
  والمتحولون المتنوعون األطفال
�
 جنس�ا

،  ج�سون: تأل�ف ي
يت ي  الماجست�ي  درجة  �حمل طب�ب،  راف�ي

ي  الماجست�ي  ودرجة العامة الصحة  �ف
  األم��ك�ة  األ�اد�م�ة زم�ل  وهو  التعل�م، �ف

 .األطفال لطب 

  مع  تتوافق قد  وهوا�ات اهتمامات منهم  العد�د  ولدى الوالدة، عند  المحدد  جنسهم  عن تختلف  جنس�ة   ه��ة لديهم األطفال بعض
 . اآلخر  الجنس

ف  من أي إ� ينتمون ال  األطفال،  لطب األم��ك�ة  األ�اد�م�ة توضح كما   األطفال، بعض ي  بأنهم  �شعرون قد .  الجنسني
  أو  بينهما  ما  مكان �ف

  �مل�ون ال  أنهم ل�س
�
 . سهلة  إجابة  توجد  ال   ل�ن".  مرحلة "مجرد  هذا  كان  إذا  عما  اآلباء �سأل  أن الطب��ي  ومن. محددا�  جنسا

 تع��فات

ي  المسم�ات من التطور  دائمة مجموعة لوصف شامل  مصطلح: الجنس تن�ع ە، ه��ته،  تتوافق  ال  عندما   الشخص  �طبقها  قد  اليت   أو  تعب�ي
ي  النمط�ة  والقوالب المعاي�ي  مع الجن�ي  تصورە   . اآلخرون يتوقعها  اليت

 

ات البيولوج�ة  السمات تفاعل ع�  بناءً  هو  بمن  الداخ�ي  المرء إحساس: الجنس�ة اله��ة   �كون قد . البيئ�ة والظروف   التطور�ة  والتأث�ي
ا  هذا  ، أو  ذكر� ي   أني�

ي  اإلدراك. أحد  ال  أو  كليهما،  من م��ــــج بينهما، ما  مكان �ف
ا  الوقت، مرور  مع يتطور  الجنس�ة  باله��ة الذايت   يتطور  كما   تمام�

 . المادي الطفل جسم 

 

ي  الفرد  ذلك  �قع بمن  صلتها   ح�ث من للفرد  الجنس�ة اله��ة : الجن�ي  التوجه 
ا  المتحول  الشخص. إل�ه ينجذب أو  حبه   �ف   يزال ال  جنس��

ي  أو  مث�ي  أو  مستق�م بأنه  �عرف
ء  أي أو  الجنس  ثنايئ ي

ي  الجسدي الفرد  انجذاب الجنس�ة،  لله��ة بالنسبة  الحال  هو  وكما . آخر  �ش
  والعاط�ف

ە  �مكن ال  اآلخر  الجنس  من  أو  الجنس نفس من فرد  تجاە ا  الصعب  ومن تغي�ي ا  به  التنبؤ  جد� ي  مبكر�
 . الطفولة مرحلة �ف

 

ا  المتحول  . الوقت  مرور  مع وُملحة ومتسقة ثابتة  المتنوعة السمات تب�ت  عندما  عادةً  الوصف  هذا  �ستخدم :  جنس��

 

 . الجنس متنوعة  طفلك ه��ة  تقبل

ء  هو  الجنس  أن إ�  األبحاث �ش�ي  ي
ە �مكننا  وال  معنا، يولد  �ش   األطفال �شعر  أن بمكان األهم�ة من . خارج�ة تدخالت أي خالل  من تغي�ي

 . عل�ه هم  ما  ع�  والقبول بالحب

 

ف  والتفهم القبول  يتوقعون قد   األطفال بعض المتنوعة، الجنسان�ة ه��تهم  عن ال�شف عند    أفراد  أن ع�  دل�ل هناك  ذلك، ومع. الفور�ني
ا  راحة أ���  �صبحوا  ل�ي   الخاصة بعمل�اتهم �مرون األ�ة   العمل�ة  أن يرى  النماذج أحد . ومشاعرە   وأفكارە  الجنس�ة الطفل  له��ة  وتفهم�
 . القبول ثم  ومن  المساومة، الغضب،  اإلنكار، الصدمة،: الحزن مراحل �شبه

 

ف ع المتنو  األطفال أداء �كون مثلما  ا  ني   الدعم إ� �حتاجون قد   همنفس  اآلباء  بعض إقرارها، �تمو  مشاعرهم  ستكشف�ُ أفضل عندما  جنس��
ي 

ا  لديهم �كون قد و  العاط�ف  . طفلهم رحلة طوال  األسئلة من العد�د  أ�ض�

 

 



 : فعله للوالدين �مكن ماذا 

،  أنه  واعلم وداعمة،  مؤكدة بط��قة استجب ه��ته، عن لك  �كشف  طفلك عندما    إال ع� الرغم من أن اله��ة الجنس�ة غ�ي قابلة للتغي�ي
ا  أنه  ما يتم ال�شف عنها مع مرور الوقت عندما يبدأ الناس با�تشاف الم��د عن أنفسهم.  غالب�

 

وحب طفلك كما هو. حاول أن تفهم ما �شعر به و�ع�شه. حيت إذا كانت هناك خالفات، فسوف �حتاجون إ� دعمك و�قرارك ل�ي   تقبل
ف أصحاء.  ل�صبحوا يتطوروا  ف و�الغني  مراهقني

 

  ك�ف  انظر . طفلك يواجهه  قد   الذي التنمر  أو  االجتما�ي  الضغط شأن من تقلل ال . المعاملة  لسوء يتعرض  عندما   طفلك عن دافع
 . معه  والتعامل التنمر  تجنب ع� طفلك  مساعدة �مكنك

 

  لهذە رفضك عن  ع�ب . الجن�ي  التوجه  أو  الجنس�ة اله��ة أو  الجنس ن�ع ع� القائمة الدعابات أو  اإلهانات مع التسامح  يتم ال  أنه  وضح
ي  تصادفها  عندما  اإلهانات أو  النكات  من  األنواع

 . اإلعالم أو  المجتمع �ف

 

س ي  الخطر  عالمات من اح�ت ام   أن هناك إ�  �ش�ي  قد   اليت ي اح�ت
حاجة إ� دعم الصحة العقل�ة، مثل القلق وانعدام األمن واال�تئاب وتديف

 الذات وأي مشا�ل عاطف�ة لدى طفلك واآلخ��ن الذين قد ال �كون لديهم مصدر دعم بخالف ذلك. 

 

له��ة الجنسان�ة). من  (المثل�ات والمثليون ومزدوجو الم�ل الجن�ي ومغايرو ا LGBTQب��ط طفلك مع منظمات وموارد وفعال�ات  قم
 المهم أن �عرفوا أنهم ل�سوا وحدهم. 

 

ي تظهر األفراد   - بالتن�ع بجميع أشكاله. وفر لهم الوصول إ� مجموعة متنوعة من ال�تب واألفالم والمواد  احتفل ي ذلك تلك اليت
بما �ف

ف  ا المتنوعني . أ�ش إ� مشاه�ي  �شكل  جنس�� ي   ،عام و�شكل  ، LGBTQن عن مجتمع ونماذج �حتذى بهم ممن �دافعو  LGBTQإ�جايب
ي مواجهة وصمة العار االجتماع�ة. 

 األشخاص الذين �ظهرون الشجاعة �ف

 

 . الغرف وزخارف واألصدقاء  الشعر  و���حة   والمجوهرات للمال�س  اخت�اراتهم عن الحد�ث  شاركهم.  نفسه عن طفلك  تعب�ي  دعم

 

ي أنك بحاجة إ� تعميق فهمك لتجارب شباب  ابحث
. اطلع ع� موارد الدعم  LGBTQعن التعل�م والموارد والدعم إذا شعرت �ف

ف  ا لعائالت الشباب المتنوعني  . جنس��

 

 التأ��د�ة  الجنسان�ة  الرعا�ة

  الجنسان�ة  الرعا�ة من  الهدف إن. والدعم الحب من �ستف�دون  األطفال جميع بأن االعتقاد  إ�  التأ��د�ة الجنسان�ة الرعا�ة �ستند 
 . واأل�  الوالدين بمساعدة التفاهم و�ناء  الطفل إ� االستماع  هو  بل  العالج، ل�س هو  التأ��د�ة

 



ي 
مة تظل أن �مكنها  المحادثة ل�ن.  اإلحباط الخالفات �سبب   قد  األح�ان،  بعض  �ف ا�ات  خالل  من . مح�ت   غ�ي  وأ�هم المر�ف  مع ق��ة  �ش

  المعقدة   والمخاوف واألسئلة العواطف واستكشاف تقدير  فيها  �مكن  آمنة بيئة األطفال أطباء �خلق  المسبق،  الحكم ع�  قائمة
ي  بالن�ع  المتعلقة

ي  فعال�ة  أ���  التأ��د�ة الجنسان�ة الرعا�ة تعت�ب . الجنسايف
ي  نظام  �ف

  الطب�ة الخدمات إ�  الوصول إمكان�ة مع تعاويف
ي  بما  ة، واالجتماع� النفس�ة والصح�ة

 . واأل�  لآلباء  محددة  موارد  ذلك �ف

 

ف  دعم ا الصحة النفس�ة للشباب المتنوعني  جنس��

ي نها�ة المطاف ع� اله��ة الجنس�ة للشباب، ومع ذلك، قد يؤثر ذلك �شدة ع� قدرة الشباب ع�   الدعم
أو الرفض له تأث�ي ضئ�ل �ف

ات التن�ع  . إن ه��ات وتعب�ي ي ال تعت�ب اضطرابات عقل�ة،   الجن�ي مشاركة أو مناقشة مخاوفهم �شأن ه��تهم ومشاعرهم �شكل عليف
ي ارتفاع معدالت اال�تئاب والقلق  ول�ن كبت المخاوف المتعلقة بال 

جنس �مكنه أن ��ف بالصحة العاطف�ة للطفل ونموە ور�ما �ساهم �ف
 ومشا�ل الصحة العقل�ة األخرى. 

 

ة   �سبة ترتبط ف  انتحار  محاوالت  من كب�ي ف   من  العد�د  األسف، مع. الرفض مشاعر  وخاصة والجنس، الن�ع بقضا�ا  المراهقني  المثليني
ي  والمثل�ات ف  الجنس�ة الميول ومزدو�ب    والمتحولني

�
ات  خالل  االنتحار  �حاولون جنس�ا  . ح�اتهم  ف�ت

 

ام التفهم  إبداء هو  لك  دور  أهم فإن  لألمر، قبولك وعدم  تفهم  أن أجل  من تكافح   عندما  حيت  الوالدين، أحد  بصفتك   غ�ي  والحب  واالح�ت
وط ي  هذا  . لطفلك  الم�ش ي  و�ضعك  الثقة يبيف

ي  لمساعدتهم أفضل  وضع �ف
 . الصعبة األوقات �ف

ي ح�اته �قدم له الدعم، فإن ذلك �قلل �شكل كب�ي من    
ا شخص واحد �ف ي ح�اة المراهق المتحول جنس��

أظهرت األبحاث أنه إذا كان �ف
 خطر إقدامه ع� االنتحار. 

 

  والمتنوعون المتحولون األطفال �حتاج
�
.  والمجتمع  والمدرسة  األ�ة من عا�ة والر  والحب الدعم إ� -  األطفال جميع مثل -  جنس�ا

ف  ل�صبحوا  األطفال ينضج  وتطورهم،  نموهم أثناء  وحبهم دعمهم يتم عندما  ف  سعداء بالغني   أهبة ع� األطفال أطباء �قف. وصحيني
ي  للمساعدة االستعداد 

ف  لألطفال الص�ي  النمو  �ف   المتحولني
�
ف  جنس�ا   والمتنوعني

�
 . جنس�ا

 

 طفلك  طب�ب  مع تحدث ال يتوجب عل�ك ميت 

ي  األطفال طب�ب  إ� تحدث
ا  مبكر  وقت   �ف ي  األطفال مع الحد�ث   األطفال أطباء يبدأ  أن المستحسن من . وِمرار�

  المدرسة  قبل ما  سن  �ف
 . الصعبة والمخاوف المشاعر  وتقدير  فهم  ع�  مساعدتهم األطفال ألطباء �مكن. وعالقاتهم ومشاعرهم أجسادهم حول

 

ي الجنس هو جزء طب��ي من استكشاف الجنس و�ناء العالقات لألطفال بغض النظر عن   من المهم أن ندرك أن التفض�الت واللعب بييف
ي المستقبل. تخلق المحادثات الروتين�ة حول ن�ع الجنس بيئة من الدعم والطمأنينة بح�ث أن األطفال �شعرون  

ه��تهم الجنس�ة �ف
ل تعت�ب ممارسة ج�دة. أفضل نهج لآلباء وأطباء األطفال    النقاشات فهم. كما أن مواصلة هذە باألمان عند ط�ح أسئلتهم ومخاو  ف ي الم�ف

�ف
اضات.   هو ط�ح األسئلة، بدون إصدار أحكام استباق�ة، مما �سمح للطفل التحدث عن تج��ته ومشاعرە، قبل تطبيق أي �سم�ات أو اف�ت

 

ي  طفلك كان  إذا 
ي  ز�ارة إ� �حتاج فقد  أخرى، عاطف�ة مخاوف أي أو  العزلة أو  القلق أو  اال�تئاب أعراض من �عايف

  العقل�ة  الصحة أخصايئ
ي  دعم  تقد�م �مكنه  الذي

ي  أو  األطفال طب�ب  انتباە لفت  يتم أن ف�جب االنتحار، عن أفكار  أي طفلك ذكر  إذا .  له  إضا�ف
  الصحة  أخصايئ

 . الفور  ع� العقل�ة



 

ي   للمساعدة أو  المعلومات من لم��د 
.  بك الخاص األطفال طب�ب  مع التحدث ير�ب  لطفلك، أو  لنفسك  دعم مجموعة ع�  العثور  �ف

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

 

، بالنسبة ف ي  ُبعد  عن الصح�ة الرعا�ة ز�ارة  تتم  أن �جب  للمراهقني
 فرد�ة  محادثة  إجراء من يتمكنوا  حيت  اإلمكان قدر  خصوص�ة  ذو  مكان �ف

  ع�ب  ال��ارة كانت  إذا . انفراد   ع� بعدە  أو  المراهق ابنك مع التحدث قبل  التحدث �شأن  الطب�ب مع خطة  وضع �مكنك. الطب�ب مع
ا، إ�قاف �فضل  المراهق  ابنك  أو  طفلك وكان ف�ديو   مكالمة ي  بأس ال  كان  إذا   طبيبه  سؤال  ف�مكنه ال�ام�ي

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

 

ي . د  عن نبذة
 : رافريت

ي الصحة العامة، ماجست�ي تعل�م، زم�ل األ�اد�م�ة األم��ك�ة لطب األطفال، خ��ــــج    ج�سون
، طب�ب، �حمل درجة الماجست�ي �ف ي

يت راف�ي
ي مرا�ز  

ي لألطفال �ف
ي المجلس" وهو طب�ب أطفال وطب�ب نفسايف

ي يركز ع�   Thundermistمق�م "ثالي� ل طيب ف الصح�ة، وهو م�ف
ي متخصص 

ي رود آ�الند. د. رافريت
، وكذلك �مارس   الم��ض �ف ي

ف والنمو الجن�ي والجنسايف ي اضطرابات تعا�ي المخدرات لدى المراهقني
�ف

ي مجتمعه  
ي هو مدافع �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 من خالل العمل مع األ�اد�م�ة األم�  ي قضا�ا �شمل الصحة العاطف�ة للشباب،  المح�ي وع� المستوى الوطيف
�ك�ة لطب األطفال �ف

، مغ ي الم�ل الجن�ي ، مزدو�ب ف ف  ايريالوصول إ� الرعا�ة لبشباب السحاق�ات، المثليني   من والوقا�ة  ،) (LGBTQاله��ة الجنس�ة، والمثليني
د  ي  الت�ش

 . الطفولة مرحلة  �ف


