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االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي 
العنف مع إيالء اهتامم خاص بعالج  النوع االجتامعي هي اإلجراءات املتخذة بعد حوادث  االستجابة  للعنف املبني عىل 

الناجيات من  كل  تحصل  أن  ينبغي  الناجيات.  املتمركزة حول  للخدمات  الوصول  وتوفري  قبل مجتمعاتهم  الناجيات من 
العنف  إدارة حاالت  وتشمل  واختياراتهن  احتياجاتهن  املبنية عىل  والخدمات  علىالدعم  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف 

الخاص  الفصل  يشمل  األمنية.  والخدمات  العدل  وتحقيق  النفيس-االجتامعي  الدعم  وتوفري  االجتامعي  النوع  املبني عىل 
املبنية عىل  االستجابة  أنظمة  تعزيز  أجل  املجتمع من  قادة  أفكاًرا إلرشاك  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  باالستجابة 

. الناجيات  املتمركزة حول  والسلوكيات  واملعايري  التوجهات  االستجابة ودعم  املجتمعي  حول خدمات  الوعي  وبناء  املجتمع 

التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي
العمل اإلنساين  النوع االجتامعي يف  املبني عىل  العنف  التدخالت ضد  الوكاالت إلدماج  الدامئة املشرتكة بني  اللجنة  تشري إرشادات 

)مثل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التعرض  االجتامعي مثل«تخفيف خطر  النوع  املبني عىل  العنف  تخفيف خطر  إىل 
اإلنارة ووجود دوريات  الساخنة« من خالل اسرتاتيجيات تخفيف املخاطر وضامن توفر  تقارير »البؤر  الفوري مع  التعامل  ضامن 

النوع االجتامعي يف جعل  القائم عىل  العنف  النازحني وغريها من األمور(  يركّز تخفيف مخاطر  إقامة معسكرات  األمن منذ 
الخاص  الفصل  يشتمل  وقيادته.  العمل  التأثري يف هذا  املجتمع  لقادة  والفتيات وميكن  للنساء  أمانًا  أكرث  والخدمات  املجتمعات 

أفكار حول إرشاك قادة املجتمع لتحديد هذه املخاطر ومعالجتها. النوع االجتامعي عىل  املبني عىل  العنف  بالتخفيف من مخاطر 

التغيري املحفز للتحول
تشمل برامج التغيري املحفز للتحول معالجة األسباب الجذرية للعنف املبني عىل التنوع االجتامعي للحيلولة دون وقوعه. تتطلب الوقاية 
من العنف املبني عىل النوع االجتامعي تغيري عالقات القوة غري املتوازنة بني الرجل واملرأة والتي تتزايد يف مختلف طبقات املجتمع من 

التوقعات والتوجهات الفردية إىل العادات االجتامعية والسياسات واألطر القانونية واألنظمة . وبإمكان قادة املجتمع التأثري يف التغيريات عىل 
مختلف املستويات يف مجتمعاتهم. يتضمن الفصل الخاص بالتغيري املحفز للتحول معلومات بشأن اختيار برامج الوقاية من العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي  وتصميمها باإلضافة إىل أفكار عن إرشاك قادة املجتمع لبناء الوعي املجتمعي  واملعرفة واملهارات ودعم املساواة يف 

النوع االجتامعي وتحقيق العادات االجتامعية والتوجهات والسلوكيات املبنية عىل االحرتام والسلم باإلضافة إىل تعزيز متكني النساء والفتيات. 

دعم القيادات النسائية
نادًرا  النسائية  القيادات  النسائيةتستطيع أن متثل وتعزز صوت املرأة واحتياجاتها ومنظورها يف مجتمعها إال أن  القيادات 

ما تحصل عىل التمثيل والنفوذ الكايف يف صناعة القرار املجتمعي و اإلنساين. تتضمن الفصول األخرى الرتكيز عىل كيفية 
التغيري املحفز  النوع االجتامعي والتخفيف من مخاطره وإحداث  املبني عىل  للعنف  النسائية يف االستجابة  القيادات  مساهمة 

للتحول. ويكرس الفصل الخاص بدعم القيادات النسائية املزيد من االهتامم إلرشاك القيادات النسائية وإدراج أفكار لربامج 
العنف املبني عىل النوع االجتامعي لدعم دور املرأة يف املناصب القيادية وتوفري البيئة املساعدة الضطالع املرأة بالقيادة.


