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تقرير خاص

واقع اإلعالم االجتماعي في العالم العربي -عامان بعد احلراك الشعبي
يعرض هذا التقرير اخلاص أحدث نتائج البحث التي توصل إليها فريق عمل تقرير اإلعالم االجتماعي العربي خالل العام  2012حتسبا لنشر
اإلصدار اخلامس من تقرير اإلعالم االجتماعي العربي ،والذي يعده دوريا ً برنامج احلوكمة واالبتكار في كلية دبي لإلدارة احلكومية .علما ً أن
اإلصدار اخلامس من التقرير سينشر في الفصل الثاني من العام  ، 2013متضمنا ً أحدث اإلحصائيات اإلقليمية حول مستخدمي وسائل
اإلعالم االجتماعي فيسبوك وتويترو لينكدإن وجوجل بلس في املنطقة العربية.

توزيع مستخدمي فيسبوك في الوطن العربي – نهاية عام 2012

يوضح الشكل رقم  ،1على املستوى اإلقليمي ،ترتيب البلدان العربية وفقا ً ملعدالت انتشار استخدام فيسبوك فيها.

الشكل رقم  .1انتشار استخدام فيسبوك في املنطقة العربية  -نهاية عام ( 2012نسبة مئوية من عدد السكان)

*عدد مستخدمي فيسبوك في سوريا والسودان تقدير مبني على تقاريرنا السابقة؛ كما أن عدد السكان في السودان ال ميثل التغيرات التي طرأت في يناير  .2011املتحدة ()http://laborsta.ilo.org

يوضح الشكل رقم  2انتشار مستخدمي فيسبوك ونسبتهم املئوية من إجمالي عدد مستخدمي فيسبوك في الوطن العربي.

الشكل رقم  .2نسب مستخدمي فيسبوك في املنطقة العربية (نهاية عام )2012

يوضح الشكل رقم  3عدد مستخدمي فيسبوك اجلدد في الوطن العربي (الذين انضموا إلى فيسبوك خالل عام )2012

الشكل رقم  .3عدد مستخدمي فيسبوك اجلدد في املنطقة العربية (خالل عام )2012

توزيع مستخدمي لينكدإن في دول عربية مختارة  –1من حيث االنتشار وأعداد املستخدمني
 نهاية عام 2012يوضح الشكل رقم  ،4على املستوى اإلقليمي ،ترتيب البلدان العربية وفقا ً ملعدالت انتشار استخدام لينكدإن فيها.

الشكل رقم  .4انتشار لينكدإن في دول عربية مختارة – نهاية ( 2012نسبة مئوية من عدد السكان)

 1.1إجمالي للدول التالية :البحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والسعودية واإلمارات.
2

يوضح الشكل رقم  5عدد مستخدمي لينكدإن اجلدد في الوطن العربي (الذين انضموا إلى لينكدإن خالل عام )2012

الشكل رقم  .5عدد مستخدمي لينكدإن اجلدد في دول عربية مختارة (خالل عام )2012

وفي استبيان 2آخر أجرته كلية دبي لإلداة احلكومية ،لدراسة اجتاهات استخدام اإلنترنت في املنطقة العربية ،تبني أن 28
باملئة من اجمليبني يحصلون على أخبارهم من اإلعالم االجتماعي كمصدر رئيسي ،في حني يفضل 28باملئة آخرون مصادر
اإلعالم التقليدية .كما أن االستبيان أظهر أن فيسبوك ( )Facebookيتمتع بأكبر شعبية في اإلعالم االجتماعي ،يليه
غوغل بلس ( ، ) Google+وتويتر( .)Twitterولم يستخدم أكثر اجمليبني أبدا ً شبكات اإلعالم االجتماعي األخرى املدرجة.3

2.2العالم العربي على اإلنترنت :اجتاهات استخدام اإلنترنت في املنطقة العربية ،برنامج احلوكمة واالبتكار كلية دبي لإلدارة احلكومية باالشتراك مع بيت دوت كوم 2013

http://bit.ly/10m3bQ5
3.3لينكدإن ،إنستاجرام ،فليكر ،فورسكوير ،ماي سبايس ،كورا ،بينتريست ،ديفاين آرت
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اإلصدار الرابع*

يهدف تقرير اإلعالم االجتماعي العربي
إلى صياغة فهم أفضل لتأثير اإلعالم
االجتماعي على التطوير والتنمية في
املنطقة العربية ببحث التساؤالت التالية:
•ما هي توجهات انتشار خدمات التواصل
االجتماعي في املنطقة العربية؟
•ما هو معدل منو استخدام وسائل
التواصل االجتماعي ،وما هو
التوزيع السكاني والنوع االجتماعي
للمستخدمني في املنطقة العربية؟
•ما هي العوامل التي تؤثر على
استخدام هذه املنصات في البلدان
العربية اخملتلفة (على سبيل املثال،
الدخل ،ونسبة الشباب من السكان،
وإمكانية الوصول إلى التقنيات
الرقمية ،ومعدالت حرية استخدام
اإلنترنت ،وغيرها)؟
•ما هو تأثير هذه الظواهر على مشاركة
املواطنني واالندماج االجتماعي؟
•ما هو تأثير اآلليات االجتماعية اجلديدة
التي تأثرت باإلعالم االجتماعي على
االبتكار وريادة األعمال في اجملتمعات
العربية؟
وفي نهاية املطاف ،نأمل أن تلقي نتائج
تقارير اإلعالم االجتماعي العربي الضوء
على تأثير اإلعالم االجتماعي على التحوالت
اجملتمعية في العالم العربي.
للحصول على قواعد البيانات واجلداول
البيانية التي لم تُنشر في هذا التقرير،
يرجى االنضمام إلى مجموعة تقرير اإلعالم
االجتماعي العربي على اإلنترنت والتسجيل
(مجاناً) على املوقع اإللكتروني:
www.ArabSocialMediaReport.com
بإمكان األعضاء غير املسجلني حتميل
التقرير ،ومتابعة مجموعة التواصل
االجتماعي اخلاصة بتقرير اإلعالم االجتماعي
العربي عبر املوقع اإللكتروني.
ملزيد من املعلومات أو التساؤالت اإلعالمية،
يرجى التواصل مع املؤلفني على البريد
اإللكتروني التالي:
socialmedia@dsg.ac.ae
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اإلعالم االجتماعي في العالم العربي:

انعكاسات على التغيرات الثقافية واجملتمعية؟

نظرة عامة

استمر النقاش احملتدم حول تأثير اإلعالم االجتماعي على العالم العربي خالل عامي
 2011و .2012ولكن مع نهاية العام  2012تخطى هذا النقاش إلى حد كبير التصور
الكالسيكي النمطي الذي يؤمن بحتمية التكنولوجيا ،كما تخطى أيضا ً وجهات
النظر املفرطة في رومانسيتها والتي تركز حصرا ً في فهمها لألحداث على “قوة
الشعب” .وفي نهاية املطاف ،انتقل هذا النقاش الصحي ،الذي طغى ألكثر من
عام ،على النقاشات الدائرة بشأن السياسات والتأثير اجملتمعي الستخدام اإلعالم
االجتماعي من تساؤل حول “إذا” إلى “كيف” ،ومن “ملاذا” إلى “ما هو التالي”.

كانت سلسلة تقرير اإلعالم االجتماعي العربي خالل العامني املاضيني مساهما ً
الكمية اإلقليمي الوحيد
رئيسيا ً في هذا النقاش العاملي ،وكانت مبثابة مصدر األبحاث
ّ
التي تتناول منو وتوجهات استخدام اإلعالم االجتماعي في املنطقة العربية ،كما أجنزت
استبيانات نوعية بحثية سبرت بعمق التصورات اإلقليمية لتأثير اإلعالم االجتماعي
على اجملتمعات العربية .وغطت النتائج التي توصلت إليها سلسلة التقارير مواضيع
تنوعت بني تأثير اإلعالم االجتماعي على حرية التعبير وسلوكيات االستهالك
اإلعالمي ،إلى متكني الشباب واملرأة عربياً ،إلى دور اإلعالم االجتماعي في احلركات املدنية
الشعبية .ونركز في هذا اإلصدار الرابع من التقرير على استكشاف التحوالت اجملتمعية
والثقافية اجلارية في املنطقة العربية ،التي تأثرت بالنمو االستثنائي املتواصل لإلعالم
االجتماعي .كما نقدم في هذه الطبعة من التقرير إحصائيات إقليمية حول مزيد من
منصات التواصل االجتماعي ،باإلضافة إلى فيسبوك وتويتر؛ ومنها للمرة األولى ،حتليل
حول موقع لينكدإن ( .)LinkedInوتهدف النتائج التي توصل إليها االستبيان اإلقليمي،
واملقدمة هنا ،إلى تقييم التصورات التي تكونت لدى مستخدمي اإلعالم االجتماعي
في العالم العربي حول الهوية والثقافة ،وهو موضوع يتصل اتصاال ً وثيقا ً بعدة
مسائل هامة تتعلق بالسياسات في املنطقة ،ويحتاج إلى إجراء مزيد من األبحاث
على مستويات مجتمعية فردية وإقليمية.

 -1املقدمة

لقد أسهمت احلركات املدنية والشعبية اجلارية في العالم العربي في متكني قطاعات
واسعة من سكان املنطقة .وتواصل دوائر صنع السياسات مناقشة تأثير اإلعالم
االجتماعي على مستوى املنطقة العربية والعالم .ويشير النمو الكبير املتواصل في
استخدام اإلعالم االجتماعي ،وتنوعه وارتفاع شعبيته في املنطقة بأكملها خالل
النصف األول من  ،2012أي بعد ذروة ما سمي بـ”الربيع العربي” بوقت طويل ،إلى أن
احلركات الشعبية التي جتتاح املنطقة لم تكن العامل الوحيد الذي أسهم في هذا
النمو ،وأن منوا ً أكثر عضوية يحدث ،ويؤثر على صالت العرب مبجتمعهم.
على وجه التحديد ،وبعد أن شهدنا في السابق تغيرا ً في طراز استخدام اإلعالم
االجتماعي في املنطقة ،وذلك من االستخدام االجتماعي إلى السياسي ،نشهد حاليا ً
نطاقا ً أوسع من استخدامات اإلعالم االجتماعي في املنطقة ،تتراوح بني املشاركة
* أجري البحث واالستبيان املنشور في اإلصدار الرابع من تقرير اإلعالم االجتماعي العربي في الفصل الثالث من العام
 2012ونشرت النتائج األولية في شهر يوليو عام 2012

املدنية والسياسية وجهود ريادة األعمال ،والتغيير االجتماعي .وبوجود أعداد ضخمة من املستخدمني العرب في عدة بلدان،
بدأت أيضا ً حكومات املنطقة بتلمس إمكانات اإلعالم االجتماعي ،والقبول به .وترى عدة حكومات في املنطقة اليوم في
اإلعالم االجتماعي فرصة تسهم في تطوير مناذج حكم أكثر شفافية ومشاركة وشموال ً لقطاعات مجتمعية واسعة .فمن
مجرد أداة للتسلية والتواصل االجتماعي ،تسلل اإلعالم االجتماعي حاليا ً إلى جميع جوانب احلياة اليومية ملاليني من العرب،
مؤثرا ً على طريقة تفاعلهم االجتماعي ،وعلى أسلوب ممارسة أنشطة األعمال ،والتعامل مع احلكومات ،أو املشاركة في
احلركات االجتماعية املدنية.
لقد بحثت اإلصدارات السابقة من تقرير اإلعالم االجتماعي العربي منو اإلعالم االجتماعي في املنطقة ،وتغير طبيعة
استخدامه ،اللذان شجع على حدوثهما جزئيا ً استخدام شبكات اجتماعية كفيسبوك ويوتيوب وتويتر في احلراك الشعبي
خالل العامني املاضيني .ويبني اإلصدار الرابع من هذا التقرير على هذه املواضيع التي طرحت حينها ،والتي بحثت حتديدا ً
في النمو السريع الستخدام اإلعالم االجتماعي في العالم العربي؛ ودور أدوات التواصل االجتماعي في احلراك الشعبي في
العالم العربي؛ وإمكانات اإلعالم االجتماعي في متكني املرأة العربية .ويتخطى هذا اإلصدار نقاش إطار التغيرات السياسية
الذي طغى على النقاشات التي دارت خالل العام املاض ،والذي خبره وشهده الكثيرون من خالل االستخدامات املبتكرة
لإلعالم االجتماعي ،إلى االستخدام في سياق أوسع ضمن مجتمع الفرد وثقافته.
وتواصل سلسلة تقرير اإلعالم االجتماعي العربي ،التي ينتجها برنامج احلوكمة واالبتكار بكلية دبي لإلدارة احلكومية ،حتليل
توجهات استخدام أدوات التواصل االجتماعي على اإلنترنت في املنطقة العربية .ويحلل هذا اإلصدار من التقرير ،استنادا ً إلى
البيانات التي جمعت في النصف األول من  ،2012بيانات مستخدمي تويتر وفيسبوك في الدول العربية االثنتني والعشرين
كلها ،باإلضافة إلى دول إقليمية أخرى .كما يقدم أيضاً ،وللمرة األولى ،إحصائيات حول مستخدمي شبكة لينكدإن في
املنطقة .باإلضافة إلى ذلك ،يبحث هذا اإلصدار اخلاص من التقرير في استبيان آخر ،يعتبر األول من نوعه في املنطقة ،تأثير
اإلعالم االجتماعي على الثقافة واجملتمع والهوية.

 -1منو استخدام اإلعالم االجتماعي في 2012

تركز سلسلة تقرير اإلعالم االجتماعي العربي ،وهي جزء من مبادرة أبحاث أكبر ضمن برنامج احلوكمة واالبتكار في كلية
دبي لإلدارة احلكومية ،على املشاركة االجتماعية من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بهدف وضع سياسة أفضل في
الدول العربية ،وتستكشف استخدام خدمات التواصل االجتماعي في احلوكمة واالندماج االجتماعي والتنمية االقتصادية.
كما تدرس املبادرة إمكانات تطبيقات التواصل االجتماعي في زيادة التعاون واملشاركة في املعرفة واالبتكار ،سواء ما بني ،أو
ضمن الهيئات احلكومية ،ومع املواطنني والقطاع اخلاص.
ولم يظهر منو اإلعالم االجتماعي خالل  2012عالمات تباطؤ ،سواء على املستوى العاملي أو ضمن املنطقة العربية .وعلى
الصعيد العاملي ،ما يزال فيسبوك مسيطراً ،مع أكثر من مليار مستخدم “نشط شهرياً” في العالم (في نهاية أكتوبر
 ،)2012قام نحو  604مليون مستخدم منهم بالدخول إلى منصة فيسبوك باستخدام هواتفهم اجلوالة .باإلضافة إلى ذلك،
يدخل نحو  584مليون مستخدم إلى فيسبوك يومياً ،ويوجد  81باملئة منهم خارج أميركا الشمالية.1
ومن جهة أخرى ،وصل عدد مستخدمي تويتر إلى  500مليون في فبراير  ،22012منهم  140مليون مستخدم “نشط” ،ينتجون
 340مليون تغريدة يومياً .وينتج نحو  %60من املستخدمني النشطني تغريدات ،بينما يدخل الـ  %40الباقني جملرد االطالع على
األخبار واملعلومات .وعلى غرار فيسبوك ،يعيش  %70من مستخدمي تويتر خارج الواليات املتحدة األمريكية ،ويستخدم %57
من املستخدمني هواتفهم اجلوالة وهواتفهم الذكية للدخول إليه .باإلضافة إلى ذلك ،يستخدم أكثر من  60,000مطور
حول العالم واجهة برمجة تطبيقات تويتر ( )Twitter APIإلنشاء أدوات وخدمات عامة .كما أن اللغة العربية هي أسرع لغة
منوا ً على اإلطالق في تويتر ،من بني  25لغة مختلفة أخرى مستخدمة في املوقع .الستيعاب هذا النمو ،بادر تويتر مؤخرا ً إلى
طرح واجهة باللغة العربية.
اعتبارا ً من مارس  ،2012أصبح لينكدإن يقدم أكبر شبكة اجتماعية مهنية في العالم على اإلنترنت من خالل  161مليون
عضو في أكثر من  200بلدا ً ومنطقة ،يعيش  %61باملئة منهم خارج الواليات املتحدة األمريكية .وقام أعضاء لينكدإن بنحو
 4.2مليار عملية بحث موجهة مهنيا ً على املنصة خالل  .2011ويتوفر لينكدإن حاليا ً بسبع عشرة لغة ال تشمل اللغة
العربية .ويعتبر الطالب وخريجو اجلامعة اجلدد أسرع الفئات منوا ً في لينكدإن.3
1.1املصدر :فيسبوك – ()http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22
2.2املصدر :تويتر – ()http://blog.twitter.com
3.3املصدر :لينكدإن – ()http://press.linkedin.com/about
2

كما تشهد مواقع اإلعالم االجتماعي األخرى منوا ً كبيرا ً على املستوى العاملي .فمثالً ،وصل عدد مستخدمي جوجل بلس
( )Google+في يونيو  2012إلى أكثر من  170مليون مستخدم ،وتتم فيه مشاركة أكثر من مليار بند يومياً .على نحو مشابه،
حقق يوتيوب أكثر من  800مليون زيارة فريدة للمستخدمني شهرياً ،أدت إلى رفع  60ساعة من مقاطع الفيديو كل دقيقة.
وتتوفر منصة املشاركة مبقاطع الفيديو بستني لغة وفي  42بلداً ،وحتظى بأكثر من أربعة مليارات عملية مشاهدة يوميا ً
(بارتفاع بنسبة  %50عن العام املاضي).4

 -2اإلعالم االجتماعي في املنطقة العربية – جتاه التغيير االجتماعي واجملتمعي

بحثت سلسلة تقرير اإلعالم االجتماعي العربي ،وحللت توجهات استخدام اإلعالم االجتماعي ،ووثقت كل من النمو السريع في عدد
مستخدمي اإلعالم االجتماعي في املنطقة ،وكذلك التغير امللحوظ في توجهات استخدامه من توجهات ذات طبيعة اجتماعية إلى
توجهات ذات طبيعة سياسية ومدنية) 5بصورة أكبر .لقد أسهمت احلركات الشعبية في العالم العربي بإحداث هذا التغيير إلى حد
بعيد ،مع أن أبحاثا ً أخرى حول تأثير اإلعالم االجتماعي في املنطقة ما بعد «ذروة» هذه األحداث 6تدل على أن التغير والنمو املتواصل
قد جتاوز األحداث السياسية التي وقعت في العام املاضي .ويواصل عدد مستخدمي اإلعالم االجتماعي في املنطقة منوه السريع ،كما
تقدم استخدامهم لإلعالم االجتماعي ،الذي تأثر بإحساس التمكني وبقدرتهم على إحداث التغيير ضمن بالدهم ،ليشمل جهودا ً
ملعاجلة قضايا مجتمعية ،وليؤثر على التغيير االجتماعي واملواقف الثقافية على مستوى اجملتمع في جزء كبير من اجملتمعات العربية.
للبحث في هذا التطور املتواصل في استخدام اإلعالم االجتماعي في املنطقة ،أجري استبيان إقليمي على اإلنترنت في ثمانية بلدان
عربية (البحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان وعمان واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة) ،7لدراسة استخدام
اإلعالم االجتماعي ،وحتديداً ،التصورات بشأن تأثيره على الثقافة واجملتمع في املنطقة .وتعكس الفئة السكانية التي يستهدفها
االستبيان التكوين السكاني لكل بلد .وبالتالي ،كانت الصورة النموذجية للمشارك املثالي في االستبيان مهنيا ً شابا ً (كانت أعمار
 %70من املشاركني في االستبيان تتراوح بني  18و 30عاماً) ،يعمل بصورة أولية في القطاع اخلاص ،رغم متثيل القطاع العام والقطاع
املشترك ومالكي الشركات ،باإلضافة إلى طالب اجلامعة والعاطلني عن العمل .وكان تقسيم النوع االجتماعي بنسبة  50 /50تقريباً.
وأجري االستبيان ما بني مارس ومايو  ،2012وتلقى  4754إجابة ،مبتوسط استجابة بلغ .%86.4
وبحثت عدة أسئلة في االستبيان الصلة بني منو اإلعالم االجتماعي والتأثير الناجت عن هذا النمو على آراء املستخدمني مبجتمعاتهم
وتفاعلهم معها .ويبني الشكل  1أدناه كيف شعر مستخدمو اإلعالم االجتماعي في هذه البلدان العربية الثمانية بأنهم ممكنني من
خالل استخدامهم اإلعالم االجتماعي للتأثير على التغيير في مجتمعاتهم .ومن الالفت للنظر ،فقد كان هذا الشعور بالتمكني شديد
الوضوح حتى في البلدان التي لم يكن لإلعالم االجتماعي فيها صلة مباشرة باحلركات الشعبية أو السياسية ،كالكويت ولبنان ،وهو
ما يشير إلى أن هذه احلركات لم تكن العامل الوحيد الذي أسهم في تطور استخدام الناس لإلعالم االجتماعي ،بل أسهم فيه أيضا ً
حدوث تغيير مجتمعي عضوي لدى مستخدمي اإلعالم االجتماعي .وقد يكون مثارا ً للجدل والنقاش أن التدفق احلر للمعلومات على
اإلنترنت ،واالتصال العابر للحدود ،وتأثير مستخدمي اإلعالم االجتماعي في املنطقة العربية ،قد أسهموا في تكوين هذا اإلحساس
بالتمكني لدى فئات واسعة من اجملتمع على مستوى إقليمي.

4.4املصدرGoogle :
5.5تقرير اإلعالم االجتماعي العربي ،اجمللد  ،1اإلصدار  ،2011 ،2برنامج احلوكمة واالبتكار ،كلية دبي لإلدارة احلكومية – ()www.ArabSocialMediaReport.com
6.6تأثير اإلعالم االجتماعي على متكني املرأة العربية ،كما جرت دراسته في اإلصدار الثالث من تقرير اإلعالم االجتماعي العربي
7.7متثل أسئلة االستبيان املقدمة هنا جزءا ً صغيرا ً من استبيان أكبر أجراه برنامج احلوكمة واالبتكار بالتعاون مع شركة ساب ( )SAPفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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باإلضافة إلى ذلك ،لم ميّكن اإلعالم االجتماعي الناس من إحداث تغيير اجتماعي فحسب ،بل أحدث تغييرا ً في مواقفهم،
كما قال املشاركون في االستبيان ،وجعلهم أكثر انفتاحا ً وتسامحا ً مع وجهات نظر اآلخرين( .انظر الشكل .)2

بالتركيز على البلدان الثالثة التي تضم أكبر عدد من مستخدمي اإلعالم االجتماعي ،من حيث االنتشار واألعداد( ،مصر
واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة) ،نالحظ أن املشاركني في االستبيان في البلدان الثالثة يجمعون على
أن تواصلهم مع أبناء بلدهم ومجتمعاتهم ومساهمتهم فيها وتفهمهم لها أصبح أفضل وأسهل من خالل استخدام
أدوات اإلعالم االجتماعي (الشكل  .)3وتتمتع مصر بأعلى نسبة من اإلجابة باملوافقة على العبارات الثالث ،تليها اململكة
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،مما يشير إلى ارتباط محتمل بني االستخدامات السياسية لإلعالم االجتماعي
أثناء احلركات الشعبية ،وتأثير اإلعالم االجتماعي على وجهة نظر الفرد باجملتمع.

وباإلضافة إلى تأثير اإلعالم االجتماعي على الثقافة واجملتمع ،فقد هدف االستبيان أيضا ً إلى النظر نحو تأثير استخدام اإلعالم
االجتماعي على هوية الفرد .وبصورة عامة ،فقد عزز اإلعالم االجتماعي في البلدان الثمانية التي أجري فيها االستبيان،
جوانب مختلفة من هويات املشاركني بالترتيب التنازلي التالي :الهوية الوطنية ،والهوية العاملية ،والهوية اإلقليمية،
والهوية الدينية .ويلقي الشكل  4الضوء على تقسيم هذه املراتب اخملتلفة بني الدول.
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الشكل  - 4عزز استخدام اإلعالم االجتماعي إحساس بالهوية (الهوية الوطنية ،العاملية ،اإلقليمية ،الدينية)..
الهوية الوطنية

الهوية اإلقليمية

الهوية العاملية
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الهوية الدينية

 2-1اإلعالم االجتماعي ،بعد عام من النمو :النتائج واالستنتاجات الرئيسية
•بالرغم من تأثر استخدام اإلعالم االجتماعي باألحداث السياسية التي جرت في العام املاضي ،ولكن منوه السريع والتغير
في نوعية استخدامه ليسا ناجتني عن هذه األحداث احمللية لوحدها ،ألنه واصل منوه بعد نهايتها في عدة دول .لقد شهد
هذا العام منوا ً متواصال ً في أعداد مستخدمي اإلعالم االجتماعي في املنطقة العربية ،كما تخطى التطور في أنواع هذا
االستخدام ،الذي استند إلى التمكني السياسي الذي حققه اإلعالم االجتماعي في بلدان عربية عدة ،وشهدته بلدان
أخرى ،ذلك إلى التأثير على التصورات بشأن الثقافة والهوية والقدرة على التأثير على التغيير االجتماعي.
•التأثير على اجملتمع :أصبح استخدام الناس لإلعالم االجتماعي ،الذي شجع عليه التغييرات السياسية الذي حدثت في
 ،2011أوسع انتشارا ً وأشد تأثيرا ً على اجملتمعات في املنطقة العربية .ويحمل مستخدمو اإلعالم االجتماعي عموما ً آرا ًء
إيجابية بشأن تأثيره على التغيير االجتماعي ،وبشأن إمكانية إحداث هذا التغيير .وفي نهاية املطاف ،فقد بات اإلعالم
االجتماعي يعتبر ويستخدم وسيطا ً للتغيير.
•التأثير على املواقف الثقافية :على مستوى شخصي ،ال يعتبر أن استخدام اإلعالم االجتماعي سيحدث التغيير ضمن
اجملتمعات فحسب ،وإمنا لدى الناس أنفسهم .ويزعم كثيرون أن استخدام اإلعالم االجتماعي ،وبالتالي قدرته على إطالع
الناس على تنوع من األفكار واآلراء ،قد أدى إلى جعلهم أكثر انفتاحا ً وتسامحا ً مع هذه اآلراء.
•التأثير على الهوية :لم تشجع قدرة اإلعالم االجتماعي على تأمني التواصل بني الناس ،ومساعدتهم على تبادل اآلراء
والتجارب في العالم بأسره ،على إحداث تغيير في مواقف مستخدمي اإلعالم االجتماعي جتاه اآلخرين فحسب ،بل عززت
أيضا ً إحساسهم بالهوية ضمن هذا اجملتمع االفتراضي اجلديد املتشابك .وبالرغم من أن اجلانب األكثر أهمية أو «نوع»
الهوية الذي عززه اإلعالم االجتماعي حسب العينة املستطلعة ،كان اجلانب الوطني ،فقد احتل الشعور بأنك «مواطن
عاملي» املرتبة الثانية بفارق ضئيل ،وقد أتت الهوية الدينية في املرتبة األدنى ،ما قد يعني أن اإلعالم االجتماعي قد يكون
له ،في الوقت احلالي ،القدرة على التأثير على مجتمع معولم بصورة أكبر من خالل تقليل التركيز على االختالفات
الدينية ،وهو أمر يحتاج املزيد من البحث.

 -3تقسيم مستخدمي فيسبوك في العالم العربي – في الفصلني األول
والثاني من 2012
يستمر هذا اإلصدار من تقرير اإلعالم االجتماعي العربي في بحث استخدام اإلعالم االجتماعي في املنطقة العربية ،مع
التركيز على فيسبوك وتويتر ،باإلضافة إلى تناول استخدام شبكة لينكدإن في املنطقة للمرة األولى .ويقدم هذا القسم
على وجه اخلصوص أحدث البيانات بشأن استخدام فيسبوك خالل الفصلني األول والثاني من  ،2012ليواصل البناء على
اإلصدار الثالث من التقرير ،الذي قدم نظرة عامة حول مستخدمي فيسبوك في الفصلني الثاني والثالث من العام املاضي.
وهكذا ،فقد مت جمع البيانات اخلاصة بعدد مستخدمي فيسبوك في االثنتني وعشرين دولة عربية ،باإلضافة إلى دول إقليمية
بصورة دورية في الفترة ما بني يناير ويونيو  ،2012وفقا ً للفئات العمرية التالية – الشباب ( 15عاما ً  29 -عاماً) ،والكبار (30
عاما ً فأكثر) ،وكذلك حسب النوع االجتماعي .وفيما يلي النتائج الرئيسية:
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االنتشار وعدد املستخدمني
نبذة :فيسبوك في العالم العربي
•وصل إجمالي عدد مستخدمي فيسبوك في العالم العربي إلى  45,194,542مستخدم (في نهاية يونيو ،)2012
بعد أن كان  37,390,837مستخدم في بداية العام ( 3يناير  ،)2012ما يعني أنه قد ارتفع بنحو  %50مقارنة
بالوقت نفسه في العام املاضي ( 29,845,871في نهاية يونيو .)2011
•كان متوسط انتشار مستخدمي فيسبوك لكل دولة في املنطقة العربية في نهاية يونيو  2012يزيد قليال ً عن
 ،%12بعد أن كان  %10في بداية العام ،و %8في يونيو .2011
•تضاعف عدد مستخدمي فيسبوك في العالم العربي ثالث مرات تقريبا ً خالل العامني املاضيني (يونيو – 2010
يونيو  ،)2012بزيادة من  16مليون مستخدم إلى  45مليون مستخدم .وتبني األشكال ( 5و 6و )7النمو في الدول
العربية الـ  22جميعها خالل العامني املاضيني.
•وبقيت نسبة مستخدمي فيسبوك من النساء ثابتة تقريباً ،بعد أن تراوحت قليال ً بني  %33.5و %34خالل العام
املاضي ( %33.7في حزيران  .)2012وما يزال هذا أخفض بكثير من التوجه العاملي ،حيث تشكل النساء نصف
مستخدمي فيسبوك تقريباً.
•ما يزال الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 29عاماً) يشكلون نحو  %70من مستخدمي فيسبوك في
املنطقة العربية ،وهو العدد الذي حافظ على ثباته منذ أبريل .2011
•حتتل دول مجلس التعاون اخلليجي املراكز اخلمسة األولى من حيث مستخدمي فيسبوك كنسبة من عدد
السكان .وتبقى اإلمارات العربية املتحدة في املركز األول في املنطقة العربية ،تليها الكويت ،في حني استعادت
قطر موقعها في املراتب اخلمس األولى .ويحتل لبنان واألردن املركزين الباقيني.
•ما زالت مصر تضم ربع إجمالي عدد مستخدمي فيسبوك في املنطقة العربية ،وأضافت املزيد من املستخدمني
في العام املاضي أكثر من أي دولة عربية أخرى ،ليتجاوز عدد املستخدمني اجلدد  1.6مليون مستخدم جديد في
الفترة ما بني يناير ويونيو .2012
•ما زالت اللغات اإلجنليزية والعربية والفرنسية أكثر اللغات استخداما ً على فيسبوك ،كما تعتبر اللغة العربية
حاليا ً أسرع لغة منوا ً على فيسبوك في املنطقة ،بزيادة في عدد املستخدمني الذين يستخدمون واجهة املوقع
العربية في أكثر األحيان.
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عند مقارنة انتشار فيسبوك في البلدان العربية ،مع بعض الدول التي حتتل بعض املراكز العشرة األولى( 8من حيث انتشار
فيسبوك عاملياً) ،ما تزال عدة دول عربية تتفوق على الدول التي حتتل املراكز العشرة األولى من حيث عدد املستخدمني اجلدد
ما بني يناير ويونيو  ،2012كنسبة مئوية من عدد السكان .مثالً ،في نهاية يونيو  ،2012أضافت  14دولة عربية مستخدمي
فيسبوك جدد أكثر (كنسبة مئوية من عدد السكان) من كندا ،وهي واحدة من الدول التي حتتل أعلى املراتب في العالم من
حيث انتشار فيسبوك (انظر الشكل  .)8باإلضافة إلى ذلك ،وللمرة األولى ،حتتل تركيا املرتبة الدنيا في املنطقة من حيث
عدد مستخدمي فيسبوك اجلدد في النصف األول من 2012؛ وفقدت تركيا في حقيقة األمر بعض مستخدمي فيسبوك،
حيث أنها وصلت إلى نقطة اإلشباع على ما يبدو( .انظر الشكل .)9
8.8أيسلندا وهونغ كونغ وسنغافورة وتشيلي والنرويج والدمنارك وكندا وأستراليا واململكة املتحدة والواليات املتحدة
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عند مقارنة انتشار فيسبوك في البلدان العربية ،مع بعض الدول التي حتتل بعض املراكز العشرة األولى (من حيث انتشار
فيسبوك عاملياً) ،ما تزال عدة دول عربية تتفوق على الدول التي حتتل املراكز العشرة األولى من حيث عدد املستخدمني اجلدد
ما بني يناير ويونيو  ،2012كنسبة مئوية من عدد السكان .مثالً ،في نهاية يونيو  ،2012أضافت  14دولة عربية مستخدمي
فيسبوك جدد أكثر (كنسبة مئوية من عدد السكان) من كندا ،وهي واحدة من الدول التي حتتل أعلى املراتب في العالم من
حيث انتشار فيسبوك (انظر الشكل  .)8باإلضافة إلى ذلك ،وللمرة األولى ،حتتل تركيا املرتبة الدنيا في املنطقة من حيث
عدد مستخدمي فيسبوك اجلدد في النصف األول من 2012؛ وفقدت تركيا في حقيقة األمر بعض مستخدمي فيسبوك،
حيث أنها وصلت إلى نقطة اإلشباع على ما يبدو( .انظر الشكل .)9

* أعداد السكان لعام  ،2012من إدارة اإلحصاء مبنظمة العمل الدولية التابعة لهيئة األمم املتحدة )(http://laborsta.ilo.org

9

على مستوى إقليمي ،9ميكن تقسيم الدول العربية إلى ثالثة مجموعات وفقا ً ملعدالت انتشار فيسبوك فيها (الشكل :)10
10

 -1بلدان ذات نسبة انتشار عالية :تشير معدالت انتشار استخدام فيسبوك في هذه البلدان إلى زيادة مستمرة وانتشار
سريع الستخدام فيسبوك في مجتمعاتها( .تتراوح نسبة انتشار فيسبوك ما بني  %30وما فوق)
 -2البلدان الصاعدة :يتراوح انتشار استخدام فيسبوك في هذه البلدان بني  %10و ،%30ما يدل على انتشار متوسط
الستخدام فيسبوك.
 -3البلدان النامية :تتميز هذه البلدان مبعدالت انتشار منخفضة الستخدام فيسبوك ،تتراوح بني أقل من  %1إلى ما يقل
عن  ،%10مما يدل على وجود مجال لنمو معدل االستخدام.
يظهر الترتيب استمرار دول مجلس التعاون اخلليجي في السيطرة على املراتب الثالث األولى ،مع ظهور قطر في القائمة بعد
أن تقدمت على تونس ،وحققت أكبر زيادة في عدد املستخدمني اجلدد في املنطقة خالل األشهر الستة األخيرة .واستمرت
اإلمارات العربية املتحدة بتبوء املرتبة األولى في املنطقة من حيث انتشار فيسبوك ،متجاوزة نسبة  ،%40لتنافس تركيا ،وهي
واحدة من الدول التي حتتل املراتب املتقدمة في الشرق األوسط .ويسلط الشكل  11الضوء على عدد مستخدمي فيسبوك
ومعدل انتشارهم كنسبة مئوية إلجمالي مستخدمي فيسبوك في العالم العربي.

9 .9أضيفت تركيا وإيران وإسرائيل أيضا ً ألغراض املقارنة في هذا التقرير ،باعتبارها دول شرق أوسطية تتقاسم اخلواص االجتماعية
االقتصادية واجليوسياسية نفسها مع عدد من الدول العربية
1010أخذت أعداد السكان في  2011من إدارة اإلحصاء مبنظمة العمل الدولية التابعة لهيئة األمم املتحدة(http://laborsta.ilo.org) ،
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بالنظر إلى دول مجلس التعاون اخلليجي بالتحديد ،يسلط الشكل  12الضوء على عدد ونسبة مستخدمي فيسبوك في تلك
املنطقة ،ويشير إلى أن اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة تشكالن  %80من املستخدمني في منطقة اخلليج
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تقسيم مستخدمي فيسبوك من حيث السكان والنوع االجتماعي
ما زال الشباب (الذين تتراوح أعمارهم ما بني  15و 29عاماً) يشكلون نحو  %70من مستخدمي فيسبوك في املنطقة
العربية .وقد بقي هذا الرقم ثابتا ً منذ أبريل  .2011وتفوقت قطر والكويت بقليل على اإلمارات العربية املتحدة ،باعتبارهما
البلدان األكثر توازنا ً من حيث عدد مستخدمي فيسبوك الشباب والكبار .وتتميز دول مجلس التعاون اخلليجي عموما ً
مبجتمعات معرفة أكثر “نضجاً” ،وبتوزيع سكاني أكثر توازنا ً من باقي دول املنطقة العربية .في حني ما زال الشباب في بلدان
كالصومال وفلسطني واملغرب يشكلون الغالبية العظمى من مستخدمي فيسبوك (انظر الشكل .)13

نسبة مستخدمي فيسبوك الذين تتراوح

* باستثناء سوريا والسودان .نتيجة للعقوبات األمريكية املفروضة عليهما في مجال التكنولوجيا ،ال تتوافر بيانات حول التقسيم السكاني ملستخدمي فيسبوك.

يظهر تقسيم مستخدمي فيسبوك من حيث النوع االجتماعي تذبذب نسبة املستخدمني اإلناث تذبذبا ً ضئيال ً منذ أبريل
 ،2011لتقف عند  %33.7تقريباً .إال أن هذه النسبة ما زالت أقل بكثير من املعدل العاملي ،والذي تشكل املرأة فيه نصف
مستخدمي فيسبوك تقريباً( .انظر الشكل .)14

* باستثناء سوريا والسودان .نتيجة للعقوبات األمريكية املفروضة عليهما في مجال التكنولوجيا ،ال تتوافر بيانات حول التقسيم مستخدمي فيسبوك حسب النوع االجتماعي.
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ما زال لبنان البلد األكثر توازنا ً من بني البلدان العربية من حيث توزيع النوع االجتماعي ملستخدمي فيسبوك ،تليه تونس ،فاألردن
وفلسطني ،بينما تقع موريتانيا والصومال والعراق واليمن في ذيل القائمة.
تقسيم مستخدمي فيسبوك من حيث اللغة
تختلف تفضيالت مستخدمي فيسبوك في املنطقة العربية أيضا ً من حيث اللغة املستخدمة .ويسلط الشكل  15الضوء
على اللغات الثالث الرئيسية املستخدمة على فيسبوك في املنطقة (اللغة العربية واإلجنليزية والفرنسية) ،والنسبة املئوية
ملستخدمي فيسبوك الذين يفضلون استخدام كل لغة.

تختلف تفضيالت اللغة في املنطقة اختالفا ً كبيراً .إجماالً ،يفضل مستخدمو فيسبوك في دول مجلس التعاون اخلليجي
(باستثناء اململكة العربية السعودية) استخدام اللغة اإلجنليزية ،ويعود ذلك على األرجح إلى وجود عدد كبير من األجانب
الذي يتحدثون اللغة اإلجنليزية .ويفضل مستخدمو فيسبوك في دول شمال أفريقيا (باستثناء مصر) استخدام اللغة
الفرنسية.
ومن الالفت للنظر ارتفاع نسبة املستخدمني الذين يفضلون واجهة االستخدام العربية في عدة بلدان خالل العام املاضي،
وذلك في مصر وليبيا والعراق حتديدا ً (انظر الشكل  .)16وقد يكون أحد أسباب التغير في البلدين األخيرين في املاضي
اختالف أعداد األجانب والوجود العسكري األجنبي ،مما يؤدي إلى تناقص أعداد املستخدمني الناطقني باللغة اإلجنليزية بعد
ذلك .أما في مصر ،فتشير هذه الزيادة إلى استخدام أوسع للفيسبوك في صفوف اجلمهور ،وليس فقط فيما بني املثقفني
وفئات اجملتمع التي تتقن اللغة اإلجنليزية.
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 -4تقسيم مستخدمي تويتر في العالم العربي

ارتفع عدد مستخدمي تويتر النشطني عامليا ً ليتجاوز  500مليون مستخدم في فبراير  ،2012ينتجون ملياري تغريدة أسبوعياً.
ووفقا ً للتعريف الرسمي لتويتر ،يقصد بـ “املستخدم النشط” املستخدم الذي يقوم بتسجيل الدخول على حسابه مرة كل
شهر (وال يشترط أن ينتج أي تغريدات).

انتشار تويتر وعدد املستخدمني في املنطقة العربية

مت تقدير إجمالي عدد املستخدمني النشطني والتغريدات في جميع البلدان العربية الـ ( 22باإلضافة إلى إيران وإسرائيل
وتركيا) خالل شهر يوني و  2012باستخدام تطبيق برمجي طور خصيصا ً لهذا البحث بنا ًء على واجهة تطبيقات تويتر (�Twit
 .)ter APIوجتد شرحا ً للمنهجية املستخدمة في التقييم بالتفصيل في امللحق رقم ( .)1وتتكون هذه املنهجية باختصار
من أخذ عينة تضم عددا ً معينا ً من مستخدمي تويتر في كل بلد خالل شهر مارس ،11واستخدام هذه العينة لتحديد
مستخدمي تويتر النشطني في يونيو (ومت تعريف “املستخدم النشط” في هذه احلالة بأنه املستخدم الذي أنتج تغريدة
واحدة على األقل شهريا ً .)12كما مت أيضا ً تقدير حجم التغريدات واملوضوعات الشائعة في مارس .2012
•قُدر عدد مستخدمي تويتر النشطني في املنطقة العربية في نهاية يونيو بـ  2012بـ  2,172,565مستخدم.

•قُدر عدد التغريدات التي أنتجها “املستخدمون النشطون” في املنطقة العربية في مارس  2012بـ 172,511,590
تغريدة .وقُدر عدد التغريدات يوميا ً بـ  ،5,750,380أو  3993تغريدة كل دقيقة ،أو  67تغريدة كل ثانية تقريباً.
•كانت أكثر الواصفات ( )hashtagsاستخداما ً للموضوعات الشائعة في املنطقة العربية في مارس )bahrain#( 2012
(التي وردت  2.8مليون مرة في التغريدات التي أرسلت خالل تلك الفترة) ،تليها (سوريا) بنحو  1.5مليون مرة ،ومن ثم
(بحرين) بنحو  1.48مرة ،و(( )syria#بنحو  1.3مليون مرة) و ) 900,000( (#egyptمرة) ،و ) 860,000( (#kuwaitمرة).
وحتتل تركيا الصدارة من حيث عدد مستخدمي تويتر الذي بلغ  1,506,473مستخدم .وجاءت بعدها اململكة العربية
السعودية  ،التي تتصدر البلدان العربية بـ  830,291مستخدم (انظر الشكلني  17و .)18وتأتي مصر واململكة العربية
السعودية والكويت واإلمارات العربية املتحدة ولبنان كأكبر خمس دول عربية من حيث عدد مستخدمي تويتر .وللمرة األولى،
تنجح دولة عربية غير خليجية ،إلى جانب مصر ،وهي لبنان في هذه احلالة ،في احتالل مركز من ضمن املراكز اخلمسة األولى،
متقدمة قليال ً عن صاحبة املركز اخلامس في املرة السابقة أال وهي البحرين.

1111ارجع إلى امللحق رقم  2لإلطالع على تقديرات شهر مارس
1212استنادا ً إلى تعريف تويتر الرسمي للمستخدمني النشطني)http://blog.twitter.com/2011/09/one-hundred-million-voices.html( :
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عند احلديث عن عدد مستخدمي تويتر كنسبة من عدد السكان على مستوى املنطقة ،تتميز الكويت بنسبة انتشار تبلغ
 ،%12.83تليها البحرين بنسبة  .%5.33وعلى النقيض من فيسبوك ،تأتي أعلى خمس دول من حيث نسبة مستخدمي تويتر
جميعها من دول مجلس التعاون اخلليجي ،وحتتل اإلمارات العربية املتحدة وقطر واململكة العربية السعودية املراكز الثالثة
املتبقية (الشكلني  19و .)20وميكن تقسيم الدول العربية إلى الفئات التالية:
 -1بلدان ذات نسبة انتشار عالية :يزيد عدد مستخدمي تويتر في هذه البلدان على  ،%5ما يدل على ارتفاع استخدام تويتر
في تلك اجملتمعات مقارنة بالدول العربية األخرى.
 -2البلدان الصاعدة :يتراوح عدد مستخدمي تويتر في هذه البلدان بني  %1و ،%5ما يشير إلى نسبة انتشار متوسطة
مقارنة بالدول العربية األخرى.
 -3البلدان النامية :يقل عدد مستخدمي تويتر في هذه البلدان عن  ،%1ما يشير إلى وجود مجال للنمو.
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* أعداد السكان لعام  ،2011من إدارة اإلحصاء مبنظمة العمل الدولية التابعة لهيئة األمم املتحدة )(http://laborsta.ilo.org

* عدد السكان في  ،2011من مكتب اإلحصاء في منظمة العمل الدولية في األمم املتحدة )(http://laborsta.ilo.org

وكما هو احلال مع انتشار استخدام فيسبوك ،فإن أعداد السكان التي استخدمناها في حساب انتشار تويتر تعتمد على
إحصاءات منظمة العمل الدولية.
أعداد التغريدات التي تنتجها املنطقة العربية
وحسبت نسبتها املئوية من إجمالي
قدرت أعداد التغريدات التي أنتجها كل بلد خالل شهر مارس (انظر الشكلني  21وُ ،)22
عدد التغريدات في املنطقة العربية خالل الفترة الزمنية نفسها.
وكانت أكثر خمس بلدان منتجة للتغريدات في املنطقة العربية خالل هذا الشهر هي الكويت واململكة العربية السعودية
ومصر واإلمارات العربية املتحدة والبحرين .ويظهر (الشكل  )23أن  %88من التغريدات التي أُنتجت في مارس  2012أنتجتها
هذه البلدان اخلمسة.
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أكثر املوضوعات شيوعا ًعلى تويتر في املنطقة العربية
مت تقدير أكثر املوضوعات شيوعا ً في كل بلد خالل شهري فبراير ومارس  .2012ويوضح الشكل  24أدناه املوضوعات األكثر
شيوعا ً في املنطقة العربية .ويعتبر ظهور كلمات عربية للمرة األولى في أكثر املوضوعات انتشارا ً في املنطقة مؤشرا ً لنمو
استخدام اللغة العربية السريع على تويتر.

تقسيم مستخدمي تويتر من حيث اللغة
تعتبر اللغتان العربية واإلجنليزية األكثر شيوعا ً لدى مستخدمي تويتر في املنطقة العربية ،حيث يبلغ عدد التغريدات باللغة
العربية نحو ضعف التغريدات باللغة اإلجنليزية حتى مارس  %62.1( 2012و %32.6على الترتيب).
كما هو احلال مع فيسبوك ،فقد ازداد استخدام اللغة العربية على تويتر .ويبني الشكل  25التغير في تفضيل اللغة في
املنطقة بني سبتمبر  2011ومارس .2012
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بالنظر إلى الدول التي تضم أكبر عدد من مستخدمي تويتر في املنطقة ،واألمر نفسه ينطبق على الدول اخلمس التي تضم
أكبر عدد من مستخدمي تويتر ،فقد ارتفع عدد التغريدات باللغة العربية فيها بني سبتمبر  2011ومارس  ،2012رغم أن هذه
الزيادة كانت طفيفة في حالة مصر( .انظر الشكل .)26

 -5تقسيم مستخدمي لينكدإن في العالم العربي –زيادة أعداد
املستخدمني في 2012
اعتبارا ً من يونيو  ،2012جتاوز عدد مستخدمي لينكدإن ،موقع التواصل االجتماعي املهني 160 ،مليون مستخدم على
املستوى العاملي .ومن بني هؤالء ،ال تتوافر بيانات إال للبلدان التالية فقط :اجلزائر والبحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان
واملغرب وعمان وقطر والسعودية وتونس واإلمارات .ويغطي هذا جميع دول مجلس التعاون اخلليجي ،ودول شمال أفريقيا
(باستثناء ليبيا وموريتانيا) باإلضافة إلى لبنان واألردن.

االنتشار وعدد املستخدمني
نبذة  :لينكدإن في العالم العربي
•وصل إجمالي عدد مستخدمي لينكدإن في العالم العربي 13إلى  4,294,484مستخدم (في نهاية يونيو ،)2012
بعد أن كان  3,588,215مستخدم في بداية فبراير( .انظر الشكل )27
•كان متوسط انتشار مستخدمي لينكدإن لكل دولة في املنطقة العربية في نهاية يونيو  2012نحو  %2تقريباً.
•ارتفع عدد مستخدمي لينكدإن في العالم العربي في الفترة ما بني فبراير ويونيو  2012بنسبة .%20
•كما هو احلال مع فيسبوك ،كانت نسبة مستخدمي لينكدإن من النساء أخفض من نسبة املستخدمني من
الرجال بـ  .%28وهذه النسبة أخفض بكثير أيضا ً من التوجه العاملي ،حيث متثل النساء نحو  %43من مستخدمي
لينكدإن.
•يشكل الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بني  18و 34عاماً) نحو  %70من مستخدمي لينكدإن ،ويبدو أنهم ،بصورة
مشابهة لوضع فيسبوك ،ميثلون القوة القائدة لزيادة استخدام لينكدإن .ومن الالفت للنظر ،لدى هذه الفئة ،أن
نسبة طالب اجلامعة واخلريجني اجلدد أصغر بكثير من نسبة الشباب الذين قطعوا شوطا ً أطول في مسيرتهم
املهنية.
1313اجلزائر والبحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان واملغرب وعمان وقطر والسعودية وتونس واإلمارات.
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يتفاوت انتشار لينكدإن بني هذه الدول ،حيث تعتلي اإلمارات العربية املتحدة القمة في هذه احلالة ،كما اعتلت قمة انتشار
فيسبوك أيضاً ،مبعدل انتشار بلغ ( %12.8انظر الشكل .)28

تقسيم مستخدمي لينكدإن من حيث السكان والنوع االجتماعي
كما هو احلال في فيسبوك ،يشكل الشباب (الذين تتراوح أعمارهم في هذه احلالة ما بني  35-18عاماً) غالبية مستخدمي
لينكدإن بنسبة  .%72.2وتتميز دول مجلس التعاون اخلليجي ،باستثناء عمان ،بتوازن أكبر من حيث عدد مستخدمي
لينكدإن الشباب والكبار ،في حني يطغى مستخدمو لينكدإن الشباب في بلدان شمال أفريقيا ،اجلزائر وتونس واملغرب.
(انظر الشكل  .)29ومن الالفت للنظر ،أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني  34-25عاماً ،هي التي متثل ثلثي هؤالء
الشباب ،ما يشير إلى أن لينكدإن أكثر شعبية لدى الشباب الذين قطعوا شوطا ً في مسيرتهم املهنية ،من شعبيته لدى
طالب اجلامعة واخلريجني اجلدد في املنطقة العربية.
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عند احلديث عن مستخدمي لينكدإن من النساء في املنطقة العربية ،وكما هو احلال في فيسبوك ،فإن متوسط استخدام النساء
العربيات للينكدإن يقل كثيرا ً عن املتوسط العاملي (يبلغ  %27.2في هذه احلالة مقارنة باملتوسط العاملي ملستخدمي لينكدإن من النساء
الذي يبلغ  .)%42.6وكما هو احلال في فيسبوك ،فإن لبنان هو البلد األكثر توازنا ً بني البلدان العربية في استخدام لينكدإن من حيث النوع
االجتماعي ،في حني يطغى املستخدمون الذكور في أكثر دول مجلس التعاون اخلليجي .وحتتل السعودية املرتبة األولى من حيث طغيان
املستخدمني الذكور ،مما يعكس حقائق سوق العمل في اململكة( .انظر الشكلني  30و)31

لينكدإن

الذكور لينكدإن

الشكل  - 31النسبة املئوية ملستخدمي لينكدإن وفيسبوك الذكور في دول عربية مختارة (يونيو )2012

الذكور لينكدإن

الذكور
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عند مقارنة معدالت انتشار مواقع إعالم اجتماعي شعبية مختلفة في بلدان عربية مختارة (انظر الشكل  ،)32يكون
واضحا ً أن فيسبوك يحتل الصدارة ،وبالرغم من اتساع تأثير تويتر وانتشاره أثناء الربيع العربي وما بعده ،يبقى انتشاره أقل
من انتشار لينكدإن ،باستثناء الكويت ،ما يشير إلى أن البحث عن عمل وخدمات التواصل املهنية التي يقدمها لينكدإن
مرغوبة أكثر من االستخدامات اإلعالمية واالجتماعية والسياسية لإلعالم االجتماعي التي يقدمها تويتر.
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يوتيوب وجوجل بلس:
لقد لعبت منصة يوتيوب للمشاركة في مقاطع الفيديو دورا ً رئيسيا ً أثناء ما يسمى بـ “الربيع العربي” ،وعززت اإلمكانات
الصحفية للمواطن إلى حدود غير مسبوقة في املنطقة .وقد يكون مثارا ً للجدل أن يوتيوب كان منصة التواصل االجتماعي
األولية التي أسست فعليا ً التقارب الكبير بني وسائل اإلعالم التقليدية التي تعتمد على البث ،واإلعالم االجتماعي في
املنطقة العربية .ويقدم الصندوق  1أدناه نبذة عن استخدام يوتيوب وجوجل بلس في املنطقة العربية:

نبذة :يوتيوب وجوجل بلس في العالم العربي
•تضاعف عدد مرات مشاهدة مقاطع فيديو في يوتيوب خالل العام املاضي في املنطقة العربية
•يوجد نحو  167مليون مرة مشاهدة ملقاطع فيديو يوميا ً في املنطقة العربية ،ما يضعها في املرتبة الثانية
عامليا ً (خلف الواليات املتحدة األمريكية ،وأمام البرازيل) .وازداد عدد مرات املشاهدة في املنطقة بنسبة %120
خالل األشهر الستة األخيرة
•يجري رفع ما يعادل ساعة واحدة من الفيدوهات إلى يوتيوب في الدقيقة في املنطقة العربية
•يوجد  90مليون مرة مشاهدة ملقطع فيديو في السعودية يوميا ً (الرقم األعلى ملشاهدات يوتيوب عامليا ً لكل
مستخدم إنترنت)
•تتصدر اململكة العربية السعودية املنطقة بأعلى عدد ملرات العرض ،تليها مصر واملغرب واإلمارات العربية
املتحدة
•بيانات استخدام يوتيوب اخلاصة بكل دولة في  2011مقارنة بـ :2010
•اململكة العربية السعودية :قفز رفع مقاطع الفيديو بنسبة  ،%200وازدادت مرات املشاهدة بنسبة %260
•مصر :زاد رفع مقاطع الفيديو بنسبة  ،%150وازدادت مرات املشاهدة بنسبة %220
•تونس :زاد رفع مقاطع الفيديو بنسبة  ،%240وازدادت مرات املشاهدة بنسبة %100
•اليمن :ازدادت مرات املشاهدة بنسبة %150
•األردن :زاد رفع مقاطع الفيديو بنسبة  ،%140وازدادت مرات املشاهدة بنسبة %240
اململكة العربية السعودية – الصورة النموذجية للمستخدمني
 %50من مستخدمي يوتيوب هم من النساء
متوسط عمر مستخدمي يوتيوب هو  33عاما ً
يحمل  %36من مستخدمي يوتيوب شهادة جامعية
يدخل  %65من مستخدمي يوتيوب إلى اإلنترنت عن طريق هواتف ذكية
مصر – الصورة النموذجية للمستخدمني
 %41من مستخدمي يوتيوب هم من النساء
متوسط عمر مستخدمي يوتيوب هو  35عاما ً
يحمل  %67من مستخدمي يوتيوب شهادة جامعية
يدخل  %28من مستخدمي يوتيوب إلى اإلنترنت عن طريق هواتف ذكية
يدخل  %19من هؤالء املستخدمني إلى يوتيوب عن طريق هواتفهم الذكية
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نظرة عامة إقليمية عن فيسبوك وتويتر ولينكدإن

•شهد فيسبوك منوا ً سريعا ً في املنطقة العربية ،حيث ارتفع عدد مستخدميه بنسبة  %50في غضون ستة أشهر.
وتغيرت مراتب الدول بصورة طفيفة منذ سبتمبر املاضي ،حيث استعادت قطر مكانها بني املراكز اخلمس األولى (متفوقة
على تونس) ،في حني حافظت دول املشرق العربي كلبنان واألردن على مواقعها ،كما واصلت اإلمارات العربية املتحدة
والكويت صدارة القائمة من حيث انتشار فيسبوك.

•تبقى مشاركة اإلناث في استخدام فيسبوك منخفضة ،وتبلغ  ،%33.7مقارنة بالنسبة العاملية ملشاركة اإلناث في
فيسبوك ( %50تقريباً).
•يستمر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 29عاما ً بقيادة ازدياد استخدام فيسبوك في املنطقة ،ومتثل نسبتهم نحو
 %70من مستخدمي فيسبوك.
•بالنسبة الستخدام تويتر ،فقد تصدر لبنان الئحة البلدان في املراكز اخلمس األولى من حيث مستخدمي تويتر النشطني،
متفوقا ً على البحرين ،مع أن دول مجلس التعاون اخلليجي (السعودية واإلمارات والكويت حتديداً) تواصل صعودها ،وذلك
إلى جانب مصر.
•شهد فيسبوك وتويتر منوا ً كبيرا ً في أعداد املستخدمني العرب وفي احملتوى املنشور باللغة العربية ،مما يشير إلى أن فئات
أوسع من اجملمتع أصبحت تتبنى هذه األدوات ،ولم يعد ذلك مقتصرا ً على الذين وصلوا إلى مستوى محدد من التعليم
ومعرفة اللغة اإلجنليزية
•حقق لينكدإن منوا ً أيضا ً خالل النصف األول من  ، 142012مبعدالت انتشار جتاوزت معدالت انتشار تويتر في جميع هذه الدول
(باستثناء الكويت).
•إن نسبة مستخدمي لينكدإن من النساء أخفض من نسبة املستخدمني الرجال ،وتبلغ نسبتهن  ،%28وهي أخفض
بصورة كبيرة من التوجه العاملي ،حيث متثل مستخدمي لينكدإن من النساء .%43
•يشكل الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بني  18و )34نحو  %70من مستخدمي لينكدإن ،ويبدو أنهم القوة الدافعة الزدياد
استخدامه .ومن الالفت للنظر لدى هذه الفئة أن طالب اجلامعات واخلريجني اجلدد ميثلون نسبة أصغر بكثير من الذين
قطعوا شوطا ً أطول في مسيرتهم املهنية.

1414في البلدان التالية (اجلزائر والبحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان واملغرب وعمان وقطر والسعودية وتونس واإلمارات)
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امللحق 1
املنهجية

بيانات فيسبوك
مت جمع البيانات اخلاصة بعدد مستخدمي فيسبوك في االثنتني وعشرين دولة عربية ،باإلضافة إلى إيران وإسرائيل وتركيا،
بصورة دورية ما بني  3يناير و 25يونيو  ،2012مع تقسيمات للرجال والنساء ،وفي الفئات العمرية التالية ،الشباب (29-15
عاماً) ،والكبار ( 30عاما ً وما فوق).
ومت جمع كافة املعلومات األولية اخلاصة بجميع البلدان العربية من البيانات الرسمية الداخلية لفيسبوك (اجملموعة آ)،
باستثناء سوريا والسودان وإيران (اجملموعة ب) ،التي كان علينا أخذ البيانات اخلاصة بها من مصدر آخر غير فيسبوك.
ونتيجة للقيود التي تفرضها قوانني تصدير التكنولوجيا األمريكية على سوريا والسودان وإيران ،لم تتوافر لدينا أية بيانات
عن عدد مستخدمي فيسبوك في هذه الدول .ومت حتديد األرقام احلقيقية لعدد مستخدمي فيسبوك في سوريا وإيران (في
نوفمبر  2007ويونيو  2008على التوالي) عن طريق البحث على اإلنترنت؛ ولم يتم العثور على أية بيانات من هذا القبيل عن
السودان .ولهذا السبب ،مت تقدير كافة بيانات فيسبوك اخلاصة بالسودان في هذا التقرير باستخدام معدل النمو اليومي
للمستخدمني في املنطقة العربية (الذي مت حسابه من بلدان اجملموعة آ خالل فترتني زمنيتني لتقريرين مختلفني ،أي ما بني
 5يناير و 5أبريل  ،2011وما بني  3يناير و 3أبريل  .)2012واستخدم هذا املعدل حلساب عدد املستخدمني في بلدان اجملموعة ب،
لضمان اتساق البيانات املستخدمة ،وضمان احلصول على هامش خطأ أقل من استخدام هامش اخلطأ الناجت عن استخدام
معدالت النمو في بلدان مشابهة لكل دولة.
بالنسبة لسوريا ،وبعد  7فبراير  2011حتديداً ،حيث لم تعد مواقع اإلعالم االجتماعي محظورة ،مت استخدام معدل منو يومي
مختلف ليعكس االرتفاع املفاجئ في عدد مستخدمي فيسبوك .واعتمد هذا املعدل على متوسط معدل النمو اليومي
في اليمن ،التي متتاز مبؤشرات مشابهة للمؤشرات السائدة في سوريا من حيث تكنولوجيا املعلومات إضافة إلى املؤشرات
االجتماعية واالقتصادية .كما أن سوريا شهدت انتفاضة تأثرت بفيسبوك وبغيره من شبكات اإلعالم االجتماعي أيضاً.
باإلضافة إلى ذلك ،أضيف عامل حسابي فريد إلى عملية حساب معدل منو املستخدمني في سوريا بعد رفع احلظر على
مواقع اإلعالم االجتماعي في  7فبراير  .2011وقد قدر ذلك على أساس االرتفاع املفاجئ في عدد مستخدمي فيسبوك في
مصر بعد عودة خدمة اإلنترنت في  2فبراير  .2011وبهدف احلفاظ على الدقة ،أعيد حساب معدل النمو اليومي في اليمن
عند عدة نقاط زمنية ،وطبق للحصول على عدد مستخدمي فيسبوك في سوريا.
من اجلدير باملالحظة أن أعداد مستخدمي فيسبوك في سوريا والسودان وإيران الواردة في جميع األشكال البيانية في هذه
التقرير ،هي مجرد أرقام تقديرية ،في حني مت جتميع أعداد املستخدمني في البلدان األخرى اعتمادا ً على بيانات فيسبوك
الرسمية.

بيانات تويتر

مت تقدير عدد مستخدمي تويتر وعدد التغريدات وأكثر املوضوعات شيوعا ً في البلدان العربية االثنتني والعشرين ،باإلضافة
إلى إيران وإسرائيل وتركيا في الفترة من  8إلى  30فبراير  2012بأخذ عينة مكونة من  85,900مستخدم و 1.96مليون تغريدة.
وقد أجريت الدراسة باستخدام تطبيق برمجي أعد خصيصا ً لهذا البحث بناء على واجهة برمجة تطبيقات تويتر (Twitter
 .)APIباإلضافة إلى ذلك ،قدر عدد مستخدمي تويتر في يونيو  2012باستخدام معدل النمو بني الفترتني السابقتني اللتني
أخذت فيهما العينات في سبتمبر  2011ومارس .2012
وقد استعنا مبنهجني في جمع العينات:
 -1مت جمع بيانات املوضوعات واحلجم بأخذ عينة قدرها  %1من إجمالي نشاط تويتر ،وتصنيفها لتحديد املوقع اجلغرافي.
 -2مت حتديد عينة املستخدمني بفحص عشوائي ألعداد أسماء املستخدمني ،ما يسمح باحلصول على معلومات عن
املستخدمني النشطني وغير النشطني.
حصلنا على تقديرات أعداد أفراد العينة باجلمع بني مصدري البيانات هذين (تعكس العينة  2صورة عن سلوك املستخدمني،
وهو ما يساعد في تقدير نسبة األفراد التي مت اختيارها في العينة  .)1كما متت إضافة تصحيح تقديري للمستخدمني الذين
تعذر حتديد موقعهم.

مت جمع البيانات من خالل تنقية عينة تويتر (التي تقدم  %1من جميع التغريدات عند حدوثها) ملعرفة التغريدات الصادرة من
البلد الصحيح .ومت احلصول على توزيع غير متحيز لتكرار التغريدات بأخذ عينات عشوائية للمستخدمني.
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املوقع اجلغرافي( :حتديد الدولة من املوقع اجلغرافي) مت فرز التغريدات مع حتديد املوقع باستخدام خليط من خدمات ياهو
وجوجل لتحديد املوقع اجلغرافي ،باإلضافة إلى قاعدة بيانات محلية مع إعادة الفرز لتالفي ألخطاء بإحدى هذه اخلدمات.
تقدير عدد األفراد :قُدر عدد األفراد بتقدير احتمالية ظهور مستخدم معني في الرسائل ،مع معرفة فترة جمع العينات،
وتوزيع تكرار التغريدات ،وسلوك الرسائل (شوهدت في  %1من عينة التغريدات التي يفترض أنها غير متحيزة) .ومتت إضافة
تصحيح ثان للمستخدمني الذين تعذر حتديد موقعهم اجلغرافي.

بيانات لينكدإن

مت جمع عدد من مستخدمي لينكدإن في  12بلدا ً عربيا ً :15اجلزائر والبحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان واملغرب وعمان
وقطر واململكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العربية املتحدة بصورة دورية في الفترة من  2فبراير إلى  26يونيو ،2012
مع تقسيم النوع االجتماعي بني الرجال والنساء ،وحسب الفئات العمرية التالية 34-25 ،24-18 :و ،54-35و 55عاما ً فما فوق.

1515هذه البلدان هي فقط البلدان العربية التي يتيح موقع لينكدإن اإللكتروني معلومات عنها .ولم يقدم من هذه الدول في يونيو  2012سوى اجلزائر ولبنان
واملغرب وعمان وتونس
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امللحق 2

محتوى امللحق الثاني متوفر حصرا ً ألعضاء مجتمع تقرير اإلعالم االجتماعي العربي على موقع التقرير على
اإلنترنت:

www.ArabSocialMediaReport.com
انضموا إلى مجتمع تقرير اإلعالم االجتماعي العربي على اإلنترنت .التسجيل (مجاني) ،ويوفر لك إمكانية الوصول
إلى البيانات التالية ،باإلضافة إلى اخملططات البيانية التي لم يتم نشرها:
مستخدمو فيسبوك وأعداد السكان في دول العالم العربي – يونيو 2012
* أخذت أعداد السكان في  2012من إدارة اإلحصاء مبنظمة العمل الدولية التابعة لهيئة األمم املتحدة)http://laborsta.ilo.org( ،
عدد
مستخدمي
فيسبوك
()6/26/2012

البلد

عدد السكان*

نسبة انتشار
فيسبوك

مستخدمو
فيسبوك اجلدد
منذ 1/3/2012
(كنسبة من عدد
السكان)

نسبة الزيادة في
عدد مستخدمي
فيسبوك منذ
()1/3/2012

عدد مستخدمي
فيسبوك اجلدد
منذ ()1/3/2012

عدد التغريدات وعدد مستخدمي تويتر في املنطقة العربية في الفصل األول 2012 -
* أخذت أعداد السكان في  2012من إدارة اإلحصاء مبنظمة العمل الدولية التابعة لهيئة األمم املتحدة)http://laborsta.ilo.org( ،
عدد مستخدمي
تويتر املقدر
(املتوسط خالل
يونيو )2012

البلد

انتشار تويتر
(املتوسط خالل
يونيو )2012

عدد السكان*

عدد التغريدات
املقدر (املتوسط
خالل مارس )2012

مستخدمو لينكدإن وأعداد السكان في دول عربية مختارة – يونيو 2012
* أخذت أعداد السكان في  2012من إدارة اإلحصاء مبنظمة العمل الدولية التابعة لهيئة األمم املتحدة)http://laborsta.ilo.org( ،
عدد مستخدمي لينكدإن
()6/26/2012

البلد

نسبة انتشار لينكدإن

عدد السكان*

معدالت االشتراك في اإلعالم االجتماعي واإلنترنت والهاتف اجلوال في املنطقة العربية – يونيو 2012

* أخذت أعداد السكان في  2012من إدارة اإلحصاء مبنظمة العمل الدولية التابعة لهيئة األمم املتحدة،
** إحصاءات االحتاد الدولي لالتصاالت )http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx( 2011

البلد

عدد
مستخدمي
تويتر املقدر
(املتوسط
حتى يونيو
)2012

نسبة
انتشار تويتر

عدد
مستخدمي
فيسبوك
()6/26/2011

نسبة
انتشار
فيسبوك

عدد
مستخدمي
لينكدإن
()6/26/2011

نسبة
انتشار
لينكدإن

عدد
مستخدمي
اإلنترنت
لكل **100

عدد
اشتراكات
الهواتف
اجلوالة
لكل **100

لغة الواجهة املفضلة لدى مستخدمي فيسبوك* (كنسبة مئوية) – مرتبة بالنسبة للغة العربية
نسبة مستخدمي فيسبوك الذين يفضلون واجهة مستخدم باللغة اإلجنليزية
نسبة مستخدمي فيسبوك الذين يفضلون واجهة مستخدم باللغة الفرنسية
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عن املؤلفني
سلسلة تقرير اإلعالم االجتماعي العربي من إعداد برنامج احلوكمة واالبتكار بكلية دبي لإلدارة احلكومية ،ومن تأليف رشا
مرتضى وفادي سالم.

فادي سالم  -مدير برنامج احلوكمة واالبتكار بكلية
دبي لإلدارة احلكومية.

رشا مرتضى  -باحث مشارك في برنامج احلوكمة
واالبتكار بكلية دبي لإلدارة احلكومية

شكر وتقدير

القيمة في إجناز هذا البحث؛
يرغب املؤلفان في التعبير عن تقديرهما الشخصي ملرمي منهاس ودانيا بشير على إسهاماتهما
ّ
ويرغبان في تقدمي الشكر لألشخاص التالية أسماؤهم على اجلهود التي بذلوها ،وعلى ما قدموه من إسهامات ومالحظات
ومساعدة قيمة إلجناز هذا التقرير ومواده ذات الصلة.
هبا شعبان
جينيش إيالت
صاحلة بوقطارة
سحر جواد
دانيل وينترستني
سلمى نقبو
د .لبنى الكازي
أحمد عصمت
سامي املبارك ومينا ناجي من تغريدات
راما شقاقي من بركة فينشرز

www.arabsocialmediareport.com
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برنامج احلوكمة واالبتكار

يسعى برنامج احلوكمة واالبتكار في كلية دبي لإلدارة احلكومية إلى تعزيز قدرات صنّاع السياسات عربيا ً من خالل
توفير الدراسات البحثية العلمية من منظور إقليمي ومحلي ،وذلك لتحقيق أهداف البرنامج األشمل املتمثلة
بدعم جهود صانعي القرار في تنمية األداء واإلصالح احلكومي من خالل تبني احلكومات تقنيات املعلومات لتعزيز
ثقافة االبتكار في اجملتمع ،والسعي نحو منوذج تشاركي في إدارة احلكم يعتمد على الشفافية املعلوماتية وإشراك
اجملتمع في آليات صنع القرار اعتمادا ً على التقنيات احلديثة ،إضافة إلى حتقيق النمو االقتصادي القائم على مجتمع
املعرفة .أصدر البرنامج عددا ً كبيرا ً من املطبوعات ،كما يعقد دوريا ً مؤمترات علمية ومنتديات عاملية حول السياسات
بالتعاون مراكز البحوث املرموقة واملنظمات الدولية املتخصصة .ويعمل البرنامج على ثالثة محاور:
1 .1بحوث السياسات والبحوث األكادميية :تركز البحوث على السياسيات احلكومية والتغيرات اجملتمعية الناجتة عن
االبتكارات التكنولوجية في املنطقة العربية.
2 .2تقدمي املشورات حول السياسات :أحد األهداف الرئيسية للبرنامج هو تقدمي النصح واملشورة لصناع القرار العرب
احلاليني واملستقبليني حول تقييم أثر التغيرات جارية على مجتماعتهم وحكوماتهم ،واملساعدة في تطوير سياسات
مالئمة للبيئة احمللية للمبادرات احلكومية املستقبلية.
3 .3األنشطة التنموية اإلقليمية :يجمع البرنامج شبكة من اخلبراء املمارسني واألكادمييني العاملني في القطاعات
املتعلقة مبجال عمل البرنامج ،وذلك من خالل نشاطات عملية وتعليمية تهدف إلى تشجيع التبادل الفعال للمعرفة
وجسر الهوة بني البحوث والسياسات التطبيقية.

كليه دبي لإلدارة احلكومية
كلية دبي لإلدارة احلكومية هي مؤسسة بحثية وتعليمية تركز على السياسات العامة في الوطن العربي .تأسست
الكلية عام  2005برعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،وتهدف الكلية لتعزيز إمكانيات اإلدارة احلكومية عن طريق زيادة قدرات املنطقة على
اعتماد سياسات عامة فعالة .وفي هذا السياق ،تتعاون الكلية مع كلية كينيدي لإلدارة احلكومية بجامعة هارفارد
ومع مؤسسات إقليمية وعاملية أخرى لتنفيذ برامج البحث والتدريب ،كما تنظم الكلية منتديات ومؤمترات دولية
لتشجيع تبادل األفكار والنقاش حول السياسات العامة في الوطن العربي.
تلتزم الكلية بإنتاج املعرفة ونشر أفضل املمارسات وتدريب صناع السياسات في الوطن العربي .ومن أجل حتقيق
هذه الرسالة ،تكرس الكلية جهودها لدعم برامج البحوث والتعليم مبا فيها:
	•	

البحوث التطبيقية في السياسات العامة واإلدارة العامة

	•	

برنامج املاجستير في السياسات العامة واإلدارة العامة

	•	

برامج تعليم تنفيذي لكبار املسئولني واملديرين

	•	

منتديات للمعرفة للباحثني وصناع السياسات
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