
 الصعبة  األسئلة  إجابة : الجنس  متن�ع طفلتنشئة 

،  ج�سون الطب�ب تأل�ف ي
يت ي  ماجست�ي ال درجة  �حملراف�ي

ي  ماجست�ي ال ودرجة العامة صحة ال  �ف
  األم��ك�ة  األ�اد�م�ة زم�ل  وهو  تعل�م،ال �ف

 . األطفال لطب 

 

ك بعض اآلباء مع ال�ث�ي من األسئلة والمخاوف �شأن رفاه�ة أطفالهم. �ش�ي األبحاث إ� أن ن�ع   إن تنشئة طفل متن�ع الجنس قد ت�ت
ي س�كونها    أمام الشخص�ة الئت

�
ە بأي تدخالت خارج�ة. لذلك، بدً� من التنبؤ أو الوقوف عائقا ء يولد معنا، وال �مكن تغي�ي ي

الجنس هو �ش
ي سن مبكرة. هذا النهج �عزز الطفل، من األفض

   . والمرونةاآلمن   التعلقل تقي�مه ع� ما هو عل�ه اآلن، أو حئت �ف

 

ا �شعر ف�ه  تو�ي 
�
ط   و�حظون  باألمان الهمطفأاأل�اد�م�ة األم��ك�ة لطب األطفال اآلباء بأن �جعلوا منازلهم مكان بالحب دون ق�د أو �ش

ي    تراود اآلباء حول الموضوعات المتعلقة باله��ة الجنس�ة. �سبب ه��تهم. ف�ما ��ي األسئلة المتكررة الئت

 

  ل�صبح   طف�ي  س�ك�ب  هل
ً

ا؟  متحو�  جنس��

ي 
ف  الفروق ع� لتعرف با األطفال يبدأ  المدرسة، قبل  ما  مرحلة  �ف ،  بني ف ا  الجنسني ا   جسد�� ي  يبدأون أنهم كما .  واجتماع��

  المشاعر  تط��ر  �ف
ف  ع�ب  واللعب التفض�الت  أن ندرك أن المهم  ومن.  جنسهم  ن�ع باستكشاف لهم �سمح  الذي التخ��ي  واللعب  واألفكار    جزء  هو  الجنسني
ي  الجنس�ة  ه��تهم عل�ه  ستكون عما  النظر  بغض  هذە، االستكشاف  عمل�ة من طب��ي 

  أن إ� األبحاث �ش�ي  ذلك، ومع. المستقبل  �ف
  وأنهم اآلخ��ن األطفال مع  الحال هو  كما   وثابت واضح �شكل  جنسهم  �عرفون الجنس  متنوعة ه��ة لديهم  أن ثبت الذين األطفال

 . االجتما�ي  والقبول والحب  الدعم  من المستوى نفس من  �ستف�دون

ي 
اف يتم  ولم" صح�حة  تكون"ر�ما   أنها  ع� الجنس  تن�ع  ع� التأ��دات  إ� ُينظر  كان  لألطفال، بالنسبة السابق،  �ف   تم  ان إ�  بها  االع�ت

ي  بما  كبار   اعتبارهم
ف  وجه  ع� ذلك لمعرفة �ك�ف   الحاسم الدعم له نقدم أن دون  راحته عدم  من ي��د  ألنه   الطفل، �خدم ال  وهذا . ال�قني

 . عل�ه هو  ما  ع�  طفلهم وتقدير   حب  هو  للوالدين نهج أفضل. والتفهم

 

 الجنس؟ مختلف  أنه  ع� ُ�عرف طف�ي  جعل   الذي ما 

ي 
ف  �ف ،  متحولون أو  متنوعون  أنهم  ع� األطفال بعض تحد�د  سبب  نفهم ال  أننا  حني

�
  الجنس�ة  اله��ة أن إ�  �ش�ي  األبحاث أن إال  جنس�ا

  جنس�ة  ه��ة  وجود  عن مسؤولة التنشئة  أن ع� دل�ل  هناك  يوجد  ال . والثقافة االجتماع�ة،  التنشئة التطور،  األح�اء، علم تتضمن
ي  تتسبب ال   الطفولة صدمة إن. الوالدة عند  المحدد  جنسه  مع تتما�ش  ال  للطفل

ا  الطفل  �صبح  أن �ف   أو  متنوع�
ً

ا  متحو�   ال  أنها  كما   جنس��
ي  االختالفات. الجنس�ة ميوله ع�  تؤثر 

ي للتن�ع  طب�ع�ة جوانب �ي  عنها  والتعب�ي  الجنس�ة  اله��ة �ف  . الب�ش

ي 
ا  فإنها  العقل�ة،  بالصحة تتعلق مشكلة وجود  حالة  �ف ف  التنمر  مثل أخرى، عوامل  من تنبع ما  غالب�   أن. األخرى السلب�ة والتجارب  والتمي�ي

ي  خاصة  السهل،  باألمر  ل�س"مختلف"  أنك ع� إل�ك ُينظر 
ي  ذلك  �ساهم وقد  الطفولة،  مرحلة  �ف

  هذا، حدث إذا .  التنمر  أو  المضا�قة �ف
ء  أهم. التنمر  لمنع  خطة لوضع والمدرسة  الطفل  معلم  مع  فتحدث ي

 . هو  كما   وقبوله وحبه طفلك دعم هو  تذكرە �جب  �ش

 

ا  المتن�ع طف�ي  يزال ال     ل�نه الجنس�ة،  ه��ته �ستكشف  جنس��
�
ي  الذي ما . البل�غ سن �شأن  بالضيق �شعر  حقا  فعله؟  �مكنئف

ا من الوقت    خالل . وهذا قابل للعكس و�منح الفرد م��د� ي
ة البل�غ، �مكن استخدام "معوقات" الهرمونات لتأخ�ي النمو البديف ف�ت

ف    يؤدي �شكل عام إ� تحسني
�
ف جنس�ا الستكشاف ه��ته الجنس�ة. تظهر الب�انات المتاحة أن تأخ�ي سن البل�غ لدى األطفال المتحولني

ي مرحلة المر 
اهقة ومرحلة رشد الشباب. بالنسبة ألولئك الذين تم تحد�دهم ع� أنهم إناث عند الوالدة، قد تكون الدورة  األداء النف�ي �ف



ات  من التقل�ل باإلمكان. لهم بالنسبة مؤلمة خاص  �شكل الشه��ة   منع وسائل بعض  أو "المعوقات"   باستخدام  منعها  أو  الح�ض  ف�ت
 . الحمل

ف   ما  ا �ي العالجات المتاحة لألطفال المتحولني  العمل�ة؟ �شمل  ماذا  ؟جنس��

ا ن ا  ظر� ف جنس�� ونألن األفراد المتنوعني ا   �ع�ب
�
ي عمل�ة تأ��د الجنس (�شار إليها أح�ان

عن ه��تهم الجنس�ة األساس�ة، فإنهم ينخرطون �ف
"). تتضمن هذە العمل�ة التأمل والقبول، و  ف ف الجنسني ال يوجد مسار محدد أو �سلسل أو   . التدخل �النسبة للبعض، باسم "االنتقال بني

ا من المكونات التال�ة:   نقطة نها�ة، ول�ن قد تتضمن العمل�ة أ��

 

  تصف�فة  تكي�ف خالل من المؤكدة  الجنس�ة  ه��تهم  عن والمراهقون األطفال ف�ه   �ع�ب  للعكس قابل  تدخل هذا : االجتما�ي  التأ��د 
 . ذلك إ�  وما  االسم، األسماء،  ضمائر  المال�س،  الشعر،

 

ي  التأ��د 
ي  رسم�ة الجنس وعالمة  االسم مثل االجتما�ي  التأ��د  عنا�  تصبح عندما :  القانويف

 الم�الد،(شهادات   القانون�ة المستندات �ف
ا  أخرى، إ�  دولة من  بذلك الق�ام خطوات   تختلف). ذلك إ� وما  المدرس�ة، الوثائق  السفر، وجوازات   إ�  حاجة هناك تكون ما  وغالب�

 . للطفل الصح�ة  الرعا�ة مقد�ي  من  محددة  وثائق

 

ي  التأ��د  ف  للسماح  الهرمونات استخدام عمل�ة  �ي   هذە: الطئب   بعض . اآلخر  الجنس خصائص بتط��ر  البل�غ سن  يبدأون الذين للمراهقني
ات ا  عكسها   �مكن التغي�ي  . عكسه �مكن ال  اآلخر  البعض ل�ن  الهرمونات، توقفت  إذا  جزئ��

 

ي  الجراح�ة األسال�ب ُ�ستخدم :  الجرا�ي  التأ��د 
، عند  األح�ان أغلب �ف ف ي  البالغني

  عند  حدة، ع�  حالة كل   أساس وع� األح�ان، بعض و�ف
ف  ا،  األ��ب  المراهقني ا  الخصائص بعض لتعد�ل  سن� ات  هذە . التناسل�ة األعضاء  أو  الصدر  أو  الشعر  توز�ــــع  مثل أ�ض�  . عكسها  �مكن  ال  التغي�ي

 

ا و�نطوي ع� دراسة متأن�ة للمخاطر والفوائد والعوامل   إن ا شخص�� قرار بدء عالجات تثب�ت الجنس وتوق�ت الق�ام به �كون قرار�
ف كل من   ي تنفرد بها كل م��ض وعائلة. تكون عمل�ة تأ��د ن�ع الجنس أفضل عندما يتم �سه�لها من خالل التعاون بني األخرى الئت

ف  الم��ض، عائلته، مقدم الرع ي رعا�ة الشباب المتحولني
ة �ف ا�ة الصح�ة، مقدم خدمات الصحة العقل�ة (و�فضل أن �كون لد�ه خ�ب

ف  اوالمتنوعني ، الدعم )، جنس�� ف  طب  اختصا�ي  أو  ألطفال  لدى  الصماء الغدد  وطب�ب االجتما�ي ي  المراهقني
 . وجد  إن الجنس، ن�ع �ف

 

ا  تعد  الف�ديو  أو  الهاتف  ع�ب  بعد  عن الصح�ة الرعا�ة ز�ارة  كانت  إذا  عما  األطفال طب�ب اسأل ا  خ�ار�   طفلك �شعر   قد .  لك بالنسبة ج�د�
ل من طبيبه  إ�  التحدث عند  أ��ب  براحة ف ،  بالنسبة. الم�ف ف ي  ُبعد  عن الصح�ة الرعا�ة ز�ارة  تتم أن �جب للمراهقني

  قدر  خاص  مكان �ف
  مع يتحدثوا  أن بعد  أو  قبل التحدث �شأن  الطب�ب مع خطة  وضع �مكنك . الطب�ب مع  فرد�ة محادثة إجراء من يتمكنوا  حئت  اإلمكان

ا، إ�قاف  �فضل المراهق  ابنك أو   طفلك وكان ف�ديو، مكالمة  عن شكل ع�  ال��ارة كانت  إذا . انفراد  ع� المراهق ابنك   ف�مكنه  ال�ام�ي
ي  بأس ال  كان  إذا  طبيبه سؤال

ا  �مكن . ذلك  �ف   التقدم من للتحقق  المتابعة ز�ارات إلجراء ُبعد  عن الصح�ة الرعا�ة ز�ارات استخدام  أ�ض�
 . طفلك �حرزە  الذي

 

ا إنه طف�ي  �ي  قال ا إذ ي  هذا  فهل"، " مرتبك جنس��  مرتبك؟ مجرد  أنه  �عئف

ف  أو  أنث��ة،  أو  ذكور�ة، أ���  إ� وتتحول مرنة  الجنس�ة  اله��ة تكون قد   األشخاص لبعض بالنسبة . ال  ، أو  بني ف ء  أو  اإلثنني ي
ي   ر�ما، آخر  �ش

  �ف
ي  أو   مختلفة  س�اقات

ا  هذا  �كون قد .  مختلفة أوقات �ف ا  أ�ض�  . جنسه الستكشاف الشخص�ة عمليته  أو  الشخص  رحلة من جزء�



  �صبح أن  لطف�ي  �مكن هل
ً

ا  متحو� ي  األش�اء أو  أصدقائه  �سبب  جنس�� نت؟  ع�  يرونها  الئت  سابقة؟ عالمات هناك  تكن  لم  لو  ماذا  اإلن�ت

ا. لعل بعض األطفال  كون ي أنه معد�� ا فهذا ال �عئف  جنس��
ً

ف الشخص متحو� ف عليهم كبت   لم والمراهقني يواجهوا أو شعروا بأنه يتعني
نت ممن ال يت�عون بالحكم عليهم أو أنهم يؤكدون ه��تهم الجنس�ة.    أو مجتمعات ع� اإلن�ت

�
سمات التن�ع الجن�ي إ� أن �جدوا أقرانا

ا وغ�ي متوقع.  إذا ا�تشف الوالدان  ذلك، أو أن الطفل كشف عن مثل هذە المشاعر المكبوتة، فإن األمر قد �كون مفاجئ�

 المعلومات من الم��د 

ف  المتنوعون األطفال    والمتحولني
�
 جنس�ا

ي . د  عن
 : رافريت

ي الصحة العامة   ج�سون
، طب�ب، �حمل درجة الماجست�ي �ف ي

يت ي ال ماجست�ي ال درجةراف�ي
األ�اد�م�ة األم��ك�ة لطب   زم�ل وهو  تعل�م،�ف

ي مرا�ز  
ي لألطفال �ف

ي المجلس" وهو طب�ب أطفال وطب�ب نفسايف
ي   Thundermistاألطفال، خ��ــــج مق�م "ثالي� ل طئب ف الصح�ة، وهو م�ف

ي اضطرابات تعا�ي المخدرات
ي رود آ�الند. وهو متخصص �ف

ف والنمو الجن�ي ون�ع ال يركز ع� الم��ض �ف   وكذلك   جنس،لدى المراهقني
ي  س�مار 

ي هو   الطب �ف
يت . الدكتور راف�ي و لألطفال ومستش�ف إ�ما بندلتون براد�ي ي مستش�ف هاس�ب

الع�ادات المتخصصة ذات الصلة �ف
ي قضا�ا �شمل الصحة  

ي من خالل العمل مع األ�اد�م�ة األم��ك�ة لطب األطفال �ف ي مجتمعه المح�ي وع� المستوى الوطئف
مدافع �ف
، السحاق�ات، شبابلل ا�ةالرع إ� الوصول  للشباب، �ةالعاطف ف ي  المثليني ، الم�ل مزدو�ب ف  اله��ة  مغايري الجن�ي الجنس�ة، والمثليني

LGBTQ) ( ، د  من والوقا�ة ي  الت�ش
 . الطفولة مرحلة  �ف


