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  مؤتمر اإلعالم بین التغیر واالستمرارب
ان صحفي حول 

  

 +ان. واالستمرار(ة التغییر بین المصر)  اإلعالمي المشهد ت%این الماض
ة األر!ع السنوات مد� على
 ومع ،واضحاً  المهن
ة االستقالل
ة نحو 2011 عام في ینایر ثورة %عد المصر(ة اإلعالم وسائل سعي
 مرحلة في والمهن
ة واالجتماع
ة الس
اس
ة االضطرا%ات 
ع+س مضطرب، مسارشهد اإلعالم  ذلك

وفي هذا اإلطار 
شارك الد+تور ماجد عثمان مدیر مر+ز %صیرة في المؤتمر الذ) ینعقد في . التحول

حول "اإلعالم بین التغیر واالستمرار" والذ) ینعقد  نوفمبر 14إلى  12ا في الفترة من برلین %ألمان

الذ) تنفذه " مصر فيالس
اسي  التحولمرحلة  في الصحافة" ال%حثي المشروعضمن أنشطة 
  األلمان
ة لل%حوث.-المجموعة المصر(ة

 سواء التحول، خالل المصر(ة الصحافة بتطور المتعلقةیناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات 
  .والخطاب
ةأ اله
+ل
ة المستو
ات على

عن حر(ة تداول المعلومات ودورها في التحول الد
مقراطي، في المؤتمر و(تحدث د. ماجد عثمان 

ترسیخ حN المواطن في الحصول غیر بناء دولة حدیثة. فحیث تلعب المعلومات دور رئ
سي في 

 �المقید على المعلومات هو اللبنة األساس
ة إلرساء قواعد الح+م الرشید التي تشمل الشفاف
ة التي تؤد

مساءلة التي تؤد� إلى ض%P األداء الح+ومى، والمشار+ة التي تؤد� إلى بدورها إلى تعز(ز الثقة، وال

 تقو
ة الشعور %االنتماء للوطن، واالستجا%ة التي ُتشعر المواطن %أنه في بؤرة االهتمام.


سهل التداول واسع النطاق لإلحصـاءات تعـرف المـواطن علـى حجـم التحـد
ات التـي تواجـه المجتمـع و

ا، و
صـ%ح أكثـر تفهمـًا لمبـررات القـرارات الح+وم
ـة وأكثـر تحمـًال لت%عاتهـا ومن ثـم 
شـارك فـي مواجهتهـ

  مما 
فسح المجال العام للمشار+ة في حل مش+الت المجتمع.

الق
ـام فـي مسـاعدة اإلعـالم علـى اسـتحداث بیئـة موات
ـة إلتاحـة المعلومـات و(تحدث عثمان عن أهم
ـة 

مع
ة في الشأن العام تتسم %الموضوع
ة. وهـذه البیئـة بدوره في الرقا%ة المسئولة وفي إدارة حوارات مجت
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ستصــل %ــاإلعالم المصــر� لدرجــة أعلــى مــن المهن
ــة وستســمح بوضــع المعــاییر األخالق
ــة للممارســات 

%ممارسة المساءلة المجتمع
ة المبن
ة على القرائن، 
سمح تداول المعلومات ف اإلعالم
ة موضع التنفیذ.

سم %الض%اب
ة المعلومات
ة والـذ) ُتمـارس ف
ـه المسـاءلة %أسـلوب انط%ـاعي بدًال من المناخ العام الذ) یت

  ال یخلو من تحیز. 

  


