توصيات قمة صوت مصر

تهدف قمة صوت مصر الى تسليط الضوء على الصورة االيجابية للدولة المصرية من خالل ابراز القيادات فى
المجاالت المختلفة و تحفيزهم الى عرض توصيات كيفية تخطى العقبات و التحديات فى القطاعات المختلفة و بناء
هوية الدولة Nation Brandو بالتالى قمنا باختيار ملخص الهم  01توصيات لقمة صوت مصر فى دورتها الثالثة على ان
تتحول لخطة عمل:

-

قمة صوت مصر يجب ان تستمر كعمل مجتمعى برعاية الحكومة المصرية و بمشاركتها فقط و ان يستمر
العمل على النهوض بالمجتمع من خالل التواصل مع قياداته الفعالةو التى لديها باع من الخبرة قادر على
المساهمة فى بناء الهوية الوطنية

-

و بالتالى يجب ان تتحول القمة من فعالية سنوية الى مبادرة مجتمعية لها خطة سنوية و شراكات دولية
و قاعدة بيانات للشخصيات الدولية المؤثرة.

-

البدء فورا فى عقد شراكات مع مؤسسات دولية تشمل البنك الدولى و صناديق االمم المتحدة و شركات
العالقات العامة الدولية و حثهم على مساعدة القيادات المصرية فى رسم الصورة االيجابية للدولة – على
ان يشمل عملهم افكار و مشاركة حقيقية من خالل مقاالت و استخدام منصات السوشيال ميديا الخاصة بهم
فى التعبير عن الرأى .مع استخدام هاشتاج  Narrativeاو صوت مصر

-

التواصل مع الشخصيات المؤثرة عالميا من خالل السفارات االميريكية و االنجليزية و الروسية و غيرهم
على ان يكونوا سفراء لحملة بناء الهوية المصرية Changing Egypt’s Narrative
و دعوتهم للحضور و رؤية مصر بشكل مختلف ووضع اجندة للزيارة بحيث تكون لها تاثير ايجابى

-

التواصل مع شخصيات بعينها قادرة على التأثير و لديها منصات مهمة مثل اليزابيث ليندور المسئولة عن منصة
 Beautiful Destinationsو التى جاءت الى مصر خصيصا لحضور القمة و قمنا بتقديمها لوزيرة السياحة و من
المنتظر ان يكون لديها دور فى الفترة القادمة و ايضا جوردون تريدجولد المتحدث العالمى و الذى ابدى
استعدادا للمساهمة فى بناء الهوية الوطنية لمصر.

-

تشمل الخطة السنوية لمبادرة صوت مصر عقد  3منتديات فى قطاعات هامة و مؤثرة مثل
التكنولوجيا و الطاقة و الشمول المالى و هى قطاعات ايجيابية و تحفز من الصورة االيجابية للدولة

-

عقد شراكات سنوية مع كيانات اعالمية الستخدام منصاتها للترويج لصوت مصر – و تسليط الضوء على
المحتوى الهام-مثل القيادات المصرية و الدولية و االفكار الخاصة بهم و تشمل تلك الكيانات قنوات التيليفزيون
و الراديو و االعالم المطبوع و ان تتحول "صوت مصر" الى فقرات فى اكثر من منصة اعالمية هدفها عرض قصص
النجاح و التحديات و العقبات التى تواجه مصر

-

ان يتم عقد اجتماع فورا مع وزارة التعليم و رؤية كيفية ان تكون هوية مصر جزء مهم من مناهج االطفال
فى المدارس من خالل القصص و االناشيد  ..على ان يتم مراجعة المحتوى بحيث يكون جاذب لالطفال و مفيد
لهم على ان يحتوى المنهج على الفن و االدب و الموسيقى و السينما.

-

ان يتم التواصل مع الجهات االنتاجية المصرية و مشاركتهم فى بناء الهوية الوطنية بحيث تصبح جزء من
سياناريوهات االعمال الدرامية و الفنية بشكل هام

-

رعاية  Narrativeالهم  01احداث سنوية فى مصر و تسليط الضوء عليها دوليا من خالل
الشراكات المختلفة – على ان تتضمن استثمار -بنوك -فن -مجتمع مدنى و بالتالى يشمل جدول
االعمال اكثر من فعالية هامة

