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 المقدمة

ومشاعرنا فكارنا أ قضايا تالمسهذه الف. دريةالجن تههويلإلنسان و الجنسي  ميلال مثلمثيرة للجدل المعقدة و الالمواضيع  قلّة هي
يثيرها ية التي األخالق قضاياالحول مناقشات هذا ويمكن للكائنات اجتماعية. ككأفراد و  هويتناتحديد  وتساهم في، األكثر حميمية

 موضوعا أحيان   بها تشكلقضايا السياسات المرتبطة كما أن شخصية، تصبح ساخنة و أن الميل الجنسي والهوية الجنسية موضوعا 
 ا نسمع فيأضف إلى ذلك أننسلطة العلم، بن في هذه المناقشات و عن والمشرّ و المتنازعون والصحفيغالب ا ما يتذرع  .جدٍل كبير
 .قضاياشأن هذه الالعلم" ب هاألوسع ادعاءات حول ما "يقولثقافتنا الشعبية في و  التواصل االجتماعي التي نستخدمهاسائل و أخبارنا و 

 
العلوم البيولوجية  هاتوصلت إليالتي  قّوةمن النتائج األكثر  حول عدٍد كبير مواكب ا للتطورا ا وتفسير  ا دقيق  يقدم هذا التقرير ملخص  
 النصوصمن  لةهائندرس مجموعة وفي إطار هذا التقرير، . دريةالهوية الجنبالميل الجنسي و  في ما يرتبطوالنفسية واالجتماعية 

بكرة التي من الم االستنتاجاتتجنب البحث و  بمحدودية االعترافنحاول تخصصات. و ال التي تغطي عدد ا كبير ا من فيالعلمية 
ال نحن فغامضة، الة و متضاربلاتعريفات بال تزخرالصلة  وبما أن الكتابات ذات لنتائج العلمية.ل الزائد تفسيرالشأنها أن تؤدي إلى 

 يناق  القضايا الهذا التقرير بيد أن . فيها الكامنة مشاكل المفاهيم في فحسب، بل نغوصدراسة األدلة التجريبية ال نكتفي ب
 .، وما تظهره وما ال تظهرهعلميةالدلة األعلى ، بل ينصب تركيزه األخالق أو السياسةب المتعلقة

 مثل خصائصت التباين الجنسي والمثلية الجنسية والثنائية الجنسيةمثل  حول ما إذا كانت المفاهيمة نقدية األول دراس قسمنبدأ في ال
التي و ، "هكذا ولد"القائمة على مفهوم شعبية الفرضية ال نعالجا. وكجزء من هذه المناقشة، بيولوجي   محددةو  ثابتةو  متميزة بشرية

من دٍد كبير ع التي ترتكز عليها هذه الفرضية فياألدلة  بالتالي، ندرسا. بيولوجي  فطري الجنسي البشري  ميلفترض أن الت
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لى أي مدى الصول التنموية لالنجذاب األنستكشف و  التخصصات الفرعية للعلوم البيولوجية. ر هذه المعالم على غيّ تت قدجنسي، وا 
 أنواعو  أميةتو دراسات باالعتماد على أدلة من و . للشخصة هذه المعالم في الهوية الجنسي دمج مر الزمن، والتعقيدات الكامنة في

علم  ي تربطتما نستكشف بعض األدلة العلمية الالعوامل الوراثية والبيئية والهرمونية. ك نعمل على استكشاف، بحاثاأل أخرى من
 الجنسي. بالميلالدماغ 

 
إذ إن خطر . ريةدالميل الجنسي والهوية الجنبالنتائج الصحية من حيث صلتها ب المرتبطة بحاثندرس األفالثاني قسم في الأما 

هو خطر ملحوظ  ،الصحة البدنية والعقليةعلى نتائج سيئة ل الهوية الجندرية يالجنس ومغاير  ين وثنائييوالمثليالمثليات  تعرض
أكثرها و ئج االكتئاب، والقلق، وتعاطي المخدرات، . وتشمل هذه النتاللنتائج عينها االسكان عموم  باستمرار وأعلى من خطر تعرض 

 41 ة بـلمتحدفي الواليات ايقّدر أن مستوى محاوالت االنتحار في صفوف مغايري الهوية الجندرية ، ففي الواقع االنتحار.خطورة : 
نه ال بد من أعلماء، نعتقد و  أطباء وأكاديميينكعامة السكان.  هي عليه في صفوفعشر مرات مما ب، وهي نسبة أعلى في المئة
 .هذه الصحة العامة في إطار مسألةفي هذا التقرير  الواردة الحق اجميع المناقشات إجراء 

. االجتماعية" تا، بما في ذلك "نموذج الضغوطباينيةة لتفسير هذه النتائج الصحية التندرس بعض األفكار المقترح إلى جانب ذلك،
المعاناة  رة منتسبب نسبة كبي والتحيز وصمالمثل االجتماعية الضغوطات عوامل أن لتي تعتبر لكن ال يبدو أن هذه الفرضية، ا

 وجه التفاوت في النتائج.أل صفوف هؤالء األشخاص، ال تقدم تفسير ا كامال  اإلضافية التي لوحظت في 

 مسائلالثالث  مالقسجزء من يتناول ، أساس بيولوجي سببي من خاللالجنسي ثابت  ميلال أنّ  فرضية القسم األول فيحقق ي وكما
من الطبيعة البشرية،  اثابت   اجانب   يشكلفئات الثنائية من الذكور واإلناث( الالجنس البيولوجي )ف. الجندرية بالهوية متعلقةمماثلة 

ي ف جنسية غامضة.خصائص  ونقد يحمل يالجنس في النمواضطرابات من  ذين يعانونعلى الرغم من أن بعض األفراد ال
 ا سمة فطريةأنه التي تشير إلىعلمية الدلة األ وتقلّ المعالم،  غير واضح اونفسي   ااجتماعي   امفهوم   دريةالهوية الجنتشكل ، المقابل

 .مثبتة بيولوجي ا

لية التي يعاني العق االضطراباتإعادة تحديد الجنس والدليل على فعاليتها في التخفيف من  عملياتا الثالث أيض   قسماليدرس 
مغايرو الهوية  مريستا، لهوية الجندرية. بالمقارنة مع السكان عموم  ل ينمغاير تبرون أنفسهم الذين يع شخاصمن األ عدد كبيرمنها 

 العقلية.من األمراض خطر كبير ل في التعرضجراحية عملية الجندرية الذين خضعوا ل

بشكل تلقون يإذ . تطابقين جندري امغير الشباب لالتدخل الطبي ل حديد يشملعلى وجه التمصدر قلق خاص الجدير بالذكر أن 
 إاّل أنّ  مبكر. رعمتعديالت جراحية في لعالج بالهرمونات أو يخضعون حتى لل، و تثّبت الجندر الذي يشعرون بهعالجات متزايد 
لذا م سن الرشد. بلوغه لن يشعروا بذلك عندمع جنسهم البيولوجي  يشعرون بالتطابق مع جندر ال يتماشىاألطفال الذين  غالبية

 .ى األطفالوتستخَدم علا التي تجري مناقشتها علن   غير القابلة للعكس من شدة بعض التدخالتبالقلق واالنزعاج نحن نشعر 
 

المعتقدات  تقوم عليها التي ة الثابتةالقناعهناك فجوة كبيرة بين فنظريات بسيطة. ب الجندريةالميل الجنسي والهوية ال يمكن شرح 
التواضع  نم ال بد لنا، غياب الوقائع المؤكدةم. في مواجهة هذا التعقيد و واعي للعلالتقييم ال هحول هذه المسائل وما يكشف عن
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الكلمة يقدم ال التي يتناولها و  واضيع للم شامال  تحليال   ال يشكلا التقرير أن هذب طوع اونحن نقر ه. ال نعرفما ما نعرفه و  بشأن
يمكن  وانب، إذجمتعددة الالو المواضيع الفائقة التعقيد  بأي حال من األحوال السبيل الوحيد لفهم هذه ليسالعلم ف. فيهااألخيرة 
ا كبير ا من كما أن شق  . الحّية التجربة اإلنسانيةو  ما في ذلك الفن والدين والفلسفةبمن مصادر أخرى،  لحكمة والمعرفةا استقاء
 اإطار   رتوفّ  العلمية على أمل أن الكتابات اللمحة عننقدم هذه  مع ذلك، .مؤّكدالعلمية في هذا المجال ال يزال غير  تنامعرف

تخفيف على  ن معنيينمواطنيقدراتنا ك تضيف إلى ، وأنالت السياسية والمهنية والعلميةالمستنير في التبادو  ا للخطاب الذكيمشترك  
 .ازدهارهة وتعزيز صحة اإلنسان و المعانا

 


