
  مؤتمر

  

  "استطالعات الرأي العام في فترات التحول السياسي"
 

  

  

 مؤتمر 2015نوفمبر  3" غداً الثالثاء  بصيرة" العام الرأي لبحوث المركزالمصرييعقد 

 عقد والذيالجامعة األمريكية بالتحرير، في  " استطالعات الرأي العام في فترات التحول السياسي"

 بتنفيذه يقوم الذي)، وMasar Project( مسار مشروع إطار في بالتعاون مع الجامعة األمريكية

ة "، وكذلك مشروع التحوالت في الوطن للتنميةالدولي األسبانية  الوكالة " مع مركزبصيرةبالتعاون

 . يتحت مظلة االتحاد األوروب FP7) والذي يُنفذ كجزء من أنشطة برنامج ArabTransالعربي (

  

أربع جلسات في مناقشة نتائج الدراسات التي تمت في إطار المشروعين  إليذا المؤتمره هدفيو

المشاركة السياسية في فترة التحول تصورات حول يشارك فيها نخبة من المفكرين والسياسيين

المواطنين الديمقراطي، ومفهوم الديمقراطية لدى المصريين، والحريات الدينية والسياسية، ورؤية 

  لدور الدولة في تقديم خدماتهم األساسية،  باإلضافة إلى مسألة الفجوة بين الجنسين في مصر.

صرى لبحوث الرأى العام مركز الممدير ال اإلفتتاحية بكلمة الدكتور ماجد عثمان لجلسةتبدأ ا

ميريكية،  يليها اإلعالم بالجامعة األ رئيس قسم الصحافة والدكتورة نائلة حمدى  "بصيرة"، و كلمة

  هيلين ميشو المنسق العام لمشروع "مسار" بالوكالة األسبانية للتنمية الدولية. كلمة السيدة 

 الدكتورالتى يتحدث فيها و : الفرص والتحديات""التحول الديمقراطي حول  الجلسة األولى تدور

  .الجامعة األمريكية ب إبراهيم عوض األستاذ



"المشاركة السياسية في  دراسة حول تقريرالرفاعى الثانية، يعرض الباحث مصطفى و فى الجلسة 

التي أجراها مركز بصيرة في إطار مشروع مسار، ويعقب عليها  مصر: التصورات والممارسة"

  أستاذ اإلعالم بالجامعة األمريكية.  الدكتور حسين أمين

دور الدولة المصرية في  " دراسة حول تقريررض فيها الباحثة سلمى دهب أما الجلسة الثالثة، تع

التي أجراها مركز بصيرة في إطار مشروع مسار وتعقب عليها  "تقديم االحتياجات األساسية

  أستاذ مساعد العلوم السياسية بالجامعة األمريكية.  نادين سيكاالدكتورة 

"التحوالت االجتماعية نتائج دراسة حول ماجد عثمان  الدكتوربجلسة يعرض فيها المؤتمر  ينتهي

، والتي أجراها مركز بصيرة في إطار مشروع التحوالت في الوطن العربي "والسياسية في مصر

رؤية الشباب للتحول مازن حسن أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة القاهرة  الدكتور كما يعرض

أستاذ مساعد االنثروبولوجيا بجامعة  د المصرىالدكتور سعي الجلسة يعقب عليهما، و الديمقراطي

  القاهرة. 

يحضر المؤتمر مجموعة كبيرة من المتخصصين وسفراء الدول األوروبية في مصر، باإلضافة إلى 

  عدد من الباحثين المتميزين واإلعالميين.

 


