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หน้า 1
บทสรุ ป
การเพิ+มจํานวนของผูด้ าํ เนินนโยบายและการเจริ ญเติบโตที+ซบั ซ้อนของการจัดการเพื+อป้องกันและแ
ก้ปัญหาสงคราม ความต้องการในปั จจุบนั
การรวมตัวของตัวแสดงที+ใช่รัฐและไม่ใช่รัฐที+ติดอาวุธในการสร้างสันติภาพนั;นจําเป็ น
แต่ไม่เพียงพออีกต่อไปหากเป้าหมายคือสันติภาพที+ยงั+ ยืน
แม้ในบริ บทที+มีความรุ นแรงที+สุดในกลุ่มย่อยของพลเรื อน, ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูห้ ญิง
ที+แสดงความกล้าหาญในการที+จะลุกขึ;นมาแสดงความคิดเห็น
และต่อสู เ้ พื+อความสันติสภาพในประเทศของพวกเขา สู ร้ บพร้อมกับคุณค่าและความเชื+อมัน+
พวกเขาไม่มีกลยุทธ์หรื อทางออกใด
หากแต่มีวสิ ยั ทัศน์ของสังคมที+มีความยุติธรรมและความเท่าเทียม
พวกเขายังมีที+ในการฝึ กฝนประสบการณ์ที+สาํ คัญด้านการดําเนินชีวติ ในเขตสงคราม
และความรู ้เกี+ยวกับพื;นดินจากภัยคุกคามความปลอดภัยที+เกิดขึ;นมาใหม่เพื+อประสิ ทธิภาพในการเป
ลี+ยนแปลงรากฐานและสร้างสันติภาพ
ผลงานวิจยั ยืนยันการอุทิศตนและบทบาทสําคัญของพวกเขาในการสร้างสันติภาพ
สิ+ งนี;ตอ้ งการตัวอย่างการออกห่างจากกรอบความคิดแคบๆของการเจรจาเพื+อสันติภาพและกระบวน
การความมัน+ คงและการเมืองเพื+อรับรองว่ากระบวนการทางสังคมของพวกเขาได้ถูกรวบรวมไว้
นอกจากนี;ยงั ต้องการการเปลี+ยนแปลงในการปฎิบตั ิอีกด้วย
เครื+ องมือเพื+อสันดีภาพที+ดีกว่าระบุถึง คําถามว่า ‘ทําอย่างไร’
โดยการเสนอคําแนะนําที+นาํ ไปใช้ได้จริ ง
เพื+อประสิ ทธิภาพในการรวบรวมมุมมองทางเพศและนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง, บทที+ 1 พูดถึง

หน้า 2
ประวัติศาสตร์และวิวฒั นาการของการสร้างสันติภาพในยุคทันสมัย, บทที+ 2
นําเสนอเครื+ องมือเพื+อสันติภาพที+ดีกว่า โดยแบ่งออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนที+ 1
กล่าวถึงอุปสรรคทัว+ ไปและนวัตกรรมการแก้ปัญหา:
บรรทัดฐานใหม่สาํ หรับการสร้างสันติภาพโดยรวม
ส่ วนที+ 2 กล่าวถึงขอบข่ายทั;ง 4
ส่ วนที+คลอบคลุมถึงความตั;งใจในการเปลี+ยนแปลงกรอบความคิดด้านการเมือง, ด้านเทคนิค,
ด้านกําลังพลเรื อน, และด้านการเงิน
กรอบความคิดและแบบวิเคราะห์:
การเข้าใจบริ บทของการเป็ นผูไ้ กล่เกลี+ย
การสนับสนุนด้านการเมือง:
การใช้อาํ นาจในการรวมผูห้ ญิง การเตรี ยมการการพูดคุยก่อน, ระหว่างสันติภาพ
และการนําไปปฎิบตั ิ
การเตรี ยมการการพูดคุยก่อน, ระหว่างสันติภาพ และการนําไปปฎิบตั ิ
การสนับสนุนด้านเทคนิค:
จัดหาผูเ้ ชี+ยวชาญด้านความอ่อนไหวทางเพศ
การสนับสนุนด้านกําลังพลเรื อนและด้านการเงิน:
เสนอเงินทุนและความช่วยเหลือในเวลาที+เหมาะสม
ใครคือ “นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง”
“นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง” หมายถึง บุคคล หรื อ ผูห้ ญิงผูน้ าํ องค์กรที+ไม่ใช้ความรุ นแรง;
พวกเขาพูดคุยถึงการเข้าสู่ สนั ติภาพ, สิ ทธิมนุษยชน และสิ ทธิสตรี บางคนสนับสนุนความยุติธรรม,
งานของคนอื+นเพื+อระบุผลกระทบของความขัดแย้ง และ/หรื อ
เพื+อส่ งเสริ มสันติภาพเกี+ยวกับมุมมองทางเพศ
พวกเขามักจะเป็ นคนกลุ่มแรกที+เรี ยกร้องเพื+อสันติภาพและยังคงเป็ นกลุ่มคนที+ไม่ได้รับความสําคัญ
(ดูกล่องข้อความที+ 3 ตัวอย่างเกณฑ์เพื+อใช้ระบุประชาสังคมเพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย หน้า 41-42)

หน้า 3
บทที+ 1
การทูตศตวรรษที+ 21:
จากอํานาจในการแบ่งปันถึง
ความรับผิดชอบในการแบ่งปัน
Sanam Naraghi Anderlini
ประวัติศาสตร์ต; งั แต่ตน้ จนจบ,
การเจรจาเกี+ยวกับสงครามและสันติภาพได้ถูกผูกขาดโดยอภิสิทธิfชนทางการเมืองและทางการทหา
ร อย่างไรก็ตาม
ในช่วงทศวรรษหลังได้มีการเปลี+ยนแปลงที+สาํ คัญในด้านสงครามและการสร้างสันติภาพ
ในขณะที+จาํ นวนสงครามทั;งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิง+ สงครามภายในรัฐลดลงอย่างมากภายในช่วงทศวรรษที+ผา่ นมา
ความขัดแย้งที+ได้พบเห็นกลับมีความซับซ้อนมากยิง+ ขึ;น
จุดจบของสงครามเย็นทําให้ความขัดแย้งภายในรัฐและระหว่างประเทศเพิ+มมากขึ;น 1
มี ‘การทําให้เป็ นประชาธิปไตย หรื อ การทําให้เกิดความหลากหลายของความรุ นแรง’
อย่างแท้จริ งกับการเพิ+มขึ;นอย่างรวดเร็ วของปัจจัยที+เกี+ยวข้องกับเจ้าหน้าที+รักษาความปลอดภัยแห่งช
าติและระหว่างประเทศ พลังของภูมิภาคกับตัวแทน, กลุ่มที+ไม่ใช่รัฐภายในประเทศที+ไม่ติดอาวุธ,
กลุ่มรัฐระหว่างประเทศที+ติดอาวุธ
ที+รับเกณฑ์ในประเทศหนึ+งเพื+อเคลื+อนกําลังพลพร้อมอาวุธไปสู่ อีกประเทศหนึ+ง 2
มีบหลายคนที+ตอ้ งการทําตามวิสยั ทัศน์และกําหนดการของตนกับความสัมพันธ์และความรับผิดชอ
บต่อชุมชนที+มีเพียงเล็กน้อย หรื อไม่มีเลย บางคนมีความคล้ายคลึงกับอาชญากร,
มีการจัดหาเงินทุนด้วยตนเองจากการค้าสารเสพติด, ค้าอาวุธ, ค้ามนุษย์
1 Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era (Malden: Polity, 2012,
3rd ed.); World Bank, World Development Report 2011 (Washington, DC: 2011).
2 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2014 (Sydney: 2014); Martin
Griffiths and Teresa Whitfield, “Mediation 10 Years On: Challenges and Opportunities for
Peacemaking,” Centre for Humanitarian Dialogue (2010).
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หรื อค้าทรัพยากรที+ให้กาํ ไรดี; หรื อสิ+ งอื+น ได้แก่ กลุ่มติดอาวุธท้องถิ+น, นักเลง, หรื อ นักการเมืองกลุ่มติดอาวุธ ที+ได้รับประโยชน์จากสู ญญากาศด้านความมัน+ คง
พวกเขาบีบบังคับผูม้ ีสิทธิในเขตเลือกตั;ง, การส่ งมอบการบริ การ, และการป้องกัน
หลายคนมีอุดมการณ์ที+เสื+ อมถอยเกี+ยวกับผูห้ ญิง
พวกเขาขัดขวางการได้รับการศึกษาและชีวติ ในสังคม ให้บทลงโทษที+เข้มงวดสําหรับการกระทําผิด
และกดขี+อย่างเปิ ดเผย และละเมิดจากข้อกําหนดทางกฎหมาย และทําร้ายร่ างกาย เช่น ทาสทางเพศ
ความเชื+อมโยงระหว่างกลุ่มกบฏ, การเคลื+อนไหวของกลุ่มหัวรุ นแรง,
และขบวนการอาชญากรรมยังสามารถกลายเป็ นเหตุและผลของกระบวนการข้ามชาติ
ภาคเอกชนยังมีบทบาทสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง+ ในที+ที+มีการเกี+ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
เป็ นเวลา 2500 ปี ที+กลุ่มอภิสิทธิfชนด้านทหารและด้านการเมือง - ซึ+งส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ าย เป็ นผูต้ ดั สิ นใจเรื+ องสงครามและสันติภาพ แต่โดยธรรมชาติของความเปลี+ยนแปลงทางด้านสงคราม
เรายังคงต้องการความเปลี+ยนแปลงด้านการสร้างสันติภาพด้วยเช่นกัน
การทําให้เป็ นประชาธิปไตยและวิวฒั นาการในการสร้างสันติภาพ
การตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี; มักจะขาดประสิ ทธิผลในสถานะการให้บริ การ
หรื อการเผชิญหน้าในสถานะของผูล้ ่า ตัวแสดงที+ไม่ใช่รัฐ ที+ไม่ติดอาวุธ
หรื อการปฎิบตั ิการของประชาสังคมในระดับชุมชน, ชาติ, และระหว่างชาติ
ได้รับแรงกระตุน้ ให้เกิดขึ;น จากเครื อข่ายทัว+ โลกไปสู่ เครื อข่ายภูมิภาค
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เพื+อให้เกิดการเคลื+อนไหวจํานวนมาก, ประชาชนทัว+ ไปที+อยูฝ่ ่ ายตรงข้ามความรุ นแรงและการกดขี+ มักจะอยูบ่ นความเสี+ ยงสู ง 3
มากกว่าสองทศวรรษที+ผา่ นมา
การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการปฏิรูปได้ถูกพัฒนาทางด้านทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
องค์กรที+เกี+ยวกับรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิง+
องค์กรที+ไม่ใช่รัฐบาลได้ค่อยๆพัฒนาความเชี+ยวชาญด้านการสร้างสันติภาพ, การไกล่เกลี+ย,
และข้อขัดแย้ง, การทํางานอย่างเป็ นทางการบนเส้นทางที+ 1 ในระดับการทูต
และอย่างไม่เป็ นทางการ (แต่มีการเพิ+มขึ;นของช่วงวิกฤต) เส้นทางที+ 2
และความริ เริ+ มจากพื;นฐานชุมชน
มีการเพิ+มขึ;นและความหลากหลายในการไกล่เกลี+ยและการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
ในช่วงปี ที+เกิดสงครามเย็น
สหรัฐอเมริ กาและกลุ่มโซเวียตคือผูส้ นับสนุนความขัดแย้งกลุ่มแรกและเป็ นกลุ่มที+ส่งเสริ มสันติภา
พ ในปัจจุบนั การแข่งขันขององค์กรระหว่างรัฐและส่ วนภูมิภาคในการเป็ นไกล่เกลี+ย,
เป็ นเจ้าภาพในการจัดงานพูดคุยเรื+ องสันติภาพ, และเป็ นที+ยอมรับในด้านความพยายาม
ตัวแสดงที+ไม่ใช่รัฐตั;งแต่บริ ษทั ไปจนถึงองค์กรส่ วนภูมิภาค,
องค์กรเอกชนเพื+อสาธารณะประโยชน์ระหว่างประเทศ
และบุคคลมีความกระตือรื อร้นและเกี+ยวข้องกับการไกล่เกลี+ยและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 4
องค์กรอิสระไม่ใช้ความรุ นแรงและมุ่งเน้นด้านสันติภาพปรากฏขึ;นภายในชาติ ในลาตินอเมริ กนั
หลังช่วงทศวรรษของกลุ่มติดอาวุธที+ได้รับสิ ทธิอย่างเท่าเทียม,
3 ดู Sarah E. Mendelson, “Why Governments Target Civil Society and What Can Be Done
About in Response,” Center for Strategic and International Studies (April 2015).
4 ดู Peter Wallensteen and Isak Svensson, “Talking Peace: International Mediation in Armed
Conflicts,” Journal of Peace Research (2014), vol. 51: no. 2.
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กลุ่มเคลื+อนไหวไม่ติดอาวุธ
ได้ข; ึนมาอยูแ่ ถวหน้าของการเรี ยกร้องด้านความยุติธรรมและสิ ทธิ ทวั+ แอฟริ กา
องค์กรเครื อข่ายสันติภาพและการแก้ปัญหาด้านความขัดแย้ง
มีบทบาทสําคัญในการลดและป้องกันความรุ นแรง แนวคิดด้านการปฏิรูปความขัดแย้ง ความสามารถในการรับมือกับความขัดแย้งที+ปราศจากที+พ+ ึงพิงของความรุ นแรง ได้ถูกนําไปปฎิบตั ิในหลายๆวิธี ในแอฟริ กาใต้และเคนย่า
คณะกรรมการสันติภาพได้นาํ โดยหลากหลายตัวแทน
จากประชาชนในท้องถิ+นที+ได้รับการฝึ กฝนเพื+อลดความตรึ งเครี ยดและความรุ นแรง 5
ที+ประเทศไลบีเรี ย กระท่อม พาลาว่า ได้ถูกแบ่งพื;นที+เพื+อการพิพาทท้องถิ+น
รวมถึงความรุ นแรงภายในประเทศ เพื+อแสดงและได้รับการแก้ไข 6 ที+ประเทศเซเนกัล
ห้องสถานการณ์ผหู ้ ญิง
นําโดยหญิงชาวแอฟริ กาในองค์การเอกชนเพื+อสาธารณะประโยชน์ส่วนภูมิภาค
เป็ นปัจจัยที+จาํ กัดเกี+ยวกับการเลือกตั;ง ความรุ นแรง 7 ที+ซีเรี ย ระหว่างความรุ นแรง
องค์กรแห่งสันติภาพที+ก่อตั;งขึ;นใหม่มีความเกี+ยวข้องกับการไกล่เกลี+ยในท้องถิ+น
ที+สนับสนุนเหยือ+ จากภาวะสงคราม และมีการพัฒนาประสิ ทธิภาพเพื+อสนับสนุนอย่างเป็ นสากล 8
แม้วา่ องค์กรประชาสังคมจะมีแหล่งทรัพยากรน้อย และอาจจะดูเหมือน ‘อ่อนแอ’
เมื+อเทียบกับความคิดแบบดั;งเดิมของ ‘พลังสายแข็ง’
แม้กระนั;นพวกเขาก็ยงั แสดงความสําคัญในประสิ ทธิภาพของพลังสายอ่อน
พวกเขาสามรถเข้าถึงและมีส่วนร่ วมในวงกว้างกับกลุ่มคนในท้องถิ+น
5 ดู Andries Odendaal, A Crucial Link: Local Peace Committees and National Peacebuiliding,
United States Institute of Peace (2013).
6 ดู Ezekiel Pajibo, “Traditional Justice Mechanisms: The Liberian Case,” Institute for
Democracy and Electoral Systems (Stockholm: International IDEA, 2008).
7 ดู “Women’s Situation Room,” UN Women West and Central Africa,
http://www.unwomenwestandcentralafrica.com/womens-situation-room.html.
8 ดู Craig Charney, “Maybe We Can Reach A Solution: Syrian Perspectives on the Conflict and
Local Initiatives for Peace, Justice, and Reconciliation,” Syria Justice and Accountability Center,
http://syrianperspectives2015.pressbooks.com/ (2015).
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โดยปราศจากข้อจํากัดที+รัฐบาลต้องเผชิญ ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และสื+ อออนไลน์
พวกเขาสามารถมุ่งความสนใจไปที+การสร้างความไว้วางใจและความเชื+อมัน+ ต่อชุมชน,
การรายงานและการแบ่งปันประสบการณ์ทวั+ ทั;งภูมิภาค, อิทธิพลของวาทกรรม,
และการสนับสนุนกลยุทธ์ที+มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา การเพิ+มขึ;นของพวกหัวรุ นแรง
พวกเขารักษาไว้ซ+ ึงพื;นที+สาํ หรับคนจํานวนมากและคนที+อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
วิวฒั นาการทางการทูต: การตอบสนองทางการปฎิบตั ิของความเป็ นจริ งใหม่
การเผชิญหน้ากับความจริ งเหล่านี; การทูตชุมชนระหว่างประเทศได้นาํ มาใช้ในการปฎิบตั ิ
การพัฒนาที+จาํ เป็ นได้เพิ+มความปรารถนาของรัฐและสถาบันพหุภาคีเพื+อเรี ยนรู ้และมีส่วนร่ วมโดยต
รงกับกลุ่มคนที+ไม่ใช่รัฐและไม่ติดอาวุธ ต้นปี 1990 การปฎิสมั พันธ์กบั กลุ่มติดอาวุธที+ไม่ใช่รัฐ (เช่น
RENAMO ในประเทศโมซัมบิค, RUF/SL ในประเทศเซียร์ราลีโอน, หรื อ FMLN
ในประเทศเอล์ซลั วาดอร์) ได้ทาํ การท้าทายองค์การสหประชาชาติและองค์กรภาครัฐส่ วนภูมิภาค
และยังคงมีบางเขตที+
ความกลัวเป็ นการฝึ กฝนความท้าทายของหลักการในระบบขององค์การสหประชาชาติ:
หลักการของการไม่แทรกแซงและเคารพต่อรัฐอธิปไตย
มีการอภิปรายและคํานึงถึงการให้ทาํ ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กลุ่ม หรื อ ‘การเจรจากับผูก้ ่อการร้าย’
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แต่อย่างไรก็ตาม,
แม้วา่ จะมีนโบายบายและบทลงโทษที+เข้มงวดในด้านการต่อต้านกลุ่มผูก้ ่อการร้ายในช่วงทศวรรษที+
ผ่านมา กลุ่มปฎิบตั ินิยมก็ได้รับชัยชนะ
กลุ่มตัวแสดงชั;นสู งได้จบความรุ นแรงของความขัดแย้งที+มีอย่างต่อเนื+องภายใน มีตวั เลือกไม่มาก
แต่เพื+อรวบรวมตัวแสดงที+ติดอาวุธ ทั;งที+เป็ นตัวแสดงรัฐและไม่ใช่ตวั แสดงรัฐ
รวมถึงกลุ่มคนที+อยูใ่ นรายชื+อของผูก้ ่อการร้ายข้ามชาติ
ขั;นตอนนี;พร้อมที+จะสิ; นสุ ดและเพิกถอนการสนับสนุนของโซเวียตจากการเคลื+อนไหวของกลุ่มติด
อาวุธฝ่ ายซ้าย ในปี 1990 ตัวอย่างเช่น กลุ่มของลาตินอเมริ กนั และแอฟริ กาได้เข้าร่ วมการเจรจา
บรรทัดฐานของสิ ทธิมนุษยชนสากลเข้ามามีบทบาทสําคัญ
โดยกรอบความคิดที+ซ+ ึงความต้องการและความเดือดร้อนของกลุ่มที+ไม่ใช่รัฐจํานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง+ กลุ่มที+แข่งขันเพื+อการกําหนดการปกครองด้วยตนเอง
จะถูกพิจารณาว่าเป็ นกลุ่มที+กระทําผิดกฎหมาย
นอกจากการมีส่วนร่ วมของกลุ่มติดอาวุธที+ไม่ใช่รัฐ
ประชาคมระหว่างประเทศยังเริ+ มการสนับสนุนพื;นฐานเพื+อช่วยในการเจรจา
‘ให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน’
ปัจจุบนั องค์การสหประชาชาติและรัฐบาลที+มีความเกี+ยวข้องกับความพยายามในการเป็ นตัวแทนใน
การเสนอความช่วยเหลือด้านเทคนิค, การรับประกันด้านความปลอดภัย, ด้านกําลังพลเรื อน,
และให้การสนับสนุนด้านการเงิน
เพื+อทําให้เป็ นไปได้และส่ งเสริ มกลุ่มตัวแสดงติดอาวุธที+ไม่ใช่รัฐเข้าร่ วมการพูดคุยด้านสันติภาพ
ทําให้ความสนใจตรงกัน แม้กระทัง+ กลุ่มคนที+ไม่ใช่รัฐ
ที+ไม่ไว้ใจองค์การสหประชาชาติซ+ ึงมีรากฐานมาจากองค์กรภาครัฐ
ที+เข้ามามีส่วนร่ วมกับทูตองค์การสหประชาชาติเป็ นทุนเดิม
ขณะที+มนั ดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจนในตอนนี;
ข้อเท็จจริ งของการอนุญาตให้มีทูตขององค์การสหประชาชาติเข้ามามีส่วนร่ วมในการต่อต้านกลุ่มที+
ไม่ใช่รัฐและกลุ่มติดอาวุธนั;นมีความสําคัญแต่มนั คือวิวฒั นาการใหม่
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การเติบโตของความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรพหุภาคีน; นั คือด้านหนึ+ง
และอีกด้านหนึ+งคือกลุ่มไกล่เกลี+ยต่างชาติที+ไม่ใช่รัฐบาลและองค์กรที+สร้างสันติภาพ
ที+กาํ ลังได้รับการพัฒนา ศูนย์คาร์เตอร์อยูท่ ่ามกลางองค์กรแรกๆในเวทีน; ี
องค์การสหประชาชาติและรัฐบาลรวมถึง นอร์เวย์, ฟิ นแลนด์, สวิสเซอร์แลนด์, และประเทศอื+นๆ
ที+เป็ นพันธมิตรกับองค์การนอกภาครัฐระหว่างประเทศ เช่น ศูนย์การเสวนาด้านมนุษยธรรม,
มูลนิธิสนั ติภาพสวิส, การริ เริ+ มการจัดการด้านความขัดแย้ง (CMI) หลายองค์กรบุกเบิก เช่น
ACCORD, WANEP ในประเทศแอฟริ กาและ SERAPAZ ในละตินอเมริ กา
ยังคงมีกิจกรรมที+กระตุน้ การเข้าถึงของกลุ่มที+ไม่ใช่รัฐและความพยายามในการนําสู่ การสร้างสันติภ
าพ
มันกลายเป็ นหลักฐานของชุมชนนานาชาติ - รวมถึงทูตขององค์การสหประชาชาติ ที+หลีกเลี+ยงความผิดพลาดโดยมิได้เจตนา
ผูไ้ กล่เกลี+และฝ่ านเจรจาในกระบวนการสันติภาพต้องการใจความสําคญและบริ บทที+จาํ เพาะเจาะจง
เมื+อสัญญาได้ถูกทําขึ;น แต่ไม่สามารถนําไปปฎิบตั ิได้จริ งเนื+องจากตรรกะนั;นไม่เป็ นจริ ง (เช่น
ช่วงเวลาที+ไม่จริ งสําหรับการลดกําลังรบหรื อการเลือกตั;ง) โครงการก็จะถึงทางตันหรื อล้มเหลว
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“ผูห้ ญิงผูท้ ี+ไม่ได้ลุกขึ;นมาสู ใ้ นประเทศซีเรี ย
ยังคงเป็ นพลังแห่งสันติภาพและสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ;
หากผูห้ ญิงเหล่านั;นหรื อกลุ่มประชาสังคมไม่ได้ถูกรวมไว้
ฉันก็ยงั ไม่เห็นความสันติภาพในประเทศของฉัน”
- Dr.Rim Turkmani,
นักดาราศาสตร์ฟิสิ กซ์และผูร้ ่ วมก่อตั;งของรัฐซีเรี ย
เพื+อเป็ นการจัดการกับจุดอ่อนนี; ในปี 2008 ทบวงกิจการการเมืองสหประชาชาติ (DPA)
ได้ก่อตั;งหน่วยสนับสนุนการไกล่เกลี+ย (MSU)
เพื+อจะได้ลงลึกและขยายความสามารถขององค์การสหประชาชาติในการเข้าร่ วมกระบวนการการไ
กล่เกลี+ย
ได้มีการจัดตั;งทีมสํารองของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาอาวุโสด้านการไกล่เกลี+ยเพื+อควบคุมผูเ้ ชี+ยวชาญจากภาย
นอกเกี+ยวกับเรื+ องที+เป็ นหัวใจสําคัญของการพูดคุยด้านสันติภาพ เช่น การแบ่งกําลัง, รัฐธรรมนูญ,
ความมัน+ คง, และทรัพยากร ในปี 2011 ทีมได้ถูกขยายออกเพื+อรวมกับการออกแบบ, เพศ,
และผูเ้ ชี+ยวชาญด้านกระบวนการไกล่เกลี+ย 9
วิวฒั นาการทางด้านกฎเกณฑ์:
รากฐานของความเป็ นจริ งที+กระตุน้ การเรี ยกร้องการรวมตัวของผูห้ ญิง
ในช่วงสองทศวรรษที+ผา่ นมามีการเดินหน้าที+สาํ คัญด้านการลงชื+อเป็ นพยานในบรรทัดฐานสากลแล
ะกฎหมายเกี+ยวกับสันติภาพและความมัน+ คง คณะมนตรี ความมัน+ คงแห่งสหประชาชติได้นาํ ข้อมติ
1325 ว่าด้วยเรื+ องผูห้ ญิง, สันติภาพ, และความมัน+ คง มาใช้ (และการแก้ปัญหา 7
อย่างที+มีภายหลังในโครงสร้างระเบียบวาระ ดูภาคผนวก I) ท่ามกลางการพัฒนาที+ล; าํ หน้า
การผลักดันจากพื;นฐานโดยประสบการณ์จริ งในการดํารงชีวติ ในช่วงสงครามและการทํางานเพื+อสั
นติภาพของผูห้ ญิง เรื+ องราวนี;ได้บนั ทึกบทบาทและการอุทิศตนของ
9 สําหรับรายชื+อของกลุ่มสํารองและชีวประวัติโดยสังเขป ดู http://peacemaker.un.org/mediationsupport/stand-by-team; for an evaluation of the Standby Team to date, see Antje Herrberg with
John Packer and Miguel Varela, “The Evolution of the United Nations Standby Team of
Mediation Experts in Context,” Peace My Way and mediatEUr (2015).
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นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงและความมัน+ คง
สิ ทธิของพวกเขาในการเกี+ยวข้องกับการเจรจาเพื+อสงครามและสันติภาพ
และความสําคัญของการจัดการกับความต้องการที+แตกต่างกันของผูห้ ญิงและผูช้ าย (เช่น
ความอ่อนไหวทางเพศ) ในการผ่อนคลาย, ฟื; นฟู, และความพยายามประกาศความขัดแย้ง
“ถ้าหากสงครามคืออุตสาหกรรมของฝ่ ายชาย,
เช่นนั;นก็ให้สนั ติภาพเป็ นอุตสาหกรรมของฝ่ ายหญิง”
- Amal Basha ประธานกลุ่ม Sister’ Arab Forum เพื+อสิ ทธิมนุษยชน
และการสัมนากลุ่มเจรจาระดับชาติของประเทศเยเมน (Yemen)
เพื+อการสนับสนุนหลังการแก้ปัญหา การเข้าร่ วมการนําโดยผูห้ ญิง,
กลุ่มประชาสังคมด้านสันติภาพเป็ นปั จจัยหลักของแรงจูงใจ ซึ+งได้ถูกแสดงในข้อความกลางว่า
“ผูห้ ญิงสร้างสันติภาพ” และได้อุทิศตนเพื+อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความขัดแย้ง แต่ในปี 2010
คณะมนตรี ความมัน+ คงแห่งสหประชาชาติได้ถูกต่อต้านกับคําว่า “ประชาสังคม”
ในการแก้ปัญหาในช่วงแรกนั;น เนื;อหาได้มีการกล่าวถึง
“ความขัดแย้งในการแก้ปัญหาของคนพื;นเมืองและท้องถิ+น” และ “ผูห้ ญิง”
วิวฒั นาการของทัศนคติและนโยบายปรากฎให้เห็นถึง
การเปลี+ยนแปลงด้านการสื+ อสารในการแก้ไขปัญหาที+ตามมา ในปี 2008 เมื+อข้อมติ 1820
ได้รับแก้ไขและได้ถูกนํามาใช้
แม้แต่เสี ยงของผูแ้ ข่งขันกับระเบียบวาระของคณะกรรมการก็ไม่คดั ค้านการอ้างอิงของ
“ประชาสังคม” ในเนื;อหาที+มีความโดดเด่นอย่าง ข้อมติ 1889 และ 2122 กล่าวถึงผูห้ ญิงในประชาสังคมที+กลายเป็ นวิธีการสื+ อสารพื;นฐาน
ถึงแม้ระเบียบวาระนี;จะถูกมองว่าเป็ นประเด็นที+เกี+ยวกับผูห้ ญิง และสิ ทธิของผูห้ ญิงเท่านั;น
มันยังเป็ นพลังแห่ง
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ความจริ งที+วา่
มันเป็ นสิ+ งที+ถูกเรี ยกร้องและข้อเรี ยกร้องให้องค์การสหประชาชาติและตัวแสดงสากลเข้ามามีส่วนร่
วมกับการพยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งที+ไม่ใช่รัฐและตัวแสดง
โดยการไม่เปิ ดโอกาศให้กบั การแทรกแซงของทหาร มันเป็ นการท้าทายกับความคิดที+วา่
การสร้างสันติภาพนั;นจะปกป้องประเทศ ยิง+ ไปกว่านั;น
ระเบียบวาระได้สร้างโอกาสให้กบั ประชาคมระหว่างประเทศเพื+อได้เข้าร่ วมกับตัวแสงที+ไม่ใช่รัฐ
ผูซ้ + ึงค้าหาการเปลี+ยนแปลงโดยไม่มีการใช้อาวุธอย่างถูกกฎหมาย
สิ+ งนี;คือวิธีกระบวนการการเจรจาสันติภาพอย่าง
แทนที+จะเป็ นการเมืองและการมุ่งเน้นด้านความมัน+ คง
นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงนั;นมีแนวโน้มที+จะหลีกเลี+ยงผูค้ นให้เผชิญหน้ากับสงคราม
พวกเขาท้าทายกับกรอบความคิดที+แคบลงของสันติภาพ
และมีกระบวนการการเจรจาโดยความต้องการที+จะเพิ+มความสนใจในด้านการผ่อนคลาย, ฟื; นฟู,
และความยุติธรรมในสังคม ในทางปฎิบตั ิ
การแสดงตัวของนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงนั;นสามารถต่อสู ก้ บั การเจรจาจากข้อจํากัดทางความคิดขอ
งการหยุดการเป็ นศัตรู และอํานาจของการแบ่งปันไปสู่ ความรับผิดชอบในการแบ่งปันให้กบั เหยือ+ แ
ละชุมชนที+ได้รับผลกระทบจากสงครามเพื+อสร้าอนาคตในการเป็ นประชาธิปไตย
“สิ+ งที+รวบรวมไว้ในตาราง เป็ นแบบฝึ กหัดในการรวบรวมหลังจากบริ บทของความขัดแย้ง
แบบจําลองนี;ควรรายงานและทําให้เป็ นรู ปแบบของกระบวนการภายหลังจากสําเร็ จการเจรจา”
- Virginia Bouvier,
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาอาวุโสของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริ กา (USIP)
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ข้อมติระเบียบวาระ 1325 มีการเร่ งผลกระทบอย่างต่อเนื+อง
องค์กรส่ วนภูมิภาครวมถึงสหภาพยุโรป, สหภาพแอฟริ กา, และองค์กรของสหรัฐอเมริ กา
ก็มีมติที+เหมือนกัน ปัจจุบนั มีมากกว่า 50
ประเทศที+แผนดําเนินการแห่งชาติที+มีขอ้ บังคับเกี+ยวกับกระบวนการสันติภาพและความมัน+ คงของผู ้
หญิง ในสภาพแวดล้อมของความขัดแย้ง
นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงมีการพยายามชักจูงผูม้ ีอาํ นาจให้เข้าร่ วมแผนการนี;และควบคุมระเบียบวาร
ะ 1325 ให้สนับสนุนความต้องการในการรวบรวมกระบวนการสันติภาพและการเมือง
การนําไปปฎิบตั ิยงั คงกระท่อนกระแท่น เนื+องจากขาดทรัพยากรและความมุ่งมัน+ ทางการเมือง
แต่แผนการและความพยายามเพื+อจํากัดระเบียบวาระยังคงมีการจัดหาแนวนโยบายสําหรับรากฐานข
องบรรทัดฐานโลกในระดับชาติ ระเบียบวาระการประชุมได้ปูทางสําหรับการสนทนาเรื+ อง ‘ผูช้ าย,
สันติภาพ, และความปลอดภัย’ และ ‘วัยรุ่ น, สันติภาพ, และความปลอดภัย’ ทัว+ โลก
“กลุ่มต่างๆที+ถูกผลักออกมาหรื อห่างไกลจากวงการนั;น ในความเป็ นจริ งแล้ว
กลุ่มเหล่านั;นมีความสามารถ, กระตือรื อร้น,
และความเชื+อมัน+ ในการทําให้การเปลี+ยนแปลงนั;นสําเร็ จ”
- Eshrang Thabi,
ทนายความและนักสิ ทธิมนุษยชนสตรี (ประเทศเยเมน)
การสนับสนุนการไกล่เกลี+ยเพื+อสันติภาพของการคัดค้านนั;นได้รับการสนับสนุนอย่างมากระหว่างก
ลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ การนํามติที+ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
65/283 (2011) ที+มีผรู ้ ่ วมสนับสนุน คือประเทศตุรกีและฟิ นแลนด์
มติได้เรี ยกร้องเพื+อการรวมตัวครั;งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง+

หน้า 14
การเข้าร่ วมของผูห้ ญิง ในด้านการแก้ปัญหาและการดําเนินการอื+นๆ และการพัฒนากฎเกณฑ์น; นั
องค์การสหประชาชาติได้ออกคู่มือฉบับแรกเพื+อการไกล่เกลี+ยอย่างมีประสิ ทธิภาพ (2012)
จากการปรึ กษากับผูไ้ กล่เกลี+ยและผูฝ้ ึ กหัดจากทัว+ โลก
เอกสารได้ถูกคัดเลือกออกมาจากบทเรี ยนสําคัญและเน้นถึง
“หลักของการไกล่เกลี+ย...สําหรับกระบวนการที+มีประสิ ทธิภาพ” 8 ประการ ดังต่อไปนี;: 10
1. การเตรี ยมพร้อมของทีมไกล่เกลี+ย;
2. ความเป็ นธรรมต่อพรรคการเมือง แต่ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นกลาง
โดยเฉพาะอย่างยิง+ ที+เกี+ยวข้องกับบรรทัดฐานด้านสิ ทธิมนุษยชนโลก;
3. ความสัมพันธ์และการประสานงานกันระหว่างขอบเขตของตัวแสดงที+เกี+ยวข้องกับความพยายา
มในการไกล่เกลี+ย;
4. การอนุญาตและยินยอมของพรรคการเมืองในการเจรจาด้วยความเชื+อที+ดี;
5. กรรมสิ ทธิfของชาติในกระบวนการ, ผลลัพธ์, และการลงมือปฎิบตั ิตามข้อตกลง;
6. ความสอดคล้องกับกฎหมายสากลและขอบข่ายกฎเกณฑ์;
7. การรวมแบบแนวกว้างของความขัดแย้งของพรรคการเมืองและผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วม; และ
8. ข้อตกลงสันติภาพคุณภาพที+ได้รับการแก้ไขและมีจุดมุ่งหมายเพื+อป้องกันไม่ให้เกิดซํ;า
10 ดู United Nations Guidance for Effective Mediation (2012), peacemaker.un.org.
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กล่องข้อความที+ 1: การเพิ+มคุณค่า
นักสร้างสันติภาพสตรี และการเจรจาสันติภาพในประชาสังคม
งานวิจยั แสดงให้เห็นว่าในความพยายามเพื+อสันติภาพและการไกล่เกลี+ยนั;น
ตัวแสดงประชาสังคมได้ช่วย:
พัฒนาความคงทนของข้อตกลงสันติภาพ ผลวิเคราะห์ของข้อตกลงของสันติภาพ 83 ระหว่างปี
1989 ถึง 2004 บ่งชี;วา่ ประชาสังคมลดโอกาสพรรคการเมืองที+จะทําผิดสัญญาข้อตกลง
(และยังมีการเพิ+มความยัง+ ยืนของกระบวนการ) ขึ;นอีก 64% 11
ทําหน้าที+เหมือนการจ้องจับผิดประชาชน
ประชาสังคมได้จดั พรรคการเมืองที+สามารถพึ+งพาได้และกดดันพวกเขาให้เข้าร่ วมในข้อตกลงผ่านท
างข้อความและการเคลื+อนไหว
แทนการใช้วธิ ีการที+ล่าช้าหรื ออาศัยความรุ นแรงเป็ นกลยุทธ์ดา้ นการเจรจา
ควบคุมกระบวนการและข้อตกลง และดูแลการเข้าร่ วมของประชาชน
ประชาสังคมดูแลกระบวนการทั;งหมดและนําข้อตกลงไปปฎิบตั ิ, เอกสารและการเผลแพร่
11 Desirée Nilsson, “Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable
Peace,” International Interactions (2009), vol. 38: no. 2, pp. 243–266.
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ข้อมูลสู่ ตวั แสดงสาธารณะ สิ+ งสําคัญที+สุดคือประชาชน
โดยการนําเสนอความหลากหลายของฝ่ ายพลเรื อนที+ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
พวกเขามีบทบาทสําคัญในการจูงใจมติมหาชนหรื อต่อต้านกระบวนการและผลลัพธ์
การนําประเด็นสําคัญไปสู่ ประชาชนจํานวนมาก
ฝ่ ายที+เป็ นปฎิปักษ์มกั จะเน้นที+ความต้องการในปัจจุบนั และการเข้าถึงอํานาจ
ประชาสังคมสามารถปฎิรูปเนื;อหาสาระของการพูดคุยเพื+อระบุสาเหตุของความขัดแย้งและเพื+อสะท้
อนความสนใจ, ลําดับความสําคัญ, และการคํานึงถึงประชนในวงกว้างได้ดีกว่า
สิ+ งนี;สามารถเพิ+มความแข็งแกร่ งในกรรมสิ ทธิfของชาติและการถือหุน้ ของประชาชนให้มีความรู ้สึกเ
หมือนได้ลงทุนที+เกิดประโยชน์และรักษาข้องตกลงที+ได้ทาํ ไว้
ให้โอกาสในการแก้ปัญหาและสร้างวิธีการใหม่ๆ เมื+อมีการเกี+ยวข้องกับตัวแสดงของประชาสังคม
พวกเขามักจะพัฒนาปแบบคู่ขนาน หรื อกระบวนการตามแนวทางที+ 2
สร้างโอกาสเพื+อทดสอบความคิดใหม่ๆ การทําการวิเคราะห์ร่วม
หรื อรับผิดชอบต่อการเปลี+ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการเมืองทั;งสองด้าน
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ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทางสังคมและการต่อต้านความรุ นแรง.
การรวมตัวกันอย่างกว้างขวางของประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบผ่านภาคประชาชนสังคมช่วยสร้างเส
ริ มความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ+งเป็ นส่ วนประกอบสําคัญในสันติภาพที+ยนื ยาว.
มันยังช่วยจํากัดแรงผลักดันทางสังคมที+นาํ ไปสู่ การตอบโต้ดว้ ยความรุ นแรง
ถ้ากลุ่มมีความรู ้สึกไม่มีส่วนร่ วมในขั;นตอน และข้อตกลงที+สร้างขึ;น
จัดหาข้อมูลเชิงเทคนิคที+สาํ คัญ. ภาคประชาสังคมมักจะมีความชํานาญในประเด็นสําคัญๆ (เช่น
ความต้องการของเหยือ+ , การแบ่งปันทรัพยากร, สิ ทธิพลเมือง และสิ ทธิมนุษยชน) และ/หรื อ
ภูมิปัญญาท้องถิ+นที+จาํ เป็ นต่อกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่ วมที+สาํ คัญอย่างมีแก่นสารเพื+อการปรับปรุ งแนวทางการแก้ปัญหา และผลตอบรับ.
ภาคประชาสังคมยังมีความรู ้ของเส้นทางกระบวนการสันติภาพที+หนึ+ง และเส้นทางที+สอง.
แม้วา่ ภาคการเมืองอาจจะขาดความรู ้ทางด้านนี;
มันเป็ นสิ+ งจําเป็ นที+ตอ้ งชี;แจงพลวัตรและเนื;อกาในแต่ละรอบของการพูดคุย 12
12 สําหรับข้อมูลเพิ+มเติมเกี+ยวกับผลกระทบเชิงบวกของผูห้ ญิงและการร่ วมมือของประชาสังคม, ดู
Thania Paffenholz, ed., Civil Society and Peacebuilding: A Critical Assessment (Boulder: Lynne
Rienner, 2010); Alexander Ramsbotham and Achim Wennmann, eds., “Legitimacy and peace
processes: From coercion to consent,” Conciliation Resources, (2014), Accord 25; UN Women,
“Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections Between Presence and Influence,”
(2012); Sanam Naraghi Anderlini, Women Building Peace (Boulder: Lynne Rienner, 2007);
International Alert and Initiative for Inclusive Security, Inclusive Security, Sustainable Peace
(Washington, DC: 2004).
13 ดู Henri Boshoff, Waldemar Vrey and George Rautenbach, “The Burundi Peace Process:
From civil war to conditional peace,” Institute for Security Studies (June 2012).
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ความหลากหลายของการมีส่วนร่ วม : การรับรู ้ และคําจํากัดความ
หลักฐานเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพแสดงให้เห็นว่ากระบวนการการมีส่วนร่ วมโดยเฉพาะอย่างยิง+ ก
ารมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคมนั;น สร้างผลตอบรับที+ดีกว่า
และโอกาสในการประสบความสําเร็ จที+มากกว่า แต่กย็ งั มีการถกเถียงของนักวิชาการ
และมีความกังวลเกี+ยวกับนัยที+ใช้ได้จริ งระหว่าผูเ้ ชี+ยวชาญการบําบัดและนักวิชาการนานาชาติ
บางท่านถกเถียงว่าการมีส่วนร่ วมในวงกว้างของผูเ้ กี+ยวข้องทําให้กระบวนการยุง่ ยาก
และซับซ้อนเกินไป. แต่ท; งั กรณี ก่อนหน้าและการวิจยั แสดงว่าไม่จริ ง. ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มติดอาวุธ
17 กลุ่ม และคณะที+เข้าร่ วมในกระบวนการสันติภาพบุรุนดี; 13 พรรคการเมือง 13
พรรคที+เข้าร่ วมในเนปาล. 14
เช่นเดียวกันกับการเข้าร่ วมของผูน้ าํ ศาสนาและผูน้ าํ ชุมชนจํานวนมากที+มีส่วนในกระบวนการสันติ
ภาพในโซมาเลีย 15
อย่างไรก็ตามข้อเรี ยกร้องใน “การมีส่วนร่ วม”
มันจะเป็ นต้นเหตุของความตึงเครี ยดและความสับสน.
โดยคําจํากัดความนั;นแนวคิดนี;สามารถถูกนํามาใช้และถูกสังเกตการโดยผูม้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ าย.
ในสุ ดปลายด้านหนึ+งของความคิด การมีส่วนร่ วมช่วยล้อมกรอบการเคลื+อนไหวของกลุ่มติดอาวุธ
13 ดู Henri Boshoff, Waldemar Vrey and George Rautenbach, “The Burundi Peace Process: From
civil war to conditional peace,” Institute for Security Studies (June 2012).
14 ดู Enrico D’Ambrogio “Nepal’s Political Parties And The Difficult Road Towards A New
Constitution” European Parliamentary Research Service (November 2014).
15 Ibrahim Ali Amber ‘Oker’, “Community Peace Processes in south central Somalia,”
Conciliation Resources (2010), Accord 21.
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ในการสร้างความขัดแย้ง รวมถึงผูท้ ี+ถูกสหประชาชาติให้คาํ จํากัดความว่าเป็ น “ผูก้ ่อการร้าย”
และรัฐเดี+ยวต่างๆ.
นักบําบัดที+มีประสบการณ์มกั จะแย้งว่าการที+จะประสบความสําเร็ จได้น; นั พวกเขาต้องทิ;งระยะเวลาเ
พื+อที+ดึงทุกส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วม โดยปราศจากแรงเสี ยดทานทางการเมือง ยกตัวอย่างเช่น
กองกําลังผูต้ ่อต้านพระเจ้า (LRA) ในยูกนั ดาถูกประณามมานานแล้ว
แต่ท; งั รัฐบาลยูกนั ดาและสังคมโลกท้ายที+สุดก็ยงั ให้ความรู ้เกี+ยวกับความจําเป็ นที+จะต้องเข้าร่ วมในก
ารไล่เกลี+ย. 16 เช่นเดียวกันความพยายามที+จะผนวกตาลีบนั ในอัฟกานิสถานที+ยงั คงดําเนินต่อไป 17
“เมื+อผูไ้ กล่เกลี+ยมีความตั;งในที+จะรวมผูห้ ญิงและภาคประชาชนสังคม, พวกเขาพบทาง”
-Sanam Naraghi Anderlini, เครื อข่ายการดําเนินงานประชาสังคม, ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร
ที+อีกปลายหนึ+งของความคิด,
แนวคิดการมีส่วนร่ วมโอบอุม้ ภาพประชาสังคมไม่คิดอาวุธที+ไม่ใช่ประเทศซึ+งเคลื+อนไหวอยูใ่ นเขต
ขัดแย้งแต่มกั จะถูกลดความสําคัญ. พวกเค้าจําแนกตั;งแต่ชนกลุ่มน้อยจนไปถึงผูห้ ญิง
เยาวชนและส่ วนอื+นๆของสังคม
ในสองทศวรรษที+ผา่ นมาแสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงมันจะเป็ นกุญแจสําคัญและเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยใจเวที
บางคนอาจจะแสดงออกผ่านทางองค์กรที+มีอยูก่ ่อนหน้า
บางคนอาจมีส่วนร่ วมในการเคลื+อนไหวสําคัญๆ หรื อ เป็ นผูต้ อบโต้ในวิกฤติมนุษยธรรม
และมีส่วนร่ วมในการสร้างสันติภาพ และความพยายามในการปรองดอง
16 ดู Joanna R. Quinn, “Getting to Peace: Negotiating with the LRA in Northern Uganda,”
Human Rights Review (March 2009), vol. 10: no. 1, pp. 55-71.
17 ดู Sean Kane, “Talking with the Taliban: Should the Afghan Constitution Be a Point of
Negotiation?,” United States Institute of Peace Special Report (January 2015).
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“แมนเดลลาได้กล่าวสรุ ปต่อคณะมนตรี ความมัน+ คงว่า ผูช้ ายไม่ยนิ ยอมที+จะเกี+ยวพันกับผูห้ ญิง
ในช่วงเย็น เขาจะนัง+ และฟัง (ผูห้ ญิง) และในตอนเช้าเขาจะแนะนํา (ประเด็นของผูห้ ญิง)
เสมือนกับเป็ นความคิดของเขาเอง และพวกเขาก็ชื+นชอบความคิดเหล่านั;น ทั;งๆที+ เขากล่าวว่า
(ผูช้ าย) มันคือประเด็นของฝ่ ายหญิง ไม่ใช่ของเขา...นี+คือวิธีที+เขานําผูห้ ญิงเข้าสู่ สองรอบสุ ดท้าย”
-Anwarul Chowdhury,
อดีตรองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ระหว่างพื;นที+ติดอาวุธกับประชาสังคมที+ไม่ติดอาวุธ
มีความแตกต่างที+หลากหลายของตัวแสดงและสิ+ งที+มีตวั ตน
จากตัวรัฐบาลถึงพรรคการเมืองและตัวแทนของพวกเขา ผูน้ าํ หัวโบราณ, สังคมธุรกิจ,
กลุ่มคนพลัดถิ+น, และการค้าและองค์กรที+มีความเชี+ยวชาญ
แผนภูมิบนหน้า 21 แสดงแผนที+บางส่ วนของตัวแสดงที+เกี+ยวข้อง,
รายละเอียดที+อาจเกิดขึ;นได้ของผูไ้ กล่เกลี+ย, ผูเ้ จรจา, และกลุ่มอื+นที+เกี+ยวข้อง
ในช่วง 20 ปี ที+ผา่ นมา มีความก้าวหน้าในการรวมตัวของตัวแสดงที+ไม่ใช่รัฐและไม่ติดอาวุธ ในปี
1990 ที+ประเทศกัวเตมาลา
ผูน้ าํ ศาสนจักรที+พฒั นาหัวข้ออภิปรายด้านประชาสังคมที+รวบรวมกลุ่มคนท้องถิ+นเข้าด้วยกัน,
องค์กรของผูห้ ญิง, ตัวแทนสหภาพการค้า, และอื+นๆที+แจ้งและกําหนด
สนับสนุนการพูดคุยเรื+ องสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ เมื+อไม่นานมานี;
องค์การสหประชาชาติได้ระดมความพยายามในการรวมศาสนาและหัวหน้ากลุ่มชนเผ่าในการพูดคุ
ยเรื+ องสันติภาพ (เหมือนที+โซมาเลียและอิรัก)
18 ดู “From Civil War to Civil Society: The Transition from War to Peace in Guatemala and
Liberia,” The World Bank and The Carter Center (June 1997).
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แผนภูมิ???
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ตัวแสดงสากลได้แก่สหรัฐอเมริ กา, สหภาพยุโรป, และองค์การสหประชาชาติมี
ยังคงให้การยอมรับกับการพลัดถิ+นและการเนรเทศบุคคลและกลุ่ม มีชื+อเสี ยงอย่างมากในอิรัก,
อัฟกานิสถาน, ลิเบีย, และซีเลีย โดยไม่คาํ นึงถึงจุดยืนในสังคมของเขาเอง
ประชาคมระหว่างประเทศได้รับรู ้พวกเขาในด้านการเป็ นผูน้ าํ ที+ถูกต้องตามกฎหมายและร่ างฝ่ ายค้า
นที+มีสิทธิในการเข้าร่ วมในกระบวนการสันติภาพและการเปลี+ยนแปลง 9
การวิเคราะห์ทางสถิติที+เกิดขึ;นใหม่สนับสนุนข◌้อมูลเชิงประจักษ์ 20
ที+วา่ การเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการสันติภาพของประชาสังคมไม่มีผลกระทบในแง่ลบต่อผลลั
พธ์ ในความเป็ นจริ งมันสามารถลดโอกาสความล้มเหลวได้ถึง 50%
การวิจยั เชิงคุณภาพแสดงถึงความเข้มแข็งในการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงในกระบวนการสันติภาพที+ส่
งผลต่อเนื;อหาและคุณภาพในการพูดคุยและการพัฒนาข้อตกลงที+ยงั+ ยืน 21
การเคลื+อนย้ายเป้าหมายเพื+อผูห้ ญิง
แม้วา่ พวกเขามีการเคลื+อนไหวไปในทุกความขัดแย้ง
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการอุทิศตนและกรอบกฎเกณฑ์ที+แข็งแรงของพวกเขาก็มีผล ผูห้ ญิง
(โดยเฉพาะอย่างยิง+ นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง)
ยังคงถูกกันออกจากกระบวนการสร้างสันติภาพอีกเป็ นจํานวนมาก
มีกลุ่มที+เกี+ยวกับประชาสังคมระหว่างประเทศที+ออกมาแสดงความเห็นเยอะ แต่ทาํ น้อย
19 ดู Amanda Roth, “The Role of Diasporas in Conflict,” Journal of International Affairs
(SpringSummer 2015); Lisa Laakso and Petri Hautaniemi, Diasporas, Development and Peacemaking in
the Horn of Africa (London: Zed Books, 2014).
20 Desirée Nilsson, “Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable
Peace,” International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations
(2012), vol. 38: no. 2, pp. 243-266.
21 ดู O’Reilly, Ó Súilleabháin, and Paffenholz, “Reimagining Peacemaking,” International Peace
Institute (June 2015); see also, Thania Paffenholz, “Results on Women and Gender from the
‘Broader Participation’ and ‘Civil Society And Peacebuilding’ Projects,” Geneva: The Graduate
Institute of International and Development Studies’ Centre on Conflict, Development and
Peacebuilding (April 2015).
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การกล่าวถึงการรวมผูห้ ญิงในกระบวนการสันติภาพมักจะเกระตุน้ ผูท้ าํ นโยบายต่างประเทศ
สําหรับตั;งถามคําถามที+มกั จะถูกถามน้อยมากเกี+ยวกับศักยภาพหรื อผูท้ ี+เข้าร่ วมจริ ง
พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็ นอภิสิทธิชนหรื ออยูใ่ นระดับรากหญ้า
มีการตั;งคําถามถึงคุณสมบัติและจุดยืนในสังคมของพวกเขายังเป็ นที+น่าสงสัย
“ผูห้ ญิงแทบจะไม่เคยมีส่วนร่ วมในการสนทนาในฐานะกลุ่ม
โดยที+ไม่มีการวิง+ เต้นกับผูไ้ กล่เกลี+ยหรื อผูร้ ่ วมเจรจา; ในทางกลับกัน เขตประชาสังคมกลุ่มอื+น เช่น
กลุ่มทางศาสนามักจะถูกรวมไว้โดยมีการไตร่ ตรองไว้แล้ว”
เมื+อผูห้ ญิงได้ถูกรวมไว้ในการจัดการเลือกตั;ง และได้รับโอกาสในการกําหนดกระบวนกานเจรจา
พวกเขาจะนํารายการสําคัญไว้ในระเบียบวาระ โดยไม่จาํ กัดเพศและประเด็นเกี+ยวกับผูห้ ญิง
อิ+งไปกว่านั;นผูห้ ญิงไม่เคยถูกมองว่ามีส่วนร่ วมที+ในแง่ลบในการเจรจา
Thania Paffenholz การมีโครงการส่ วนร่ วมที+สถาบันบัณฑิตแห่งเจนีวา
เกี+ยวกับ ‘การเพิ+มคุณค่า’ หรื อ หลักฐานในการช่วยเหลือของพวกเขา ในบางกรณี
ตัวแสดงต่างชาติมีความต้องการที+เกินปกติของผูไ้ กล่เกลี+ยผูห้ ญิง ตัวอย่างเช่น
ระหว่างช่วงการพูดคุยของซีเรี ยในปี 2014
นักการทูตอาวุโสกล่าวว่าหากผูห้ ญิงชาวซีเรี ยสามารถหยุดยั;งกลุ่มหัวรุ นแรงได้
(ซึ+งนัน+ เป็ นการรับรองของพวกเขา) ความสําเร็ จที+ไม่มีรัฐบาลใดทําได้ได้รับการแก้ปัญหาแล้ว 22
22 Author was present during the discussions between Syrian women peace activists and a senior
governmental envoy, Geneva, Switzerland, January 2014.
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ยังมีความเข้าใจผิดๆมายาวนานว่าความต้องการรวมของผูห้ ญิงได้รับแรงขับเคลื+อนมาจากองค์กระเ
อกชนเพื+อสาธารณะประโยชน์ตะวันตก และกอบกฎเกณฑ์
“เราไม่สามารถพูดได้วา่ ไม่มีผหู ้ ญิงคนใดที+มีความสามารถ มีผหู ้ ญิงจํานวนมากที+มีความสามารถ
และเราไม่สามารถแยกประชาชนจํานวนมากกว่าครึ+ งออกจากการตัดสิ นใจ”
- Betty Ogwaro (ทางใต้ของซูดาน) สมาชิกของกลุ่มไกล่เกลี+ยระหว่างกองทัพต่อต้านพระเจ้า
(LRA) และรัฐบาลประเทศยูกนั ดา
ที+หยัง+ รากในอุดมคติแทนที+จะเป็ นความจริ ง
สิ+ งนี;รวมถึงการอนุมานที+ผดิ เกี+ยงกับหน้าที+และอํานาจของผูห้ ญิงในบริ บททางวัฒนธรรมที+กาํ หนด
ยกตัวอย่างเช่น
ประเด็นเรื+ องการมีส่วนร่ วมของหญิงชาวโซมาเลียในกระบวนการการเปลี+ยนแปลงในปี 2011
ได้ถูกนําข้นมา
สมาชิกจํานวนมากของสภาการทูตกล่าวอ้างว่าโซมาเลียเป็ นประเทศที+มีวฒั นธรรมแบบอนุรักษ์นิย
มที+ซ+ ึงผูห้ ญิงไม่มีอาํ นาจหรื ออิทธิพลใดๆ
ถึงกระนั;นผหญิงชาวโซมาเลียก็ยงั คงเจรจากับกลุ่มอัลชาบับเพื+อให้ปล่อยตัวประกัน, เปิ ดสนามบิน,
และจัดหาสเบียงทางการแพทย์ และความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม 23
สถานะของพวกเขาในสังคมและการช่วยเหลือพรรคพวกในการเจรจากับผูน้ าํ ทหาร
ก่อตั;งและทํางานค่ายเพื+อปลดประจําการทหารอาสา และกดดันผูอ้ าวุโสท้องถิ+นในการแทรกแซง
24 เช่นเดียวกับที+ประเทศอัฟกานิสถาน
ผูห้ ญิงมักจะเจรจากับกลุ่มตาลีบานหรื อเกี+ยวข้องกับกระบวนการการเมืองท้องถิ+น
แม้วา่ ตัวแสดงต่างชาติจะอ้างต่อว่ากลุ่มตาลีบานจะไม่ทาํ การเจรจากับผูห้ ญิง
23 Raised in discussions between Somali women leaders at UN hosted meeting with Author
(Nairobi: 2011).
24 ดู Faiza Jama, “Somali Women and Peacebuilding, “Conciliation Resources (2010), Accord
21; Hudda Ibrahim, “Somali Women Mobilizing for Peace,” Somali Current (January 2, 2015).
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กล่องข้อความที+ 2 อะไรคือสิ+ งที+ผหู ้ ญิงได้กล่าวไว้
การเข้าร่ วม และมติคณะมนตรี ความมัน+ คง 1325
การเลือกข้อค้นพบสําคัญ 25
1. หลายรัฐบาล, คณะผูท้ าํ งานขององค์การสหประชาชาติ, และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs)
ยังคงไม่ ตื&นตัว,
หรื อมีความเข้ าใจทีผ& ดิ เกีย& วกับระเบียบวาระเรื& องมติความมัน& คงแห่ งสหประชาชาติ 1325
2. รัฐบาลและผู้ไกล่ เกลีย& ต่ างชาติไม่ ทาํ งานของพวกเขา
รวมถึงเสี ยงของผูห้ ญิงไม่ใช่ส่วนหนึ+งของขั;นตอนการดําเนินงานขั;นพื;นฐานของรัฐบาลหรื อผูไ้
กล่เกลี+ยในกระบวนการสันติภาพ
3. การมีโชค, ไม่ จดั เข้ าระบบ,
ยังคงเป็ นตัวขับเคลื&อนการแทรกแซงทีส& นับสนุนการมีส่วนร่ วมของผู้หญิง
4. ผู้บริจาคไม่ ได้ ทาํ ในสิ& งทีก& ล่ าวไว้
มีการขาดการสื+ อสารกันระหว่างนโยบายของมติคณะมนตรี ความมัน+ คงสหประชาชาติ 1325
และการกระทํา, โปรแกรมช่วยเหลือ, และการแทรกแซงทางการทูตในช่วงที+มีการขัดแย้ง
5. การเข้ าร่ วมเจรจายังขึนN อยู่เกณฎ์ ทวี& ่ า “คุณคือใคร, คุณมีกาํ ลังทหารไหม”
25 Sanam Anderlini and John Tirman,“What the Women Say: Participation and UNSCR 1325, A
Case Study Assessment.” MIT Center for International Studies/ICAN, October 2010.
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ดูเหมือนว่ามีผหู ้ ญิงที+มีคุณสมบัติในการเข้าร่ วม
ถ้าหากพวกเาเป็ นผูน้ าํ ที+มีประสบการณ์ในระดับสู งในการเจรจา
และมีรากฐานนักกิจกรรมกับพรรคใหญ่ๆ แม้กระนั;น ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้
คุณสมบัติของตัวแสดงติดอาวุธคือความสามรถในการลดความรุ นแรงลง
6. การพูดคุยเรื& องสั นติภาพไม่ ใช่ การแสวงหาสั นติภาพทีค& ลอบคลุม
แม้วา่ เค้าจะมุ่งเน้นกับการสู ร้ บ การจัดการด้านการเมือง
และการจัดการปัญหาที+เหมาะกับกลุ่มอภิสิทธิชนทางการเมือง
7. รัฐบาลหลายแห่งและตัวแสดงต่างชาติพูดสนับสนุนการคํานึงถึงผู้หญิง
แต่ไม่สนับสนุนพวกเขาในการแทรกแซงที+สาํ คัญ
8. การสร้ างความสามารถสํ าหรับผู้หญิง ไม่ เชื& อมโยงกับประเด็นด้ านสั นติภาพ
และความมัน& คงโดยตรง แม้วา่ จะมีการฝึ กอบรบ
แต่พวกเขาก็ไม่มีการเตรี ยมความพร้อมให้ผหู ้ ญิงอย่างเพียงพอที+จะรับมือกับประเด็นหลักหลาย
ๆประเด็น เช่นเรื+ องการปกครอง และการแบ่งอํานาจ
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การจัดการคําถามเกี+ยวกับ กระบวนการของสันติภาพทํา ‘อย่างไร’
แม้วา่ จะมีววิ ฒั นาการการเปลี+ยนแปลงในการไกล่เกลี+ยและการปฎิบตั ิเพื+อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
อีกทั;งการเข้าใจกฎเกณฑ์ของความสัมพันธ์ระดับสู ง
ในกระบวนการสันติภาพแบบเป็ นทางการส่ วนมาก
การต่อต้านและความเข้าใจผิดของการรวบรวมผูห้ ญิงยังมีผลอยูจ่ ริ ง
นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงส่ วนมากถูกจํากัดออกการกระบวนการสันติภาพที+มีอิทธิพลต่ออนาคตของ
ประเทศของพวกเขา พวกเขาพบความท้าทายจากอุปสรรคในการเข้าร่ วม เช่น
ขาดมุมมองทางการเมืองระหว่างผูไ้ กล่เกลี+ยและบุคคลที+สามในการเจรจา
เพชิญหน้ากับคําถามเกี+ยวกับความชอบธรรมและความเชี+ยวชาญ หรื อการปฎิบตั ิการเฉพาะกิจ
การยอมรับสิ+ งนี; เครื อข่ายการดําเนินงานประชาสังคม (ICAN) และพันธมิตรองค์กร 26
นําประชาสังคม, รัฐบาล, และองค์กรต่างประเทศมาไว้ดว้ ยกัน
ในการประชุมสัมมนาเมื+อเดือนมิถุนายน ปี 2014 เรื+ อง “การเจรจาเพื+อสันติภาพที+ดีกว่า”
การประชุมสัมมนา
การประชุมแสดงความคิดเห็นนอกเหนือไปจากคําถามว่าทําไมปัญหาเรื+ องการมีส่วนร่ วมเพื+อถามว่า
มันถูกปฎิบตั ิอย่างไร ผูเ้ ข้าร่ วมได้อภิปรายเกี+ยวกับความท้าทายที+เกิดขึ;นประจํา
และทางแก้ปัญหาที+เป็ นไปได้ต่อความท้าทายที+เกิดขึ;นในกระบวนการปัจจุบนั
ภายหลังจากการสัมมนา ที+ปรึ กษาท้องถิ+นและการสัมภาษณ์เพื+อเริ+ มต้นสันติภาพที+ดีกว่า,
เครื+ องมือเพื+อสันติภาพที+ดีกว่า (BPT) ใน
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ส่ วนที+ 2 ได้ระบุอุปสรรค 6 อย่างใน (ส่ วนที+1)
และเสนอกรอบง่ายๆแต่ครอบคลุมเพื+อให้โครงสร้างและระบบการมีส่วนร่ วมของนักสร้างสันติภา
พผ้หญิงและมุมมองทางเพศในการไกล่เกลี+ยและกระบวนการสร้างสันติภาพ (ส่ วนที+2)
ใครคือ “นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง”
“นักสร้างสันติภาพสตรี ” หมายถึงบุคคล และ ผูห้ ญิงผูน้ าํ องค์กรที+ไม่พวั พันกับความรุ นแรง;
พวกเขาพูดคุยก่อนสันติภาพ และสนับสนุนสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิสตรี
บางคนสนับสนุนความยุติธรรม
บางคนทํางานเพื+อระบุผลกระทบของความขัดแย้งและ/หรื อส่ งเสริ มสันติภาพในมุมมองทางเพศ
พวกเขามักจะเป็ นคนกลุ่มแรกที+เรี ยกร้องสันติภาพและยังคงเป็ นกลุ่มที+ไม่สาํ คัญ (ดูกล่องข้อความที+
3 ตัวอย่างเกณฑ์เพื+อใช้ระบุประชาสังคมเพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย)
26 UN Women, United States Institute of Peace, The Institute for Inclusive Security, Women in
International Security, Crisis Management Initiative, Athena Consortium, The Global Network of
Women Peacebuilders, Swisspeace.
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ส่ วนที+ 2
เครื+ องมือเพื+อสันติภาพที+ดีกว่า
คําแนะนําของการมีส่วนร่ วมในกระบวนการสันติภาพและการเจรจา
มีการจัดการที+ดีก่อนหน้านี;เกี+ยวกับการการขยายและมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงในการไกล่เกลี+ย
โชคร้ายที+การกระทํานี;เป็ นการเฉพาะกิจ มีกานจัดหาเงินทุน แต่ไม่มีการสนับสนุนด้านทหาร
หรื อมีการสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิง
แต่กลับไม่ได้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรื อเงินทุน
บ่อยครั;งที+ขาดระดับการส่ งตัวแสดงสันติภาพและระบุแนวคิดของ ‘สันติภาพ’
ที+สร้างในกระบวนการ
เครื+ องมือเพื+อสันติภาพที+ดีกว่าเสนอกรอบการทํางานง่ายๆเพื+อหลีกเลี+ยงการปฎิบตั ิเฉพาะเรื+ อง,
กระตุน้ วิธีการที+เป็ นระบบและคลอบคลุมกระบวนการสันติภาพทุกขั;นตอน
และพัฒนาการปฎิบตั ิการสร้างสันติภาพและการไกล่เกลี+ย
อะไรคือเครื+ องมือเพื+อสันติภาพที+ดีกว่า
เครื+ องมือเพื+อสันติภาพที+ดีกว่าคือการเปิ ดแหล่งข้อมูลเพื+อช่วยในการพัฒนาการไกล่เกลี+ยโดยเน้นที+ค
วามเป็ นระบบและโครงสร้างการมีส่วนร่ วมของ:
• ไม่ใช้ความรุ นแรง และ ก่อนสันติภาพ และ ความเท่าเทียมกันขององค์กรประชาสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง+ นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง
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• มุมมองทางเพศในประเด็นสําคัญของการพูดคุยเรื+ องสันติภาพ
ไม่มีวธิ ี “เพียงหนึ+งอย่างที+สามารถเข้ากับทุกอย่าง”
เครื+ องมือที+เน้นความสําคัญของส่ วนประกอบที+สามารถปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์เพื+อรับรองกระ
บวนการที+มีประสิ ทธิภาพ
เครื+ องมือนี;มีไว้เพื+อใคร
เครื+ องมือนี;มีไว้สาํ หรับรัฐบาลของบุคคลที+สาม รวมถึงองค์กรพหุภาคี,
องค์กรเพื+อสาธารณะประโยชน์แห่งชาติและระหว่างประเทศ, ฝ่ ายเจรจา, และกลุ่มอื+นที+เกี+ยวข้อง:
1. การไกล่เกลี+ยความขัดแย้งหรื อวิกฤต;
2. การสนับสนุนเงินทุน, หรื อ การรับประกันการไกล่เกลี+ย
3. การมีส่วนร่ วมกับการแก้ไขความขัดแย้งอย่างยัง+ ยืน,
และการลดความเสี+ ยงของกระบวนการที+บกพร่ องที+สามารถนําไปสู่ การกลับมาใหม่หรื อความรุ
นแรงที+มากขึ;น
4. จัดเตรี ยมการเรื+ องมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติดา้ นการโต้เถียงเรื+ องการไกล่เกลี+ยเพื+อ
สันติภาพ
5. จัดเตรี ยมระเบียบวาระเรื+ องผูห้ ญิง, สันติภาพ, และความมัน+ คง
(มติคณะมนตรี ความมัน+ คงสหประชาชาติ 1325, และการแก้ปัญหาที+เกี+ยวข้อง); และ
6. สนับสนุน และ/หรื อ
เรื+ องควบคุมการมีส่วนร่ วมของกลุ่มประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพและ
มติคณะมนตรี ความมัน+ คงสหประชาชาติ 1325
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ทําไมการมีส่วนร่ วมถึงมีความจําเป็ น
การมีส่วนร่ วมของประสังคมนํามาซึ+งความชอบด้วยกฎหมายและความยัง+ ยืนตลอดกระบวนการ:
• การเพิ+มขึ;นของกระบวนการการซื;อหุน้ หมาชนและการครอบครองของประชาชน
และการลดความพยายามโดยการไม่รวมกลุ่ม หรื อหยุดกระบวนการ;
• ฝ่ ายเจรจาสงครามที+ซ+ ึงต้องรับผิดชอบในการสมดุลของการแบ่ง ‘อํานาจ’ และ
‘ความรับผิดชอบ’ ต่ออนาคตของสังคม;
• สนับสนุนเจตนารมณ์ทางการเมืองในหมู่ฝ่ายที+ทาํ สงครามการยุติความรุ นแรงและการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี;
• กล่าวถึงประเด็นสําคัญที+เกี+ยวกับมนุษยธรรมและความมัน+ คงของมนุย;์
• ให้ทางเลือกในการแก้ปัญหา;
• ขยายความเข้าใจร่ วมกันเรื+ องแนวความคิดและการปฎิบตั ิดา้ นสันติภาพและการรวบรวมสติปัญ
ญาในการสร้างสันติภาพ; และ
• เพิ+มความเป็ นไปได้ของความสําคัญในการบรรลุการปฎิบตั ิตามข้อตกลง

หน้า 32
ส่ วนที+ 1
อุปสรรคที+พบบ่อยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหา
แบบอย่างเพื+อใช้ร่วมกับการสร้างสันติภาพ
กระบวนการสันติภาพเปรี ยบเสมือนการปฏิรูปสังคม
กระบวนการปฏิรูปสันติภาพและการเมืองมีจุดมุ่งหมายอันยาวนานในการยุติความรุ นแรงและแก้ปั
ญหาความขัดแย้งด้านการใช้อาวุธ แต่อย่างไรก็ตาม
กระบวนการเหล่านั;นให้โอกาสสําคัญที+ส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศโดยความขัดแย้งหรื อวิกฤต
พวกเขาสามารถและควรนําไปสู่ สถาบัน, การเลือกตั;ง, ปรับระบบยุติธรรมให้ทนั สมัย,
โครงสร้างอํานาจแบบใหม่,
และความสัมพันธ์ในสังคมทีกล่าวถึงรากฐานของสาเหตุและผลลัพธ์ของความขัดแย้ง
การเคลื+อนไหวของประชาชนทัว+ โลกที+เรี ยกร้องการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการปกครอง
ยังมีการเรี ยกร้องนอกเหนือจากเป้าหมายระยะสั;นของกระบวนการสันติภาพ - การยุติความรุ นแรง ไปสู่ เป้าหมายระยะยาว เช่น ความสงบสุ ขที+ยงั+ ยืนและการปฏิรูปสังคม
“พวกเราต้องการผูห้ ญิงเพราะพวกเขาเสนอประเด็นเรื+ อเพศและชนกลุ่มน้อย
และกล่าวถึงการปกครองและคํานึงถึงสังคม พวกเขาเจรจาและปฎิบตั ิอย่างซื+อสัตย์”
- เอกอัครราชทูต Don Steinberg
ประธานและประธานกรรมการบริ หารของ World Learning
และอดีตนักการทูตสหรัฐอเมริ กาประจําแองโกล่า
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การร่ วมของผูห้ ญิงผูส้ ร้างสันติภาพในการะบวนการสร้างสันติภาพเป็ นขั;นตอนสําคัญในการปฏิรูป
วิธีการสร้างสันติภาพ แม้กระนั;นมันยังคงเป็ นสิ+ งที+ยากที+จะเข้าใจ เนื+องจากอุปสรรคที+พบด้านล่าง
กระบวนการขั;นตอนของเครื+ องมือสันติสุขที+ดีกว่า (BPT) เพื+อใช้เอาชนะอุปสรรค 6 อย่างต่อไปนี;
อุปสรรคที+ 1: “เราเป็ นตัวแทนของทุกคน” ฝ่ ายที+ขดั แย้งไม่ยอมรับผูห้ ญิงเข้าร่ วมโต๊ะ
อุปสรรคที+ 2: “ผูไ้ กล่เกลี+ยไม่สามารถทําทุกอย่าง” หรื อไม่ได้ให้สิทธิแก่ผหู ้ ญิงในการเข้าร่ วม
อุปสรรคที+ 3: “ใครคือผูห้ ญิงเหล่านั;น”
การตั;งข้อสงสัยต่อความชอบด้วยกฎหมายสําหรับผูห้ ญิงผูส้ ร้างสันติภาพ
อุปสรรคที+ 4: “สิ+ งนี;ไม่คาํ นึงถึงผูห้ ญิง” ประเด็นเรื+ องกําลังทหารและความมัน+ คงเน้นเรื+ อง ‘กลวิธี’
และ ‘ความไม่สอดคล้อง’ กับประชาสังคม
อุปสรรคที+ 5: “ฉันอยูท่ ี+นี+เพราะสิ+ งอ้างอิ+งของฉัน” เมื+อตัวแทนฝ่ ายหญิงพูด
“เราไม่ได้เป็ นตัวแทนผูห้ ญิง”
อุปสรรคที+ 6: “การแยกผูห้ ญิงออกนั;นเป็ นเรื+ องทางวัฒนธรรม” และ
“โต๊ะสันติภาพไม่ใช่ที+ที+จะจัดการากับความเท่าเทียมทางเพศ”
อุปสรรคที+เกิดขึ;นในแต่ละระยะของกระบวนการสันติภาพ - รู ปแบบที+ถูกต้อง และการก้าวข้าวความหลากหลายในพื;นที+การสนทนา
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การเตรี ยมพร้อม/ทีมไกล่เกลี+ยการกําหนด/กระบวนการออกแบบ
สันติภาพ/ข้อตกลงการดําเนินงาน
สันติภาพ/การปฎิบตั ิตามกระบวนการไกล่เกลี+ย
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อุปสรรคที+ 1
“เราเป็ นตัวแทนทุกคน”
ฝ่ ายที+ขดั แย้งจะไม่ยอมรับผูห้ ญิงเข้าร่ วมโต๊ะ
ประสบการณ์และการวิจยั แสดงให้เห็นว่าฝ่ ายสงครามได้มีการเปิ ดการปฎิสมั พันธ์กบั ตัวแสดงประ
ชาสังคม, ผูอ้ าวุโสที+เป็ นที+รู้จกั , และผูน้ าํ ศาสนา แต่คาํ ถามเกี+ยวกับผูห้ ญิง
ยังคงถูกต่อต้านในบริ บทส่ วนมาก
ในขณะที+อีกฝ่ ายอาจกล่าวได้วา่ การแยกเอาผูห้ ญิงออกนั;นเป็ นเรื+ อง ‘ทางวัฒนธรรม’
ข้อมูลเสนอว่ามันถือเป็ นสากลและเป็ นเครื+ องกีดขวางด้านบรรทัดฐานทางเพศ
ขอโทษสําหรับการกันผูห้ ญิงออกไปจากเรื+ อง ‘เพราะพวกเขาไม่ผา่ นเกณฑ์คุณสมบัติ’ ถึง
‘มันไม่ปลอดภัยสําหรับพวกเราในการเดินทาง’ แม้วา่ ในตอนนี;ผหู ้ ญิงอาศัยอยูเ่ ขตสงคราม
วิธีการเอาชนะอุปสรรคนี;:
1. ตีกรอบการรวมผูห้ ญิงในฐานะที+ให้ประโยชน์ต่อฝ่ ายที+ทาํ สงครามเพราะว่า (a)
มันเป็ นการเพิ+มที+ถูกต้องจามกฎหมายโดยการแสดงความใส่ ใจในการเลือกตั;ง และ (b)
มันบ่งบอกความสําคัญของการเจรจาและพัฒนาความเข้าใจในประเด็นสําคัญที+มีผลกระทบต่อ
การประชาชนสามัญ
2. สนับสนุนพรรคการเมืองให้แต่งตั;งผูห้ ญิงที+มีความเชี+ยวชาญเฉพราะทางและมีความผูกพันกับผู ้
หญิงผูส้ ร้างสันติภาพ
3. ให้คาํ สรุ ปเกี+ยวกับเพศในหัวข้อระเบียบวาระ
ดังนั;นตัวแทนสามารถเข้าใจว่าผูห้ ญิงและผูช้ ายได้รับผลกระทบและตอบสนองต่อสงคราม
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สนับสนุนการเกี+ยวข้องของสมาชิกรัฐสภาผูห้ ญิงหรื อผูห้ ญิงจากโครงสร้างทางการปกครอง
เสนอแรงจูงใจแง่บวก เช่น ที+นงั+ ที+เพิ+มขึ;นสําหรับพรรคการเมืองที+มีผหู ้ ญิงจํานวนมาก
กําหนดจํานวนขั;นตํ+าของผูห่ ญิง; ถ้าหากไม่มีผหู ้ ญิงเข้าร่ วม ที+นงั+ นี+กต็ อ้ งปล่อยว่าง
อํานวยความสะดวกด้านการปฎิสมั พันธ์ของผูห้ ญิงผูส้ ร้างสันติภาพกับพรรคการเมทองที+ขดั แย้
งในหัวข้อที+มีผลกระทบต่อชุมชนและการทํางานด้านสันติภาพ
8. ขณะที+ผหู ้ ญิงรวมอยูใ่ นคณะผูแ้ ทน
แยกพวกเขาออกมาต่างหากเพื+อให้การสนับสนุนและเชื+อมต่อพวกเขากับผูห้ ญิงผูส้ ร้างสันติภา
พ
9. สนับสนุนนักการทูตให้สร้างทีมสนับสนุนความเชี+ยวชาญด้านเพศของผูน้ าํ ผูห้ ญิงท้องถิ+นให้
ปฏิรูปและแนะนําผูไ้ กล่เกลี+ยและทีมของพวกเขา
4.
5.
6.
7.

ในโคลัมเบีย ผูห้ ญิงได้รับมอบหมายในคณะอภิปรายทางการเมือง
เนื+องจากความเชี+ยวชาญและความรู ้ของพวกเขา;ในขณะเดียวกัน,
พวกเขาเปิ ดรับการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงผูส้ ร้างสันติภาพ ตลอดกระบวนการโคลัมเบีย
ความเชื+อมโยงระหว่างแนวทางที+1 และแนวทางที+ 2
กระบวนการสนับสนุนอิทธิผลของผูห้ ญิงในวงการสันติภาพ ใบปี 2013
การประชุมสุ ดยอดเรื+ องผูห้ ญิงและสันติภาพ มีการรวมตัวของผูห้ ญิงจํานวน 449
คนและเสนอข้อเสนอะแนะเรื+ องการบรรลุขอ้ ตกลงสันติภาพการ 6 ประการ
ที+ซ+ ึงถูกเสนอภายหลังต่อกลุ่มเจรจา
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อุปสรรคที+ 2:
“ผูไ้ กล่เกลี+ยไม่สามารถทําทุกอย่าง”
หรื อไม่พิจารณาการรวมกันของลําดับความสําคัญของผูห้ ญิง
ให้การยุติความรุ นแรงเป็ นภาวะเร่ งด่วน
ผูไ้ กล่เกลี+ยมันจะสันนิษฐานว่าผูห้ ญิงไม่มีความเกี+ยวข้องโดยตรงกับการไกล่เกลี+ยในระยะเริ+ มต้น
บางคนกังวลว่าการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงจะทําให้กระบวนการที+ซบั ซ้อนมีความยุง่ ยาก หรื อ
“มีภาระมากเกินไป” ในวงการเจรจา และเป็ นการเพิ+มความเสี+ ยงที+ตะล้มเหลว
แม้วา่ เขาจะชื+นชอบการรวบรวม “ผูไ้ กล่เกลี+ยไม่ใช่พระเจ้า”
และไม่สามารถแนะนําผูห้ ญิงให้เข้ามามีส่วนร่ วมได้ตลอด
แต่การวิจยั แสดงการรวมผูห้ ญิงไว้เป็ นเป้าหมายที+ควรค่าแก่ความพยายาม
ผูห้ ญิงเป็ นผูเ้ ล่นสําคัญที+สามารถยุติสงครามและสร้างสภาพแวดล้อมในการสนทนาให้ดาํ เนินต่อไป
วิธีการเอาชนะอุปสรรคนี;:
1. เมื+อมอบหมายนักการทูต หรื อ ผูไ้ กล่เกลี+ย ควรแน่ใจว่าการนําของมติคณะมนตรี ความมัน+ คง
1325 ไปปฎิบตั ิเป็ นคําสัง+ ของพวกเขา
2. ตัวแสดงมือที+สามผูซ้ + ึงได้รับมอบหมายให้รวมผูห้ ญิง (ตัวอย่างเช่น กลุ่มของเพื+อนของผูห้ ญิง,
สันติภาพ, และความมัน+ คง), และค้นหาการสนับสนุน:
• การนําการร่ วมกับผูไ้ กล่เกลี+ยอย่างไม่เป็ นทางการหมายถึงหน้าที+เชิงบรรทัดฐาน
ผลกระทบเชิงบวกของผูห้ ญิงเรื+ องความมีประสิ ทธิภาพ
และประสบการณ์ในกระบวนการไกล่เกลี+ยแห่งอื+น
• ส่ งเสริ มหรื อเรี ยกประชุมผูห้ ญิงผูส้ ร้างสันติภาพและนักการทูต

หน้า 38
ส่ งเสริ มการปฏิสมั พันธ์อย่างเป็ นระบบตั;งแต่เริ+ มกระบวนการ
• เรี ยกร้องนักการทูตให้รายงานเกี+ยวกับการปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มผูห้ ญิงอย่างเป็ นทางการ
• ทําให้แน่ใจว่าทีมไกล่เกลี+ยได้นาํ ประสบการณ์เรื+ องเพศ / การรวมที+ปรึ กษาตั;งแต่เริ+ มต้น
ด้วยวิธีการให้เงินทุนและการควบคุมการนัดหมาย
3. เรี ยกอดีตนักการทูตที+มีส่วนร่ วมกับผูห้ ญิงกลับมาและจัดหาแบบจําลองว่าทําอย่างไรจึงสามาร
บรรลุรวบรวม
4. ให้ตวั อย่างและการอ้างอิงจากผูไ้ กล่เกลี+ยและนักการทูตคนอื+นเกี+ยวกับผลประโยชน์และประส
บการณ์แง่บวกของการรวบรวมผูห้ ญิงผูส้ ร้างสันติภาพลงในกระบวนการ
5. ให้ตวั อย่างในการสื+ อสารเรื+ องเพศในข้องตกลงที+มีอยูท่ ี+เกี+ยวข้องกับหัวข้อที+แตกต่าง
6. ปรึ กษาองค์กรต่างชาติกบั ผูเ้ ชี+ยวชาญด้านผูห้ ญิง, สันติภาพ, และความมัน+ คง
และปรึ กษานักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงท้องถิ+นเกี+ยวกับการให้การสนับสนุนอย่างดีที+สุดกับพวกเข
า
ในปี 2014 แมรี โรบินสัน นักการทูตพิเศษองค์การสหประชาชาติปล่อยโครงการ Great Lakes
Women’s Platform for the Peace, แผนงานความมัน+ คงและความร่ วมมือ
เพื+อส่ งเสริ มบทาทของผูห้ ญิงในการปฏิบตั ิงานข้อตกลงสันติภาพใน DRC และในภูมิภาค
แนวนโยบายด้านเงินทุนนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงและเชื+อมโยงพวกเขาในคณะกรรมการดําเนินงาน
ของประเทศและภูมิภาค - ที+ซ+ ึงแยกผูห้ ญิงออกจากการเป็ นสมาชิกอย่างเป็ นทางการ
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อุปสรรคที+ 3
“ใครคือผูห้ ญิงเหล่านี;”
ตั;งข้อสงสัยต่อความชอบด้วยกฎหมายสําหรับผูห้ ญิงผูส้ ร้างสันติภาพ
การตั;งข้อสงสัยเรื+ องความชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มหรื อบุคคลเป็ นวิธีที+แน่นอนขอกการกันพวกเข
าออกจากกระบวนการไกล่เกลี+ย ในการรวมผูห้ ญิง คําถามเกี+ยวกับ ‘ความชอบธรรมโดยกฎหมาย’
มันจะถูกยกขึ;นมาถามบ่อยครั;ง พวกเขาถูกวางโครงสร้าง ถ้าไม่ใช่ ‘สามัญชน’ ก็เป็ น ‘อภิสิทธิชน’ ดังนั;นการขาดความน่าเชื+อถือและหลังกฐานอ้างอิงในการเข้าร่ วมการพูดคุยด้านสันติภาพ
ในขณะเดียวกัน กลุ่มประชาสังคมอื+นๆ เช่น
ผูน้ าํ ศาสนาหรื อผูอ้ าวุโสมีแนวโน้มที+ขะถูกรวมไว้โดยไม่ตอ้ งเผชิญหน้ากับอุปสรรคเรื+ องคุณสมบัติ
อย่างไรก็ตาม
ความถูกต้องตามกฎหมายของกลุ่มที+ถือวาวุธและใช้ความรุ นแรงแทบจําไม่เป็ นคําถาม
เพราะว่าพวกเขาสามารถทําให้กระบวนการเสี ยหายผ่านการบังคับ
พวกเขามักจะเชื;อเชิญให้เข้าร่ วมโดยไม่มีขอ้ สงสัย
ความเสี+ ยงสองมาตรฐานนี;จูงใจความรุ นแรงโดยดารให้รางวัลแก่ผกู ้ ่อความขัดแย้งโดยการให้เข้าร่ ว
ม
ขณะที+การมองข้ามนักสร้างสันติภาพผผูห้ ญิงและกรรมการตัวแสดงประชาสังคมสู่ การแก้ปัญหาคว
ามขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
วิธีการเอาชนะอุปสรรคนี;:
1. การวิจยั ประวัติศาสตร์ของผูน้ าํ ผูห้ ญิงเรื+ องสันติภาพระหว่างช่วงความขัดแย้ง
การระดมพลและเพิ+มปริ มาณ และการทํางานในการสร้างสันติภาพ, การเจรจายุติสงคราม,
และรู ปแบบการเปลี+ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
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2. การปฎิเสธข้อโต้แย้งที+อา้ งว่าผูห้ ญิง ‘อภิสิทธิfชน’ หรื อ ‘สามัญชน’ หรื อที+ไม่ผา่ นคุณสมบัติ
โดยสะท้อนและตั;งคําถามเรื+ องคุณสมบัติของผูช้ ายในสารบบ
3. แนะนําสู ตรสําหรับกระบวนการ ‘การรวมพี+พอเพียง’
กับหลักเกณฑ์สาํ หรับการรวมประชาสังคมบนพื;นฐานของค่านิยม, ความสามารถ,
และเขตเลือกตั;ง (ดูกล่องข้อความที+ 3
ตัวอย่างเกณฑ์เพื+อใช้ระบุประชาสังคมเพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย)
4. สนับสนุนความพยายามของผูห้ ญิงเพื+อจัดการการให้คาํ ปรึ กษาประชาชนเพื+อพัฒนาการประกา
ศทัว+ ไปสําหรับกระบวนการและการเห็นด้วยกับการกระบวนการเลือกตั;งเพื+อตัวแทนของพวกเ
ขา
แม้วา่ ผูห้ ญิงจะมีบทบาทที+เด่นชัดในการเจรจาเรื+ องสงครามท้องถิ+นในซีเรี ย
พวกเขาจํานวนมากก็ยงั ถูกกันออกจากตัวแทนการพูดคุยเพื+อสันติสหประชาชาติที+เจนีวาเมื+อต้นปี
2014 ในขณะนั;นการสนับสนุนอํานาจของรัฐบาลคนกลางเรื+ อง
อิทธิพลทางการเมืองเพื+อความปลอดภัยในการประชุมระหว่างนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง
และนักการทูตองค์การสหประชาชาติเพื+อซีเรี ย
ขณะที+ผแู ้ ทนผูห้ ญิงไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่ วมการพูดคุยนั;น
พวกเราได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่ วมก่อนหน้านี;ในกระบวนการอย่างเป็ นทางการ
แรงกดดันภายนอกในการรวมผูห้ ญิงเป็ นตัวกระตุน้ ในการปฎิสมั พันธ์
ปัจจุบนั จากภายนอกสู่ ซีเรี ยโดย ตัวแทนในแนวทางที+ 1
มีความเข้มข้นกว่ากระบวนการไกล่เกลี+ยที+เป็ นทางการอื+นๆ
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กล่องข้อความที+ 3 ตัวอย่างเกณฑ์เพื+อใช้ระบุประชาสังคมเพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย
ในสภาพแวดล้องของความขัดแย้ง มีกลุ่มประชาสังคมใหม่และเก่า เพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย
กลุ่มของกฎเกณฑ์จาํ เป็ นเพื+อใช้ระบุวา่ องค์การประชาสังคมไหนนํามาซึ+งการพูดคุยเพื+อสันติภาพ
เกณฑ์ตวั อย่างต่อไปนี;ได้มาจากการปรึ กษากับผูเ้ ชี+ยวชาญด้านการไกล่เกลี+ยต่างชาติและการสนับส
นุนสันติภาพทัว+ โลก
ค่านิยมและความรับผิดชอบ:
• การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุ นแรงและสันติภาพ;
• สิ ทธิมนุษยชน, สิ ทธิผหู ้ ญิง, และสันติภาพ;
• ความอ่อนไหวทางเพศในประเด็นด้านความมัน+ คงและการปกครอง;
• อิสระทางการเมือง และ/หรื อ ไม่เกี+ยวข้องกับพันธมิตร;
• การเป็ นตัวแทน/ การรวมของกลุ่มที+หลากหลาย เช่น ผูห้ ญิง, วัยรุ่ น, ชนกลุ่มน้อย,
และประชากรตามชายแดน
ความสามรถอย่างน้อยหนึ+งอย่างในพื;นที+เหล่านี;:
• ประสบการณ์ในทางปฎิบตั ิ และความเข้าใจในความเป็ นจริ งขั;นพื;นฐานเรื+ องเพศ;
• การบันทึกของผูห้ ญิงที+เป็ นตัวแทน / ประชาสังคม;
• การจัดหาความช่วยเหลือ, การกูค้ ืนช่วงต้น, ทางเลือกในการดํารงชีวติ ;
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•
•
•
•
•
•

การเข้าถึงกลุ่มติดอาวุธ และ/หรื อ การป้องกันการสรรหาเข้ากองกําลังทหาร
การลดอาวุธ/ การคืนสู่ ที+อยูแ่ ละประชากร/ การรักษาความปลอดภัยชุมชน;
ประสบการณ์การไกล่เกลี+ย/ การสร้างสันติภาพ - โดยเฉพาะอย่างยิง+ ท่ามกลางสังคม;
การส่ งเสริ มการร่ วมมือในการทํางานและสันติภาพของวัฒนธรรม;
ให้ความสนใจประเด็นเรื+ องความยุติธรรมและการปรองดอง และการทํางานกับผูเ้ สี ยหาย;
ประเด็นเรื+ องทรัพยากกร, รวมทั;งทรัพยากรชาติและสิ ทธิที+ดิน,
และความเข้าใจเรื+ องชุมชนท้องถิ+นและความต้องการของผูห้ ญิง;

ลักษณะของประชาชนในประบอบประชาธิปไตย
องค์กรอาจจะแตกต่างในเชิงลึกหรื อเชิงกว้างของผูล้ งคะแนนเสี ยง
แต่จะมีประโยชน์หากรวมองค์กรที+มี:
• ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งคะแนนเสี ยง “เป็ นฐาน”;
• กลไกการให้เสี ยงตอบรับเพื+อแจ้งและรับฟังจากชุมชนท้องถิ+นรวมถึงชนกลุ่มน้อย;
• ความสามารถในการรวมพลและอิทธิพลต่อมติมหาชน;
• ตัวแทนที+หลากหลายของผูห้ ญิง, วัยรุ่ น, ชนกลุ่มน้อย, และ/หรื อ
ภมิศาสตร์/สมาชิกชนกลุ่มน้อย, พื;นที+/ชุมชนทางกับศาสนา
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อุปสรรคที+ 4:
“สิ+ งนี;ไม่คาํ นึงถึงผูห้ ญิง”
ประเด็นเรื+ องกําลังทหารและความมัน+ คงเน้นเรื+ อง ‘กลวิธี’ และ ‘ความไม่สอดคล้อง’
กับประชาสังคม
บางคนโต้แย้งว่าผูห้ ญิงไม่จาํ เป็ นต้องรวมในการเจรจาสันติภาพ
เพราะว่าประเด็นด้านการทหารและความมัน+ คงไม่เกี+ยวข้องกับสิ+ งที+พวกเขาคํานึงถึง ในทางกลับกัน
มีมุมมองความคิดที+เรี ยกว่า “ประเด็นเรื+ องผูห้ ญิง” ไม่เกี+ยวข้องกับจุดมุ่งเน้นด้านวาระความมัน+ คง
แต่สิ+งนี;มองข้ามบทบาทสําคัญของประเด็นนี;ในพลวัตรความขัดแย้ง จากความรุ นแรงทางเพศถึงความต้องการด้านความมัน+ คงของพลเรื อนในช่วงสงคราม
ตอนที+พวกถูกรวมในการเจรจาเพื+อสันติภาพ ผูห้ ญิงขยายกลุ่มประเด็นที+ตอ้ งอภิปรายอย่างต่อเนื+อง
ยกประเด็นเรื+ องความมัน+ คงและการพัฒนาระยะสั;นและระยะยาว
สิ+ งนี;ช่วยลดหลืออย่างสู งสุ ดในการผลักดันข้อตกลงที+คลอบคลุมมากกว่าและทําให้สนั ติภาพยัง+ ยืนม
ากกว่า
วิธีการเอาชนะอุปสรรค:
1. ชี;แนะว่าหัวข้อส่ วนใหญ่เรื+ องการเพิ+มผูห้ ญิงเกี+ยวข้องกับความมัน+ คง
รวมถึงความรู ้ของพื;นที+ทาํ เหมือง, การคุกคาม,
และความต้องการความมัน+ คงของพลเมืองที+ตวั แสดงติดอาวุธอาจจะไม่ยกขึ;นมา
2. ไหวพริ บในการเข้าใจของผูห้ ญิงในการเปลี+ยนแปลงรู ปแบบของความรุ นแรงและการเฝ้าสังเก
ตุความเสี+ ยง
พวกเขามักจะเคลื+อนที+มากในสภาพแวดล้อมที+มีความขัดแย้งและมีความรู ้ทอ้ งถิ+นอันมีค่าในกา
รแบ่งปัน
3. ทราบว่าผูห้ ญิงจะมีความสัมพันธ์ที+ดีกบั สังคมของเขาและสามารถทําหน้าที+สมาชิกที+ดีเยีย+ มเพื+อ
ยุติสงคราม / เฝ้าสังเกตทีม
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4. จําไว้วา่ นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงมีแนวโน้มที+จะเชื+อในสังคมของเขา;
พวกเขาจะสนับสนุนการสํารวจการรับรู ้และสะสมข้อมูลที+มีค่าเรื+ องความคิดเห็นของพลเมือง
สําหรับภัยคุกคามความปลอดภัย, การยุติสงคราม, และเรื+ องอื+นๆ
5. ควรระวังว่าความขัดแย้งที+เกี+ยงข้องกับความรุ นแรงเรื+ องเพศเป็ นปั จจัยหลักที+ทาํ ให้ความขัดแย้ง
แย่ลง และทําให้เกิดความเปราะบางของข้อตกลงเรื+ องการยุติสงคราม; ถ้าหาก
ระหว่างการพูดคุยเรื+ องสันติภาพ, มันสามารถสร้างความเชื+อมัน+ ในกระบวนการกว้าง
และจํากัดความเสี ยหายถ้าหากการพูดคุยล้มเหลว
ในเดือนตุลาคม ปี 2010 การประชุมพรรคการเมืองของประชาชนมินดาเนา
ได้ปล่อยการรวบรวมของผูห้ ญิงทั;งหมดของฝ่ ายป้องกันพลเรื อนเคลื+อนทัพเพื+อดูแลเรื+ องสัญญาการ
หยุดยิง ผูห้ ญิง 30 คนแรกมาจากพื;นฐานชนเผ่าและศาสนาที+ต่างกันจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์
หลายคนวิน+ เต้นอย่างหนักเพื+อการให้ความสนใจมากขึ;นเรื+ องประสบการณ์ดา้ นสงคราใของผูห้ ญิงแ
ละการเข้าร่ วมใน มติคณะมนตรี ความมัน+ คงสหประชาชาติ 1325 อายุระหว่าง 20 ถึง 62 ปี
พวกเขาถูกวางกําลังไว้ทวั+ พื;นที+ที+ได้รับผลกระทบต่อความขัดแย้งของมินดาเนา
พร้อมกับคําสัง+ การที+ชดั เจนเรื+ องการเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของพลเรื อนชุมชน
ต้องมัน+ ใจว่าฝ่ ายที+ขดั แย้งให้ความเคารพในการสักการะสิ+ งศักดิfสิทธิf, เฝ้าระวัง,
และให้ความช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ+นและระบบตรวจจับการบุกรุ ก
และการเป็ นเจ้าของท้องที+และการเข้าร่ วมเพื+อกระบวนการสันติภาพ
ในขณะที+กองกําลังหทารบางหน่วยและผูน้ าํ ศาสนาบางคนสงสัยตั;งแต่แรกเริ+ มผูห้ ญิง
การตอบสนองของชุมชนจะเป็ นด้านบวก คุณสมบัติที+หลากหลาย พวกเขา
การแบ่งระหว่างความแตกต่างของชุมชนที+สูร้ บกัน
และเนื+องจากสมาชิกของกลุ่มอาศัยอยูใ่ นสงคราม พวกเขาจึงรู ้สึเห็นใจอย่างมาก
และคําสัญญาต่อชุมชนและความสมัครใจในการมีส่วนร่ วมกับกองกําลังทหารและการก่อกบฏ
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อุปสรรคที+ 5:
“ฉันอยูท่ ี+นี+เพราะสิ+ งอ้างอิ+งของฉัน” เมื+อตัวแทนฝ่ ายหญิงกล่าว
“เราไม่ได้เป็ นตัวแทนผูห้ ญิง”
การยืนกรานต่อการรวมไม่ได้มาจากกลุ่มติดอาวุธหรื อตัวแสดงรัฐแต่เพียงเท่านั;น
แต่มาจากภายในประชาสังคมได้เช่นกัน
การทําให้เกิดความตรึ งเครี ยดระหว่างผูแ้ ทนผูห้ ญิงหรื อตัวแทนและกลุ่มประชาสังคม
ในบางกรณี ผแู ้ ทนผูห้ ญิงพยายามที+จะไม่เอาตัวเข้าไปเกี+ยวข้องกับผูห้ ญิง
ความกลัวว่าตําแหน่งที+ถูกแต่งตั;งให้น; นั จะเป็ นแค่เพียงการเป็ นตัวแทนของผูอ้ ื+น
แทนที+จะมองที+ผลลัพธ์ของการทํางานอย่างหนักหรื อข้อดีของพวกเขา
มันสําคัญที+จะจดจําการมีผหู ้ ญิงร่ วมด้วยนั;นไม่ได้หมายถึงการให้พวกเธอเข้ามาเป็ นตัวแทนของผูห้
ญิงทั;งประเทศโดยอัตโนมัติ หรื อรับประกันว่าเขาเชื+อมโยงกับสังคมที+สร้างสันติภาพ
วิธีเอาชนะอุปสรรค:
1. สนับสนุนผูห้ ญิงให้เป็ นตัวแทนเพื+อเอาไว้ติดต่อกับนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงและกลุ่มประชาสัง
คมที+สนับสนุนการขึ;นมาของพวกเขา
2. สนับสนุนเรื+ องจรรยาบรรณที+ผกู มัดผูห้ ญิงที+เป็ นตัวแทนกลุ่มที+ส่งเสริ มพวกเขาในตําแหน่งผูน้ าํ
และสนับสนุนตําแหน่งของพวกเขา
สัญญาที+มีผลผูกมัดกึ+งหนึ+งนี;จะเชื+อมต่อภาระกิจเพื+อส่ วนรวมเพื+อกระบวนการสันติภาพ
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3. เสนอการสนับสนุนและคําแนะนําแก่ผหู ้ ญิงผูซ้ + ึงได้รับตําแหน่ง
และลงทุนกับแต่ละบุคคลและการฝึ กฝนระยะยาว
แม้วา่ มีการเรี ยกร้องที+จะประเมินความสร้างสรรค์เพื+อให้ผหู ้ ญิงสามารถทํางานในสถานการณ์อ ั
นตราย ให้ความรู ้และทักษะแกผูห้ ญิงโดยเฉพาะเกี+ยวกับพื;นที+ที+มีความขัดแย้ง
สิ+ งนี;ไม่เพียงแค่เพิ+มกระบวนการสันติภาพ แต่ยงั ได้รับความน่าเชื+อถืออีกด้วย
4. ให้การอบรบเชิงกลยุทธ์เรื+ องการประสบผลสําเร็ จในการโน้มน้าวในการสนทนา ตัวอย่างเช่น
ผูแ้ ทนผูห้ ญิงควรจะใช้ความพยายามในการข้ามปัญหาเรื+ องการแบ่งแยกเพศและมีผชู ้ ายในกลุ่ม,
โดยมองข้ามเรื องตําแหน่งและความอาวุโส
การเป็ นตัวแทนผูห้ ญิงมีศกั ยภาพในการเป็ นผูส้ นับสนุนที+ยงิ+ ใหญ่ในด้านสิ ทธิผหู ้ ญิงและผูส้ นับสนุ
นสําหรับเสี ยงของประชาสังคม แต่ความต้องการการสนับสนุนและความรู ้ที+มีประสิ ทธิภาพ
ครั;งหนึ+งที+พวกเขาอยูใ่ นตํ+าแหน่งผูน้ าํ ความขัดแย้งในปัจจุบนั สิ+ งนี;ปรากฎแตกต่างกัน
ที+ทางใต้ของซูดาน การแต่งตั;งผูห้ ญิงเป็ นการระงับข้อจํากัดกับประชาสังคมและกลุ่มผูห้ ญิงและ
พ่วงกับความคิดเห็นที+ได้รับการยอมรับของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม ที+ฟิลิปปิ นส์
นักเจรจาผูห้ ญิงที+คณะผูอ้ ภิปรายของรัฐบาลยังคงมีความูกผันที+เหนียวแน่นกับนักสร้างสันติภาพผูห้
ญิงและประชาสังคม
และมีการเชื+อมโยงการสนับสนุนของพวกเขาเข้ากับการเจรจาเพื+อสันติภาพและการอภิปรายเรื+ องกา
รเปลี+ยนแปลงกฎหมายบังซาโมโร
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อุปสรรคที+ 6:
“การแยกผูห้ ญิงออกนั;นเป็ นเรื+ องทางวัฒนธรรม” และ
“โต๊ะสันติภาพไม่ใช่ที+ที+จะจัดการกับความเท่าเทียมทางเพศ”
หากการแยกผูห้ ญิงออกจากกระบวนการสันติภาพเป็ นปรากฎกาารณ์ดา้ นวัฒนธรรม
เช่นนั;นเราสามารถเห็นความแตกต่างที+เด่นชัดได้ระหว่าง โคลัมเบีย และ ซีเรี ย, พม่า และ บุรุนดี สถานที+ที+มีความต่างกันโดยสิ; นเชิง
จนกระทั;งบัดนี;การแยกผูห้ ญิงออกจากการสร้างสันติภาพนัน+ เป็ นเรื+ องทัว+ ไปจากทุกๆกรณี
มันเป็ นปรากฎการณ์สากล ที+แสดงให้เห็นถึงปั จจัยอื+นที+เกี+ยวข้อง
เป็ นที+รู้กนั ว่าโต๊ะสันติภาพเป็ นสถานที+ที+อาํ นาจเป็ นตัวกลางและร่ วมรับผิดชอบ
คนที+มาที+โต๊ะต้องการจํากัด
เขาไม่ได้ตอ้ งการแบ่งปันอํานาจหรื อความรับผิดชอบต่อทางเลือกที+บงั คับใช้ท; งั สองอย่าง
ในขณะเดียวกัน
บางคนโต้แย้งว่าโต๊ะสันติภาพไม่ใช่ที+พดู ถูกความละเอียดอ่อนด้านบรรทัดฐานวัฒนธรรม
หรื อผ่านวาระการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิง หรื อผ่านการวางประเด็นเรื+ องความเท่าเทียมทางเพศ
แต่การสันนิษฐานว่าผ้หญิงมาร่ วมโต๊ะด้วยความต้องการความเท่าเทียมทางเพศเท่านั;นเป็ นสิ+ งที+ผดิ
วิธีการเอาชนะอุปสรรค:
1. ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างโดยทราบว่าผลกระทบของสงครามเป็ นประเด็นของผูห้ ญิงและผูช้ าย
ในเขตสงคราม นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงมักจะพูดความต้องการของสังคมของตน
โดยเฉพาะอย่างยิง+ ผูช้ ายที+เผชิญหน้ากับสิ+ งคุกคาม
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2. จําไว้วา่ นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงมักจะยกประเด็นเกี+ยวที+ขอ้ งกับทุกคน (เช่น
การแบ่งปันทรัพยากรกับมุมมองเรื+ องเพศ, ปฏิรูปตํารวจ, และปฎิรูปหน่วยรักษาความมัน+ คง )
3. เรี ยกชุมนุมนักสร้างสันติภาพเพื+อแจ้งและหาข้อมูลเกี+ยวกับหัวข้อระเบียบวาระสําคัญ
ไม่ใช่แค่ถามเกี+ยวกับประเด็นเรื+ องเพศและความต้องการของผูห้ ญิง
4. ถามพรรคการเมืองเกี+ยวกับประสบการณ์ที+แตกต่างและความต้องการของผูห้ ญิงและผูช้ ายในเข
ตเลือกตั;งเพื+อให้สมั พันธ์กบั หัวข้อหลักในแต่ละอันในระเบียบวาระ (กรรมสิ ทธิfที+ดิน,
การถอนกําลังทหาร, ฯลฯ)
การบรรลุขอ้ ตกลงที+โต๊ะสันติภาพกําหนดระบบของอนาคตของสังคมทั;งหมดรวมถึงผูห้ ญิง,
ชนกลุ่มน้อย, และกลุ่มอื+นๆ ถ้าหากกลุ่มเหล่านี;ไม่เป็ นตัวแทนของโต๊ะ
พวกเขามีความเสี+ ยงที+อนาคตของเขาจะไม่อยู่ ‘บน’ โต๊ะและการเจรจา
การพูดคุยเพื+อสันติภาพอะเจห์ยกเรื+ องกําลังชาวอิสลามที+ผลักดันวาระการถดถอยของสิ ทธิผหู ้ ญิง
การเจรจาสันติภาพเพื+อประโยชน์แก่กลุ่มหนึ+งหรื อภาคสังคม
ไม่สามารถได้เมื+อเป็ นค่าครองชีพของอีกภาคส่ วนหนึ+ง
โดยเฉพาะอย่างยิง+ ถ้าพวกเขาคือครึ+ งหนึ+งของประชากรหรื อมากกว่านั;น
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ส่ วนที+ 2
คําแนะนํา 4 ประการเพื+อสันติภาพที+ดีกว่า :
ขั;นตอนเชิงรุ กเพื+อให้ตระหนักถึงการรวมเป็ นหนึ+งเดียวกัน
เครื+ องมือนี;ใช้อย่างไรและเมื+อไหร่ :
มันง่ายกว่าและมีประสิ ทธิภาพมากกว่าหากสามารถรวมได้เร็ วที+สุดเท่าที+จะเป็ นไปได้ในความพยาย
ามไกล่เกลี+ย แม้วา่ ก่อนเริ+ มกระบวนการอย่างเป็ นทางการ
ขณะที+ตวั แสดงและระเบียบวาระยังคงราบรื+ น แต่มนั ไม่เคยสายเกินไป
แต่ละขั;นตอนของกระบวนการ มีพ;ืนที+เกี+ยวข้อง 4 อย่าง ที+สนับสนุนการกระทําควบคู่กนั ไป
- การจดจําผลวิเคาระห์ท่แตกต่างกัน, เข้าใจในบริ บท,
และจุดมุ่งหมายของการพูดคุยเพื+อสันติภาพว่าผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วมอาจจะมี;
- ให้การสนับสนุนทางการเมืองสําหรับการรวมแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ;
- ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและความเชี+ยวชาญด้านประสิ ทธิภาพในทักษะด้านการเจรจา
และความสามารถในการร่ วมในประเด็นสําคัญ; และ
- ให้กาํ ลังเสริ มในเวลาที+เหมาะสม และความช่วยเหลือด้านการเงินกับนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง
โครงสร้างวิธีของเครื+ องมือสันติภาพที+ดีเพื+อประสิ ทธิภาพในการรวม เน้นการกระทํา 4
อย่างที+สาํ คัญในแต่ละขั;นตอนของกระบวนการสันติภาพ:
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เกี+ยวกับความคิดเห็นและแบบวิเคราะห์:
เข้าใจบริ บท,
และวิเคราะห์ความขัดแย้งและเป้าหมายของการพูดคุยเพื+อสันติภาพกับนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง
การสนับสนุนด้านการเมือง:
ผลักดันการรวมของนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงในการไกล่เกลี+ย, การประชุมสําคัญ,
การประชุมสุ ดยอด, และการปรึ กษา
การเตรี ยมตัว/ก่อนพูดคุย,
ระหว่างการพูดคุยเพื+อสันติภาพ และการลงมือปฎิบตั ิ
การสนับสนุนด้านเทคนิค:
ให้นกั สร้างสันติภาพผูห้ ญิงเข้าร่ วมความมัน+ คงในความเชี+ยวชาญเรื+ องความอ่อนไหวทางเพศ,
การปกครอง, ทรัพยากรธรรมชาติ, และประเด็นอื+นๆในกระบวนการ
การส่ งกําลังเสริ มและการสนับสนุนด้านการเงิน:
ให้ผหู ้ ญิงเข้าร่ วมผ่านการช่วยเหลือด้านการท่องเที+ยว, ความปลอดภัยและวีซ่า,
และเงินทุนในเวลาที+เหมาะสม
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I.

เข้าใจบริ บทของการไกล่เกลี+ย
1. เรี ยนรู ้เกี+ยวกับผูข้ บั เคลื+อน / สาเหตุของความขัดแย้งและสันติภาพ
2. ถามเกี+ยวกับผลกระทบที+แตกต่างของความขัดแย้งของผูช้ ายและผูห้ ญิง
พวกเขาตอบสนองอย่างไร, และมุมมองเรื+ องอนาคตของประชาชนท้องถิ+น

“อะไรคือคําจํากัดความของสันติภาพที+ประชาคมระหว่างประเทศใช้” กระบวนการ
จะเป็ น‘สันติภาพ’ได้อย่างไร ถ้าหากสันติภาพไม่ให้คาํ จํากัดความที+ดีในตัวมันเอง
- Dana B., นักกิจกรรมสันติภาพ (ซี เรี ย)
3. ผูแ้ สดงแผนที+ รวมถึงการคงอยูห่ รื อประชาสังคมใหม่ของตัวแสดงสันติภาพ
ถามประชาสังคมท้องถิ+นหรื อเพศ/การรวมผูเ้ ชี+ยวชาญในสถาบันสําหรับการช่วยเหลือ
4. ถามเรื+ องการเข้าถึงและการมีอิทธิพลต่ออํานาจต่อสาธารณะและเอชน
ดังนั;นการออกภายนอกสามารถเป็ นบริ บทด้านความอ่อนไหวและจะไม่เป็ นการไม่ให้อาํ า
นจพวกเขา
5. การพบปะกับนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงเพื+อเรี ยกร้อง / มอบหมาย a)
การวิเคราะห์หวั ข้อระเบียบวาระเรื+ องเพศ, b)
ทําแผนที+เรื+ องความพยายามในอดีตเพื+อรวมผูห้ ญิง, c) ทางแก้ปัญหาความมัน+ คง,
การช่วยเหลือด้านสิ ทธิมนุษยธรรม, และประเด็นสําคัญอื+นๆ
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6. รวมนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงเข้าในกลยุทธการไกล่เกลี+ย
ดังนั;นพวกเขาจะไม่ถูกแบ่งแยกจากกระบวนการที+เป็ นทางการแนวทาง1
7. มัน+ ใจว่าสังคมชนกลุ่มน้อย, และประชาชนบนทุกด้านของความขัดแย้ง,
สนับสนุนพหุภาคีและความพยายามของต่างชาติสาํ หรับการปรึ กษาที+หลากหลาย,
และเสนอพื;นที+ท; งั หมดของผูห้ ญิงหากต้องการ
หมายเหตุสาํ คัญ:
• อย่าพูดคุยกับผูห้ ญิงเกี+ยวกับ “ ประเด็นของผูห้ ญิง”
รับมุมมองของพวกเขาในทุกประเด็นและเชิญพวกเขาให้เข้าร่ วมพูดคุยในการอภิปรายสําคั
ญ
• เป็ นสิ+ งสําคัญที+จะค้นหาการรับประกันความมัน+ คงที+ไม่ใช่ท; งั รัฐหรื อกลุ่มติดอาวุธจะโจมตี,
ข่มขู่, จําคุก, หรื อกลัน+ แกล้งนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงผูซ้ + ึงเข้าร่ วมการพูดคุยเพื+อสันติภาพ,
ให้คาํ ปรึ กษา, หรื อจัดเตรี ยมการประชุม,
พวกควรได้รับการปกป้องเหมือนกับที+ให้กบั กลุ่มติดอาวุธ
“นักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงมักทํางานที+มีความอัยตรายสู ง”
- เอกอัครราชทูต Don Steinberg, ประธานและประธานกรรมการบริ หารของ World Learning
และอดีตนักการทูตสหรัฐอเมริ กาประจําแองโกล่า
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II.

ให้การสนับสนุนทางการเมืองและการรวม
1. รวมไว้ในคําสัง+ การของผูไ้ กล่เกลี+ย
การนําไปปฎิบตั ิของมติคณะมนตรี ความมัน+ คงสหประชาชาติ 1325
ทําให้การเข้าร่ ใมของผูห้ ญิงและประชาสังคมเป็ นเกณฑ์สาํ คัญในการคัดเลือก
2. การอ้างอิงและการแสดงให้เห็นโดยส่ วนตัวและในที+สาธารณะเรื+ องพันธสัญญาของสถาบั
นของคุณต่อ
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติเรื+ องการรับข้อพิพาทเรื+ องการไกล่เกลี+ยเพื+อสันติภาพ
และวาระเรื+ องมติคณะมนตรี ความมัน+ คงสหประชาชาติ 1325
3. มอบหมายให้มีความเท่าเทียมทางเพศและความคิดเห็นของผูเ้ ชี+ยวชาญในทีมของคุณ (
อย่างน้อย 30% ของปริ มาณผูห้ ญิงในทีม / คณะผูแ้ ทนเจรจา );
ค้นหานักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงเพื+อความเชี+ยวชาญของพวกเขา
4. แบ่งปันรู ปแบบ / วิธีการรวมหลายๆอย่างกับผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วมและผูไ้ กล่เกลี+ย
พร้อมอธิบายว่าทําไมพวกเขาถึงมีความสําคัญ อย่าพึ+งแค่เพียงวิธีเดียว
5. เชิญนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงมาพูดคุยหรื อเข้าร่ วมในการเตรี ยมพร้อมระหว่างประเทศ,
กลยุทธ์, หรื อการดําเนินงานประชุม, การประชุมสุ ดยอด, ให้ขอ้ มูลที+เป็ นปัจจุบนั ,
การสนับสนุน, และเวลากับผูห้ ญิงในการเตรี ยมตัว
6. เรี ยกร้องการมีส่วนร่ วมของนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงให้เป็ นผูล้ งนามในข้อสัญญาสันติภาพ
- ชี;ให้เห็นถึงตัวอย่างก่อนหน้านี;ใน ไลบีเลีย, ลิเบีย, โซมาเลีย, ไอร์แลนด์เหนือ
7. ตรวจสอบว่าความอ่อนไหวทางเพศเกี+ยวข้องกับสิ+ งอ้างอิงในการปฏิรูปหรื อความสําคัญใน
การดําเนินงาน;
แน่ใจในจํานวนที+กาํ หนดหรื อมาตราการอื+นว่ามีการรวมที+มีประสิ ทธิภาพของผูห้ ญิง
8. จัดหรื อเป็ นเจ้าภาพการประชุมสําหรับนักสร้าสันติภาพผูห้ ญิงกับภารกิจต่างประเทศ,
ทีมทูต, และนักการทูต, รวมถึงระหว่างก่อนการพูดและขั;นตอนการดําเนินการ
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9. สร้างคณะทํางานเฉพาะเรื+ องแห่งชาติสาํ หรับดําเนินงานการทําข้อตกลง; รวม กลุ่ม ‘1325’
เพื+อดูแลและรับรองความอ่อนไหวทางเพศ
และมอบหมายสมาชิกให้กบั คณะทํางานเฉพาะกิจ เหมือนที+เนปาลในปี 2007
10. ลดความเสี+ ยงของผูท้ ี+ทาํ ให้เสี ยหายโดยการทําให้ยงั+ ยืนและให้เงินทุนแก่กลุ่มพูดคุยก่อนสัน
ติภาพผูห้ ญิงเพื+อรักษาจุดมุ่งเน้นในการดําเนินงานและเตือนต่อการพัฒนาเชิงลบหลังจากกา
รเซ็นสัญญา
หมายเหตุสาํ คัญ:
• ถ้าหากมีการเชิญผูอ้ าวุโส เช่น ผูน้ าํ ศาสนาหรื ชนเผ่าในการพูดคุยตามแนวทางที+ 1 หรื อ 2
ปรึ กษานักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงว่าผูน้ าํ คนไหนมีความน่าเชื+อถือ, น่าเคารพ,
และสนับสนุนสิ ทธิมนุษยชนและคุณค่าด้านความเท่าเทียม
• แม้วา่ ขอบเขตของการขยายของการมีส่วนร่ วมในการพูดคุยอย่างเป็ นทางการจะจํากัด
การร่ วมมือกับนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงเรื+ องความเป็ นระบบ, ความคงที+,
และความสมํ+าเสมอตลอดกระบวนการ
• ผูม้ ีมนุษยธรรม, ความมัน+ คง, และค่าใช้จ่ายทางการเมืองของกระบวนการพิเศษ
ที+ซ+ ึงมีแนวโน้มที+จะล้มเหลว,
มีเงื+อนไขที+เป็ นความคิดพื;นฐานทางการเมืองและการสนันสนุนทางการเงิน
• ในการเข้าเยีย+ มทุกประเทศในคณะมนตรี ความมัน+ คงสหประชาชาติควรจะรวบรวมการประชุม
กับองค์กรประชาสังคมและนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงเพื+อฟังมุมมองของพวกเขา
พิจารณาการใช้อาํ นาจในการเรี ยกร้องการรวมผูห้ ญิง เช่น Kåre Aas
อดีตเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ไปยังอัฟกานิสถานกล่าวว่า,
“ถ้าหากนอร์เวย์จะส่ งชาวอัฟกานิสถานเข้าร่ วมโต๊ะสันติภาพ เงื+อนไขแรกคือต้องมีผหู ้ ญิงอยูท่ ี+นนั+ ”
เนื+องจากการสนับสนุนทางการเมือง, ผูห้ ญิงจะถูกรวมเป็ นตัวแทน
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กล่องข้อความที+ 4 สิ+ งที+ควรปฎิบตั ิในการเลือกผูแ้ ทนประชาสังคม
ตัวแสดงต่างชาติมกั จะอ้างปัญหาในการระบุประชาสังคมและตัวแทนตัวแทนผูห้ ญิงในกระบวนกา
รสันติภาพเป็ นอุปสรรคหลักในการรวมของพวกเขา อย่างที+ได้กล่าวไว้ในอุปสรรคที+ 3 คําถามเช่น
พวกเราต้องเชิญเขาทุกคน มักก่อให้เกิดการรวมของประชาสังคมทั;งหมด
(โดยเฉพาะอย่างยิง+ กลุ่มผูห้ ญิง) ที+มีการเคลื+อนไหวและมีพนั ธะในการยุติความขัดแย้ง
ตามหลักการ ประชาสังคมท้องถิ+นควรมีโอกาสในการรวมตัวกันและเลือกตั;งตัวแทนของตนเอง
อย่าที+พวกเขาทําที+ กัวเตมาลาและไอร์แลนด์เหนือ เปิ ดการเข้าร่ วมและประกาศโฆษณาที+เป็ นไปได้
แต่ในกรณี อื+นๆ วิธีการนี;ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็ นไปไม่ได้
กล่องข้อความนี;สร้างในกล่องข้อความที+ 3,
“ตัวอย่างเกณฑ์เพื+อใช้ระบุประชาสังคมเพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย”
และนําเสนอวิธีการที+ดีสาํ หรับการเลือกผูเ้ ข้าร่ วมและตัวแทนตามที+ผเู ้ ข้าร่ วมสันติภาพทํางานทัว+ โล
ก:
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1. จัดทําแผนที+ตวั แสดงสําหรับใช้ในการประเมินข้อมูลและความไว้วางในใจการติดต่อในประเท
ศและต่างประเทศเพื+อตรวจสอบความถูกต้อง / ความน่าเชื+อถือ
2. พัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกในการให้คาํ ปรึ กษากับตัวแสดงท้องถิ+น (ดูกล่องข้อความที+ 3);
วิธีจากบนลงล่างอาจจะขาดความถูกต้องตามกฎหมาย ทําให้เจาะจงและสามารถทําให้สาํ เร็ จได้
และมัน+ ใจว่าความอ่อนไหวทางเพศอยูท่ ่ามกลางความสําคัญ
3. จดกลุ่มที+ไม่ใช่หวั โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิง+ ผูห้ ญิงทัว+ โลก, สันติภาพ,
และเครื อข่ายความมัน+ คงสําหรับการเข้าถึงนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง
4. หลีกเลี+ยงความเสี ยหายที+เกิดจาก a) การเชิญบุคคลที+มีชื+อเสี ยงคนเดียวกัน; b) การจํากัดผูพ้ ดู
“ภาษาอังกฤษ”; c) ไม่มนั+ ใจในความเท่าเทียมกันของภูมิภาค/ชนเผ่า; d)
ไม่ปรึ กษาหรื ออธิบายเหตุผลในการคัดเลือก
5. ส่ งคําเชิญให้องค์กร - ไม่ใช่บุคคล - และขอให้พวกเขาคัดเลือก /
เลือกตั;งตัวแทนของพวกเขาตามประเด็นที+มีอยู่
6. ถ้าเป็ นไปได้จดั การให้คาํ ปรึ กษาแห่งชาติให้เหมือนกัน ที+ซ+ ึงผูแ้ ทนสามารถพิสูจน์ได้
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7. สร้างวงจรการติดต่อและความคิดเห็นแก่ประชาชนเพื+อแจ้งให้ทราบ
แม้วา่ จะเป็ นระยะเวลาสั;นๆ อธิบายว่าทําไมงานแต่ละงานจึงไม่เชิญทุกคนเข้าร่ วม
8. เชิญกลุ่มประชาสังคมท้องถิ+นเข้าร่ วมการประชุมระหว่างประเทศให้ตามหัวข้อที+พวกเขาเชี+ยวช
าญ (เช่น สับเปลี+ยนองค์กรที+เข้าร่ วมการประชุมสุ ดยอดด้านมนุษยธรรม)
9. ให้ความเคารพต่อกระบวนการคัดเลือกที+องค์กรประชาสังคมได้แต่งตั;ง
และไม่เอาชนะการตัดสิ นใจของพวกเขา
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III. การให้การสนับสนุนด้านเทคนิค
1. มัน+ ใจว่าผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านเทคนิค (เช่น ทีมสํารององค์การสหประชาชาติ)
และผูน้ าํ การไกล่เกลี+ยมีความเข้าใจและเชี+ยวชาญด้านเพศ (a)
ทําการกําหนดเกณฑ์ระหว่างการคัดเลือกคนและส่ วนของการสัง+ การ; (b)
ให้การฝึ กอบรมอย่างเป็ นทางการ; (c) คาดหวังผูร้ ่ วมมือเรื+ องเพศ / ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
2. รับผิดชอบการสรุ ปการบรรยายเรื+ องเพศเพื+อรู ปแบบที+สาํ คัญที+สามารถเกิดขึ+นในการเจรจาเ
พื+อสันติภาพ ปรึ กษากับ
ฝ่ ายที+เข้าทําสงครามและสร้างสันติภาพผูห้ ญิงในการพัฒนาการสรุ ปเหล่านี;
3. ค้นหาและมอบหมายนักการทูตผูซ้ + ึงพิสูจน์บนั ทึกเสี ยงในการร่ วมมือกับนักสร้างสันติภาพ
ผูห้ ญิงและการรวมเรื+ องเพศในพื;นที+สาํ คัญ
4. มอบหมายผูอ้ าวุโสสําคัญในเด้านเพศ / ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
ผูซ้ + ึงสามารถรายงานโดยตรงกับนักการทูตและเป็ นสมาชิกของกลุ่มการเมือง
5. แนะนําการนัดหมายของความเป็ นกลางด้านเพศและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแก่การพูดคุยเพื+อสันติภ
าพ ผูซ้ + ึงสามารถรับผิดชอบในการแจ้งให้ฝ่ายเจรจาทุกฝ่ ายทราบ
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6. จัดหาการสร้างความสามารให้นกั สร้างสันติภาพผูห้ ญิงในประเด็นด้านเทคนิค (เช่น
โครงสร้างการปกครอง, การยุติสงคราม) รวมถึงทักษาการไกล่เกลี+และการเจรจา
ดําเนินการนี;ต่อเพื+อให้พวกเขาสามารถดําเนินการและดูแลได้
7. สนับสนุนกการสร้างความร่ วมมือระหว่างนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงโดยไม่บงั คับให้พวกเข
าอยูใ่ นกลุ่มเดียว ทํางานกับองคการส่ งเสริ มความเสมอภาคระหว่าเพศ
และเพิ+มพลังของผูห้ ญิงแห่งสหประชาชาติ (UN women) และ
องค์กรพัฒนาเอกชนเพื+อให้การสนับสนุน
หมายเหตุสาํ คัญ:
• ผูไ้ กล่เกลี+ยควรประเมินว่าพวกเขาสามารถดําเนินงานในวาระมติคณะมนตรี ความมัน+ คงแห่งสห
ประชาชาติ 1325 ได้ดีแค่ไหน ตลอกพื;นที+ที+สาํ คัญของกระบวนการเพื+อสันติภาพ
• พิจารณาการมอบหมายพนักงานในการติดต่อ (กับข้อมูลการติดต่อของประชาชน)
ในทีมไกล่เกลี+ยมอบหมายให้แจ้งและตอบรับกับประชาสังคมและนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง
ให้พวกเขาสามารถเข้าถึงผูไ้ กล่เกลี+ยหรื อนักการทูตได้โดยตรง
เรี ยกร้องความร่ วมมือของผูร้ ่ วมไกล่เกลี+ย ผูห้ ญิง-ผูช้ าย เพื+อให้รูปแบบผูน้ าํ
กระบวนการไกล่เกลี+ยของเคนยา ปี 2008 นําโดย Graça Machel และ Kofi Annan
นําเสนอแบบอย่างที+สาํ คัญ
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IV. การให้การสนันสนุนด้านกําลังพลและการเงิน
1. ให้ระยะเวลาและความช่วยเหลือทางการเงินที+เปลี+ยนแปลงได้แกองค์กรท้องถิ+นสําหรับกา
รสร้างสันติภาพเชิงรุ ก
หากจําเป็ นต้องเบิกจ่ายเงินกองทุนผ่านความไว้วางใจขององค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเ
ทศ (INGOs) กับบันทึกผลการติดตามในประเด็นเรื+ องผูห้ ญิง, สันติภาพ, และความมัน+ คง
2. จัดการและประสานงานการสมัครทําวีซ่าให้เร็ วขึ;น, การสนับสนุนด้านกําลังพล,
และความมัน+ คงเพื+อนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง
ปรึ กษากับภาคประชาสังคมที+ได้รับผลกระทบ
เพื+อพิสูจน์และจัดการปัญหาที+เกี+ยวข้องกับความมัน+ คง
3. มัน+ ใจว่านักสร้างสันติภาพผูห้ ญิงเข้าร่ วมเหตุการณ์ระหว่างประเทศ
ในบริ เวณที+เกี+ยวข้องและเข้าถึงพื;นที+การประชุม
4. จัดหาเงินเดือนให้กบั นักสร้างสันตืภาพผูห้ ญิง ไม่ใช่เพียงแค่ผา่ นกระบวนการสันติภาพ
แต่ตอ้ งดูแลครอบครัวที+บา้ นด้วย
5. ให้การตีความในทุกการประชุมและแปลเอกสารที+เกี+ยวข้อง
รวมถึงการเตรี ยมพร้อมเอกสารด้านเทคนิค ของภาษาในท้องถิ+น
6. จัดหาทรัพยาหรระยะยาวเพื+อเครื อข่ายที+ยงั+ ยืน+ ของนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง โดยเฉพาะอย่างยิง+ ระหว่างช่วงดําเนินการ
ในขณะที+ความรู ้ลึกซึ;งด้านเทคนิคและความเชี+ยวชาญในท้องถิ+งของแต่ละภาคส่ วนมีความ
สําคัญ
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สรุ ป:
การเปลี+ยนแปลงการปฎิบตั ิ และ ตัวอย่าง
การหยุดเสี ยงปื น, หยุดการระเบิด,
และยอมรับการยุติสงครามเพื+อวัฒนธรรมที+แท้จริ งของสันติภาพสามารถหยัง+ รากนั;นเป็ นเรื+ องยาก
หากใช้เพียงแค่ความร่ วมมือของคนกลุ่มน้อยที+เชื+อว่าความรุ นแรงนั;นเป็ นที+มาของอํานาจ,
สงครามและรากฐานจะอยูต่ ลอดไป ในขณะที+เสี ยง
และชนกลุ่มน้อยที+มีความรุ นแรงต้องการที+จะยุติการต่อสู ้ พวกเราไม่สามารถเพิกเฉยความเงียบ,
สันติภาพ, แต่กระตุน้ ความเท่าเทียมกันของคนหมู่มาก
แม้ในท่ามกลางที+ที+น่าสยดสยองและมีความขัดแย้งที+ซบั ซ้อย เช่น ซีเรี ย, อัฟกานิสถาน, ซูดาน,
หรื อพม่า
ประชาชนส่ วนใหญ่ยนื กรานที+จะรักษาสันติภาพในประเทศและความปรกติในชิวตี และครอบครัวข
องตน ในทุกสภาพแวดล้อม
กลุ่มเซ็ทย่อยเล็กๆของประชาชนมีความกล้าหาญและวิธีการในการลุกขึ;นและทํางานเพื+อสันติภาพเ
พื+อสังคมและชุมชนของตน ถืออาวุธพร้อมคุณค่าและความเชื+อมัน+
พวกเขาอาจมีมุมมองและเสี ยงที+ต่างกัน แต่เนื+องจากความกล้าหาญของพวกเขา
ข้อตกลงของพวกเขาในการยุติความรุ นแรงและมุมองใรรากฐสังคมของพวกเขาในความยุติธรรมแ
ละความเท่าเทียมของสังคม ประชาคมระหว่างประเทศต้องจําพวกเขาเช่นนี;
สิ ทธิในการเข้าร่ วมในการเจรจาในอนาคต
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สิ+ งนี;เรี ยกร้องจากแบบอย่างนี;เปลี+ยนจากความคิดแคบๆของการเจรจาเพื+อสันติภาพ
เป็ นกระบวนการความมัน+ คงและการเมืองเพื+อรับรู ้วา่ พวกเขาจะต้องมีกระบวนการทางสังคมเช่นกั
น แทนที+โต๊ะสันติภาพจะเป็ นสถานที+ในการแบ่งแยกและแบ่งปังอํานาจ
มันควรจะเป็ นพื;นที+สาํ หรับการแบ่งปันความรับผิดชอบในการสร้างสังคมที+ได้รับผลกระทบจากสง
ครามใหม่
มันเป็ นอุดมคติที+สนั นิษฐานว่ากระบวนการสันติภาพเพียงอย่างเดียวสามารถนํามาซึ+งความสันติภา
พที+ยงั+ ยืนของสงครามในปัจจุบนั การรวมนักสร้างสันติภาพของประชาสังคม - ผูช้ ายและผูห้ ญิง เป็ นการเพิ+มการป้องกันที+มีประสิ ทธิภาพ, การแก้ปัญหา, การปฏิรูปความขัดแย้งชัว+ คราว
เครื+ องมือเพื+อสันติภาพที+ดีเสนอคู่มือที+ปฎิบตั ิตามได้และขั;นตอนเชิงรุ กเพื+อนํามาปฎิบตั ิจริ ง
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ภาคผนวก I
คณะมนตรี ความมัน+ คงแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยเรื+ องผูห้ ญิง, สันติภาพ, และความมัน+ คง
การแก้ปัญหา / ปี

จุดสําคัญ

1325/2000
ยอมรับ-รับรอง ความเชื+อมโยงระหว่างประสบการณ์ทางด้านความขัดแย้งของผูห้ ญิง
และการรักษาสันติภาพและความมัน+ คง;
การกระตุ้นความเป็ นผู้นําในผู้หญิงและการมีส่วนร่ วมอย่ างเท่ าเทียมในการแก้ไขความขัดแย้งและก
ารสร้างสันติภาพ; ต้องการกระแสความเสมอภาพทางเพศสําหรับปฏิบตั ืการทางสันติภาพ
1820/2008
มติแรกเพื+อที+จะยอมรับว่าความขัดแย้งที+เกี+ยวข้องกับความรุ นแรงทางเพศเปรี ยบเหมือนกลยุทธ์สงค
ราม;
เน้นยํ;าความจําเป็ นในการเพิม& บทบาทของผู่หญิงในการตัดสิ นใจบนการป้องกันและแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง
1888/2009
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั เครื+ องมือเพื+อเตรี ยมพร้อม 1820,
เรี ยกประชุมเลขาธิการใหญ่เพื+อแต่งตั;งตัวแทนพิเศษสําหรับปัญหาความรุ นแรงทางเพศ;
แสดงความห่วงใยในการขาดแคลนนักไกล่เกลี+ยผูห้ ญิง
1889/2009
เรี ยกประชุมเพื+อการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของผู้หญิงในกระบวนการสั นติภาพและระยะหลังคว
ามขัดแย้ง
27 ตารางที+ดดั แปรมาจาก Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin, and Thania Paffenholz,
“Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes,” International Peace Institute
(June 2015)
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จุดสําคัญ

เช่นเดียวกันกับการพัฒนาดัชนีช; ีวดั , การสังเกตการณ์,
และการรายงานเพื+อที+จะวัดผลกระบวนการตามแนวทาง 1325
1960/2010
จัดหาระบบที+สามารถรองรับความรุ นแรงทางเพศในความขัดแย้ง;
สนับสนุนความพยายามในการเพิม& บทบาทของผู้หญิงในกระบวนการสั นติภาพอย่ างเป็ นทางการ
2106/2013
กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานในการจัดการปัญหาความรุ นแรงทางเพศ
และประชุมเพื+อการเคลื+อนผลของที+ปรึ กษาด้านการปกป้องผูห้ ญิง
2122/2013
เรี ยกประชุมทุกภาคส่ วนในการพูดคุยสันติภาพเพื+ออํานวยความสะดวกในการมีส่วนร่ วมในการตัด
สิ นใจของผู้หญิงอย่ างเท่ าเทียมและเต็มที;&
มุ่งหวังที+จะเพิ+มบทบาทการสร้างสันติภาพของผูห้ ญิงโดยการเพิ+มทรัพยากรให้ผหู ้ ญิงในพื;นที+ขดั แย้
ง; รับรองผลงานขององค์ กรภาคประชาสั งคมของผู้หญิง
2242/2015
เป็ นวาระโอกาสครบรอบ 15 ปี และยินยันปฏิญญาในแนวทาง 1325;
เน้นยํ;าบทบทาของผู้หญิงในการต่ อต้ านความนิยมในการใช้ ความรุนแรงอย่ างสุ ดโต่ ง,
ยกประเด็นเกี+ยวกับผลกระทบของการก่อการร้ายต่อสิ ทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงและเด็กในลักษณะต่า
งๆ
27 ตารางที+ดดั แปรมาจาก Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin, and Thania Paffenholz,
“Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes,” International Peace Institute
(June 2015)
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พันธมิตรและองค์กรที+ให้การปรึ กษา
เครื อข่ายสตรี ชาวอาฟกานิสถาน (AWN)
ศูนย์แอฟริ กนั สําหรับการแก้ปัญหาข้อพิพาทที+สร้างสรรค์ (ACCORD)
กระทรวงผูน้ าํ แอฟริ กาและการปรองดอง (ALARM)
สหภาพอาเทน่า
สถาบันเบิร์กฮอฟ
สภาสตรี
ศูนย์ไกล่เกลี+ยสันติภาพ
ศูนย์การเสวนาด้านมนุษยธรรม (HD)
ศูนย์การไกล่เกลี+ยในทวีปแอฟริ กา (CMA)
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง (CPCS)
ทรัพยากรเพื+อการประณี ประนอม (CR)
ความคิดริ เริ+ มในการจัดการวิกฤต (CMI)
องค์กรเพื+อการพัฒนาสตรี อีฟ
สถาบันโฟลเก้ เบอนาดอ
สถาบันเพื+อความอดทนระหว่างประเทศ (FTI)
Generation in Action
เครื อช่ายสตรี นกั สร้างสันติภาพโลก (GNWP)
Initiative on Quiet Diplomacy
สถาบันความมัน+ คงของการมีส่วนร่ วม (IIS)
สถาบันสันติภาพนานาชาติ (IPI)
เครื อข่ายสนับสนุนการไกล่เกลี+ย (MSN)

โมบาเดอรู น : ประชาชนผูเ้ คลื+อนไหวในซีเรี ย
องค์กรผูห้ ญิงเพื+อสันติภาพ
องค์กรริ เริ+ มสันติภาพไนโรบี-แอฟริ กา (NPI-Africa)
สถาบันวิจนั สันติภาพออสโล (PRIO)
การแสวงหาความตกลงร่ วม (SFCG)
SERAPAZ
เครื อข่ายความขัดแย้งศึกษาเอเชียอาคเนย์ (SEACSN)
มูลนิธิสนั ติภาพสวิส
องค์กรริ เริ+ มทางสันติและประชาธิปไตยของผูห้ ญิงซีเรี ย (SWIPD)
สํานักกิจการการเมืองสหประชาชาติ (UNDPA)
สมาชิกทีมติดตามผูแ้ นะนําการไกล่เกลี+ยของสหประชาชาติ
สถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริ กา (USIP)
องค์การผูห้ ญิงมีส่วนร่ วมบน 1325 (WE Act 1325)
เครื อช่านสันติภาพแอฟริ กาตะวันตก (WANEP)
สภาเพื+อสันติภาพและความเสรี ของผูห้ ญิงสากล (WILPF)
สําหรับราชื+อขององค์การพัธมิตรและที+ปรึ กษาที+คลอบคลุม ดูที+ www.betterpeacetool.org
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แหล่งข้อมูลที+เป็ นประโยชน์
เรื+ องการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิง และการสร้างสันติภาพ:
Radhika Coomaraswamy, Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: Global
Study on the Implementation of the United Nations Security Council resolution 1325. UN
Women, 2015. http://wps.unwomen.org.
Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin, and Thania Paffenholz, “Reimagining Peacemaking:
Women’s Roles in Peace Processes.” International Peace Institute, 2015.
Thania Paffenholz, Antonia Potter Prentice, Cate Buchanan, “Fresh Insights on the Quantity and
Quality of Women’s Inclusion in Peace Processes,” CCDP Policy Brief, 2015.
Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections Between Presence and Influence,”
UN Women, 2012.
Christine Bell and Catherine O’Rourke, “Peace Agreements or ‘Pieces of Paper’?: The Impact of
UNSC Resolution 1325 on Peace Processes and their Agreements,” International and
Comparative Law Quarterly, 2010: Vol. 59, No. 4, pages 941–980.
Desirée Nilsson, “Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable
Peace,” International Interactions, 2009: Vol. 38, No. 2, pages 243–266.
Sanam Naraghi-Anderlini, Women Building Peace: What They Do, Why it Matters. Boulder:
Lynne Rienner Publishers, 2007.
On women, gender equality, and peaceful societies:
Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity, World Bank, 2014.
Valerie Hudson, Bonnie Ballif-Spanvill, Mary Caprioli, and Chad F. Emmett,
เพศและสันติภาพโลกSex and World Peace. New York: Columbia University Press, 2012.

สิ+ งเหล่านี;คือตัวอย่างขององค์กรที+มีความเชี+ยวชาญเรื+ องการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงและการรักษาเครื อ
ข่ายนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง:
เครื อข่ายการดําเนินงานประชาสังคม (ICAN) (icanpeacework.org)
เครื อข่ายโลกของนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง (gnwp.org),
สถาบันเพื+อรักษาความปลอดภับแบบครบวงจร (inclusivesecurity.org),
โปรแกรมนักสร้างสันติภาพผูห้ ญิง (womenpeacemakersprogram.org), และสันติภาพผูห้ ญิง
(peacewomen.org)

ปกหลัง
การทบทวนของเครื+ องมือสันติภาพที+ดีกว่า
“เครื+ องมือนี;มีความเกี+ยวข้องอย่างมาก มันเป็ นสิ+ งที+เราต้องการมาเป็ นปี ”
- Scilla Elwoethy, นักสร้างสันติภาพและผูก้ ่อตั;งกลุ่มวิจยั อ๊อกฟอร์ด
“รางานนี;น่าสนใจมาก...อาจจะเป็ นงานเขียนที+ดีที+สุด”
- เอกอัคราชทูต Kåre Aas, เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจําสหรัฐอเมริ กา
“ผลงานที+ยอดเยีย+ มที+ได้รับประโยชน์จากการปฎิบตั ิงานวิจยั และสติปัญญาจํานวนมาก”
- Youssef Mahmoud, ที+ปรึ กษาอาวุโสที+สถาบันสันติภาพระหว่างประเทศ
“เครื+ องมือเพื+อสันติภาพที+ดีมีเครื+ องมือที+โดดเด่น…ความมัง+ คัง+ ของข้อมูลที+ดี
และคู่มือที+สามารถเข้าถึงได้สาํ หรับผูเ้ ข้าร่ วม…คู่มือคลอบคลุมที+ดีที+สุดที+มรหลักฐานจากความคิดทั+
วภูมิภาค”
- เอกอัครราชทูต Don Steinberg ประธานและประธานกรรมการบริ หารของ World Learning
และอดีตนักการทูตสหรัฐอเมริ กาประจําแองโกล่า

ทําไมเราจึงต้องการเครื+ องมือเพื+อสันติภาพที+ดีกว่า?
“ความเสี+ ยงในการแยกประชาสังคมและผูห้ ญิงออกจากกระบวนการสันติภาพ
ซึ+งนัน+ ไม่ใช่กระบวนการสันติภาพ”
- Senetor Mobina Jeffer, แคนนาดา และอดีตนักการทูตแคนนาดาประจําซูดาน
“เราต้องการถามคําถามว่าเราสามารถสร้างสันติภาพได้อย่างไร
พูดคุยเพื+อยุติการต่อสู น้ ; นั ไม่เหมือนกับความต้องการให้เกิดสันติภาพ”
- Rosa Emillia Salamanca, ผูอ้ าํ นวยการบริ การ CIASE
(Corporación de Investigación y Acción Social y Económica), โคลัมเบีย

เครื อข่ายการดําเนินงานประชาสังคม (ICAN)
1779 Massachusetts Ave, NW Suite 710
Washington DC 20036 USA

www.icanpeacework.org

