الملخص التنفيذي
وتفسير يواكب تطورات األحبحا ،يي العلوم الحبيولوجية والنفسية واالجتماعية المتعلقة حبالميل
ا
يعرض هذا التقرير ملخصا دقيقا
الجنسي والهوية الجندرية .وقد تم إعداده على أمل أن يساهم عرض القضية هذا يي تعزيز قدراتنا كأطحباء وعلماء ومواطنين على

معالجة المشاكل الصحية التي يواجهها األشخاص اإلل جي حبي تي داخل مجتمعنا .ونذكر من النتائج الرئيسية ما يلي:
القسم األول :الميل الجنسي



ال تدعم األدلة العلمية يهم الميل الجنسي حباعتحباره سمة خلقية ثاحبتة وحبيولوجية لإلنسان أي يكرة أن اإلنسان "ولد هكذا".



يي حين تحبرز أدلة على أن عوامل حبيولوجية مثل الجينات والهرمونات ترتحبط حبالسلوكيات الجنسية واالنجذاب الجنسي
لم يتوصل العلم حتى اليوم ألي تفسيرات حبيولوجية سحبحبية قوية للميل الجنسي الحبشري .ييما حدد الحباحثون اختاليات
طفيفة يي هيكليات الدماغ ونشاطاته حبين مثلي الجنس ومتحباين الجنس ال تحبين هذه االكتشايات العصحبية الحيوية ما
إذا كانت هذه االختاليات خلقية أو ناتجة عن عوامل حبيئية ونفسية.



تشير دراسات طوالنية أجريت على المراهقين إلى أن الميل الجنسي قد يكون مرنا جدا على مدى حياة حبعض الناس
إذ قدرت دراسة واحدة أن ما يصل إلى  80يي المئة من المراهقين الذكور الذين يعرحبون عن انجذاحبهم لشخص من
الجنس نفسه ال يشعرون حباألمر عينه حبعد حبلوغ سن الرشد (إال أن حبعض الحباحثين شككوا يي مدى الذي عكس هذا
الرقم للتغيرات الفعلية يي االنجذاب لشخص من الجنس نفسه وليس ألدوات عملية المسح يحسب).



يصل احتمال أن يكون غير متحبايني الجنس قد تعرضوا لالعتداء الجنسي يي مرحلة الطفولة إلى مرتين إلى ثال ،مرات
أكثر من احتمال تعرض متحبايني الجنس له.

القسم الثاني :الغريزة الجنسية ،والنتائج على الصحة العقلية ،والضغوطات االجتماعية



حبالمقارنة مع السكان عموما يتعرض األشخاص غير متحبايني الجنس حبنسحبة مرتفعة إلى خطر مواجهة مجموعة متنوعة
من النتائج السلحبية على الصحة الجسدية والعقلية.



يتعرض األشخاص غير متحبايني الجنس لحوالى  1.5مرات أكثر من اضطراحبات القلق من متحبايني الجنس وحوالى
ضعف خطر اإلصاحبة حبالكتئاب و 1.5مرات خطر تعاطي المخدرات ونحو  2.5مرات خطر االنتحار.
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يتعرض مغايرو الهوية الجندرية أيضا إلى خطر أكحبر للتعرض لمجموعة متنوعة من مشاكل الصحة العقلية مقارنة مع
األشخاص غير مغايري الهوية الجندرية .وما يدعو للقلق حبشكل خاص هو معدل محاوالت االنتحار لألشخاص مغايري
الهوية الجندرية من جميع األعمار والذي يقدر حبـ 41يي المئة مقاحبل أقل من  5يي المئة من يي صفوف سكان
الواليات المتحدة ككل.



تحبرز أدلة تشير رغم كونها محدودة إلى أن عوامل الضغوطات االجتماعية مثل التمييز والوصم تساهم يي الخطر
المرتفع للتعرض لسوء الصحة العقلية يي صفوف األشخاص غير متحبايني الجنس ومغايري الهوية الجندرية .يي هذا
اإلطار من الضروري إجراء دراسات طوالنية عالية الجودة ليشكل "نموذج الضغوطات االجتماعية" أداة مفيدة لفهم
مسائل الصحة العامة.

القسم الثالث :الهوية الجندرية



إن يرضية أن الهوية الجندرية عحبارة عن سمة يطرية وثاحبتة لإلنسان مستقلة عن الجنس الحبيولوجي أي أن الشخص قد
محتجز يي جسم امرأة" أو "امرأة محتجزة يي جسم رجل" ليست مدعومة حبأدلة علمية.
ا
يكون "رجال




مؤخر يتطاحبق حوالي  0.6يي المئة من الراشدين يي الواليات المتحدة مع جندر ال يتوايق مع
ا
ويقا لتقديرات صدرت
جنسهم الحبيولوجي.
أظهرت دراسات قارنت حبين هيكلية دماغ مغايري الهوية الجندرية ودماغ غير مغايري الهوية الجندرية عالقة ضعيفة
حبين هيكلية الدماغ والتطاحبق مع الجندر اآلخر .وهذه العالقة ال تقدم أي دليل على وجود أساس عصحبي حيوي للتطاحبق
مع الجندر اآلخر.



مقارنة مع السكان عموما يحبقى الراشدون الذين خضعوا لجراحة إعادة تحديد الجنس أكثر عرضة لنتائج سيئة على
الصحة النفسية .إذ وجدت إحدى الدراسات أن األشخاص الذين قاموا حبإعادة تحديد جنسهم مقارنة مع الذين يكحبحون
انتحار حبـ  19مرة.
ا
أنفسهم كانوا أكثر عرضة لمحاولة االنتحار حبحوالي  5مرات وأكثر عرضة للموت



يشكل األطفال حالة خاصة يي معالجة قضايا مغايري الهوية الجندرية .يأقلية من األطفال يقط من الذين يعيشون حالة
التطاحبق مع الجندر اآلخر يستمرون حبذلك عندما يصحبحون مراهقين أو راشدين.



ال تحبرز أدلة علمية كثيرة حول القيمة العالجية للتدخالت التي تؤخر سن الحبلوغ أو تعدل خصائص الجنس الثانوية
للمراهقين على الرغم من أن حالة حبعض األطفال النفسية قد تتحسن إذا ما تم تشجيعهم ودعمهم يي عملية التطاحبق

مع الجندر اآلخر .وال وجود ألي دليل على أنه يجب تشجيع جميع األطفال الذين يكشفون عن أيكار أو سلوكيات
جندرية غير نمطية على أن يصحبحوا من مغايري الهوية الجندرية.
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