للتبني، تمنحین جمیع حقوقك بالنسبة للطفل. یناقش مقدم المساعدة من فیوم معك إن كنت تریدین االستمرار في  
أو صور.  \طریقة. یمكن مثال االتفاق مع الوالدین المتبنیین على أن تحصلي كل سنة على معلومات مثل رسالة و التواصل و بأي  

یمكن ترتیب التواصل مع بعض بھذه الطریقة عن طریق فیوم طالما أراد كال الطرفین ذلك. لكن تعاون الوالدین المتبنین في ذلك  
 ني و من یتخذ القرار. ضروري، ألنھما الوالدان القانونیان بعد التب 

یحدث أحیانا كذلك أن ترى األم المتنازلة طفلھا بعد التبني من حین آلخر. لكن إذا كنت تعلمین من اآلن أنك تریدین االستمرار برؤیة  
 طفلك، فربما یكون من األفضل عمل اختیار آخر.  

 
 األسرة الراعیة كبدیل عن التنازل 

الطفل بنفسك و لكنك تجدین أن التنازل للتبني خطوة أكبر من الالزم. یمكنك عندئذ اختیار األسرة  إذا كنت ال تستطیعین رعایة 
الراعیة. تبقین األم القانونیة في حالة الوضع في أسرة راعیة. یمكن أن یختلف الشخص الذي یحصل على حق سلطة الوالدین. و  

نھا، و تنتقل السلطة أحیانا إلى الوالدین الراعیین. یمكن ان یخبرك مقدم  یعتمد ذلك على الظروف. تحتفظین أحیانا بالسلطة أو جزء م
 المساعدة من فیوم أكثر حول ذلك. 

 
 ھناك نوعان من األسر الراعیة: 

 أسر راعیة مؤقتة: و ھي ترعى طفلك مؤقتا حتى تتمكنین من تولي ذلك بنفسك. •
أسر راعیة دائمة: و ھي ترعى طفلك من حیث المبدأ حتى یصبح بالغا. إذا أردت ذلك، یمكن النظر إن كان الوضع في عائلتك  •

 أو شبكة معارفك ممكنا.  
 
  یتم غالبا اختیار أسرة راعیة دائمة إذا لم یرى الشخص نفسھ إمكانیات لتربیة طفلھا و لكنھا ترید االستمرار في التواصل. تعمل نساء 

 أكثر ھذا االختیار في السنوات األخیرة.  



 

 كیف یكون الوضع في أسرة راعیة دائمة؟  
یتم استقبال طفلك من قبل أسرة راعیة یمكنھ البقاء معھا حتى البلوغ. و تستمرین كأم ( و كذلك األب إن وجد) بالتواصل، طالما كان  
ذلك جیدا لجمیع األطراف. إن فائدة ذلك ھي استمرار نظرتك حول الطفل و رابطك معھ أو معھا و عدم شعورك باأللم بسبب الفراق  

ن الفائدة بالنسبة لطفلك أن یتربى في أسرة دائمة و كذلك أن یتعرف علیك و تكون لدیھ صورة حول العائلة التي  النھائي. یمكن أن تكو
 ینتسب إلیھا.  

لكن ھناك أضرار أیضا. ال یمكنك مسبقا معرفة كیف یسیر التواصل. یمكن أن یكون من الصعب علیك رؤیة الطفل من حین إلى  
 مل مع ذلك بشكل جید. سوف یتم تعدیل نظام الزیارات اعتمادا على ذلك و في مصلحة الطفل.  آخر. أو أن طفلك ال یستطیع التعا

 یمكن أن تخبرك فیوم أكثر حول الوضع في أسرة راعیة كبدیل عن التبني و أن تبحث معك فیما ھو مناسب أكثر لوضعك. 
 

 السریة 
طفلك للتبني سریا بالنسبة لمحیطك؟ یمكنك عندئذ مناقشة ذلك مع مقدم  ھل تجدین أن من المھم أن یظل حملك و والدتك و تنازلت عن 

المساعدة من فیوم. إذا أصبحت أھمیة السریة واضحة، تتخذ فیوم الخطوات لالحتفاظ ببیاناتك الشخصیة بشكل سري بأفضل شكل  
لى عنوان منزلك. كما یمكن أن  ممكن تجاه األطراف األخرى. حیث یمكن مثال أن تصلك رسالة بعد الوالدة حول وخز الكعب ع

 یطلب مقدم المساعدة من مجلس حمایة الطفل و المحكمة أن یتم إرسال برید إجراءات التبني إلى فیوم. و تقوم فیوم بإبالغك عندئذ.
فاظ بسریة  من المھم معرفة ان فیوم تلتزم بقانون حمایة البیانات الشخصیة. یعني ذلك أن مقدم المساعدة من فیوم لدیھ واجب االحت 

 المعلومات و ال یمنح بیاناتك بال سبب إلى آخرین بدون موافقتك. 
 ھل أن السریة ضروریة للحفاظ على حیاتك؟ أبلغي ذلك بوضوح، حتى تستطیع فیوم اتخاذ اإلجراءات بسرعة.  

 
 األب البایولوجي 

لدى األب المنجب، أي األب البایولوجي للطفل بحسب القانون الحق في االشتراك في اتخاذ القرار و یتم إشراكھ أكثر في ذلك في  
السنوات األخیرة. لكن ال یمكن ذلك دائما. ال ترید المرأة أحیانا أن یعلم بالحمل. و یمكن أن یكون ھناك عنف او تھدید. یمكن كذلك أن  

 شخص آخر غیر شریك الحیاة. تحمل المرأة من 
 إن إشراك او عدم إشراك األب البایولوجي ھو  موضوع مھم أثناء فترة التفكیر لمدة ثالثة أشھر .یجب تتم دائما موازنة المصلحة التي

  . یجب تحقیقھا و أفضل الخطوات
 تعتمد حقوق و واجبات األب البایولوجي على الوضع. إذا أردت معرفة المزید حول ذلك بالنسبة لوضعك، اتصلي بفیوم. 

 
 التواصل في المستقبل 

یمكن أن یكون لدى لألطفال المتنازل عنھم و المتبنین أسئلة حول أصلھم. یرید الكثیر منھم معرفة من أین أتوا. یجب علیك األخذ  
ار أن طفلك یمكن ان یبحث عنك عندما یكبر. تقوم فیوم بتوجیھ عملیات البحث ھذه. إذا كان ھناك وضع خطر بالنسبة  بعین االعتب 

لحملك، أي ضرورة للحفاظ على السریة، یمكن أن یبلغ الوالدان المتبنیان طفلك بذلك. یمكن عندئذ توخي الحرص الشدید في عملیة  
 م بھا بسبب الخطر. البحث المحتملة. و یمكن حتى عدم القیا

 
 المشاعر المتضاربة 

یمكن تولد الكثیر من المشاعر عند وجود نیة للتنازل للتبني. یمكن أن تشعري بالتردد أو الحزن أو الخجل أو العجز أو االرتیاح. و  
 ربما ال یمكنك فھم ھذه المشاعر، و خاصة عندما تكون متضاربة. لكنھا مشاعر طبیعیة بالنسبة للموضوع.  

 التردد •
طویل. و لكن التردد ال یعني انك ال تستطیعین االختیار. یمكن ان ترین أنك قد اخترت  تبقى بعض النساء مترددات لوقت  

األفضل، و لكن مع ألم في قلبك. ربما یدعم عقلك القرار، و لكن لیس شعورك. و یبقى ھناك جزء فیك یفكر: "ماذا إن ..." أو  
 تظلین تتخیلین كیف كان یمكن أن تسیر األمور بشكل مختلف. 

 الحزن •
وجد شخص تقریبا یتنازل عن طفل للتبني بدون حزن. و ال تریدین أبدا أن یكون علیك اختیار ذلك. لم تریدي الحمل أبدا و  ال ی 

أنت حزینة جدا باتخاذ ھذا القرار. یقول البعض ذلك بھذه الكلمات: "إنھ طفلك، لحمك و دمك، و تتركینھ لآلخرین لكي  
مى إلیك أن یسبب الكثیر. ھناك رابط قد تولد بسبب الوالدة ما بینك و بین طفلك؛  یربونھ". یمكن إلدراك ان طفلك لم یعد ینت 

 أنت الوالدة البایولوجیة. یمكن للتنازل للتبني أن یولد شعورا بالفقدان ألنك ال تربین طفلك بنفسك.
 الذنب \الشعور بالخجل  •

قد حملن و یشعرن بالذنب تجاه الطفل أو   كما یمكن أن تشكو النساء من شعور بالخجل أو الذنب. و ھن یخجلن من أنھن
المحیط. و لذلك ال یخبر بعضھن ذلك إلى أشخاص مھمین في حیاتھن. یمكن أن تحسي بشعور أنك في حالة عزلة ألنك تجدین  



 

أن من الصعب علیك الحدیث حول ذلك مع اآلخرین. إذا لم یعلم أي شخص بالتنازل للتبني، یمكن أن یكون ذلك صعبا بالنسبة  
 ك.  ل

 الخوف  •
تكونین أحیانا في وضع مھدد و ال ترین أي مخرج آخر غیر التنازل. تتعرضین مثال للعنف او التھدید بانتقام الشرف. كما  
یمكن أن تكوني خائفة من إدانتك و التخلي عنك. یمكن أن یبقى الخوف موجودا لفترة طویلة بعد قرارك ألنك خائفة من أن  

 یُعرف سرك. 
 االرتیاح •

 طفلھن مع برابط یشعرن  ال نساء ھناك .لطفلك مصلحة أفضل فیھ قرارك ألن ،خصوصا باالرتیاح تشعري أن الممكن من كما
 . طفل بدون جدید من بحیاتھن االستمرار یستطعن بأنھن مرتاحات ھن و .قلیلة مشاعر لدیھن   و

 
 المشاعر. یتم أثناء األحادیث مع فیوم قبل و بعد الوالدة االھتمام بھذه 

 

 ھل تریدین المزید من العلومات؟  
 . fiom.nlأو انظري على   0881264900اتصلي عندئذ بنا عبر 

 

 تصریح مكان السكن  
 

 تؤكد الموقعة أدناه في ھذا التصریح أن البرید المتعلق بإجراءات التخلي یجب إرسالھ إلى فیوم.  

 

    الموقعة ادناه:  
 المولودة في:  

 

       تصرح بھذا أنھا تختار العنوان    

 لدى: 

 

 مؤسسة فیوم 
Kruisstraat 1 

5211 DT ‘s-Hertogenbosch 

 

                                                                                                                                                  

 2019تم التوقیع في  ......................، ......................  

 

 

 (التوقیع )        

 

 تم التوقیع بحضور ...................................  

 أخصائي أقدم في تقدیم المساعدة  مؤسسة  فیوم 
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