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'لمرCA 'لعرب"ة Aكثر نساء 'لعالم تفاعال على مو'قع 'لتو'صل 'الجتماعي

&إلما+&9 8ي &أل6لى عرب3ا في عد. تكر&+ &لمحتو' &لرقمي
03-28-2013 03:53 PM

ثلث نساء &لعالم &ألكثر تفاعال على مو&قع &لتو&صل &الجتماعي 2ن عرب/ا-, +&إلعال' &لرسمي
س/ختفي في غضوS خمس سنو&-, +&إلماL&- 2ي &أل+لى عرب/ا في عد' تكر&L &لمحتوJ &لرقمي, كل

[لك توصل ]ل/Z مشاLكوS في &لمنتدJ &الستر&ت/جي &لعربي في Wبي.
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Fجديد 'لصو

Wبي: خلص مشاLكوS في &لمنتدJ &الستر&ت/جي &لعربي
+&لذc &ختتم `عمالZ `مس في Wبي ]لى `S &لمر`_ &لعرب/ة `كثر
نساء &لعالم تفاعالً على مو&قع &لتو&صل &الجتماعي +مثلت ما

 Z36نسبت S` ضاh` تر19%, +تب/نhمن حسابا- تو % 
مملوكة للنساء.

+`كد &لمشاLكوS في &لمنتدJ &لذc جاء تحت عنو&S "شبكا-
وJ&لتو&صل &الجتماعي +مجتمع &لمعرفة", `S &إلماL&- &أل+لى عرب/اً في &اللتز&' بعد' تكر&L &لمحت

%, مش/رhن ]لى `S &إلماL&- +تونس متشابlتاS في &لكث/ر من &اللتز&', +مب/ن/ن `21S&لرقمي بنسبة 
30 S`+ ,_ن +&فتتاح/ة47 % من &لمد+نا- &لعرب/ة بال فائدh+ا فقط تدl/من &لمد+نا- &لعرب/ة عل % 

 Lلمصد& qوlلعربي مج& Jا مغلقة. +بلغت نسبة &لمحتوlاتh41+بق/ة محتو.% 

+قالت صح/فة &لب/اS &إلماL&ت/ة ]S &لمشاLك/ن توصلو& ]لى `S &العال' &لرسمي &لعربي فشل في
&ست/عاu مو&قع &لتو&صل &الجتماعي W&ع/ن ]لى &لتعامل مع 2ذ& &لو&قع من منطلق &الhجاب/ة +ل/س
&لخوy &+ &لتوجس منlا, +&S ج/ل &لشباu &صبح hستط/ع تغ//ر &النظمة +&لحكوما- &لتي vلت

لسنو&- S+W تغ//ر.

 S` عبد &لمنعم من مؤسسة &لفكر &لعربي Sسل/ما Lا &لثقاف/ة تشغل44+`كد &لدكتوhمن &لقضا % 
 % فقط قضاhا علم/ة.7% للتعل/م, +3 % قضاhا &نسان/ة, +25&لمغرhWن, ف/ما 

+`شاL ]لى `S &لعالم &لعربي hخسر توv/ف شبكا- &لتو&صل &الجتماعي لقضاhا &جتماع/ة 2امة,
نZ+خاصة `S مو&قع &لتو&صل `صبحت تحر{ &لشباu, مش/ر& ]لى `S &لمحتوJ &لرقمي &لعربي hتم/ز بأ

 %, +معظم15 %, في ح/ن `S &لمحتوJ &إلنجل/زc ال hتجا+~ نسبة &لتكر&L ف/Z 80متكرL بنسبة 
&لمحتوJ &لعربي hتم/ز بأنZ `كثر "ثرثر_".

+قاq مشعل &لنامي كاتب صحفي +باحث س/اسي من W+لة &لكوhت &S &العال' &لعربي &ستغل مو&قع
&لتو&صل &الجتماعي لتوس/ع &نشطتZ +`نZ لم hستفد منlا, +`S شبكا- &لتو&صل &الجتماعي &جبر-
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قائد

'النقال\ يعلن نفسه )ئ"سا
الفريق"ا 'لوسطى -

H(2013ماe

cلكب/ر على &لرغم من &لزخم &لكب/ر &لذ& Lر+سائل &العال' &لعرب/ة +لم تستطع مو&كبة 2ذ& &لتطوlظh 
على &لسطح.

{+`ضاy مشعل &S &العال' &لرسمي &لتقل/دc في &لبلد&S &لعرب/ة لم hعترy بعد بlذÄ &لوسائل +2نا
,Ç&الحد& Äذlمو&قع &لتو&صل &الجتماعي ل q+ا 2ذ& &العال' على &لرغم من تناlتفاعل معh لم Ç&حد&
نقل+&S &الخباL لم تنقل في كث/ر من +سائل &العال' بمlن/ة &+ شفاف/ة على عكس تلك &لمو&قع &لتي ت

.Ç&مباشر_ &الحد

ال'+لفتت ماجد_ &بو فاضل من مؤسسة &عال' بال حد+W من &لجمlوhLة &للبنان/ة &S &لقائم/ن على &الع
عض&لعربي ما~&لو& hتمسكوS بالعاW&- &لقدhمة &لبال/ة, +&نZ من &لمؤسف &S &العال' &لعربي hصف ب
 Zتحدث cكو& بعد حجم &لتغ//ر &لذLدh م +لمlقا- فر&غ+& Sقضوh +& Sتسلوh مlبان uشبكا-2ؤالء &لشبا

&لتو&صل &الجتماعي, +ما~&q &صحاu &لشأh Sلزمlم &لكث/ر ل/قومو& بlذ& &المر.

Wعلى مو&قع &لتو&صل &الجتماعي بل كانت مجر Ñشاh في مصر لم تقم كما _Lلثو& S& _كد- ماجد&+
وL_,محر{ للشباu +&لدل/ل &S &غلب &لمصرh/ن ال hمتلكوS فاhسبو{ &+ توhتر +مع 2ذ& شاLكو& في &لث

+&نZ ل/ست &لوس/لة &لوح/د_ للتغ//ر +لكنlا &القوJ حال/ا.

+&شاL خالد &لشاعر من مجموعة &' بي سي &الماL&- &لى &S قطاL +سائل &لتو&صل &الجتماعي سرhع
ة لمجد& +&S مستوJ &الحتر&ف/ة في &لتغ//ر ل/س متوفر& في &العال' &لعربي, +&S نشر_ &الخباL &لرسم/
Zسبو{ +&نhتر +فاhصبحت تنتقل بسرعة كب/ر_ عبر تو& Lالخبا& S&+ Öتنتظر2ا &لنا J+لمتعد [&- جد 
2L غلب &لوقائع تنتقل بسرعة& S&+ ,Ç&ساعا- ل/علمو& بالخبر &+ &2م &الحد S+نتظرh Öعد &لناhبة/

حتى قبل &صد&L &لب/انا- &لرسم/ة.

+توقع خالد &S &العال' &لرسمي س/مو- خالq &لخمس سنو&- &لقاWمة, +&S &لدل/ل 2و متابعو &العال'
&لرسمي +متابعو &لقنو&- &لخاصة, +&S مستوJ &لحرhة &لتي hتمتع بlا &لمغرS+W +مشتركو مو&قع
&لتو&صل &الجتماعي ال hمكن &h Sتو&جد في &العال' &لرسمي +&لخاÜ السباu س/اس/ة +&قتصاhWة

+مصالح مشتركة.

+تم خالq &لمؤتمر عرà تقدhمي تنا+q "&لخطو&- &لخمس لنجاá &لتو&صل عبر &العال' &لجدhد"
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'لج"ش 'لتركي يتسلم فرس"ن
H(ية - ماAدية من 'لسعو]

2013e

'لصاyA 'لمoدh يفطر في
 H(2013قند[ا) - ماe

+قدمZ ج/مس ج/ب مدhر &تصاq+& q +متخصص في &العال' &لحدhث شركة hWل &الماL&- &لعرب/ة
J&لمتحد_, تنا+q ف/Z تاhLخ تطوL شركة hWل +ك/ف/ة &لوصوq &لى &كبر عدW من &لجمlوL على مستو

&لعالم بل +&لتو&صل معlم.

 مل/ونا hوم/ا hتم17 مالh/ن شخص عبر &لعالم منlم 5.4+&كد ج/مس &S شركة hWل تتو&صل مع 
 فرä 30&Wالy شخص منlم 103&لتو&صل معlم عبر توhتر +فاhسبو{ بشكل hومي, +&S &لشركة تضم 

في منطقة &لشرã &ال+سط +2و &المر &لذh cؤكد ضر+L_ بذq &لمزhد من &لجlد للحفاv على &لتو&صل
&لمستمر مع &لعمالء.
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