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تقرير



أعد التقرير وحدة البحث والرصد
اإلعالمي في مؤسسة مهارات،

بإشراف المحامي طوني مخايل.

مقدمة



تهدف الحقوق الجنسية واالنجابية "إلــى ضمــان حمايــة صحــة الفــرد وكرامتــه
وحياتــه الخاصــة واختياراتــه ونمــط عيشــه المتعلق بتلك الحقوق" وهي مرتبطة
بجملة من الحقوق االساسية لإلنسان التي تعلي مبادئ المساواة وعدم التمييز
والحق في الوصول اىل المعلومات والخدمات والخيارات التي تكفل تلك الحقوق

السيما للمراهقين والفئات المهمشة والمستضعفة.
 

واهم هذه الحقوق، الحـق فـي الحيـاة، والحـق فـي عـدم التعـرض للتعذيـب، الحق
في عدم التعرض لإلستغالل، والحـق فـي الصحـة، والحـق فـي الخصوصيـة واحترام
الحياة الخاصة، والحـق فـي التعليـم، وحظـر التمييز. تعتبــر الحقــوق الجنســية
واالنجابيــة حقوقــًا مترابطــة بالحقــوق التي تقرها المواثيق والعهود وابرزها حقــوق

االنســان المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
 

"تؤكــد هــذه الحقــوق علــى خصوصيــة النســاء واالطفــال واالشــخاص حاملــي
االعاقــة والالجئين/ت والمهاجريـن/ت وكل الفئـات التـي يمكـن أن تجـد نفسـها فـي
وضعية اسـتضعاف أو تحقير بسـبب الوضــع االجتماعــي أو الصحــي أو الجســدي أو

النفســي أو القانونــي او االمنــي."
 

۱مقدمة



۲مقدمة

الحق فـي حريـة التعبيـر والفكـر والـرأي فيمـا يتعلـق بالجوانـب الجنسـية
واالنجابيـة

الحـق فـي احتـرام الحيـاة الخاصـة (التدخالت، الضغوطات من افراد االسرة
والمحيطين..)

حـق االختيـار فيمـا يتعلـق بالحيـاة الجنسـية دون التعـرض للتمييـز والعنـف،
(..LGBTQ ،التزويج المبكر، العزوبية)

والحـق فـي تكويـن أسـرة (الحق في االنجاب، تنظيم االسرة...)

والحـق فـي التمتـع بأفضـل حالـة صحيـة ممكنـة والوصـول إلـى وسـائل منـع
الحمـل والرعايـة الصحيـة لألمهـات مهمـا كانــت وضعيتهــن العائليــة

والقانونيــة، (الحمل القسري)

والحــق فــي االســتفادة مــن التقــدم العلمــي فــي المجــال االنجابـي
والجنسـي (الحمل االصطناعي..)

والحـق فـي االسـتفادة مـن الرعايـة والعـالج بمـا فـي ذلـك العـالج مـن فيـروس
نقـص المناعـة البشـري واالمـراض المنقولـة جنسـيا. (االمراض المنتقلة

جنسيا، المراة لحامل..)

حق االشخاص في الحماية من االستغالل الجنسي والتحرش والتمييز (االتجار
بالبشر، االستغالل الجنسي، التحرش في مكان العمل..)

حق االشخاص والمراهقين في الوصول للمعلومات والخدمات الصحية
الجنسية واإلنجابية.(إستشارة اختصاصي، استخدام الواقي الذكري..)

أبرز هذه الحقوق:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



رصد مدى اهتمام وسائل االعالم في نشر التوعية حول الحقوق الجنسية
واالنجابية

رصد مدى اهتمام وسائل االعالم في تغطية قضايا تتعلق بإنتهاك الحقوق
الجنسية واالنجابية

تحديد مدى اهتمام وسائل االعالم في تغطية جهـود المؤسسـات المعنيـة
الحكوميـة وغير الحكوميـة المتعلقة بالحقــوق الجنســية واالنجابية. (سياسات،

استراتيجيات، خطط عمل، آليات تنفيذية، برامج...)
رصد وتحليل مواضيع التغطية االعالمية والفئات المستهدفة واالشخاص

موضوع القصة والمؤثرين فيها.
تحليل استبيانات موجهة لفئات من العمال المهاجرين والالجئين والمجتمع
المحلي حول التغطيات االعالمية ومصادر المعلومات فيما يتعلق بالصحة

والحقوق الجنسية واالنجابية.

۱-تهدف هذه الدراسة اىل:
 

۲-وسائل االعالم المرصودة:
 

تم اختيار سبعة قنوات تلفزيوينة محلية وسبعة مواقع الكترونية اخبارية لتشكل
عينة الرصد وهي عىل الشكل التالي:

 وسائل االعالم التلفزيونية
 

تلعب وسائل االعالم التلفزيونية دورا اساسيا في تغطية مختلف الجوانب االنسانية
والحقوقية المتعلقة بالحقوق الجنسية واالنجابية وذلك من خالل التقارير االخبارية
في نشرات االخبار. وتشمل عملية الرصد نشرات االخبار المسائية لسبع قنوات

.TL، MTV، LBCI، ALJADEED، OTV، ALMANAR، NBN : تلفزيونية لبنانية وهي
 

اوال: نبذة عن منهجية الرصد والتحليل:
 

۳



/https://www.facebook.com/Annaharlb ،موقع جريدة النهار االلكتروني
موقع جريدة الجمهورية االلكتروني

https://www.facebook.com/AlJoumhouria
موقع جريدة نداء الوطن االلكتروني

/https://www.facebook.com/nidaalwatan
موقع ميغافون االلكتروني

/https://www.instagram.com/megaphonenews
موقع نقد بولتكس االلكتروني

/https://www.instagram.com/naqdpolitics
https://www.facebook.com/darajmedia موقع درج االلكتروني

https://www.facebook.com/Raseef22 موقع رصيف 22 االلكتروني

وسائل االعالم االلكترونية
 

تلعب وسائل االعالم االلكترونية دورا متناميا في التاثير االعالمي من خالل
الوصول اىل شرائح المجتمع المختلفة بما فيها العنصر الشبابي في المجتمع.
وتنشط اضافة اىل الصحف والمواقع االلكترونية االخبارية التي تقدم مادة
صحافة تقليدية مجموعة من وسائل االعالم المستقلة التي تقدم مادة اعالمية
جريئة وليس بالضرورة تحابي النظام السياسي واالجتماعي والثقاقي السائد. وهو
ما يعرف باالعالم البديل الذي يركز عىل االولويات والحقوق االساسية بدال من

االجندات السياسية.
وفي هذا االطار يتم رصد الصحف والمواقع االلكترونية التالية من خالل حسابها
الخاص عىل صفحات التواصل االجتماعي االكثر تفاعال سواء فيسبوك او

انستغرام.
 

 

٤ اوال: نبذة عن منهجية الرصد والتحليل:
 



التقارير االخبارية 
االراء

التحقيقات الصحافية
مواد ارشادية وتوجيهية 

التجارب الشخصية

الحقوق الجنسية 
الحقوق االنجابية
الصحة الجنسية 

الصحة االنجابية الحمل، الوالدة، االجهاض
الخيارات الجنسية والحياة الخاصة العالقات، االنجاب، تنظيم االسرة

حقوق االطفال والطفالت والتزويج المبكر
الوصول اىل الرعاية والخدمات الصحية

نساء ورجال
احداث

مجتمع الميم عين
الجئون

ذوو االحتياجات الخاصة 
مهاجرون
سجينات

3-مدة الرصد الزمنية:
خالل شهر تشرين االول 2022

 
4-المواد االعالمية المرصودة:

 
5-المواضيع المرصودة:

كما يشمل الرصد االشخاص موضوع التغطية لناحية االدوار والوظائف والجنس
Inclusive journalism واالعمار لتبيان الشمولية في التغطية االعالمية

كما يشمل الرصد تقييم نوعي للتغطية لناحية العبارات وااللفاظ المستخدمة
وتحدي الصور النمطية.

 
6-الفئة المستهدفة:

 

٥ اوال: نبذة عن منهجية الرصد والتحليل:
 



البلوغ عند االطفال
العالج من االمراض السارية

التربية الجنسية

التحرش واالنتهاكات الجنسية
االستغالل الجنسي للمراة (خدمات جنسية، التحرش في اطار عالقة العمل، في

اطار الزواج..)
الحق في عيش حياة جنسية مرضية وآمنة

قمع مجتمع الميم عين
العنف تجاه مجتمع الميم عين 

جرائم الشرف (الزواج خالفا للعادات والتقاليد، العالقة الجنسية خارج الزواج...)

استشارة اخصائي في الصحة الجنسية واالنجابية
الرعاية الصحية اآلمنة خالل فترة الحمل والوالدة

الوصول لمستلزمات الدورة الشهرية 

مصطلحات:
الصحة الجنسية: 

الحقوق الجنسية:

الصحة االنجابية:
- ظروف مؤاتية من الناحية الجسدية والعقلية واإلجتماعية 

- السالمة من امراض الجهاز التناسلي
- مقدرة الفرد عىل اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق باإلنجاب وتنظيم االسرة

الحقوق االنجابية:
- الحق في االجهاض

- الحق في المعالجة واستشارة اخصائي 
الخيارات الجنسية والحياة الخاصة:

الوصول اىل الرعاية والخدمات الصحية:

 

٦ اوال: نبذة عن منهجية الرصد والتحليل:
 



تم رصد 14 وسيلة اعالمية موزعة بين النشرات االخبارية لـ 7 قنوات تلفزيونية محلية،
وصفحات التواصل االجتماعية الرسمية لـ3 صحف الكترونية و4 مواقع اعالم بديل
الكترونية خالل فترة الرصد المحددة من االول من تشرين االول حتى 31 تشرين االول

.2022

تم رصد 65 مادة اعالمية تتعلق بالصحة والحقوق الجنسية واالنجابية موزعة بين
نشرات االخبار التلفزيونة 8 مواد اعالمية، صفحات الصحف االلكترونية 20 مادة

اعالمية وصفحات مواقع االعالم البديل 37 مادة االعالمية.

حوالي 4% من التغطيات االعالمية المرصودة اتخذت شكل مواد ارشادية
وتوجيهية (ثالث تغطيات).

حوالي 8% من التغطيات االعالمية المرصودة اتت في سياق تجربة شخصية،
وبلغت التحقيقات نسبة 50%، اما التغطية االخبارية %38.

تندرج غالبية المواد االعالمية المرصودة في فئة الحقوق الجنسية بنسبة %51،
تليها فئات التغطية المتعلقة بالخيارات الجنسية والحياة الخاصة بنسبة %18،
والصحة االنجابية بنسبة 12%، والوصول اىل الرعاية والخدمات الصحية %8،

والحقوق االنجابية 6%، و5% للصحة االنجابية.

ان حوالي 32% من المواضيع االعالمية المرصودة تدور حول التحرش واالنتهاكات
الجنسية يليها موضوع قمع مجتمع الميم عين بنسبة 15% ، ثم العنف االجتماعي
وجرائم الشرف بنسبة 13% ، وموضوع تزويج القاصرات بنسبة حوالي 8% ، يليها
بالتساوي موضوعي االستغالل الجنسي للمراة ومستلزمات الدورة الشهرية بنسبة
4.5%، ثم االبتزاز الجنسي االلكتروني والحق في االجهاض بنسبة 3% لكل منهما.
مواضيع اخرى اقل نسبة كانت موضوع تغطية وتتعلق بالحمل واالنجاب وتكوين

االسرة. 

 

 

 

 

 

 

ثانيا: الملخص التنفيذي:
 

۷



حل لبنان اوال في البلدان موضوع التغطية وبلغ عدد التغطيات حول الصحة
والحقوق الجنسية واالنجابية ألشخاص مقيمين في لبنان 22 تغطية، اال ان بلدان
اخرى مثل مصر والعراق وفلسطين نالت مجتمعة حصة مماثلة بلغت 22 تغطية.

وتناولت بعض التغطيات قضايا مشتركة للمجتمع العربي ككل او البدوي تحديدا.

توزعت المواضيع االعالمية المرصودة بين الفئات المستهدفة من التغطيات
االعالمية حول الحقوق والصحة الجنسية واالنجابية بنسبة بلغت 68% للقضايا
التي تجمع النساء والرجال بصفة عامة، تلتها المواضيع الخاصة بفئة مجتمع
الميم عين بنسبة 15%. وتوزعت نسبة المواضيع المرصودة لباقي الفئات
المستهدفة بين حوالي 11% لألطفال واالحداث و3% للعمال المهاجرين واقل من

1.5% لكل من الالجئين والسجينات.

تم رصد 141 شخصًا ظهروا في التغطيات االعالمية حول قضايا الصحة والحقوق
الجنسية واالنجابية والبالغ عددها 65 تغطية. 

بلغت نسبة ظهور المراة في التغطيات االعالمية المرصودة بنسبة 60.28% مقارنة
بظهور الرجال 38.30% والعابرين/ات بنسبة %1.42. 

بلغت نسبة النساء 54% من المتحدثين الرسميين والخبراء والمعلقين وصناع
القرار من عينة من 74 شخصية ظهرت في المواضيع االعالمية المثارة. 

توزعت التغطية االعالمية لألشخاص من الضحايا، الناجين/ات واصحاب التجارب
الشخصية بشكل اساسي بين الطالب، افراد العائلة، صانعي المحتوى، والناشطين

الحقوقيين.

توزعت التغطية االعالمية للمتحدثين الرسميين والخبراء والمعلقين وصناع القرار،
بين ناشطي المجتمع المدني بالدرجة االوىل، ثم السياسيين والموظفين العامين

واالختصاصيين في القانون والطب.

 

 

 

 

 

 

۸ ثانيا: الملخص التنفيذي:
 



توزعت الفئة العمرية للتغطيات االعالمية المرصودة المتعلقة باالشخاص موضوع
التغطية من الضحايا، الناجين واصحاب التجارب الشخصية بنسبة حوالي 43% لفئة
الشباب بين العمر (19-30 سنة) والمراهقين (13-18 سنة)، وحوالي 22% للبالغين

في منتصف العمر (31-45 سنة)، وحوالي 3% لكبار السن فوق 45 سنة.

تبين ان وسائل االعالم هي المصدر االول للمعلومات واالخبار المتعلقة بالحقوق
المتعلقة بالصحة الجنسية واالنجابية وفقا لنتائج استبيان المعلومات الموجه
لعينة من 24 شخصا موزعين مناصفة بين الرجال والنساء من فئات العمال

المهاجرين والالجئين والمجتمع المحلي.

اظهرت نتائج تحليل بيانات استطالعات الراي ان 17 شخصا من المستفتين قال ان
وسائل االعالم في بالدهم ال تغطي بشكل كاف ومقبول قضايا الصحة والحقوق
الجنسية واالنجابية وخمسة قالوا ان التغطية االعالمية هي مرضية مقابل 2

اعتبروها غير موجودة.

تبين ان مواقع وسائل التواصل االجتماعي هي الوسيلة اإلعالمية األكثر اهتماما
بموضوع الحقوق الجنسية والصحة اإلنجابية وفقا لنتائج استبيان المعلومات
الموجه لفئات العمال المهاجرين والالجئين والمجتمع المحلي العينة من 24

شخصا. تليها القنوات التلفزيونية ومن ثم المواقع االلكترونية.

 

 

 

 

۹ ثانيا: الملخص التنفيذي:
 



مجموع المواد المرصودةنشرات االخبار التلفزيونيةالصحف االلكترونيةمواقع االعالم البديلوسائل االعالم المرصودة

Aljoumhouria 6 6

annahar 14 14

Daraj14  14

LBCI  33

Megaphone4  4

MTV  44

Raseef2219  19

TL  11

Nida al watan 0  

Naqd politics0   

ALJADEED  0 

OTV  0 

NBN  0 

ALMANAR  0 

 3720865

تم رصد 14 وسيلة اعالمية موزعة بين النشرات االخبارية لـ 7 قنوات تلفزيونية محلية
و3 صحف الكترونية و4 مواقع اعالم بديل الكترونية. وخالل فترة الرصد من االول
من تشرين االول حتى 31 تشرين االول 2022 تم رصد 65 مادة اعالمية تتعلق
بالصحة والحقوق الجنسية واالنجابية موزعة بين وسائل االعالم المرصودة عىل

الشكل التالي: (جدول رقم 1)

۱- تغطية وسائل االعالم المرصودة للقضايا المتعلقة بالصحة والحقوق
الجنسية واالنجابية

 

 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 

۱ ۰



نشرات االخبار التفزيونية 8 مواد اعالمية
الصحف االلكترونية 20 مادة اعالمية

مواقع االعالم البديل 37 مادة اعالمية

حوالي 50% من التغطيات اتخذت شكل التحقيق (32 تغطية). 
حوالي 38% من التغطيات اتخذت الشكل االخباري (25 تغطية).

حوالي 8% من التغطيات اتت في سياق تجربة شخصية (خمس تغطيات).
حولي 4% من التغطيات اتخذت شكل مواد ارشادية وتوجيهية (ثالث تغطيات).

توزعت المواد االعالمية المرصودة المتعلقة بالحقوق والصحة الجنسية واالنجابية
ومجموعها 65 وفقا لنوع الوسيلة االعالمية عىل الشكل التالي وفقا للجدول رقم 2:

 

توزيع شكل التغطية االعالمية المتعلقة بالحقوق والصحة الجنسية واالنجابية :

 

۱ ۱ ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



توزيع مواضيع التغطية وفقا للفئات المتعلقة بالحقوق والصحة الجنسية واالنجابية
انقسمت التغطيات المرصودة اىل ست فئات تتعلق بالحقوق والصحة الجنسية

واالنجابية وتوزعت فقا للجدول رقم 4 ادناه:

 

۱۲ ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۱۳

ويظهر الجدول رقم 5 نسبة توزيع المواد االعالمية المرصودة وفقا للفئات المتعلقة
بالحقوق والصحة الجنسية واالنجابية. وتبين من خالل تحليل المواد االعالمية
المرصودة ان غالبيتها تندرج في فئة الحقوق الجنسية بنسبة 51%، تليها فئات
التغطية المتعلقة بالخيارات الجنسية والحياة الخاصة بنسبة 18%، والصحة االنجابية
بنسبة 12%، والوصول اىل الرعاية والخدمات الصحية 8%، والحقوق االنجابية %6،

و5% للصحة االنجابية.

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۱٤

توزعت ابرز المواضيع االعالمية المرصودة المثارة المتعلقة بالصحة والحقوق
الجنسية واالنجابية وفقا للجدول رقم 7، ويتبين ان حوالي 32% من المواضيع المثارة
تدور حول التحرش واالنتهاكات الجنسية يليها موضوع قمع مجتمع الميم عين بنسبة
15% ثم العنف االجتماعي وجرائم الشرف بنسبة 13% وموضوع تزويج القاصرات بنسبة
حوالي 8% يليها بالتساوي موضوعي االستغالل الجنسي للمراة ومستلزمات الدورة
الشهرية بنسبة 4.5%، ثم االبتزاز الجنسي االلكتروني والحق في االجهاض بنسبة %3
لكل منهما. مواضيع اخرى اقل نسبة كانت موضو تغطية وتتعلق بالحمل واالنجاب

وتكوين االسرة. 
 

توزيع المواد االعالمية المرصودة بين انواع وسائل االعالم وفقًا للفئات الست
المتعلقة بالحقوق والصحة الجنسية واالنجابية وفقا للجدول 6 ادناه:

 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۱٥

-التوزيع الجغرافي للمواضيع المثارة من خالل التغطيات االعالمية المرصودة وفقا
للمقيمين في البلدان المختلفة وجاءت عىل الشكل التالي كما هو مبين في الجدول

رقم 8.
ان وسائل االعالم المرصودة هي كلها مركزها في لبنان ولكن بعضا منها له اهتمامات
ابعد لتطال المقيمين في المنطقة العربية وشمال افريقيا. مثل رصيف 22 وموقع

درج االلكتروني.
وبالرغم من ان لبنان حل اوًال في البلدان موضوع التغطية وبلغ عدد التغطيات حول
الصحة والحقوق الجنسية واالنجابية ألشخاص مقيمين في لبنان 22 تغطية، اال ان
بلدانا اخرى مثل مصر والعراق وفلسطين نالت مجتمعة حصة مماثلة للبنان بلغت 22

تغطية.
فضال عن التغطيات التي طالت قضايا مشتركة بين البلدان مثل المجتمع العربي

والبدوي.
 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۱٦

يظهر الجدول رقم 9 ان حوالي 88% من التغطيات االعالمية المرصودة الـ65 هي
عمل اصلي للوسيلة االعالمية في حين ان حوالي 9% منها منقول مع ذكر

المصدر و3% دون ذكر المصدر.
 
 
 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۱۷

-توزيع الفئات المستهدفين من التغطية حول الحقوق والصحة الجنسية واالنجابية
في وسائل االعالم المرصودة وفقا للجدول رقم 10، ويتيبين ان فئة مجتمع الميم
عين هي االكثر شموال في التغطية بنسبة 15% بعد القضايا التي تجمع النساء
والرجال بصفة عامة والتي بلغت حوالي نسبة 68% من مجمل القضايا المثارة.
وتوزعت نسبة باقي الفئات المستهدفة بين حوالي 11% لألطفال واالحداث و%3

للعمال المهاجرين واقل من 1.5% لكل من الالجئين والسجينات.

۲- االشخاص موضوع التغطيات االعالمية المتعلقة بالصحة والحقوق
الجنسية واالنجابية

 

 
 
 

تم رصد 141 شخصًا ظهروا في التغطيات االعالمية حول قضايا الصحة والحقوق
الجنسية واالنجابية والبالغ عددها 65 تغطية. يراجع الجداول اعاله رقم 1 – 2 – 3 .

 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۱۸

ويظهر الجدول رقم 11 و12 ادناه ظهورا للمراة في التغطيات االعالمية المرصودة
بنسبة 60.28% مقارنة بظهور الرجال 38.30% والعابرين/ات بنسبة 1.42%. وهذه
النسب تشمل جميع االشخاص الذين ظهروا في التغطيات اما كمتحدثين ومعلقين
وخبراء ومسؤولين او كاشخاص موضوع التغطية يتم الحديث عنهم او عن تجربتهم

الشخصية.
 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۱۹

وفي تحليل مفصل لبيانات جنس االشخاص موضوع التغطيات االعالمية يتبين ان
االناث من بين فئات الضحايا والناجين واصحاب التجارب الشخصية في القضايا
المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية واالنجابية يبلغ اكثر من ضعفي عدد الرجال من
نفس الفئة المستهدفة وفق العينة البالغة 67 شخصا الذين تم رصدهم. يراجع جدول

رقم 13.
وهذه النسبة تشير اىل ان المراة في منطقتنا العربية هي االكثر تاثرا في السياقات

المختلفة التي تتعلق بالصحة والحقوق الجنسية واالنجابية.
 

يظهر الجدول رقم 14 توزيع جنس االشخاص المؤثرين في التغطية االعالمية
المرصودة حول الصحة والحقوق الجنسية واالنجابية ويتبين ان نسبة النساء بلغت
54% من المتحدثين الرسميين والخبراء والمعلقين وصناع القرار من عينة من 74

شخصية ظهرت في المواضيع االعالمية المثارة. 
 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۲۰

خبير/معلق/صناع قرار 65 شخصًا
تجربة شخصية 40 شخصًا

اشخاص موضوع التغطية عدد 27
متحدث رسمي 9 اشخاص

توزعت صفة االشخاص موضوع الظهور االعالمي في التغطيات المتعلقة بالصحة
والحقوق الجنسية واالنجابية وفقا للعينة المرصودة من 141 شخصا عىل الشكل التالي

وفقا للجدول رقم 15:

 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۲۱

توّزع ظهور االشخاص موضوع التغطية االعالمية وفقًا لوظائفهم او الحالة االجتماعية
التي يشغلونها او ظهروا بها في القضايا المثارة والمتعلقة بالصحة والحقوق
الجنسية واالنجابية بين شرائح اجتماعية تشغل وظائف مختلفة وتوزعت التغطية
االعالمية لألشخاص من الضحايا، الناجين واصحاب التجارب الشخصية بشكل اساسي
بين الطالب، افراد العائلة، صانعي المحتوى، والناشطين الحقوقيين. يراجع الجدول رقم

.16
 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۲۲

في المقابل توزعت وظيفة االشخاص المؤثرين الذين ظهروا في التغطيات االعالمية
المرصودة من المتحدثين الرسميين والخبراء والمعلقين وصناع القرار، بين ناشطي
المجتمع المدني بالدرجة االوىل، ثم السياسيين والموظفين العامين واالختصاصيين

في القانون والطب. يراجع الجدول رقم 17.
 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۲۳

توزعت الفئة العمرية للتغطيات االعالمية المرصودة المتعلقة باالشخاص موضوع
التغطية من الضحايا، الناجين واصحاب التجارب الشخصية بنسبة حوالي 43% لفئة
الشباب بين العمر (19-30 سنة) والمراهقين (13-18 سنة)، حوالي 22% للبالغين في

منتصف العمر (31-45 سنة)، وحوالي 3% لكبار السن فوق 45 سنة.
 

 
3. تحيل بيانات االستبيانات الموجهة لفئات العمال المهاجرين والالجئين
والمجتمع المحلي حول التغطيات االعالمية ومصادر المعلومات فيما يتعلق

بالصحة والحقوق الجنسية واالنجابية.
 

شملت االستبيانات الموجهة لفئات العمال المهاجرين والالجئين والمجتمع المحلي
عينة من 24 شخصا من ثماني جنسيات مختلفة عربية واجنبية (لبنان، السودان، سوريا،

مصر، اثيوبيا، سيرلنكا، بنغالدش والفلبين).
وتركزت االسئلة حول االعالم والحقوق الجنسية واالنجابية (نص االستبيان ملحق رقم 1)

وابرز نتائج تحليل االستبيان جاءت عىل الشكل التالي:
- توزيع عينة االستبيان لناحية جنس المشاركين:

 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۲٤

- توزيع الفئات المشمولة باالستبيان
 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۲٥

-      توزيع المصادر التي يحصل من خاللها االشخاص المستفتون عىل المعلومات
المتعلقة بتلك الحقوق حول الصحة الجنسية واإلنجابية وتبين ان وسائل االعالم هي
المصدر االول للمعلومات واالخبار المتعلقة بالحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية

واالنجابية.
 

-اظهرت نتائج تحليل بيانات استطالعات الراي ان 17 شخصا من المستفتين قال ان
وسائل االعالم في بالدهم ال تغطي بشكل كاف ومقبول قضايا الصحة والحقوق
الجنسية واالنجابية وخمسة قالوا ان التغطية االعالمية هي مرضية مقابل 2 اعتبروها

غير موجودة.
 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



۲٦

تبين ان مواقع وسائل التواصل االجتماعي هي الوسيلة اإلعالمية األكثر اهتماما
بموضوع الحقوق الجنسية والصحة اإلنجابية وفقا لنتائج استبيان المعلومات الموجه
لفئات العمال المهاجرين والالجئين والمجتمع المحلي العينة من 24 شخصا. تليها

القنوات التلفزيونية ومن ثم المواقع االلكترونية.
 

ثالثًا: نتائج الرصد وتجميع البيانات:
 



رابعًا: الخالصات 
 

۲۷

ان القضايا المتعلقة بالحقوق الجنسية واالنجابية تتاثر بشكل كبير بالبيئة
االقتصادية واالجتماعية والقانونية السائدة. 

ان المراة في منطقتنا العربية هي االكثر تاثرا في السياقات المختلفة
التي تتعلق بالصحة والحقوق الجنسية واالنجابية.

تبين ان وسائل االعالم المملوكة من الدولة او تلك التي تتبع جهات
سياسية وطائفية ال تعير قضايا الصحة والحقوق الجنسية واالنجابية
أهمية في تغطياتها االعالمية السيما قضايا االنتهاكات والحقوق االساسية. 

لم تبد وسائل االعالم المرصودة خالل فترة الرصد اهتماما في نشر
التوعية حول الحقوق الجنسية واالنجابية.

تبين من خالل الرصد ان مواقع االعالم البديل (درج، رصيف22 وميغافون)
هي الوحيدة التي تناولت قضايا انتهاكات للحقوق المرصودة
والمتعلقة بالفئات المهمشة والمستضعفة مثل مجتمع الميم عين،
الالجئين، المهاجرين والسجينات. (مجموع 14 تغطية من اصل مجموع 65

تغطية لمختلف وسائل االعالم المرصودة)

ان مواقع وسائل التواصل االجتماعي هي الوسيط اإلعالمي األكثر
اقباال للوصول اىل االخبار والمعلومات المتعلقة بالحقوق والصحة الجنسية

واالنجابية

 

 

 

 

 



۲۸ملحق استبيان المعلومات

ذكر 
انثى

آخر

مجتمع محلي
الجئين

مهاجرين

نعم
كال

 
استبيان حول الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية

 
جنس:

 
المجتمع: 

 
أهم هذه الحقوق هي:

-      الحق في تكوين االسرة واالنجاب وتنظيم االسرة
-      الحق في العناية الصحية خالل فترة الحمل واالنجاب 

-      الحق في الحضانة ورعاية االطفال
-      الحق في عالقة جنسية سليمة خالية من العنف واالستغالل(الحماية من
التحرش في مكان العمل او في الشارع او االغتصاب وتزويج القاصرات، تشغيل في

الدعارة..)
-      حرية الخيارات الجنسية والحياة الخاصة (حماية مجتمع الميم من القمع

والتمييز في المجتمع)
 

هل تعرف ان ما ذكر اعاله هي من حقوق االنسان االساسية وتتعلق بالحق في
الصحة وبالحريات الشخصية؟

 
 



۲۹

مدرسة
بيت

مكان العمل
وسائل اإلعالم

المحيط االجتماعي
الجامع/الكنيسة/المعبد

نعم
كال

اىل حد ما
ال اعرف

تلفزيون
جريدة
راديو

مواقع الكترونية
مواقع التواصل االجتماعي

 
كيف راكمت معرفتك بهذه الحقوق؟ وما هي المصادر التي تحصل من خاللها عىل

المعلومات المتعلقة بتلك الحقوق حول الصحة الجنسية واإلنجابية؟؟ 

 
هل ترى أن وسائل اإلعالم في لبنان او في بلدك تغطي هذا الموضوع كما يجب؟

هل هذه المواضيع تطرح في وسائل اإلعالم وتناقش ويتم الترويج لها؟

 
اذا كان جوابك نعم، ما برأيك نوع الوسيلة اإلعالمية األكثر اهتماما بموضوع الحقوق

الجنسية والصحة اإلنجابية؟ 

 
هل من إقتراحات لديك لتحسين الوصول إىل المعلومات الخاصة بالحقوق الجنسية

والصحة اإلنجابية إليك؟
 
 

ملحق استبيان المعلومات



للمزيد من المعلومات٫ يرجى
التواصل معنا

 

maharatfoundation.org
hivos.org


