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المركز  الذي يعقده "استطالعات الرأي العام في فترات التحول السياسي" مؤتمر فعاليات اليوم بدأت

 Masar( مسار مشروع إطار في بالتعاون مع الجامعة األمريكية لمصري لبحوث الرأي العام "بصيرةا

Projectة "، وكذلك الدولي للتنمية األسبانية الوكالة " مع بالتعاون بصيرة مركز بتنفيذه يقوم الذي)، و

تحت مظلة  FP7) والذي يُنفذ كجزء من أنشطة برنامج ArabTransمشروع التحوالت في الوطن العربي (

   االتحاد األوروبي.

  

  

  



  

، وقد فترات التحول السياسي  عنالمؤتمر نتائج مجموعة من الدراسات الي قامت بها "بصيرة" يعرض 

أظهرت نتائج دراسة "المشاركة السياسية في فترات التحول الديمقراطي" أن ثلثي المستجيبين توقعوا أن 

ي أجراه المركز تزيد المشاركة السياسية خالل الخمس سنوات القادمة، وهي دراسة قامت على استطالع رأ

، وفي ضوء هذه الدراسة 2014ديسمبر  1نوفبمر إلى  26مواطن مصري في الفترة  2027على عينة 

أن نسب المشاركة في االنتخابات البرلمانية في المرحلة األولى كانت أقل من  إلى أشار الدكتور ماجد عثمان

% في 9.5في هذه االنتخابات كانت  أي نسب مشاركة سابقة لالنتخابات في مصر، وأن األصوات الباطله

االصوات الباطلة إلى أنها جزء من وجود عثمان % في أية انتخابات سابقة، وأرجع 2حين أنها لم تتجاوز 

الصحيحة التصويت بطريقة  الناخبين دراية معد بينما الجزء األكبر يرجع إلىنوع من االحتجاج التصويتي 

  السابقة.االستحقاقات  التصويا فيخاصةً وأنها تختلف عن طرق 

متضاربة، وقد أرجع د. ماجد عثمان هذا التضارب وتناقش الحضور في المؤتمر عن وجود أرقام وبيانات 

لمجموعتين من األسباب أولهما األسباب السياسية نظراً لرغبة بعض الجهات في تحسين الصورة أو إخفاء 

ف المنهجيات المستخدمة في جمع البيانات وحساب أرقام، وثانيهما األسباب الفنية والتي تعود إلى اختال

  المؤشرات.

% من 86يرى "دور الدولة المصرية في تلبية اإلحتياجات األساسية للمصريين" وفيما يتعلق بنتائج دراسة 

% أجابوا أن 4المصريين أن الحكومة هي المسئولة عن تلبية االحتياجات األساسية للمواطن المصري، و 

% من المستجيبين أنهم 7% أجابوا أنه القطاع الخاص، في حين أجاب 2الخيرية هي المسئولة والجمعيات 

حتياجات األساسية للمواطن المصري. وقد أشارت الدراسة إلى ال يعرفون من المسئول عن تلبية اال

ية أو انخفاض تقييم المصريين مستوى الخدمات التي يحصلون عليها من المصادر المختلفة سواء الحكوم

إلى  16مواطن مصري في الفترة  2017دراسة أجراها المركز على عينة األهلية أو الخاصة. جاء ذلك في 
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