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خطوات وضع الرسائل الرئيسية

ابحث يف 1.  املستخدمة يف سياقك وفعاليتها، وكذلك  الصلة  املبنية ذات  املواد  استعرض محتوى  األساسية.  املعلومات  جمع 
أو  اتصل مبنظامت  العامل.  املستخدمة يف أجزاء أخرى من  الفعالة  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املتعلق  الرسائل 

التي صدرت مؤخراً.  املعلومات  النوع االجتامعي ملعرفة  املبني عىل  العنف  الوقاية من  مجموعات أخرى، مثل شبكة 

املصلحة 2.  االجتامعي، وأصحاب  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  أعضاء  الرسائل. حدد  لتصميم  فريق  إنشاء 
للمساعدة يف  املناسبني  إلخ( وغريهم من األشخاص  النساء والفتيات،  املجتمع، وممثالت عن  الرئيسيني مبا يف ذلك قادة 

املعنيني  للمهنيني  يتسنى  للتصميم حتى  عمل  حلقة  الستضافة  وقتاً  االتصال. خصص  ومواد  الحوار  ونقاط  الرسائل  تصميم 
ادُع  الرسائل وتصميمها.  واملشاركة يف عملية وضع  االجتامع  املصلحة  االجتامعي وأصحاب  النوع  املبني عىل  بالعنف 

بأفكار  املساهمة  بالتصميم ممن ميكنهم  الخاصة  العمل  أو كليهام إىل ورشة  أو خرباء يف مجال اإلعالم،  مصممي غرافيك، 
الجمهور. إىل  بالوصول  تتعلق  نظر  ووجهات 

باستخدام 3.  الرئيسية  والتثقيف واالتصال  اإلعالم  إدراجه يف مواد  ينبغي  الذي  املحتوى  األسايس. تحديد  املحتوى  تحديد 
املحددة. املرجوة  والنتائج  تم جمعها  التي  املعلومات 

األسايس: املحتوى  للمساعدة يف تحديد  اآلتية  األسئلة  اطرح 

النوع   	 املبني عىل  العنف  بالوقاية من  يتعلق  إليها فيام  التي نسعى  أو اإلجراءات  التغيريات  ما هي 
؟  االجتامعي 

ملَ يجب عىل املجتمع املحيل اتخاذ هذا اإلجراء ؟  	

التي ينبغي جعلها أولوية ؟   	 أو  ما هو املحتوى األسايس واإلجراءات األساسية األكرث إلحاحاً 

للقادة إليصالها ؟   	 الرسائل األكرث مالمئة  ما هي 

ما الذي يجب تجنبه أو التصدي له يف تاريخ الحق ؟   	

وينبغي 4.  أكرث.  أو  نقطتني  رسالة  وتتضمن كل  واضحة ودقيقة وجذابة.  الفعالة  الرسائل  تكون  الرئيسية.  الرسائل  صياغة 
الرسائل6 الرسائل ملساعدتك يف توجيه وضع  لتصميم  التالية  املرجعية  القامئة  إىل  ارجع  الفائدة.   الرسائل من حيث  صياغة 

بسيطة: الرسائل  اجعل 

الفهم.   	 سهلة  الرسائل  اجعل 

اجعلها قصرية )بسيطة ومبارشة - خري الكالم ما قل ودل(.  	

معروفة(  	 ومصطلحات  كلامت  )استخدم  اصطالحية  لغة  استخدام  تجنب 

تركز عىل مشكلة محددة.  	 الرسائل  اجعل 

الحلول.   	 عىل  ومرتكزة  املنحى  عملية  اجعلها 

الحوار جذابة ومثرية لالهتامم.  	 أو نقاط  الرسائل  اجعل 
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الجمهور: معرفة 

ومعتقداتهم.  	 وأعرافهم  الجمهور  قيم  خاطب 

االجتامعي.  	 النوع  املبني عىل  بالعنف  وأولوياتهم من حيث صلتها  الجمهور  احتياجات  خاطب 

للجمهور.  	 األكرث جاذبية  األسلوب  اعتبارك  ضع يف 
استنتاجاتهم: إىل  التوصل  إىل  الجمهور  دعوة 

التفاصيل.  	 تقدم جميع  ال 

بهم.  	 الخاصة  التفكري  عمليات  باستخدام  للجمهور  اسمح 
إيجابية: أو حلول  بدائل  تقديم 

العنف   	 أو  التخويف  أساليب  استخدام  عن  اإليجابية عوضاً  السلوكيات  أو  الفوائد  الرسائل عىل  تركيز  ابِق 
التأثري. املزيد من  الدرامي إلحداث 

بديلة.  	 إيجابية  وقيم  ومواقف  سلوكيات  قدم 

الرسائل »عاطفية« هو حث الجمهور عىل االهتامم – فعندئذ عىل األرجح  . الهدف من جعل  الناس  أخرياً، خاطبعواطف 
أو تحفزهم حقاً.7  التي تهمهم  األشياء  لفعل ذلك هي مخاطبة  الالزمة. وأفضل طريقة  اإلجراءات  سيتخذون 

وآرائهم. جهز 5.  أفعالهم  األشخاص ملعرفة ردود  الرئيسية مع مجموعة صغرية من  الرسائل  تبادل  للرسائل.  املسبق  االختبار 
لالتصال( املسبق  االختبار  اإلرشادية:  النرشة  )انظر  الرسائل.  االختبار من  نَُسخ 

للرسائل.  	 املسبق   االختبار 
التالية: األسئلة  اإلجابة عن  املسبق هو  االختبار  الهدف من 

؟ 	 وبصورة صحيحة  بسهولة  مفهومة  املادة/الرسالة  هل 

؟ 	 واجتامعياً  ثقافياً  واللغة مالمئة  الصور  هل 

؟ 	 املستهدف  بالجمهور  الرسالة ذات صلة  هل 

؟ 	 املعلومات  القليل من  أم  املعلومات  الكثري من  هل تتضمن 

هل املصدر مناسب وموثوق ؟ 	

؟ 	 املستهدف  الجمهور  املواد تعجب  هل 

املواد ؟ 	 بناًء عىل  الجمهور املستخدم إجراءات  هل سيتخذ 

؟ 	 أصدقائهم  عنها مع  هل سيتحدثون 

هل هناك أي يشء ميكن أن يغضب الجمهور أو شخص يف مجتمعهم املحيل ؟ 	

الِفرق.  	 نتائج االختبار املسبق وآراء  بناًء عىل  الرسائل  نقح 

املواد.  	 لوضع  استعداداً  للرسائل  النهائية  الصيغة  ضع 

تستهدف مجموعة من  متعددة  بأنشطة  وتشبعهم  املختلطة  الرسائل  بسبب  باالرتباك برسعة  الناس  يصاب  أن  ميكن 
أفضل من  بقبول  قد تحظى  األخرى وضع خطة متامسكة وشاملة  القطاعات  التنسيق مع  املختلفة.  وسيتيح  القضايا 

املحيل.  املجتمع  قادة 
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