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لمصري المركز االتي يعقدها "التحول السياسي فترات استطالعات الرأي العام في"ندوة  فعاليات اليوم بدأت

بتمويل من  مصر": الرأي العام في المواطنين "مسارمشروع  لبحوث الرأي العام "بصيرة"، في إطار أنشطة

الذي يقدم الدعم للمجتمع المدني و  برنامج "مسار")، وذلك ضمن AECIDالوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي (

  والمؤسسات العامة في البلدان التي تمر بمراحل تحول سياسي في منطقة الشرق األوسط.

  

استطالعات الرأي العام في مراحل ى تبادل الخبرات بين أسبانيا ومصر في مجال وتهدف هذه الندوة إل

التحول الديمقراطي حيث يستضيف المركز عدد من الخبراء األسبان في مجال استطالعات الرأي العام 

وتشمل  فيما يتعلق بالعمل في بالدهم في هذا المجال. و آرائهم ستعراض خبراتهموكذلك خبراء من مصر ال



ستطالعات الرأي العام في أوقات التحول السياسي، ا أهميةالموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها 

و كيف يمكن مصر،  والتحديات التي تواجه القيام بتنفيذها في ضوء السياق االجتماعي والسياسي الحالي في

  لصناع القرار االستفادة من دمج استطالعات الرأي العام في السياسات التي يتبنونها.

  

جد عثمان مدير مركز بصيرة بالترحيب بالخبراء واألساتذة من مصر وأسبانيا، افتتح الندوة الدكتور ماوقد 

وعرض الهدف من الندوة النقاشية لالستفادة من خبرة أسبانيا في مجال استطالعات الرأي والتحول 

  الديمقراطي. 

في الجلسة في أسبانيا)  الستطالعات الرأي Sigma Dosمدير العمليات لمؤسسة (  مانيوال موستاذاالدكتور ناقش و

األولى مدى العالقة المتشابكة والمترابطة بين الالعبين الثالثة وهم اإلعالم، ومراكز الدراسات واستطالعات 

لرأي، والقوى واألححزاب السياسية، وكيف يتأثر ويؤثر كالً منهم في اآلخر مما يساهم في إعادة تشكيل ا

  الرأي العام.

أهمية استطالعات الرأي في عن  ذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية)أستا( عبدالجواد جمالد. الدكتور كما تحدث 

  توجيه السياسين والباحثين خاصة في هذه الفترة في التحول السياسي في مصر.

(مدير الحساب العالمي الدكتور باسكال شيالال كما تحتوي الندوة على ثالث جلسات أخرى حيث سيناقش 
استاذ العلوم و الدكتور مازن حسن ( )TNSللمؤسسات األوروبية والبنك الدولي من خالل القطاع السياسي واالجتماعي في 

(نظرة  مجتمعات المتفتحةفي ال استطالعات الرأي العاماهمية في الجلسة الثانية  )السياسية بجامعة القاهرة
في  في كيفية تأثير االتجاهات التكنولوجية واإلجتماعية والسياسية الجديدةوتنظر هذه الندوة ، مستقبلية)

 في مجال الدراسات اإلجتماعية. مقارنة استطالعات الرأي العام. كما تستعرض نماذج دولية لمشاريع ابحاث

  

مشارك في زميل والدكتور هشام هيلير ( (مدير مركز بصيرة)وفي الجلسة الثالثة سيتحدث الدكتور ماجد عثمان 

، هارفارد بجامعة الحكومية لإلدارة كينيدي المتحدة بإنجلترا و باحث في كلية للخدمات الملكي دراسات األمن الدولي بالمعهد

استطالعات الرأي العام في : " المستجد علي الساحة المصريةعن )  مستشار التطبيق السابق في منظمة جالوبو

  -:السياسي "مصر في ضوء السياق اإلجتماعي و 

باعتباره مجاالً  ،المبادرات الحكومية وغير الحكومية في مجال استطالعات الرأي العام جلسةتناقش هذه الو

 من إلي جانب التحديات الرئيسية التي تواجه كالً . هذا 2011منذ انتفاضات عام  ،جديداً للدراسة اإلجتماعية

 الثقة في، ات العمل الميداني، التصاريح الحكومية: منهجيمن حيث الجمهور ومراكز االستطالعاتعامة 

  .النتائج، تحيز وسائل اإلعالم، الخ.

  



تحول اسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية وأثره علي وستنتهي الجلسة األخيرة بعرض سريع ل

ظهور استطالعات الرأي العام كمجال للدراسة خالل الفترة  الجلسة وتناقش هذه -استطالعات الرأي العام":

اطياً، نشطاً، قائم علي ) في اسبانيا، وكيف تطور منذ ذلك الحين ليشكل مجتمعاً ديموقر1970-1980(

الستطالعات  Sigma Dosمدير العمليات لمؤسسة (  مانيوال موستاذاالدكتور يتحدث فيها كالً ، والتي سالتعددية

  ذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية).أستا( والدكتور إبراهيم عوضفي أسبانيا)  الرأي

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 


