تقرير اعالىم
من  :جمعية الحقوقيات المرصيات .
ن
اىل  :صندوق دعم المراة ن
الجنسي التابع لهيئة األمم المتحدة للمراة .
بي
الموضوع  :تقرير اعالىم للمائدة المستديرة الموسعة عىل المستوى القوىم لمناقشة ورقة السياسات الخاصة ب " المراة المرصية والوصول اىل مراكز صنع
القرار "
ى
الموعد والمكان  :الخميس الموافق  11يناير  ،قاعة بوبيان  ،فندق سفي بالدق .
التقرير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ
ى
صحف " مرفق رقم  " 1قبل موعد المائدة المستديرة وتم ارساله اىل أهم الجرائد القومية والخاصة والحزبية والمواقع اإلخبارية الهامة  ،ومن
خب
أوال  :تم صياغة ر
أهمهم
جريدة االهرام – جريدة االخبار – جريدة الجمهورية – جريدة المرصى اليوم – جريدة الوطن – جريدة الوفد  ،التحرير  ،اليوم السابع  ،الدستور  ،الفجر  ،روزا اليوسف ،
األسبوع  ،المال  ،س ى
يدت  ،العالم الحر  ،مجلة لهن  ،الديار  ،بوابة الساعة  ،دوت مرص  ،العبور نيوز  ،موقع القمة نيوز  ،جريدة ى
وطن  ،موقع الوسيلة نيوز ،موقع
اخبارك  . 24موقع البوابة نيوز.
وقد حظيت المائدة قبل االنعقاد بتغطية صحفية واسعة شملت مواقع إخبارية وجرائد عديدة  ،احتوت عىل عدد خمسة ر
خبا "  " 15كما هو ى
مبي فيما يىل:
عش ر
الخب
رابط ر

م

الجريدة او الموقع

1

موقع صدى البلد

http://www.elbalad.news/3115114

2

موقع المال نيوز

/http://www.almalnews.com/Story/359849/20المرأة-المرصية-والوصول-إىل-مراكز-صنع-القرار---

مائدة-مستديرة-الخميس
3

موقع اخبارك

-http://www.akhbarak.net/articles/28462335المقال-من-المصدر-الخميس-مائدة-مستديرة

4

موقع هن بالوطن
نيوز

https://honna.elwatannews.com/news/details/1947260

5

موقع العرب نيوز

http://www.alarab-news.com/ME-News/article-1682937.html

6

شبكة باريس نيوز

7

موقع مبتدأ

8

http://www.paresnews.com/egypt-news/192386.html
https://m.mobtada.com/details/687412

جريدة وموقع اليوم /http://www.youm7.com/story/2018/1/10غدا-مائدة-للحقوقيات-المرصيات-حول-المرأة-المرصية-
والوصول-لمراكز-صنع3594352/
السابع

9

موقع وجريدة
الدستور

http://www.dostor.org/2016962

10

موقع الوسيلة نيوز

http://www.alwasela.com/167335

11

جريدة وموقع ى
وطن

/http://www.wataninet.com/2018/01غدا-الحقوقيات-المرصيات-تنظم-مائدة-مس/

12

ً
جريدة وموقع الوفد /https://alwafd.orgأخبار-وتقارير-1755734/غدا-المائدة-المستديرة-حول-المرأة-المرصية-والوصول-إىل-
مراكز-صنع-القرار

13

موقع اخبارك 24

http://www.akhbarak24.com/articles/2018/01/10/457893%d8%ba%d8%af%d8%a7%d9%8b-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a
14

موقع وجريدة
البوابة نيوز

https://www.albawabhnews.com/2892144

15

موقع وجريدة
األسبوع

http://www.xn-igbhe7b5a3d5a.com/Article/374359/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9

ثانيا  :تم توجيه الدعوة لعدد من القنوات التليفزيونية المرصية والقنوات الفضائية قبل المائدة المستديرة  ،فقد تم توجيه الدعوة اىل القنوات التالية .
التليفزيون المرصى ( القناة األوىل – القناة الثانية )  ،قناة صدى البلد  ،قناة  ، ontv liveقناة  ، DMCقناة دريم  ،قناة العاصمة  ،قناة  ، TENقناة الحرة  ،قناة العربية ،
دت – . Routers
قناة الحياة  ،قناة  ، CBC extra newsقناة ر

ثالثا  :حظيت المائدة المستديرة بتغطية تليفزيونية من  ،القناة األوىل بالتليفزيون المرصى  ،والقناة الثانية بالتليفزيون المرصى  ،وقناة صدى البلد .
باشة وبث ر
وتواجدت قناة  ontv liveمن قبل بدء المائدة المستديرة وعقدت وغطت كافة اعمال المائدة باإلضافة اىل عمل لقاءات م ر
مباش اثناء المائدة المستديرة مع
األستاذة رابحة فتىح رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المرصيات  ،والسادة أعضاء مجلس النواب الحضور  ،كما تواجدت قناة وموقع قد الدنيا .
وذلك كالتاىل
التغطية للقنوات التليفزيونية
رابط البث

م

القناة

1

Onlive

2

قناة صدى البلد

https://youtu.be/Fc9x1iGKx2k

3

القناة األوىل  ،التليفزيون المرصى

الرابط غب متوفر

https://www.youtube.com/watch?time_continue
=3&v=bilMeoU_KWc
https://www.youtube.com/watch?v=xEOx5h42Fp
g
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=17&v=e26HeJzAP-E
https://www.youtube.com/watch?v=bilMeoU_KW
c

4

القناة الثانية التليفزيون المرصى

الرابط غب متوفر

ى
ى
ى
الن انتهت اليها المائدة المستديرة وارسالها اىل جميع المواقع اإلخبارية والصحف
رابعا  :تم صياغة بيان صحف " مرفق رقم  " 2يحتوى عىل التوصيات والمقبحات ي
ى
خب يف الجرائد والمواقع اإلخبارية وذلك اثناء انعقاد الورشة وبعد ارسال التوصيات لهم كما هو
السابق ذكرها  ،وقد حظيت بتغطية صحفية واسعة اشتملت عىل  20ر
موضح الجدول التاىل :
اثناء انعقاد الورشة
م

الجريدة او
الموقع

الخب
ر

1

المال نيوز

/http://www.almalnews.com/Story/360371/19أجندة-أعمال-المائدة-المستديرة-حول-المرأة-المرصية-والوص

/http://www.almalnews.com/Story/360371/19أجندة-أعمال-المائدة-المستديرة-حول-المرأة-المرصية-والوصول-لمراكز-
صنع-القرار

2

3

4

اليوم السابع

/http://www.youm7.com/story/2018/1/11بدء-مائدة-مستديرة-للحقوقيات-المرصيات-بشأن-آليات-وصول-المرأة-
لمراكز3595643/
ى
/http://www.youm7.com/story/2018/1/11خبب-حقوف-مشاركة-النساء-سياسيا-محدودة-وتطورت-بدخول-90-

نائبة3595706/
ى
/http://www.youm7.com/story/2018/1/11خبب-حقوف-مشاركة-النساء-سياسيا-محدودة-وتطورت-بدخول-90-
نائبة3595706/

5

6

بلدنا اليوم

http://www.baladnaelyoum.com/413881

7

الدستور

http://www.dostor.org/2017931

8

شبكة باريس
نيوز

ى
لتمكي-المرأة-من-الوصول/
/http://csrwort.com/2018/01مائدة-مستديرة-

9

موقع مبتدا

https://www.mobtada.com/details/687645

10

لهن – الوطن

الوطن https://honna.elwatannews.com/news/details/1947260

11

دوت مرص

ى
/http://www.dotmsr.com/details/1186263حقوقيات -ر ى
البلمان-مع-قرب-انتخابات-الرئاسة
يطالي-بتمثيل-المرأة -يف -ر

1

الوسيلة نيوز

http://www.alwasela.com/167869

2

المال نيوز

ى
/http://www.almalnews.com/Story/360437/19توصيات-ندوة-دعم-المرأة -يف-صنع-القرار-

3

التحرير

http://wp.me/p3h0oW-d67

4

القمة نيوز

http://www.alqemanews.com/topics/18/01/11/62359.html

5

الطبعة األوىل

http://www.altabah1aloula.com/2018/01/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-

ى
ومقبحات المائدة المستديرة
توصيات

%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af
http://newspaper.egyptnewnews.com/2018/01/11/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84

موقع ايجيبت
نيوز

6

http://elarabielyoum.com/show188839

العربية اليوم

7

http://www.wataninet.com/2018/01/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84

جريدة وموقع
ى
وطن

8

جريدة وموقع
الوفد

9

ى
القرار-صنع- يف-المرأة-دور-لدعم-المستديرة-المائدة-توصيات-1757502/وتقارير-أخبار/https://alwafd.org

