التوصيات الصادرة عن القمة الدولية لمعالقات العامة  Narrative PR Summitالتي
عقدت بالقاهرة في  82سبتمبر 8102

ونظمتها شركة  CC Plusلإلستشارات اإلعالمية
.1

ضرورة وجود خطة استراتيجية متكاممة لتفعيل دور العالقات العامة واإلعالم فى مصر يصمميا المتخصصون
ووضع كافة التصورات والخطط لعرضيا عمى الجيات المعنية لتفعيميا لمعمل عمى ترسيخ دور العالقات العامة فى

مصر ،وأن تمعب العالقات العامة الدور فيما بين المؤسسات والرأي العام ،لتكون بمثابة جسر وثيق بينيما.
.2

ضرورة اال ىتمام باألبحاث والدراسات واإلحصائيات التى تدعم النيوض وتطوير قطاع العالقات العامة الذى بات
مؤث اًر فى المجتمعات .وذلك من خالل تحسين الصورة الذىنية لكافة األطراف ،والتأكيد عمى الدور االستراتيجي

لمعالقات العامة من خالل الخطط والمشروعات واإلدارات الرئيسية.
.3

يجب أن يصبح بناء الصورة الذىنية اإليجابية لمدولة جزءاً من السياسة االقتصادية لمحكومة ،ومن أجل البدء في

.4

ضرورة وجود خطط وسياسات واضحة ومحددة سمفاً لمتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي ،واالىتمام بتوجيات

بناء الصورة الذىنية اإليجابية لمدولة نحتاج إلى التعريف بثقافة التميز وأخالقيات العمل والتركيز عمييا.

رواد مواقع التواصل االجتماعي ،ورصد كل ما يدور داخل المجتمعات االفتراضية ،والتعامل معيا بشكل عممي

مدروس ،والعمل عمى تنمية قدرات األشخاص المميمة والمؤثرة العاممة في ىذا القطاع ،ويجب تقديم خطة من قبل
القادة في ىذه الصناعة ،وتنفيذىا عمى المستوى الوطني عبر المؤسسات الحكومية بالمغتين العربية واالنجميزية..

واالىتمام بدور وسائل التواصل االجتماعي وما تمعبو من تأثير واضح لدى فئات المجتمع المختمفة ..فيي أحد
األدوات المستخدمة والمؤثرة في مجال العالقات العامة بمصر ،وال يجب إغفاليا في الفترات القادمة.
.5

ضرورة اال ستعانة بالخبرات والكوادر المصرية الناجحة في ىذا المجال ،والتي يمكنيا التعبير عن الدولة بشكل جيد
ومميز سواء بالداخل أو الخارج ،لخمق فرص استثمار جيدة ،مع وجود محتوى ىادف نستطيع أن نروج لو بشكل

إيجابي ،وعمى كافة األطراف أن تتكاتف لمنيوض بتمك المنظومة.

.6

وضع آلية لمتواصل فيما بين المسئول والموظف ،داخل الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعمل عمى

التكامل بين المدير والموظف لترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد ،وادارك أن وسائل التواصل االجتماعي،
أصبحت لدييا القدرة عمى التواصل الرسمي وغير الرسمي ،فيما بين الموظف والمدير وأصبحت وسيمة قوية.
.7

وجود فرع دولى لمعالقات العامة فى مصر ويتضمن ىذا الفرع أعضاء من جميع وكاالت العالقات العامة
والمتحدثين الرسميين من كل الشركات الرئيسية وممثمي القطاعات الخاصة والعامة والحكومية ،وسوف يكون ىذا

الفرع بمثابة جية مستقمة تمثل مصر في المنابر الدولية.
.8

تأسيس أكاديمية لتدريب القطاع العام تتألف من أعضاء من المدربين المؤىمين ،ويجب دعم المبادرة وتعزيزىا من

.9

تحديد آليات لمتعامل مع األزمات والمخاطر ،وضرورة تحديد فرص الفشل واألسباب التي قد تؤدي إلى حدوث

قبل الشركات الرائدة في القطاع الخاص حيث تمعب دور الممول.

المشكمة ،أوتكرارىا لضرورة وضع خطة لتوقع المشكمة والتنبؤ بيا ومنع حدوثيا ..وأن تكون ىناك خطتين إحداىا
لحالة النجاح والثانية لحالة الفشل ،وامتالك دليل إدارة األزمة يحتوي عمى حمول جميع األزمات المحتممة.

 .11تحتاج الحكومة لتحديد فريق صغير مؤىل لمتعامل مع األزمات ويجب أن تقوم بتعيين منسق واحد يمكنو االتصال
مع األعضاء وقيادة عممية تحميل المشكمة وتحميل حساسية السوق والحمول ،فضالً عن االتصاالت والرسائل .ىذا

الفريق يجب أن يكون مدرباً تدريباً جيداً من قبل خبراء متخصصين في إدارة األزمات .كما يحتاج ىذا الفريق لتقييم
المخاطر المحتممة الجارية بشكل دوري من خالل تقنيات تقييم المخاطر المعروفة وتكون جاىزة مع خطط الطوارئ
والبدائل في حالة حدوث خطر .والمينيين في القطاع الخاص في إدارة األزمات مستعدون تماماً لتقديم المساعدة

والتدريب لموظفي الحكومة إذا طمب منيم ذلك.

 .11يجب عمى القائمين عمى إدارة األزمات أن يكونوا عمى مستوى عال من القدرة عمى إدارة المخاطر ،وينبغي أن يكونوا
مؤىمين بالتقنيات الالزمة لتحديد وتقييم وفيم واالستجابة بسرعة لألزمات الخطيرة من لحظة حدوثيا حتى يتم حميا.
 .11عمى القطاع الخاص أن يكون عمى أتم االستعداد لمعمل مع برنامج التنمية المجتمعية الحكومية ،لتمكنيا من تنسيق
الجيود بين الجيات ،والتي يمكن أن تساعد في تحقيق جدول أعمال التنمية المجتمعية.

 .13ضرورة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتعمق بالمسئولية المجتمعية ،لقدرة منظمات
المجتمع المدني عمى تحديد األماكن والقطاعات األكثر احتياجا ،وتوفير قاعدة بيانات لمشركات الممولة.
 .14التعميم جزء ال يتج أز من بناء الصورة الذىنية اإليجابية لمدولة ،يجب أن تتم زيادة مصادر تمويل الجامعات
الحكومية ،حتى تتمكن من منافسة الجامعات العالمية ،وتصبح مؤسسات بحثية بدالً من كونيا مفرخة لمدرجات

العممية.

 .11تشك يل لجنة من قسم إدارة األعمال بالجامعة األمريكية وعدد من الجامعات المصرية والمختصين لوضع مقترحات

لمناىج التعميم االبتدائى واإلعدادي ،وتنقيح المناىج واشراك المتخصصين الذين يمكنيم القيام بإعداد خريجين أفضل

لسوق العمل ،والتركيز عمى أىمية األبحاث واالستثمار فى التكنولوجيا.

