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 الناشرون و السياسيون األوربيون يناقشون صناعة 
 المجالت في العصر الرقمي

 
 

جمع آل من االجتماع العام الذي يعقد سنويًا لإلتحاد الفيدرالي األوروبي السنوي                       
العشاء الذي أعده اإلتحاد مائة دور نشر ورجال               وحفل (FAEP)لناشري المجالت 

 –المجالت في تطور    :  "سياسة بارزين من آل أنحاء أوروبا لمناقشة موضوع حول          
 ".  صحافة الدوريات في ظل العصر الرقمي

 
عقب تقديمه لمندوبة اإلتحاد             "  ديفيد هانجر    )  "FAEP(رئيس اإلتحاد    وقال     

تتيح هذه الليلة فرصة    ":  "  فيفيان ريدينغ "األوروبي للمعلومات والمجتمع واإلعالم     
لتوسيع نطاق عالقاتنا الجديرة بالثقة وذلك عن طريق طرح التحديات والمشكالت                    
التي نواجهها، ومناقشة سبل حلها للتغلب عليها؛ ومن بين هذه التحديات المطروحة              
مشكلة الحظر والقيود المفروضة على اإلعالنات، ومشكلة انتهاآات حقوق الملكية               

 ."الفكرية، ومشكلة تقييد حرية التعبير
 

، في تدخلها، صورة تماثل وسائل             "ريدينغ"و تناولت مندوبة اإلتحاد األوروبي             
في رأيي، يتعين علينا أن       :  "اإلعالم وآثاره في إطار هيئة التشريع األوروبي، قائلة           

نتأآد من أن صانعي القرارات من رجال السياسة يعملون على تشجيع االبتكار                               
فعلى سبيل    -وظهور نماذج األعمال الجديدة، وأال يعيقونها بلوائح يصعب تنفيذها                  

" ريدينغ"ودعت   ."  المثال أنتم تعرفون موقفي ضد وضع حظر على اإلعالنات                     
 . الناشرين إلى مواصلة الحوار المفتوح معها ومع رجال السياسة اآلخرين في أوروبا

 
الرئيس "  ”Didier Quillot“  -ديديير آيوت     "وقدم   

  -الغرديرأآتيف اإلعالمية         " التنفيذي لمؤسسة                    
LagardèreActive Media  "         وهي من أآبر دور ،

النشر للمجالت في العالم، وصفا لعملية ترقيم اإلعالم الجارية وعملية تغيير عادات                       
وخلص إلى أن الدور المستقبلي     .  القراء من قراءة النسخ المطبوعة إلى النسخ الرقمية        

للناشرين على هذا النحو سيتمثل في الترآيز على توفير محتوى على أعلى مستوى من              
الجودة، وأضاف أن هذا التطوير يلزمه مناخ قانوني لتعزيز نجاح طويل المدى للقطاع                

يجب أن تكون حرية اإلعالنات، ومواءمة قانون الملكية الفكرية، والحماية الشاملة لحرية التعبير عموما                .  في ظله 
 . هي أهداف واضعي اللوائح بوضع إطار عمل يتسم بالمرونة ويعتمد على الضبط الذاتي

 
 )PPA(جمعية ناشري الدوريات : المصدر

 :               أخبار

David Hanger   ديفيد هانجر

Didier Quillot ديديير آيوت 

                     Redingريدينغ
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 ألول مرة في آسيا
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 توزيع الصحف والدعاية العالمية في تصاعد: اتجاهات الصحافة العالمية
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ا         2006عام %  2.3زادت معدالت توزيع الصحف على النطاق العالمي بنسبة    بينما حققت عوائد اإلعالنات مكاسب ضخمة، وذلك حسب م
 ). WAN(أعلنته الجمعية العالمية للصحف 

 

سبة                  " WANالجمعية العالمية للصحف "صرحت   الم بن ى مستوى الع ات الصحف عل ادة مبيع ام الماضي،        %  2.3عن زي دار الع ى م عل
ا                      .  على مدار الخمس سنوات الماضية%  9.48وزادت بنسبة    ا، وأمريك د سنة في آسيا، وأفريقي ات الصحف سنة بع وبالتالي، تزداد مبيع

 .الجنوبية، بينما آانت أمريكا الشمالية هي القارة الوحيدة التي سجلت انخفاضًا في نسبة مبيعات الصحف العالمية
 

م                          ى مستوى العال ع الصحف عل سبة توزي سجل ن وعند إضافة نسبة توزيع الصحف اليومية المجانية إلى نسبة توزيع الصحف المباعة، ت
سجل        .  على مدار الخمس سنوات الماضية%  14.76، وبنسبة %4.61ارتفاعًا بنسبة   ة أن ي ة المجاني واليوم أوشك توزيع الصحف اليومي

 . في أوروبا فقط% 31.94من إجمالي نسبة توزيع الصحف على نطاق العالم وبنسبة % 8نسبة 
 

سبة         ًا بن ام    %  3.77جاء في تصريحات الجمعية العالمية للصحف أن عوائد اإلعالنات في الصحف اليومية المباعة سجلت ارتفاع خالل الع
رادات  %  15.77، مما يسجل ارتفاعًا بنسبة 2005الماضي بداية من عام      على مدار الخمس سنوات الماضية؛ بينما لم تتوفر األرقام عن إي

 . اإلعالنات في الصحف اليومية المجانية
 

دينغ  " وصرح   ا في                        "   تيموثي بال تي مقره ة للصحف وال ة العالمي ذي المسئول عن الجمعي رئيس التنفي وهو ال
تحقق نسبة توزيع الصحف في األسواق النامية ارتفاعا بسرعة فائقة، بينما تسجل في األسواق  :   "باريس قائالً 

ة، ال                 .  الناضجة مرونة ملحوظة مقابل هجمة اإلعالم الرقمي    دول المتقدم ير من ال رغم أن في الكث ى ال وذلك عل
ات          ًا في المبيع صحافة تحقق ارتفاع زال صناعة ال ة         :  "وأضاف .  ت ستغل الصحف آاف ك ت رغم من ذل ى ال وعل

 ".     الفرص الجديدة التي توفرها قنوات توزيع  التكنولوجيا الرقمية لزيادة نسبة قرائهم
 

دينغ  ال بال ت                  :  "وق صحافة المطبوعة ال زال ي، فمن الملحوظ أن ال اه الرقم وة االتج ادة ق رغم من زي ى ال عل
 ".   الوسيلة اإلخبارية المفضلة لدى الغالبية من القراء

 

ذ عدة أشهر            :  "قائًال"  تايموثي بالدينغ " وأضاف   تي آانت متاحة من . أن النتائج جاءت على نحو أفضل مما توقعناه من البيانات المؤقتة ال
رأي                                        ك وال ير ذل د بغ تي تفي أ المعلومات ال د من خط ا ونتأآ زال تحتفظ بمكانته صحافة ال ت وبالتالي، للمرة األخرى نتأآد من أن صناعة ال
ى                اظ عل د للحف المعارض الذي يتسم بقصر النظر؛ فإن الصحف ال زالت على قيد الحياة وتحتفظ بمكانتها وتبدي طاقة هائلة من أجل التجدي

 ."مكانتها آالوسيلة اإلخبارية المفضلة لدى مئات الماليين من الناس بمعدل يومي
 

ة، في                               صحافة العالمي ة للصحف عن اتجاهات ال ة العالمي ه الجمعي وم ب ذي تق تم نشر البيانات الجديدة في إطار استطالع الرأي السنوي ال
صحافة من                          1600اجتماع ما يزيد على      ذيين في ال ار المسئولين التنفي ر، وغيرهم من آب اد       109 ناشر، ورؤساء تحري ة خالل انعق  دول

ة                 ي مدين ع عشر للمحررين ف المي الراب دى الع ستين للصحف والمنت المي ال ر الع اون "المؤتم ب ت ا "  آي وب أفريقي ام  .  بجن أظهرت األرق
وعالوة على ذلك، إن سوق الصحف    . الرئيسية أن نسبة توزيع الصحف على نطاق العالم وعوائد اإلعالنات في تصاعد على مستوى العالم 

 . اليومية المجانية تعطي دفعة جديدة الستمرار الرغبة في قراءة الصحف المطبوعة، مع تواصل نمو حرآة الصحافة اإللكترونية بشكل عال
 

 :بيان األرقام
 

ى مستوى        2005 اعتبارًا من 2006على نطاق العالم عام % 2.3زيادة نسبة توزيع الصحف المباعة بنسبة   • ات عل ، لتسجل المبيع
ة           515العالم ارتفاعًا مجددًا لما يزيد عن      صحيفة اليومي سخة من ال ون ن سبة               .   ملي زداد ن ة، ت ة المجاني ادة الصحف اليومي ومع زي

ا يقرب من             ى م سبة               556التوزيع اليومي إل ادة بن سجل زي ا ي سخة، مم ون ن ة المباعة          %  4.61 ملي الي الصحف اليومي من إجم
 .2005والمجانية في غضون عام 

 

سبة      2006في العالم عام %  3.46حقق إجمالي ارتفاع عدد الصحف المباعة بنسبة    • ذ عام     %  17.67، إذ زاد بن سجل   2002من  لي
 .2002منذ عام % 9.63، وبنسبة 2006عام % 2.33زاد إجمالي عدد الصحف المباعة والمجانية بنسبة .  نسخة11207بيع 

 

سبة       • ي بن د اإلعالن ام  %  3.77زاد العائ ام      2006ع ن ع ة م سبة     2005 بداي ع بن سنوات الخمس     %  15.77، وارتف دار ال ى م عل
 . الماضية

 
 

دول واألراضي                1986يتضمن استطالع الرأي الذي تقوم به الجمعية العالمية للصحف بنشره سنويًا منذ         ل ال ام معلومات تضم آ ذا الع ، له
 .     232---حيث تنشر الصحف 
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Timothy Balding بالدينغ       تيموثي


