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جامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة  للمرأة

 تطلقا خطة العمل التنفيذية  حول 

»املرأة واألمن والسالم  يف املنطقة العربية«

األمم املتحدة - نيويورك

اطلقــت جامعــة الــدول العربيــة - إدارة املــرأة واألرسة والطفولــة خطــة العمــل التنفيذيــة حــول 

»املــرأة واألمــن والســام« بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، بتاريــخ 12 أكتوبر/ترشيــن األول 

ــتوى  ــع املس ــدويل رفي ــر ال ــال املؤمت ــش أع ــى هام ــورك ع ــدة بنيوي ــم املتح ــر األم ــك يف مق 2015، وذل

ــذي  ــاً«، وال ــد 15 عام ــام بع ــن والس ــرأة واألم ــي بامل ــن 1325 املعن ــس األم ــرار مجل ــذ ق ــة تنفي »ملراجع

ــن األول2015. ــر/ ترشي ــن 12-16 أكتوب ــرة م ــم املتحــدة خــال الف ــه األم تنظم

ويــأيت الهــدف مــن خطــة العمــل اإلقليميــة التــي تــم اعتادهــا مــن قبــل مجلــس جامعــة الــدول 

العربيــة عــى املســتوى الــوزاري يف دورتــه الـــ)144( يف شــهر ســبتمرب/ أيلــول 2015، لتوفــر الحاية للنســاء 

ــّزز  ــة تُع ــان بيئ ــاب، لض ــال واإلره ــر االحت ــن مخاط ــأى ع ــلحة، ويف من ــات املس ــاء النزاع ــات أثن والفتي

حقوقهــم ومشــاركتهم الكاملــة يف بنــاء الســام ودعــم االســتقرار خاصــة يف ضــوء املســتجدات التــي طــرأت 

عــى أوضــاع النســاء يف املنطقــة العربيــة.
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ندوة دولية حول »املرأة واالمن والسالم يف املنطقة العربية«

عىل هامش أعامل املؤمتر الدويل رفيع املستوى »ملراجعة تنفيذ قرار مجلس األمن 1325 

املعني باملرأة واألمن والسالم بعد 15 عاماً«

ــرأة  ــول »امل ــة ح ــدوة دولي ــة ن ــرأة واألرسة والطفول ــة - إدارة امل ــدول العربي ــة ال ــت جامع نظم

واالمــن والســام يف املنطقــة العربيــة« بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، بتاريــخ 12 أكتوبــر/

ــورك.  ــك يف مقــر األمــم املتحــدة بنيوي ــن األول 2015، وذل ترشي

ناقشــت النــدوة بالبحــث والدراســة قضايــا املــرأة ذات الصلــة باألمــن والســام، وســبل معالجــة 
التحديــات التــي تواجــه النســاء والفتيــات يف ظــل املتغــرات التــي متــر بهــا املنطقــة العربيــة مــن نزاعــات، 
واحتــال، وإرهــاب، واآلثــار الســلبية للحــروب وانعكاســاتها االجتاعيــة والنفســية والصحيــة عــى وضــع 
ــاء النزاعــات املســلحة، ودور القوانــن  النســاء والفتيــات، وتطرقــت النــدوة إىل حقــوق املــرأة خاصــة أثن
والترشيعــات عــى املســتوى الوطنــي لتعزيــز حايــة النســاء والفتيــات يف أوقــات اللجــوء والنــزوح أثنــاء 

النــزاع املســلح. 

ــة األمــن العــام  ــة حــول »املــرأة واألمــن والســام« وكيل شــارك يف إطــاق خطــة العمــل التنفيذي
لألمــم املتحــدة واملديــر التنفيــذي لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة فوموزيــا مامبــو نغــوكا، ورئيــس مكتــب 
جامــــعة الـــــدول العربيــــة يف نيويـــــورك واملديــر التنفيــذي لهيئــــة االمــم املتحـــــدة للــدول العربيــة 
الســفر أحمــد فتــح اللــه، ومديــرة ادارة املــرأة واألســــرة والطفولــــة بالجامعــة العربيــة الســفرة إينــاس 
ــد  ــة محم ــدول العربي ــي لل ــب اإلقليم ــرأة املكت ــدة للم ــم املتح ــة األم ــي لهيئ ــر اإلقليم ــكاوي، واملدي م
النــارصي، وأمــن عــام اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــئوون املــرأة ســلمى النمــس، وخبــرة األمــم املتحــدة 
املــرأة واألمــن والســام ومؤسســة ورئيســة منظمــة صــوت املــرأة الليبيــة واملدافعــة الليبيــة عــن حقــوق 
ــا املــرأة يف املنطقــة العربيــة، وعــدداً  املــرأة آالء املرابــط، وبحضــور ممثلــن عــن اآلليــات املعنيــة بقضاي
مــن املنظــات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة بشــؤون املــرأة ومبســالة املــرأة واالمــن والســام عــى املســتوين 

اإلقليمــي والــدويل.
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تعاين عـــــدة دول عربيـــــــة من الرصاعات املســلحة 
وتزايــد التطــرف واإلرهــاب. ويف هــذا الســياق، تشــهد 
املنطقـــــة العربيــة أحــد أســوأ أشكــــال العنــف 
ــي  ــوع االجتاع ــى الن ــم ع ــف القائ ــي، والعن الجن
أثنــاء فــرات النــزاع، مــن االختطــاف واالســرقاق 
الدولــة  تنظيــم  جانــب  مــن  للفتيــات  الجنــي 
كنتيجــة  والقــري  املبكــر  الــزواج  إىل  اإلســامية، 

ــرصاع. ــق ال ــن مناط ــزوح م للن

 فهنــاك أكــر مــن 4 مايــن الجــئ مــن ســوريا 
ــا  ــم، م ــف منه ــو النص ــاء نح ــل النس ــا، متث وحده
ــاً  ــد اقتصادي ــر والتهدي ــة للخط ــر عرض ــن أك يجعله
ــات  ــد الرصاع ــث تزي ــاً بســبب الحــرب حي واجتاعي
مــن حــدة تأثــر عــدم املســاواة بــن الجنســن، كــا 
تلحــق الــرر بالحقــوق االقتصاديــة للمــرأة، وتعــرض 
الصحــة االنجابيــة والرعايــة الصحيــة للنســاء للتهديــد 

ــم.  ــن يف التعلي ــن فرصه ــل م وتقل

وعــى الرغــم مــن ذلــك، تغيــب النســاء عــن طــاوالت 
وإعــادة  الســــام  بنــاء  أوقــات  يف  املفاوضـــــات 
اإلعــار، مــا يزيــد مــن عــدم املســاواة بــن الجنســن 
ــرة  ــي الف ــرصاع أيضــاً. فف ــد ال ــا بع ــات م يف مجتمع
ــت النســاء نســبة 9%  ــن عامــي 1992 و2011 مثل ب

ــاويض الســام يف العــامل. فقــط مــن مف

تدعــو خطــة العمــل التنفيذيــة إىل مشــاركة فاعلــة 
ــرار  ــع الق ــة مســتويات صن ــات يف كاف للنســاء والفتي
اثنــاء النزاعــات وتعزيــز دورهــا وضــان مســاهمتها 
ــام  ــاء الس ــزاع وبن ــض الن ــة إىل ف ــود الرامي يف الجه

ــية:  ــداف الرئيس ــدي لإلرهاب.األه والتص

والفتيــات  للنســاء  الفعالــة  املشــاركة  دعــم   •
ودورهــن القيــادي عــى جميــع األصعــدة يف مراكــز 
صنــع القــرار لبنــاء وحفــظ الســام وحــل النزاعــات 

والتصــدي لإلرهــاب.

ضــان الوقايــة من النزاعات وجميــــــــع أشــــكال   •
العنــف ضــد النســاء يف أوقــات الســلم، والنزاعــات، 
ــر  ــل مخاط ــن، ويف ظ ــدام األم ــزاع، وانع ــد الن وبع

االرهــاب.

الحايــة مــن النزاعــات وكافــة أشــكال العنــف ضد   •
ــرات  ــات وف ــات الســلم والنزاع النســاء يف كل أوق

مــا بعــد النزاعــات.

حصــول النســاء والفتيــات يف املنطقــة العربيــة   •
عــى احتياجاتهــن مــن اإلغاثــة واالنعــاش وخاصــة 
املجموعــات األكــر عرضــة للعنــف، كــا أنــه قــد 
تــم تعزيــز قــدرات أعــوان اإلغاثــة والتعــايف خــال 
ــددة  ــات ومناطــق امله ــد النزاع ــا بع ــات وم النزاع

ــاب. باإلره
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ويهــدف قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 لتغيــر النظــرة الســائدة عــن النســاء باعتبارهــن ضحايــا فقــط يف أوقــات 

الرصاع.

»تعتــرب النســاء عوامــل فاعلــة يف التغيــر املجتمعــي 

ــات  ــن كمدافع ــا يعمل ــام عندم ــتدامة الس ــان اس ولض

عــن الســام، وقامئــات بالوســاطة، ومفاوضــات، وقائــدات 

سياســيات.« الســيدة/ فومزيــا مامبو-نغــوكا.

“ الرصاعــات التــي شــهدتها تونــس عــى ســبيل املثــال، كان ميكــن أن تــؤدي بالبــاد إىل حــرب أهليــة”، كــا رصح 

الســفر أحمــد فتــح اللــه، املراقــب الدائــم للجامعــة العربيــة باألمــم املتحــدة، إال أن الجهــود الهائلــة التــي قامــت 

بهــا اللجنــة الرباعيــة للحــوار الوطنــي ســاهمت يف دفــع البــاد باتجــاه الحــوار بــداَل مــن العنــف، وقــد ٌمنحــت 

اللجنــة الرباعيــة جائــزة نوبــل للســام تقديــرًا لهــذه الجهــود.

وتشــدد خطــة العمــل العربيــة عــى رضورة منــع العنــف بجميــع أشــكاله، مبــا يف ذلــك العنــف الجنــي، والعنــف 

ــاء فــرات الــرصاع، كــا توفــر الخطــة املــوارد واألحــكام للضغــط مــن أجــل  القائــم عــى النــوع االجتاعــي أثن

مشــاركة املــرأة يف بنــاء الســام والوســاطة الدبلوماســية عــى جميــع مســتويات عمليــة صنــع القــرار.

»تتمثّــل أهميــة الذكــرى ال 15 إلصــدار هــذا القــرار 
املعنــي باملــرأة واألمــن والســام يف كونهــا تــأيت يف خضــّم 
مرحلــة مــن التحــّوالت الكبــرة شــهدها وال يزال يشــهدها 
الوطــن العــريب، تعرّضــت خالهــا املــرأة إىل العديــد مــن 
ــا  ــي ســبق وأن حققته االنتهــاكات هــددت املكاســب الت
املــرأة يف املنطقــة العربيــة يف أوقــات ســابقة«  و»لعبــت 
اللجنــة الرباعيــة يف تونــس  دوًرا رئيســيًا يف تشــكيل 
مســار الحــوار والســام، وقــد ضمــت هــذه اللجنــة 

ــه.  ــح الل ــرأة«  الســفر/ أحمــد فت ام
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واالســتثار  الجــاد  العمــل  يف  نســتمر  فإننــا  »ولهــذا 

جميــع  عــي  للمــرأة  السياســية  املشــاركة  لتعزيــز 

املســتويات. ولهــذا فــان خطــة العمــل االقليميــة الخاصــة 

باملــرأة واالمــن والســام قامــت بتخصيــص املــوارد الازمــة 

للدفــع لألمــام مبشــاركة املــرأة يف صنــع الســام والوســاطة 

والدبلوماســية عــي جميــع مســتويات صنــع القــرار« 

ــكاوي. ــاس م ــيدة/ إين الس

ــات  ــر النزاع ــة تأث ــتحقة نتيج ــن املس ــد حقوقه ــط أح ــت فق ــام، ليس ــة الس ــة صناع ــاء يف عملي ــاركة النس فمش

عــى حياتهــن بشــكل يختلــف وتزيــد حدتــه يف بعــض األحيــان عــن الرجــال، بــل إنهــا متثــل تعزيــزًا لفــرص حــل 

ــة الســام. ــا الســتدامة عملي النزاعــات وضانً

ورصحــت الســيدة ســلمى النمــس، ســيادة أمــن عــام اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة، أن جهــود املســاواة 

والتنميــة بشــكل عــام تواجــه صعوبــات شــديدة كنتيجــة لعــدم االســتقرار يف أوقــات النــزاع والحــرب.

»هنــاك حاجــة ماســة لعمليــة شــاملة لبنــاء الســام، 

ــاحات  ــق مس ــات وتخل ــول االختاف ــمح بقب ــة تس عملي

للنســاء والفتيــات« الســيد/ محمــد النــارصي. 
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» أن األردن تعتــرب خطتهــا للعمــل يف هــذا الشــأن كأولوية 

وأن هــذه الخطــة تأخــذ بعــن االعتبــار القضايــا الناشــئة 

كالاجئــن والتطــرف وطــرق تفعيــل دور املــرأة يف عمليــة 

بنــاء الســام« الســيدة/ ســلمى النمــس

ومتثــل خطــة عمــل جامعــة الــدول العربيــة إلتزامــاً وتعهــداً مــن جانــب الــدول األعضــاء بالجامعــة للعمــل مــن 

أجــل تفعيــل دور املــرأة يف بنــاء الســام. ولكــن الخطــة مــا هــي إال الخطــوة األوىل نحــو صياغــة سياســة عمــل 

فعالــة.

ــدول  ــي لل ــب اإلقليم ــرأة - املكت ــم املتحــدة للم ــة األم ــع هيئ ــة م ــة بالرشاك ــرأة واألرسة والطفول ــزم إدارة امل تعت

العربيــة وكافــة الــرشكاء تنظيــم أول إجتــاع للجنــة طــوارئ املــرأة وتهــدف إىل حايــة النســاء والفتيــات خاصــة 

يف ظــل النزاعــات املســلحة، وكذلــك مناهضــة كل أشــكال العنــف خــال النزاعــات. إضافــة إىل العمــل عــى تقديــم 

ــة  ــم املتحــدة ذات العاق ــع منظــات األم ــاون م ــة بالتع ــدول العربي ــة ال ــدول األعضــاء بجامع ــي لل ــم الفن الدع

واملجتمــع املــدين عــن كيفيــة تطويــر خطــط أعــال وطنيــة

ــاج إىل متابعــة مــن خــال العمــل  »هــذه السياســة تحت

آالء  الدكتــورة  ترصيــح  بحســب  واملــوارد«  والتنفيــذ 

املرابــط  »السياســات وحدهــا ال تكفــي«. 
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جامعة الدول العربية تعزز العمل املجتمعي يف مجال وقف العنف ضد املرأة

ــز ضــد  ــف والتميي ــة أشــكال العن ــة القضــاء عــى كاف ــة بأهمي ــدول العربي ــة ال ــاً مــن جامعــ وإميان
املــرأة، قطعــت جامعــة الــدول العربيــة خطــوات هامــة نحــو تنويــع أســاليب مواجهــة العنــف ضــد 
املــرأة، مــا بــن إعــداد اســراتيجيات إقليميــة وتعزيــز العمــل املجتمعــي يف مجــال وقــف العنــف ضــد 
املــرأة، التزامــاً منهــا بالقــرارات الدوليــة ذات الصلــة، وعــى رأســها قــرار مجلــس األمــن 1325 )2000(. 

إعتامد اسرتاتيجية إقليمية وخطة عمل تنفيذية حول حامية املرأة العربية واألمن والسالم
كــا اعتمــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــى املســتوى الــوزاري يف دورتــه األخــرة، املنعقــدة يف 
شــهر ســبتمرب/ أيلــول 2015، اســراتيجية إقليميــة وخطــة عمــل تنفيذيــة حــول حايــة املــرأة العربيــة 
واألمــن والســام، حيــث تعــد خطــوة أساســية عــى طريــق رفــع وعــي املســؤولن واألطــراف الفاعلــة 
ــد االلتزامــات باملــرأة  ــذ، وتجدي ــا موضــع التنفي ــة، ووضعه ــة واإلقليمي ــة بالقــرارات الدولي ذات الصل

واألمــن والســام، وتحديــد ســبل معالجــة التحديــات واملســتجدات. 
كــا تــم إطــاق خطــة العمــل التنفيذيــة حــول حايــة املــرأة العربيــة واألمــن والســام، خــال أعــال 
ــم  ــة األم ــة، وهيئ ــة العام ــة باألمان ــرأة واألرسة والطفول ــركت إدارة امل ــذي اش ــوازي، ال ــاط امل النش
املتحــدة للمــرأة يف تنظيمــه عــى هامــش هــذا النقــاش املفتــوح، وذلــك يــــــوم أمــــس؛ أي االثنــن 12 
أكتوبــر/ ترشيــن األول. كــا تــم خــال هــذا النشــاط تنــاول كيفيــة رفــع الوعــي بقضايــا املــرأة ذات 
ــات يف  ــار الحــروب والنزاعــات املســلحة عــى النســاء والفتي ــف بآث ــة باألمــن والســلم، والتعري الصل
املنطقــة العربيــة، ومــا قــد ينتــج عنــه مــن هجــرة ونــزوح، وآليــات تفعيــل تبــادل الخــربات والنــاذج 
الناجحــة عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي. ويف هــذا الســياق، تعتــزم جامعــة الــدول العربيــة عقــد 
ــات املســلحة عــى  ــاء النزاع ــة النســاء أثن ــداد خطــط عمــل لحاي ــة إع ــر إقليمــي حــول كيفي مؤمت
ــذ خطــة  ــادم، كخطــوة أوىل يف ســبيل تنفي ــاين الق ــون الث ــر/ كان ــي خــال شــهر يناي املســتوى الوطن

العمــل التنفيذيــة حــول حايــة املــرأة العربيــة.

كلمة السفر أحمد فتح الله- أمام جلسة 

مجلس األمن حول »املرأة واألمن والسام«

نيويورك 13 أكتوبر/ ترشين األول 2015
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League of Arab States and UNWOMEN 

Launch WPS Regional Action Plan

“Wom en, Peace, and Security in the Arab Ragion”

UN Secretariat Building -New York

The League of Arab States’ Department of Women, Family and Childhood launched the Executive 

Action Plan “Women, Peace, and Security in the Arab Region” in partnership with UNWOMEN 

Regional Office for Arab States on October, 12th 2015 at the UN Secretariat Building in New York, 

coinciding with the High-level Review and launch of the Global Study on UNSCR 1325.  

The Executive Action Plan adopted during the 144th Ordinary Session of the Ministerial Council 

of the League of Arab States in September 2015 aims to guarantee the protection of women and 

girls during armed conflicts, occupation and terrorism risks, to promote their rights and their full 

participation in peace-building, and to support stability taking into account the transitions and 

instability that the Arab Region has been experiencing. 
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WOMEN, PEACE AND SECURITY IN THE ARAB 

REGION OFFICIAL LAUNCH

 

In collaboration with UNWOMEN, LAS-WFCD organized a side event coinciding with the High-

level Review and Launch of the Global Study on UNSCR 1325 on October, 12th  2015 at the UN 

Secretariat Building in New York. 

The event discussed women, peace, and security related issues, and ways to address the challenges 

that women and girls face in light of the changes experienced by the Arab region in terms of conflict, 

occupation, and terrorism, as well as the negative effects of war on social and psychological health 

and its impact on women and girls. The event addressed women’s rights especially during armed 

conflict, and the role of laws and regulations at the national level to enhance the protection of women 

and girls displaced during armed conflict. 

Keynote Speakers:

• H.E. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Under-Secretary-General and Executive Director of UN 

WOMEN. 

• H.E. Ahmad Fathallah, Permanent Representative of the League of Arab States to the UN.

• H.E. Inas Mekkawy, Head of the Women, Family, and Childhood Department, League of Arab 

States 

• H.E. Mohammad Naciri, Regional Director, UN WOMEN Regional Office for Arab States. 

• H.E. Salma El Nems, Secretary-General of the Jordanian National Commission for Women.

• Dr. Alaa Murabit, Founder and President of the Voice of Libyan Women.

Representatives of women’s machineries, and a number of regional and international organizations 

concerned with women, peace and security at national, regional and international levels attended 

the event.
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Afflicted by armed conflicts and an alarming surge 

in terrorist extremism in several countries, the 

Arab region has seen some of the worst forms of 

sexual and gender-based violence during conflict, 

from the abduction and sexual enslavement of 

young girls under the Islamic State, to early and 

forced marriages as a result of displacement. 

For Syria alone, over four million Syrians are 

now refugees, 50.4% of whom are women who 

find themselves more economically and socially 

vulnerable than ever. Conflicts also exacerbate 

existing gender inequalities, further compromising 

women’s economic rights, reproductive rights and 

access to education and adequate healthcare.

However, when it is time for reconstruction and 

peace building, women are often absent from 

the negotiation tables, which entrenches gender 

inequality in post-conflict communities as 

well. Between 1992 and 2011, only 9% of peace 

negotiators around the world were women. 

The Executive Action Plan calls for meaningful 

participation of women and girls at all levels of 

decision making to build and preserve peace in 

conflict areas and to combat terrorism.

• Support meaningful participation of women 

and girls and their leadership role at all levels 

in decision-making positions to build and 

preserve peace, resolve conflicts, and combat 

terrorism.

• Ensure the prevention of conflicts and all 

forms of Violence Against Women in times of 

peace, conflict, and insecurity, and under the 

threat of terrorism.

• Protect women and girls from conflicts and 

all forms of violence in all times of peace and 

during and after conflicts.

• Ensure access for women and girls in the Arab 

region to their needs of relief and recovery, 

especially those most vulnerable to violence; 

provide capacity-building for relief and 

recovery workers during and after conflicts 

and in areas threatened by terrorism.
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Resolution 1325 advocates for transforming the view of women in times of conflict as victims only to agents 

of peace and change.

In Tunisia, for example, intense tensions in the country could have led to civil war, said H.E. Ahmad Fathallah, 

Permanent Observer for the League of Arab States at the United Nations, but the tremendous efforts of the 

Tunisian National Dialogue Quartet had a significant impact on pushing the country in the direction of 

dialogue instead of conflict; efforts that were internationally acclaimed when the Quartet received the Nobel 

Peace Prize.  

The Executive Action Plan stresses the need for the prevention of all forms of violence including sexual 

gender-based violence during conflict. The plan allocates resources and provisions to promote for women’s 

participation in peacebuilding, mediation and diplomacy at all levels of the decision making process.

“As peacekeepers, mediators, negotiators and 

political leaders, they [women] are agents for social 

change and for sustainable peace”. H.E. Phumzile 

Mlambo-Ngucka, Under–Secretary-General and UN 

WOMEN Executive Director

“The Open Debate to review and access the 
implementation of resolution 1325 (2000) comes at 
a time when Arab countries are undergoing major 
transformations in which women have been victimized, 
which represents a threat to the progress that they had 
achieved in the Arab region. The Quartet played a major 
role to forge the path for dialogue and peace, and one of 
the four is a woman”.  H.E. Ahmed Fathallah, Permanent 

Observer of the League of Arab States. 
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Involvement of women in peacebuilding is not only a right owed to women especially because of the 

disproportionate impact of conflicts on their lives, it is also an added enhancement for the chances of conflict 

resolution and a guarantee for the sustainability of peace.

As a direct result of instability in times of conflict, gender equality and development are hindered, noted H.E. 

Salma Nims, Secretary-General of Jordan’s National Commission for Women.

“This is why we continue investing and working hard 
in order to promote women political participation 
at all levels. And this is why our Regional Action 
Plan on Women, Peace and allocates resources and 
provisions to push forward women’s participation in 
peacebuilding, mediation, and diplomacy at all levels 
of decision making.”  H.E. Inas Mekkawy, Head of 
WFCD, League of Arab States

“There is a need for an inclusive process in 
peacebuilding; one that has room for differences 
and one that carves out spaces for women and 
girls.”  H.E. Mohammad Naciri, Regional Director, UN 

WOMEN Regional Office for Arab States.
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The League of Arab States’ action plan is a tremendous show of commitment from the Arab League member 

states. But it is only the beginning; a first step towards the formulation of a responsive policy.

League of Arab States - Department of Women, Family and Childhood in partnership with UNWOMEN 

Regional Office for Arab States and relevant partners will convene the first meeting of the Emergency 

Commission, which aims to advocate for the protection of women and girls in areas of armed conflict and to 

combat all forms of violence during conflicts.  In addition, provide technical support in collaboration with 

UN agencies and civil society organizations to LAS Member States on the development of national action 

plans.

“Jordon is fast-tracking a national action plan 
that takes into consideration the emerging issues, 
including refugees and extremist thinking, and how 
women can and should play an important role in 
peacebuilding.” H.E. Salma Nims, Secretary General, 

Jordanian National Commission for Women

Policy, however, “needs to be followed up by action, 
implementation and resources; policy alone is not 
enough.” Dr. Alaa Murabit, Libyan women’s rights 

advocate 
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League of Arab States Strengthens Community Work to Combat Violence 
against Women
 
Having witnessed the exceptional circumstances in the region and based on our concern over the 
situation and our belief in the importance of eradicating all forms of violence and discrimination 
against women, the League of Arab States has taken steps to diversify our actions. We have 
undertaken regional strategies to reinforce community action to eliminate violence directed 
against women, while conforming to all international resolutions, in particular resolution 1325 
(2000), advocating the protection and empowerment of women in peace and war.

Adopting the Regional Strategy and Plan of Action on Women, Peace, and 
Security

The League’s 144th ministerial meeting, held in September, adopted a regional strategy and 
executive plan of action to protect Arab women and peace and security. That represents an 
important step to strengthen the awareness of officials and all other stakeholders with respect to 
all international and regional resolutions related to the issue of women and peace and security. 

The regional strategy and the executive plan of action are based on the participation, protection 
and empowerment of women. The executive plan of action on the protection of Arab women’s 
security and peace is the result of dialogue and consultations with stakeholders and member 
states of the League. The 12th October event shed light on the impact of war and armed conflict 
on women and girls in the Arab countries, including migration. We therefore need to improve 
the mechanisms for dialogue and experiences in that regard. The League of Arab States intends 
to hold a regional conference in January regarding the executive plan of action.

Permanent Representative of the League of Arab 

States to the UN, H.E. Ahmed Fathalla at the Open 

Debate on Women, Peace, and Security 

(UN Security Council, 13 October 2015)


