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ه         قام االتحاد العالمي للصحف مؤخرًا بجمع أحدث البيانات الخاصة باإلعالم الرقمي وتوقعات

وان            دة تحت عن شرته الجدي المي       "في ن ة       "تطورات اإلعالم الرقمي الع ك في محاول ، وذل

ا                تي يتيحه ة ال لتقييم إستراتيجيات اإلعالم العالمي فيما يتصل باالستفادة من الفرص الهائل

 .اإلعالم الرقمي
 

المي للصحف                      اد الع تي يصدرها االتح سنوية ال شرة ال يهدف هذا التقرير، والذي يرافق الن

ة في                   ة واإلقليمي ول والتطورات العالمي عن تطورات الصحافة العالمية، إلى استكشاف المي

ا في              ن مثيالته ا وبي أنماط االستخدام وتوليد العائدات في عالم اإلعالم الرقمي، ويقارن بينه

 .وتتضمن البيانات التوقعات الخاصة بهذه التطورات اإلعالمية. وسائل اإلعالم األخرى
 

ر من مشروع صياغة مستقبل الصحف                  يمكنكم الحصول على التفاصيل الكاملة عن التقري

 :التابع لالتحاد العالمي للصحف، وذلك بزيارة الموقع التالي
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المي للصحف                  اد الع ذيين في االتح ات    :  "ويقول تيموثي بالدنغ آبير المسئولين التنفي د ب لق

ا اآلن               ددة، أن تتلمس طريقه لزامًا على الشرآات اإلعالمية، بما فيها صحف الوسائط المتع

ة                       ت، ووسائل اإلعالم الرقمي ة، وشبكة اإلنترن ا الهواتف الجوال داخل مناطق تهيمن عليه

األخرى، المسلحة بالمعلومات والتكهنات التي تستمدها من مجموعة عريضة من المصادر       

ات والمعلومات            .   المتنوعة المتباينة  ذه البيان ل ه ولقد شعرنا بوجود الحاجة إلى جمع وتحلي

ن                  ن اإلعالميي د المحللي ووضعها في سياقها المالئم، وتحديثها بصورة منتظمة بهدف تزوي

 ".بصورة أآثر وضوحًا للساحة الرقمية والفرص التي قد تتيحها هذه الميول الجديدة

 :يتضمن تقرير االتحاد العالمي للصحف عن أحدث ميول اإلعالم الرقمي العالمي

 اإلنفاق على اإلعالن عبر القنوات اإلعالمية؛ •

 استخدام المستهلك لوسائل إعالمية متعددة؛ •

  فرص تحقيق العائدات من الهواتف الجوالة؛ •

  االستهالك المتزامن ألآثر من وسيلة إعالمية؛ •

  تطورات االستهالك اإلعالمي بين الشباب؛ •

 نمو استخدام الفيديو على شبكة اإلنترنت؛ •

 :النشر اون الين والتقنيات الحديثة
 أحدث ميول اإلعالم الرقمي العالمي

 
ة     ستعد مدين ب"ت صادية         "غازيانتي ة اقت ة ذات أهمي ي مدين ، وه

اح      .  وصناعية في ترآيا، إلجراء لقاء مهم  ى افتت رة األول سيتم  للم
رض     اتكس    "مع و    )GAMATEX 07"  (2007غام ، وه

شر،                 ة، والن ال الطباع ي مج وال ف دمات وحل دم خ رض يق مع
دأ            وف تب ا؛ وس الن، والتكنولوجي صحف، واإلع ف، وال والتغلي

ن      ات المعرض م ى   6فعالي ول 9 إل ام      / أيل بتمبر ع ي   2007س   ف
 .بترآيا" غازيانتيب"في مدينة ) OSB(مرآز العرض 

 
ى          د عل تعد صناعة الطباعة في ترآيا، وهي صناعة تتألف مما يزي

ة              12 صناعات الهام دى ال وان، إح صل األل ة وف ف دار للطباع  أل
. للسوق العالمي آما أنها أصبحت ضمن االستثمارات المستحدثة            

ا              ور التكنولوجي ع ظه ة م ة الترآي ناعة الطباع وة ص وزادت ق
ا       افس أوروب ل وتن ة، ب ى        ، و الحديث صناعة إل ع ال ًا تتطل  حالي

اتكس   " رض     –)  GAMATEX 07"  (2007غام و المع وه
الدولي لتكنولوجيا الطباعة، والنشر، والتغليف، والصحف، والذي     

 .يتم تنظيمه للمرة األولى
 

ذي سيتميز بحضور مجموعات من                  وسيتم ترشيح المعرض، ال
اء                 ة للق ون نقط وار، ليك ن دول الج ادمين م شترين الق الم
ستثمرين                 ل والم ا، ب ن ترآي م م ن ه ط مم س فق ستثمرين، لي الم

 .القادمين من بلدان الجوار أيضا
 

 ":غازيانتيب"عن مدينة 
 

ة       ل مدين تمث
، بفضل "غازيانتيب"

ي،     ا الجغراف موقعه
ى     ا عل ك لوقوعه وذل
م      ر القدي طريق الحري

"  Silk Road"     ، 
ارة       ا للتج ا هام موقع
دان      ا وبل ن ترآي بي

شرق األوسط  ا .  ال آم
ة       د مدين تع

ب" ع "  غازيانتي موق
شرآات      اء لل التق
السورية، واإليرانية،  
راض    ة لألغ والعراقي

وال تتمثل أهميتها    .التجارية إذ أن موقعها قريب من البلدان الثالثة    
ة األساسية                 ا التحتي ضًا لبنيته ا أي ي، وإنم فقط في موقعها الجغراف
التي تجعلها مكانا مثاليا لتنظيم هذا الحدث الهام مما سيقدم فرص           
شرق األوسط،                   ا، ودول ال ا التجار من ترآي دة لزواره أعمال جدي

ك، سيطلع          .وشرق أوروبا، ودول روسيا السابقة   ى ذل وعالوة عل
ارات     الحاضرون على أخر     ات واالبتك تي ظهرت في      التكنولوجي ال

 مع أيام بتزامنالصناعة  من خالل الالفتات والندوات التي ستنعقد 
 ). GAMATEX07"  (2007غاماتكس "معرض 

 
 
 )إيفرا(جمعية : المصدر 

 لعرض سوق ترآيا "2007جاماتكس "
 والشرق األوسط

  النشرة األسبوعية لجمعية الناشرين
  في الشرق األوسط



 

 .الميول اإلعالمية المحلية على شبكة اإلنترنت •
 

ول من                   "  الساخنة"يتضمن التقرير أيضًا مؤشر ميول اإلعالم الرقمي العالمي، والذي يبين البقاع الرقمية     ل المي سير وتحلي ك للمساعدة في تف في آافة أرجاء العالم، وذل

 .دولة إلى دولة، فضًال عن الميول اإلقليمية فيما يتصل باستهالك الوسائل الرقمية والعائدات الناجمة عنها
 

تم إعداد هذا التقرير، الذي سيتم الكشف عنه في إطار مؤتمر الصحف العالمي الذي سيقام في        

و                 “  آيب تاون” مدينة   سادس من يوني ى ال ترة من الثالث إل ران   /بجنوب أفريقيا، في الف (حزي

2007capetown/org.press-wan.www://http  (      ات من خالل جمع المعلومات والبيان

ك                   ا في ذل ترون "المستمدة من مجموعة متنوعة عريضة من المصادر، بم ل  "، و "آربي بوري

شويتس اعلي،                 "أس الن التف ب اإلع ة، ومكت ية األوروبي ارنيجي، والمفوض سة آ ، ومؤس

تر"و تراتينج  "، و "فورس سن ني وث    "، و "نيل تانلي للبح ان س اون    "مورغ ة التع ، ومنظم

برايس  "للبحوث، و “  بيو”االقتصادي والتنمية، واتحاد الناشرين على شبكة اإلنترنت، ومرآز      

 .، والعديد غيرها"زينيث أوبتيميديا"، ومعهد القراء، و"واترهاوس آوبرز
 

، والذي يعرف    "صياغة مستقبل الصحف "ُيـعد االتحاد العالمي للصحف من رواد تقديم البحوث والتحليالت في مجال صناعة الصحف من خالل مشروعه الذي يطلق عليه     

الم                     ل أرجاء الع د الصحف في آ المي للصحف                   .  ويحلل، وينشر آافة التطورات المهمة والفرص التي قد تفي اد الع زود مشروع صياغة مستقبل الصحف أعضاء االتح وي

ة من المعلومات األخرى الحي                     اج        بتقارير إستراتيجية عن هذه التطورات، ومكتبة من دراسات الحاالت واألفكار الخاصة بصناعة الصحف، وذخيرة هائل ل من يحت ة لك وي

 .لمتابعة الميول المستجدة على صناعة الصحف
 

ارير إستراتيجية سنوية أخرى من إعداد مشروع صيا                          ى ستة تق غة مستقبل   ولسوف يحصل أعضاء االتحاد العالمي للصحف على نسخة مجانية من التقرير، عالوة عل

صحف ت                                           .  ال بكة اإلنترن ى ش الي عل ع الت ارة الموق صحف بزي المي لل اد الع ضوية االتح اق بع شأن االلتح ات ب ن المعلوم د م ى المزي الع عل م االط  :ويمكنك
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ة تتخذ من        "بوبلي جروب"يتولى االتحاد العالمي للصحف إدارة مشروع صياغة مستقبل الصحف بدعم من أربعة شرآاء دوليين ـ      ، وهي مجموعة إعالنية ترويجية دولي

اج ورق طباعة                   "يو بي إم"، وهي شرآة رائدة في مجال تصنيع أنظمة إنتاج الصحف؛ و"مان روالن" سويسرا مقرًا لها؛ و    الم في إنت بر شرآات الع ، وهي واحدة من أآ

 .، وهي مجموعة نرويجية رائدة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واإلعالم"تيلينور"الصحف؛ و
 

شارك في عضويته          18ويمثل االتحاد .  االتحاد العالمي للصحف، الذي يتخذ من باريس مقرًا له، هو منظمة عالمية لصناعة الصحف   منظمة صحافية     76 ألف صحيفة؛ وت

 . وآالة أنباء، وعشر مجموعات صحافية إقليمية وعالمية12 دولة، و102وطنية، باإلضافة إلى مسئولين عن شرآات صحافية وصحف فردية في 
 

 :لالستفسار برجاء االتصال بـِ الري آيلمان، مدير االتصاالت لدى االتحاد العالمي للصحف
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