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รายงานความก้าวหน้าของผู้หญิงทั่วโลก (Progress of the World’s 

Women) พ.ศ. 2554-2555 ฉบับนี้เริ่มต้นด้วยนัยยะที่ขัดแย้ง กล่าว

คือ แม้ว่าในช่วงหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆในทุกภูมิภาคทั่ว

โลกจะขยายขอบเขตให้ผู้หญิงมีสิทธิทางกฎหมายมากขึ้น แต่ผู้หญิง  

ส่วนใหญ่ในโลกก็ยังพบว่า กฎหมายที่บัญญัติขึ้นนั้นไม่อาจนำามาซึ่ง

ความยุติธรรมและความเสมอภาคเสมอไป 

ในปีพ.ศ.2454 มีเพียงสองประเทศเท่านั้นที่ให้สิทธิผู้หญิงลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง หลังจากนั้นอีกหนึ่งร้อยปี ผู้หญิงเกือบทั่วโลกจึงมี

สิทธิดังกล่าว และขณะน้ี ผู้หญิงกำาลังมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจ              

มากกว่าในอดีตพร้อมๆ กับการท่ีผู้หญิงมีอิทธิพลทางการเมืองมากข้ึน 

สิทธิของผู้หญิงด้านอื่นๆ ไม่เฉพาะสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง 

แต่รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก็ได้รับการยอมรับ

มากขึ้นด้วย ปัจจุบัน 186 ประเทศทั่วโลกได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่า

ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: 

CEDAW) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นให้ผู้หญิงและเด็กหญิงมีสิทธิ

มนุษยชนที่พึงได้ โดยก้าวข้ามอุปสรรคที่กีดขวางความเสมอภาคและ

ความยุติธรรมระหว่างเพศ

แต่ถึงกระน้ัน แม้ว่าจะมีตัวอย่างของประเทศท่ีก้าวหน้าอย่างมากในการ 

ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ บ่อยครั้ง ที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิใน

เน้ือตัวและร่างกายของตนเอง ไม่มีสิทธิในการตัดสินใจ และไม่ได้รับการ

คุ้มครองจากความรุนแรง ผู้หญิงราว 600 ล้านคน ซึ่งมีจำานวนเกิน

ครึ่งของผู้หญิงทำางานทั่วโลก ต่างเผชิญกับอันตรายจากการทำางาน 

มีงานท่ีไม่ม่ันคง มักไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน ถึงแม้ว่า 

จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในแง่กฎหมาย แต่ยังมีผู้หญิงหลายล้าน

คนรายงานว่าตนเคยถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในช่วงชีวิตของตนโดย   

ผู้กระทำามักเป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  

ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงก็ยังถูกกระทำาทารุณกรรมทางเพศอย่างต่อ

เนื่องและเป็นระบบจากความขัดแย้งในปัจจุบัน 

การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงที่เกิดข้ึนโดยทั่วไปเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อ

การได้รับสิทธิและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายทุกประการของ

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) 

อันเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ประชาคมนานาชาติร่วมกันกำาหนดขึ้นเพื่อขจัด

ความยากจน ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพมารดา ไปจนถึงการศึกษาถ้วน

หน้าและการหยุดยั้งการแพร่ระบาดเชื้อ HIV และโรคเอดส์ 

ถึงแม้ว่าในรัฐธรรมนูญของประเทศและเขตปกครอง 139 แห่งทั่วโลก 

จะกำาหนดเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศไว้ แต่กฎหมายมีไม่พียงพอ 

อีกทั้ง ช่องว่างในการดำาเนินการตามกฎหมายทำาให้หลักประกันที่ระบุไว้

ในรัฐธรรมนูญเป็นเพียงหลักประกันท่ีไม่เกิดข้ึนจริง และส่งผลต่อวิถีชีวิต

ของผู้หญิงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในหลายบริบททั้งในประเทศร่ำารวยและ

ยากจน โครงสร้างพื้นฐานด้านความยุติธรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ศาล และฝ่ายตุลาการ ยังมิได้ตอบสนองความต้องการของผู้หญิง

อย่างเต็มที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการให้บริการในหลายกรณีที่ยังไม่ได้

มาตรฐานและเจตคติที่ไม่เป็นมิตรจากบุคลากรที่มีหน้าที่ในการคุ้มครอง

สิทธิของผู้หญิง

รายงานความก้าวหน้าของผู้หญิงทั่วโลก (Progress of the World’s 

Women) แสดงให้เห็นว่าระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมที่ดีเป็นกลไก

สำาคัญท่ีจะทำาให้ผู้หญิงได้รับสิทธิท่ีพึงได้ ระบบท่ีดีดังกล่าวสามารถขับเคล่ือน

สังคมไปสู่สังคมแห่งการตรวจสอบและรับผิดชอบ (accountability) โดย

หยุดยั้งการใช้อำานาจโดยมิชอบ และสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆ ในสังคม

ขึ้นได้ ศาลนับเป็นสถานที่สำาคัญยิ่งในการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อ

ผู้หญิงในอันจะเรียกร้องสิทธิและกำาหนดมาตรการทางกฎหมายที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้คนอีกหลายล้านคน 

รายงานฉบับนี้นำาเสนอวิธิการต่างๆที่รัฐบาลและประชาสังคมทำางาน

ร่วมกันเพื่อปฏิรูปกฎหมาย และสร้างต้นแบบการให้บริการใหม่ๆ ด้าน

ความยุติธรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงอย่างแท้จริง 

รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลและประชาสังคมมีวิธีการอย่างไรใน

การรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้หญิงสามารถเข้าถึง

ความยุติธรรมในสถานการณ์ที่วิกฤตที่สุด ซึ่งรวมถึงในบริบทของ          

พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal pluralism) (เช่นการใช้ระบบกฎหมาย

จารีตประเพณีพร้อมกับกฎหมายของรัฐ) และช่วงเวลาระหว่างความ

ขัดแย้งและหลังความขัดแย้ง

รายงานความก้าวหน้าของผู้หญิงทั่วโลก (Progress 

of the World’s Women) มีข้อเสนอแนะสิบประการใน

การทำาให้ระบบยุติธรรมเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้รับการ

พิสูจน์แล้วและสามารถบรรลุได้ และหากนำาไปปฏิบัติจะ

มีศักยภาพอย่างเหลือล้นในการเพิ่มการเข้าถึงความ

ยุติธรรมของผู้หญิงและสร้างความก้าวหน้าด้านความ

เสมอภาคระหว่างเพศ 

ความก้าวหน้าของผู้หญิงทั่วโลก พ.ศ. 2554-2555: เพื่อแสวงหาความยุติธรรม



สนับสนุนองค์กรผู้หญิง

ที่ทำางานด้านกฎหมาย

องค์กรผู้หญิงที่ทำางานด้านกฎหมาย

นับเป็นแนวหน้าในการผลักดันให้ระบบ

ยุติธรรมเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ในกรณีที่การให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่สนับสนุน 

งบประมาณโดยรัฐบาลมีจำากัด องค์กร

ผู้หญิงเหล่านี้ได้ก้าวเข้ามาทำาหน้าที่ให้

คำาปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ผู้หญิง

ที่ต้องการดำาเนินคดี ที่ต้องการหยุดยั้ง

ความรุนแรง ที่ต้องการหย่าร้าง 

หรือเรียกร้องสิทธิในท่ีดินท่ีเป็นสิทธิของตน 

โดยชอบธรรม

องค์กรเหล่านี้ได้เป็นหัวหอกในความพยายามเพื่อ

การปฏิรูปกฎหมายและการดำาเนินคดีเชิงกลยุทธ์

ต่างๆ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ด้านสิทธิมนุษยชนของ

ผู้หญิงทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล 

(ดูตัวอย่างในกรอบที่ 1)

องค์กรผู้หญิงเหล่าน้ียังเป็นผู้นำาท่ีประสบความสำาเร็จ   

ในการแสดงให้เห็นว่าการที่มีระบบกฎหมายพหุนิยม 

เช่น มีกฎหมายของรัฐควบคู่ไปกับระบบกฎหมายจารีต

ประเพณี โดยส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณี และ

การปฏิบัติของท้องถ่ินไปพร้อมๆกันน้ัน เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้

เชน่ ในประเทศเอกวาดอร ์ รฐัธรรมนญูใหส้ทิธชินพ ืน้เมอืง

ในการกำาหนดระบบยตุธิรรมของตน ผ ูห้ญงิในชมุชน  

คิชวาสองชุมชนจึงได้ออกระเบียบเพื่อความเป็นอยู่

ที่ดี (Reglamentos de Buena Convivencia) ขึ้น 

โดยนำาเอาบรรทัดฐานทางจารีตประเพณีมาผนวกเข้า

กับหลักการสิทธิมนุษยชนเพ่ือแก้ปัญหาความรุนแรง

ภายในครอบครัวและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง

ในประเทศอินโดนีเชีย PEKKA ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนา

เอกชนท้องถิ่น ได้จัดฝึกอบรมผู้ช่วยทางกฎหมาย

ในระดับชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงให้สามารถใช้

ศาลศาสนาในการจดทะเบียนแต่งงานหรือหย่าร้าง

ตามกฎหมายได้ การดำาเนินการเช่นนี้เอื้อให้ผู้หญิง

สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและสิทธิประโยชน์

ต่างๆ PEKKA ยังโน้มน้าวให้รัฐบาลเพิ่มจำานวนศาล

เคลื่อนที่และยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึง

ศาลได้มากขึ้น

   สร้างเสริมความยุติธรรมแก่ผู้หญิง: คดีสำาคัญที่เปลี่ยนชีวิตผู้หญิง

คดีเหล่านี้ทำาให้ผู้หญิงในประเทศต่างๆทั่วโลก เข้าถึงความยุติธรรมมากขึ้น บางคดีได้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในแง่กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ บางคดีส่งผลให้นำากฎหมายที่มีอยู่แล้วมาบังคับใช้หรือช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ บางคดีก็ท้าทายกฎหมายที่ควร

ยกเลิก และบางคดีได้ช่วยให้มีการบัญญัติกฎหมายใหม่ คดีเหล่านี้ล้วนนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณต่อชีวิตของผู้หญิง

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร   |   1

กรอบที่ 1:

คดีระหว่าง มีรา ดุงกานา ในนามของ FWLD กับ HMG 

กฎหมายของประเทศเนปาลในอดีต ละเว้นผู้ชายให้ไม่ต้องถูกดำาเนินคดีหากข่มขืน

ภรรยาของตนเอง ในปี พ.ศ. 2545 การฟ้องร้องดำาเนินคดีโดยองค์กรเพ่ือผู้หญิง 

กฎหมายและการพัฒนา (Forum for Women, Law and Development: FWLD) 

เป็นเหตุให้ศาลฏีกาออกคำาส่ังให้รัฐสภาแก้ไขกฎหมายข่มขืน ปัจจุบันมี 52 ประเทศ

ทั่วโลกที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในประมวลกฎหมายอาญาว่าการข่มขืนโดยคู่สมรส

เป็นอาชญากรรม

คำาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญประเทศโคลอมเบีย 

ในปี พ.ศ. 2549 เครือข่ายสตรีรอบโลก (Women’s Link Worldwide) ได้ฟ้องร้อง

ในนามของมาร์ธา โซเลย์ เพื่อคัดค้านกฎหมายที่ห้ามแพทย์ทำาแท้งเพื่อช่วยชีวิต 

มาร์ธา ศาลตัดสินว่าการห้ามเช่นนี้ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิงและยืนยันว่า

ในบางกรณีการทำาแท้งต้องสามารถทำาได้ 

คดีระหว่าง ยูนิตี้ ดาว กับอัยการสูงสุด สาธารณรัฐบอตสวานา

ถึงแม้ว่า ยูนิตี้ ดาว จะเป็นพลเมืองที่เกิดและเติบโตในบอตสวานา แต่ลูกทั้งสอง

ของเธอกลับต้องขออนุญาตในการพำานักอาศัยอยู่ในประเทศ และถูกปฏิเสธสิทธิใน

ฐานะพลเมือง ด้วยเหตุที่ ยูนิตี้ ดาว แต่งงานกับชาวต่างชาติ คดีนี้ (พ.ศ. 2535) 

ถือเป็นก้าวสำาคัญที่ยืนยันว่าหลักประกันด้านความเสมอภาคในรัฐธรรมนุญ

ครอบคลุมถึงสิทธิพลเมืองของผู้หญิงด้วย

คดีระหว่าง เวเลซและเพื่อน กับ บริษัทเภสัชภัณฑ์โนวาร์ติส

คดีนี้เป็นคดีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยฟ้องร้องกันในศาล

ของประเทศสหรัฐอเมริกา พนักงานหญิง 12 คนของบริษัทโนวาร์ติส กล่าวหา

ว่าบริษัทเลือกปฏิบัติต่อตนในเรื่องเงินเดือนและการเลื่อนขั้น คณะลูกขุนตัดสิน

อย่างเป็นเอกฉันท์ให้พนักงานเป็นฝ่ายชนะ และบริษัทโนวาร์ติสตกลงจ่ายเงินจำานวน 

175 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อยอมความ โดยใช้เงินจำานวน 22.5 ล้านเหรียญเพื่อ

ดำาเนินการปรับปรุงนโยบายและแผนงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคใน

สถานที่ทำางาน



 2  |  ความก้าวหน้าของผู้หญิงทั่วโลก

สองในสามของประเทศทั่วโลกมีกฎหมายต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว แต่

หลายประเทศที่ยังไม่กำาหนดชัดเจนว่าการข่มขืนโดยคู่สมรสเป็นอาชญากรรม

ภาพที่ 1: กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง 

ปฏิรูปกฎหมายให้

ละเอียดอ่อนต่อเพศ

ภาวะ/มิติระหว่างเพศ 

และบังคับใช้ 

การปฏิรูปกฎหมายให้มีความละเอียดอ่อน

ต่อเพศภาวะ/มิติระหว่างเพศเป็นพื้นฐาน

สำาคัญสำาหรับการเข้าถึงความยุติธรรม

ของผู้หญิง หากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมาย

ที่แข็งแกร่ง ความพยายามที่จะทำาให้ผู้หญิง

เข้าถึงศาลมากขึ้น ตำารวจเป็นมิตรกับการ

ร้องเรียนของผู้หญิงมากขึ้น และการ

ปฏิรูปอื่นๆ ที่จำาเป็นต่อการบริหารงาน

ยุติธรรม ก็มีโอกาสล้มเหลว

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) มีมาตรฐาน      

ชั้นเยี่ยมที่นานาชาติตกลงร่วมกันในการปฏิรูป

กฎหมายเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ

ในการนี้  จำาเป็นต้องยกเลิกกฎหมายที่เลือก

ปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัด ขยายขอบเขต

กฎหมายไปถึงพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการ

คุ้มครองผู้หญิงให้ปลอดภัยจากความรุนแรง

ในครอบครัว และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของ

กฎหมายที่มีต่อวิถึชีวิตของผู้หญิง

การดำาเนินงานมีความก้าวหน้าในทุกภูมิภาค

ดังนั้นในปีพ.ศ. 2554:

ประเทศ ประกันให้ผู้หญิงลาคลอดได้โดย
ได้รับค่าตอบแทนตามรัฐธรรมนูญ

ประเทศ ไม่มีกฎหมายที่ระบุอย่างชัดเจน
ว่าการข่มขืนโดยคู่สมรสเป็นอาชญากรรม

รัฐธรรมนูญ ประกันความเสมอภาค
ระหว่างเพศ

ประเทศ ยังคงจำากัดสิทธิในการทำาแท้ง
ประเทศ ถือว่าความรุนแรงในครอบครัว
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย (ดูภาพที่ 1)

ผู้หญิงร้อยละ 53 ทำางานในสภาวะที่เป็น
อันตราย

ประเทศ มีกฎหมายให้หญิงและชายได้รับ
เงินค่าตอบแทนเท่าเทียมกัน

ประเทศ อายุข้ันต่ำาตามกฎหมายท่ีผู้หญิงสมรส
ได้น้อยกว่าอายุข้ันต่ำาตามกฎหมายของผู้ชาย

ประเทศ ประกันว่าผู้หญิงมีสิทธิใน
ทรัพย์สินเท่าเทียมกับผู้ชาย

แหล่งที่มา: ภาคผนวก 4 รายงานความก้าวหน้าของผู้หญิงทั่วโลก ปีพ.ศ. 2554 – 2555

เปอร์เซ็นต์ เป็นช่องว่างของรายได้โดย
เฉลี่ยระหว่างหญิงและชาย 

แม้จะมีความก้าวหน้าท่ีสำาคัญหลายประการ แต่กฎหมาย 

ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ช่องว่างของกฎหมาย และ

ความล้มเหลวในการนำากฎหมายมาปฏิบัติใช้ ก็ยังมีอยู่ 

ซ่ึงน่ันหมายความว่าผู้หญิงยังคงไม่ได้รับสิทธิท่ีตนพึงได้

ถึงแม้ว่า CEDAW จะได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐภาคี

เกือบทุกรัฐ แต่ก็เป็นอนุสัญญาที่รัฐภาคีตั้งข้อสงวน

ไว้มากที่สุดฉบับหนึ่ง ข้อสงวนที่พบมากที่สุดคือข้อ 

16 ว่าด้วยเรื่องสิทธิของผู้หญิงในชีวิตสมรสและ

ชีวิตครอบครัว (ดูภาพที่ 2) การถอนข้อสงวนเหล่านี้     

จะเป็นขั้นตอนที่สำาคัญยิ่งในการวางกรอบกฎหมาย 

ที่สนับสนุนสิทธิของผู้หญิง

ในการร่างกฎหมายต่างๆ จำาเป็นอย่างยิ่งที่กฎหมาย

จะต้องนำาไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมีความชัดเจน

ทั้งด้านกรอบอำานาจหน้าที่ ขั้นตอนการดำาเนินการ 

กองทุนในการบังคับใช้กฎหมาย และกลไกในการตรวจสอบ

และรับผิดชอบต่อประชาชน ตัวอย่างเช่น กฎหมาย  

ว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวใน 45 ประเทศ 

ประกันให้ผู้หญิงได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในประเทศเนปาล ได้มีการยกเลิก

ภาษีการโอนที่ดิน ทำาให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยว

กับสิทธิท่ีเท่าเทียมกันในการรับมรดกดำาเนินการได้   

และส่งผลให้ผู้หญิงถือครองทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

สามเท่า ในประเทศสวีเดนกำาหนดให้มี ‘เดือนของคุณพ่อ’ 

ซึ่งอนุญาตให้พ่อลางานไปดูแลบุตรที่เพิ่งคลอดได้โดย

ยังได้รับค่าตอบแทน ซ่ึงการลาน้ีไม่สามารถถ่ายโอนได้ จึง

ทำาให้ผู้ชายลาหยุดประเภทนี้มากขึ้น เป็นการแก้ปัญหา

ช่องว่างของเงินเดือนระหว่างสองเพศได้อีกทางหนึ่ง

173
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ภาพที่ 2: ข้อสงวนใน CEDAW สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์

บริการเบ็ดเสร็จ เพื่อลด

อัตราจำานวนคดีที่ลดลง

ระหว่างกระบวนการ

ยุติธรรม

ในกระบวนการยุติธรรม ที่ประกอบด้วย

ขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอนที่ผู้หญิงต้อง

ฝ่าฟัน เพื่อแสวงหาความเป็นธรรม มักจะ

มีอัตราการลดของจำานวนคดีในระดับสูง 

เนื่องจากคดีส่วนใหญ่มักจะหยุดลงระหว่าง

กระบวนการ เหลือเพียงไม่กี่คดีเท่านั้นที่

ผ่านไปถึงขั้นตัดสินลงโทษหรือชนะ/แพ้คดี

แหล่งที่มา: ภาคผนวก 5 รายงานความก้าวหน้าของผู้หญิงทั่วโลก 

ปีพ.ศ. 2554 – 2555

แหล่งที่มา: โลเวตและเคลลี่ ปีพ.ศ. 2552

ในงานวิจัยของกลุ่มประเทศต่างๆ ในยุโรป ในปีพ.ศ. 

2552 พบว่าคดีข่มขืนท่ีดำาเนินไปจนถึงข้ันการพิพากษา

ลงโทษโดยเฉล่ียมีเพียงร้อยละ 14 ในขณะท่ีอัตราต่ำาสุด 

คือร้อยละ 5 ในบางประเทศ (ดูภาพที่ 3)

หนทางหน่ึงท่ีจะลดอัตราจำานวนคดีท่ีลดลงระหว่าง

กระบวนการยุติธรรม คือการลงทุนจัดตั้งศูนย์บริการ

เบ็ดเสร็จ ซึ่งมีบริการที่สำาคัญทั้งหลายมารวมกันไว้

ในท่ีเดียวกันเพ่ือเก็บ หลักฐานทางนิติเวช และให้คำาแนะนำา

ทางกฎหมาย สุขภาพ และบริการสนับสนุนอ่ืนๆแก่ผู้หญิง 

ศูนย์บริการหลายแห่งของธูธูเซลา (Thethuzela Care 

Centers: TCCs) ในประเทศแอฟริกาใต้เป็นหน่ึงในตัวอย่าง

ที่ประสบความสำาเร็จตามแนวทางนี้

ศูนย์บริการเหล่านี้ต้ังอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆของรัฐ

และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การบริการฉุกเฉิน

ทางการแพทย์ ให้คำาปรึกษาบำาบัด และเตรียมการเพื่อ

กระบวนการในชั้นศาลด้วยท่าทีที่เป็นมิตรต่อผู้ผ่าน

พ้นความรุนแรง

ศูนย์บริการเหล่านี้มุ่งให้บริการตามความต้องการ

ด้านการแพทย์และด้านสังคมแก่ผู้ผ่านพ้นการล่วง

ละเมิดทางเพศ ลดการละเมิดซ้ำาระหว่างกระบวนการ

ยุติธรรมและการให้บริการสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ิมอัตราส่วนคดี

ท่ีดำาเนินไปถึงข้ันการพิพากษาลงโทษ และลดความล่าช้า

ในการดำาเนินคดี

ศูนย์บริการของธูธูเซลา มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางการแพทย์ นักสงคมสงเคราะห์ และตำารวจ ซึ่ง

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อัตราการพิพากษา

ลงโทษคดีข่มขืนที่ศูนย์บริการ ในย่านโซวโต จังหวัด

โกเต็ง แอฟริกาใต้ ให้บริการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 89 

เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราเฉลี่ยระดับประเทศมีเพียง

ร้อยละ 7 เท่านั้น  ขณะนี้ประเทศอื่นๆรวมถึงชิลีและ

เอธิโอเปีย กำาลังนำาต้นแบบศูนย์บริการนี้ไปขยายผล 

มี 30 ประเทศที่ได้ตั้งข้อสงวนเกี่ยวกับ

สิทธิเสมอภาคในชีวิตสมรสหรือชีวิตครอบครัว

มีคดีข่มขืนเพียงจำานวนน้อย

เท่านั้นที่ดำาเนินไปจนถึงขั้นการ

พิพากษาลงโทษ
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ภาพที่ 3: อัตราคดีข่มขืนที่ลดลงระหว่างกระบวนการยุติธรรม กรณีกลุ่มประเทศในยุโรป
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ภาพที่ 4: ผู้หญิงในกองกำาลังตำารวจกับการแจ้งความคดีล่วงละเมิดทางเพศ

แหล่งที่มา: บทวิเคราะห์ของ UN Women โดยอ้างอิงจากข้อมูลสัดส่วนตำารวจจากสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UN Office on Drugs and Crime - UNODC) ปีพ.ศ. 2552 และการแจ้งความคดีล่วงละเมิดที่คำานวณจากแบบสำารวจเหยื่ออาชญากรรมสากล 

(International Crime Victims Survey: ICVS) (ข้อมูลล่าสุดที่มี)

ยิ่งมีจำานวนตำารวจหญิงมาก การแจ้งความคดีล่วงละเมิด

ทางเพศก็เพิ่มมากขึ้น

ให้ผู้หญิงเป็นแนวหน้าใน

การบังคับใช้กฎหมาย 

การแจ้งความคดีอาชญากรรมที่เกิดกับ

ผู้หญิงที่ต่ำากว่าความเป็นจริง เป็นปัญหา

ใหญ่ในทุกภุมิภาค การสำารวจเกี่ยวกับ

อาชญากรรมใน 57 ประเทศทั่วโลกพบว่า

โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงร้อยละ 10 บอกว่า

ตนเองถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่มีเพียง

ร้อยละ 11 ของผู้หญิงกลุ่มนี้เท่านั้นที่  

แจ้งความ เมื่อเปรียบเทียบกับคดีโจรกรรม 

โดยเฉลี่ย มีการโจรกรรมร้อยละ 8 

แต่อัตราการแจ้งความมีถึงร้อยละ 38

การให้ผู้หญิงปฏิบัติงานด่านหน้าในงานบริการ

กระบวนการยุติธรรม สามารถช่วยเพิ่มการ

เข้าถึงความยุติธรรมแก่ผู้หญิงได้ โดยมีข้อมูล

แสดงให้เห็นว่า หากมีสัดส่วนตำารวจหญิงมาก  

การแจ้งความคดีล่วงละเมิดทางเพศก็จะเพิ่ม

มากขึ้นไปด้วย (ดูภาพที่ 4) ในประเทศไลบีเรีย

หลังเกิดความขัดแย้ง มีการใช้กองกำาลังตำารวจ

หญิงล้วนชาวอินเดีย ส่งผลให้จำานวนการแจ้งความ

เพิ่มขึ้น และยังส่งผลให้รัฐบาลจ้างผู้หญิงเข้ามา

ในกองกำาลังมากขึ้น อย่างไรก็ดี ทั้งๆที่สิ่งเหล่า

น้ีมีประโยชน์ แต่จำานวนของผู้หญิงในกำาลังตำารวจ

โดยเฉลี่ยยังไม่เกินร้อยละ 13 ไม่ว่าจะในภูมิภาค

ใดๆ ก็ตาม

ลงทุนเพื่อให้ผู้หญิงเข้า

ถึงความยุติธรรม 

ในการดำาเนินการให้ระบบยุติธรรมเป็นประโยชน์

ต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง      

ไม่ว่าจะโดยการกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปกฎหมาย 

การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การจัดต้ัง

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือการฝึกอบรมผู้พิพากษา

ล้วนต้องอาศัยทรัพยากร และเงินลงทุนท้ังส้ิน

รัฐบาลของประเทศต่างๆ เล็งเห็นความสำาคัญ

ของการเสริมสร้างหลักนิติธรรม จึงได้จัดสรร

ทรัพยากรอย่างมีนัยยะสำาคัญเพ่ือสนับสนุน

การให้ความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรม 

อย่างไรก็ดี เงินทุนท่ีจัดสรรเฉพาะสำาหรับความ

เสมอภาคระหว่างเพศจัดว่ายังอยู่ในระดับต่ำา

ในปีพ.ศ. 2552 กลุ่มประเทศผู้บริจาคที่อยู่ใน

คณะกรรมการความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 

(Development Assistance Committee: DAC) 

ในองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา (Organization for Economic Co-

operation and Development: OECD) ได้จัดสรร

เงินช่วยเหลือจำานวน 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สำาหรับงานด้านความยุติธรรม โดยการสนับสนุน

จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป คิดเป็นร้อยละ 

70 ของเงินช่วยเหลือท้ังหมด อิรัก อัฟกานิสถาน 

เม็กซิโก เขตปกครองปาเลสไตน์ และปากีสถาน  

เป็นผู้รับความช่วยเหลือน้ีมากท่ีสุด โดยจากจำานวน

เงิน 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐน้ี 206 ล้านเหรียญ

สหรัฐ (ร้อยละ 5) จัดสรรให้แก่โครงการท่ีมีความ

เสมอภาคระหว่างเพศเป็นเป้าหมายหลัก 633 ล้าน

เหรียญสหรัฐ (ร้อยละ15) จัดสรรให้แก่โครงการท่ี

มีความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นเป้าหมายรอง ใน

ปีพ.ศ. 2552 สหภาพยุโรปไม่ได้จัดสรรเงินทุนใดๆ 

ให้แก่โครงการด้านความยุติธรรมท่ีมีความเสมอ

ภาคระหว่างเพศเป็นเป้าหมายหลัก

ประโยชน์ที่ได้จากการรับผู้หญิงเข้าทำางานเป็นเจ้า

หน้าท่ีตำารวจน้ันมิได้เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ แต่จำาเป็นต้องมี

การลงทุนเพื่อให้ได้ประโยชน์นั้นมา ประสบการณ์จาก

ประเทศในแถบละตินอเมริกาและประเทศอื่นๆ ระบุว่า

สถานีตำารวจหญิงและโต๊ะรับแจ้งเหตุที่ละเอียดอ่อน

ต่อเพศภาวะ/มิติทางเพศ (gender desk) สำาหรับ

ผู้เผชิญความรุนแรง จำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุน

ทรัพยากรที่เพียงพอ  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ควรได้รับการ

อบรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลและการยกย่อง 

ที่เหมาะสมจากงานที่ทำาอีกด้วย

นอกจากนี้ การรับตำารวจหญิงเข้าทำางาน และจัดสรร

ทรัพยากร ให้มีโต๊ะรับแจ้งเหตุที่ละเอียดอ่อนต่อเพศ

ภาวะ/มิติระหว่างเพศ (gender desk) ต้องเป็นส่วน

หนึ่งของกลยุทธ์ภาพรวมในการฝึกอบรมและสร้าง

แรงจูงใจแก่ตำารวจทุกคนให้ตอบสนองความต้องการ

ของผู้หญิงอย่างเพียงพอ
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ฝึกอบรมผู้พิพากษาและ

ติดตามผลการพิพากษา 

ผู้หญิงที่ขึ้นศาลจะได้รับความยุติธรรมหรือ

ไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการพิจารณา

คดีที่มีความเป็นกลาง มีข้อมูลเพียงพอ 

และปราศจากอคติเป็นหลัก อย่างไรก็ดี แม้ใน

กรณีที่กฎหมายรองรับสิทธิของผู้หญิงไว้ 

ก็ยังพบว่า ผู้พิพากษาอาจมิได้นำากฏหมาย

ที่รองรับสิทธิของผู้หญิงมาใช้อย่างเหมาะ

สมหรือยุติธรรมเสมอไป

องค์กรต่างๆ เช่น สมาคมผู้พิพากษาสตรีสากล 

(International Association of Women Judges) 

และศักชี (Sakshi) ซ่ึงเป็นองค์การพัฒนาเอกชนใน

อินเดีย ได้จัดฝึกอบรมพิเศษสำาหรับผู้พิพากษา

ทั้งหญิงชาย และเปิดพื้นที่ให้ได้อภิปรายความ

ท้าทายและอุปสรรคท่ีทุกคนประสบ กระบวนการน้ี

ช่วยสร้างความเข้าใจและความมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินงาน

โดยส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ผลเชิง

ประจักษ์จากกิจกรรมน้ีคือ มีคำาพิพากษาแนวใหม่

เกิดข้ึนหลายสิบคดีโดยผู้พิพากษาท่ีผ่านการฝึก

อบรมดังกล่าว (ดูกรอบท่ี 2)

การติดตามผลการพิจารณาคดีอย่างเป็นระบบ

ในระดับประเทศเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อ

สร้างการตรวจสอบและความรับผิดชอบต่อผู้

หญิงท่ีแสวงหาความเป็นธรรม อีกท้ังยังจะช่วย

ให้ภาคประชาสังคมและรัฐบาลสามารถติดตาม

ผลการปฏิบัติงานของศาลในด้านการพิทักษ์สิทธิ

ผู้หญิงได้

สวีเดน แคนาดา เดนมาร์ก นอร์เวย์ และเยอรมนี 

เป็นประเทศผู้บริจาครายใหญ่ท่ีสุดท่ีให้ความช่วยเหลือ

โครงการท่ีมีความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นเป้าหมายหลัก 

โดยสนับสนุนกิจกรรม อาทิ การฝึกอบรมผู้พิพากษา 

การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ ผู้ผ่านพ้นความ

รุนแรง การสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการสร้าง

สันติภาพและความปรองดอง การช่วยเหลือผู้เสีย

หายจากการค้ามนุษย์ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมและ

ชุมชนได้ และการรณรงค์ให้การแต่งงานก่อนวัยอันควร

ลดน้อยลง ในปีพ.ศ. 2552 กัวเตมาลา เบอร์กินาฟาโซ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อัฟกานิสถาน และ

โคลอมเบีย ได้รับความช่วยเหลือด้านความเสมอภาค

ระหว่างเพศมากที่สุด

ระหว่างปีพ.ศ. 2543 ถึง 2553 ธนาคารโลกได้จัดสรร

เงินให้เปล่าและเงินกู้ท้ังส้ิน 6,382 ราย คิดเป็นเงิน 874 

พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยจัดสรรให้กับประเด็นการ

บริหารสาธารณะ กฎหมายและความยุติธรรมเป็น

เงิน 126 พันล้านเหรีญสหรัฐ (ร้อยละ14) ในช่วงเวลา

ดังกล่าว มีโครงการ 21 โครงการ ท่ีมีกลุ่มกิจกรรม

ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและหลักนิติธรรม เช่น 

การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของศาลให้เป็นมิตรต่อ     

ผู้หญิงมากยิ่งขึ้น การจัดหาและเสริมสร้างสมรรถนะ

ของผู้ช่วยทางกฎหมาย และการรณรงค์เชิงนโยบาย

เพื่อการปฏิรูปกฎหมาย อนึ่ง ใน 21 โครงการ

ดังกล่าว จำานวนเงินท่ีจัดสรรให้กับองค์ประกอบด้าน

ความเสมอภาคระหว่างเพศท้ังส้ินมีเพียง 7.3 ล้าน

เหรียญสหรัฐ

ในเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2553 มีผู้บริจาค 51 ราย แสดง

ความจำานงบริจาคเงินจำานวน 49.3 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ ให้กับกองทุนของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ 

(International Development Association: IDA) โดย

ธนาคารโลก เพ่ือช่วยเหลือประเทศท่ียากจนท่ีสุด ในระหว่าง

ปีพ.ศ. 2554 ถึง 2557 โดยในรอบน้ี ความเสมอภาค

ระหว่างเพศเป็นหนึ่งในสี่ประเด็นมุ่งเน้นหลัก จึงนับ

เป็นโอกาสสำาคัญท่ีจะผลักดันให้ประเด็นการเข้าถึงความ

ยุติธรรมของผู้หญิงได้รับเงินสนุบสนุนเพ่ิมข้ึนจาก

กองทุนธนาคารโลกในอนาคต

ในปีพ.ศ. 2539 องค์กรพัฒนาเอกชนในอินเดียช่ือ ศักชี ได้สัมภาษณ์ผู้พิพากษา ทนายความ และคู่ความ

ในคคีฟ้องร้องที่เป็นผู้หญิง เพื่อสำารวจผลกระทบจากมุมมองในการพิจารณคดีและการตัดสินคดีท่ีมีต่อ

ผู้หญิงที่ขึ้นศาล ผู้ตอบแบบสำารวจกว่าสองในสาม กล่าวว่าผู้หญิงที่แต่งกายไม่มิดชิดเป็นผู้เชื้อเชิญการ

ข่มขืนนั้นเอง

กรอบที่ 2: องค์กรผู้หญิง “วิชาคา” และพลังของการพิจารณาคดีที่ละเอียดอ่อน
ต่อเพศภาวะ/มิติระหว่างเพศ

ศักชี ได้พัฒนาโครงการขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนมายา

คติและภาพเหมารวมท่ีฝังอยู่ในความคิดของผู้คน 

(gender stereotype) โครงการนี ้ได้ขยายไป 

16 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยอดีตผู้

พิพากษาศาลสูงของอินเดีย จักดิช ชาราน เวอร์มา 

เป็นหน่ึงในผู้เข้าร่วมโครงการน้ี

หลังจากเข้าร่วมโครงการได้ไม่นาน ผู้พิพากษา

เวอร์มา ก็ได้มีโอกาสใช้ความรู้ท่ีได้รับจากโครงการ 

บันวารี เดวี ถูกกลุ่มชายท้องถ่ินรุมข่มขืนในขณะ

ท่ีกำาลังปฏิบัติหน้าท่ีนักสังคมสงเคราะห์ในหมู่บ้าน 

แห่งหนึ่งในราชาสถาน เธอไม่เพียงแต่ริเริ่มดำาเนิน

คดีทางอาญา แต่ยังเรียกร้องมาตรการเยียวยา

ครอบคลุมไปถึงผู้หญิงทำางานคนอื่นๆ ด้วย 

บันวารี ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้หญิงห้า

องค์กร หน่ึงในน้ันคือ วิชาคา และจาก นัยนา คาปูร์     

ผู้ก่อตั้งศักชี ซึ่งเป็นผู้ให้คำาปรึกษาหลัก บันวารี

นำาคดีฟ้องร้องขึ้นสู่ศาลฎีกาในประเทศอินเดีย  

คดีได้รับชัยชนะทำาให้เกิดการยอมรับอย่างที่ไม่เคย

มีมาก่อนว่าการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำางาน

เป็นมูลเหตุแห่งโทษ

ในฐานะหน่ึงในผู้พิพากษาในคดีน้ี ผู้พิพากษาเวอร์มา 

ไม่ย่อท้อ แม้จะพบว่าไม่มีกฎหมายด้านการคุกคาม

ทางเพศในประเทศอินเดีย เพราะตระหนักว่าสิทธิความ 

เสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิในสภาวะการทำางาน

ที่ปลอดภัยนั้นรับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญ และเป็นไป 

ตามพันธะสัญญาภายใต้ CEDAW ที่อินเดียต้อง

ปฎิบัติตาม ศาลได้ใช้คดีนี้เป็นฐานในการกำาหนด

แนวทางที่ครบถ้วนและบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในการจ้างงานของทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนฉบับแรกของอินเดีย

การตัดสินคดีวิชากานี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคดีท่ี

คล้ายคลึงกันในบังคลาเทศ และก่อให้เกิดการปฏิรูป 

กฎหมายในปากีสถาน ส่งผลให้ในปัจจุบัน ผู้หญิง

ในวัยทำางานเกือบ 500 ล้านคนในสามประเทศน้ีได้รับ

ความคุ้มครองทางกฎหมาย ทำาให้สามารถทำางานได้โดย

ปลอดภัยจากการคุกคามและการล่วงละเมิดทำาร้าย
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เพิ่มช่องทางให้ผู้หญิง

เข้าถึงศาลและคณะกรรมการ

แสวงหาความจริงทั้ง

ระหว่างความขัดแย้งและ

ภายหลังความขัดแย้ง

ความรุนแรงทางเพศถูกใช้เป็นยุทธิวิธีในสงคราม

อย่างเป็นระบบ และไตร่ตรองไว้ก่อนมานาน

หลายร้อยปี ความรุนแรงทางเพศเป็นการ

กระทำาต่อประชากรพลเรือนโดยตั้งใจ เช่น เพื่อ

ให้เป็นพาหะของเชื้อเอชไอวี การบังคับชำาเราเพื่อ

ให้ตั้งครรภ์ บังคับให้เคลื่อนย้ายประชากร และ

เพื่อคุกคามทั้งชุมชน

กฎหมายระหว่างประเทศได้พัฒนาจนก้าวหน้าขึ้น

อย่างมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทำาให้สามารถ

ดำาเนินคดีอาชญากรรมความรุนแรงทางเพศได้เป็น

ครั้งแรก (ดูกรอบที่ 3) หากต้องการเพิ่มจำานวน    

คำาพิพากษาลงโทษในคดีประเภทนี้ จำาเป็นอย่างยิ่งที่

ศาลระหว่างประเทศจะต้องจัดให้อาชญากรรมที่มีแรง

จูงใจจากเพศภาวะ/มิติทางเพศ อยู่ในยุทธศาสตร์

การดำาเนินคดีอันดับต้นด้วย

นอกจากน้ี ยังต้องมีมาตรการท่ีทำาให้ผู้หญิงเข้าถึงศาล 

และกรอบเวทีอื่นๆ ด้านความยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น 

เช่น คณะกรรมการแสวงหาความจริง วิธีเดียวที่จะ

บรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้คือ ทำาให้ผู้หญิงมีบทบาทเป็น

ศูนย์กลางในการกำาหนดขอบเขต กำากับดูแล และออกแบบ

กลไกด้านความยุติธรรมทั้งหมดที่มีบทบาทภาย

หลังความขัดแย้ง

ในอดีต กฎหมายระหว่างประเทศแทบไม่เคยรับรู้ผลกระทบที่ผู้หญิงได้รับจากความขัดแย้ง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีการยอมรับประสบการณ์ของผู้หญิง และไม่มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา มีการรับรู้และดำาเนินคดีอาชญากรรมความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นระหว่างความขัดแย้ง เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

กรอบที่ 3: สองทศวรรษแห่งความก้าวหน้าด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

ในอนุสัญญาเจนีวา ฉบับปีพ.ศ. 2472  ความ

รุนแรงทางเพศถือเป็นการสร้างความเสื่อมเสีย

ทางศีลธรรมมากกว่าที่จะเป็นอาชญากรรม

รุนแรง ธรรมนูญของศาลเฉพาะกิจ ณ กรุง

นูเร็มเบิร์ก และกรุงโตเกียวที่จัดตั้งเพื่อดำาเนิน

คดีอาชญากรรมสงครามหลังเกิดสงครามโลก

ครั้งที่สอง ไม่ได้รวมถึงการข่มขืนแต่อย่างใด

อนุสัญญาเจนีวาฉบับปีพ.ศ. 2492 กำาหนดว่า    

‘ผู้หญิงย่อมได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจากการคุกคามที่ทำาให้เสื่อมเสียเกียรติ’ 

แต่การข่มขืนไม่ได้อยู่ในรายการ ‘ข้อละเมิดร้ายแรง’ 

ของอนุสัญญาฉบับนี้

ปีพ.ศ. 2541
ในคดีระหว่างอัยการกับอคาเยซู 

ณ ศาลอาญาระหว่างประเทศ

สำาหรับรวันดามีการตัดสินให้การ

ข่มขืนถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

และเป็นอาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติเป็นครั้งแรก จนถึง

ปัจจุบัน ศาลแห่งนี้ได้พิพากษา

ลงโทษคดีความรุนแรงทางเพศ

ทั้งหมดจำานวน 11 คดี

ปีพ.ศ. 2543
มติ 1325 โดยคณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Security Council) 

ให้ความสำาคัญกับบทบาทของ

ผู้หญิงในการสร้างสันติภาพ 

โดยเน้นว่าการมีส่วนร่วมอย่าง

เต็มที่ของผู้หญิงในความ

พยายามทุกรูปแบบและทุกขั้น

ตอนในการสร้างสันติภาพและ

ความมั่นคง เป็นเรื่องจำาเป็น

อย่างยิ่ง

ปีพ.ศ. 2545
ในธรรมนูญกรุงโรม ซ่ึงใช้ในการ

จัดต้ังศาลอาญาระหว่างประเทศ 

กำาหนดให้อาชญากรรมทางเพศ 

(Sexual crimes) และอาชญา

กรรมอันมีพ้ืนฐานมาจากเพศ

ภาวะ (Gender-based crimes) 

ในกรอบกว้าง เป็นอาชญากรรม

ระหว่างประเทศ  จากคำาฟ้อง

ท้ังหมด 23 เร่ืองจากศาลน้ี มี 12 

คำาฟ้องท่ีมีข้อหาด้านความรุนแรง

ทางเพศ

ในคดีระหว่างอัยการ กับ บริมาและ

บุคคลอ่ืนๆ ศาลพิเศษสำาหรับ

เซียร์ราลีโอน ได้ตัดสินว่าการ

บังคับแต่งงานเป็นการกระทำา

ท่ีไร้มนุษยธรรม และถือเป็น

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ปีพ.ศ. 2551 – 2553
มติ 1820 โดยคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

เรียกร้องให้กำาหนดขั้นตอนที่มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันและ

ดำาเนินการในกรณีการกระทำาด้าน

ความรุนแรงทางเพศ โดยให้จัดเป็น

ศูนย์กลางในการรักษาสันติภาพ

และความมั่นคงระหว่างประเทศ

มติ 1888, 1889 และ 1960 

โดยคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง

สหประชาชาติ ได้สร้างกรอบท่ีเป็น

รูปธรรมสำาหรับการนำามติ 1325 

และ 1820 ไปสู่การปฏิบัติใช้จริง

ปีพ.ศ. 2536
มีการจัดตั้งศาลอาญาระหว่าง

ประเทศสำาหรับอดีตยูโกสลาเวียข้ึน

ในบทบัญญัติยอมรับว่าการ

ข่มขืนเป็นอาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติ และมีคดีที่โดดเด่น

อีกหลายคดีที่ยืนยันให้เห็นว่า

ความรุนแรงทางเพศนั้นเป็น

อาชญากรรมสงครามที่รุนแรง  

จนถึงปัจจุบัน ศาลแห่งนี้ได้

พิพากษาเอาผิดคดีความรุนแรง

ทางเพศทั้งหมดจำานวน 29 คดี
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ภาพที่ 5: 

มุมมองของหญิงและชายต่อแนวคิดว่าทำาไม

การช่วยเหลือชดเชยจึงเป็นสิ่งสำาคัญใน

ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ผู้หญิงต้องการคำาขอโทษและการลงโทษ

กับผู้ล่วงละเมิดมากกว่าผู้ชาย

แหล่งที่มา: อ้างอิงจากข้อมูลจาก วินก์และฟาม ปีพ.ศ. 2553ก และ 2553ข

ดำาเนินโครงการช่วยเหลือ

ชดเชยที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้หญิง

การช่วยเหลือชดเชยเป็นกลไกยุติธรรมที่เน้น   

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้น

ให้ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ นับเป็นเครื่อง

มือสำาคัญที่จะทำาให้ผู้หญิงฟื้นฟูสภาพชีวิต และ

จิตใจได้  ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

ผู้หญิงเล่าว่าการช่วยเหลือชดเชยเป็นสิ่งจำาเป็น

ในการฟื้นตัวจากความสูญเสีย และบรรเทา

ความยากจน แต่ก็ต้องตระหนักถึงความทุกข์ที่

ผู้หญิงต้องประสบด้วย คำาบอกเล่าในลักษณะ

นี้คล้ายคลึงกันในหลายประเทศที่อยู่ในบริบท

หลังความขัดแย้ง (ดูภาพที่ 5)

ในขณะที่ชุมชนระหว่างประเทศได้สละเงินทุนจำานวน

มากให้แก่ศาลระหว่างประเทศและกลไกยุติธรรมใน

ระยะเปลี่ยนผ่านอื่นๆ แต่การผลักดันช่วยเหลือให้รัฐ

บรรลุหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือชดเชยด้านความ

ยุติธรรมยังมีไม่มากเท่าและไม่มากพอ

เพื่อให้ผู้หญิงได้ประโยชน์สูงสุด โครงการช่วยเหลือ

ชดเชยจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงทางเพศ 

และความรุนแรงอันเนื่องมาจากในเพศภาวะในทุกรูป

แบบ และรวมถึงมาตรการระดับบุคคล ชุมชน และเชิง

สัญลักษณ์ ตลอดการเข้าถึงบริการและการคืนที่ดิน

ในเซียร์ราลีโอน คณะกรรมการเพ่ือการปฏิบัติงานด้าน

สังคม (National Commission for Social Action) 

อันเป็นหน่วยงานรัฐท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

สหประชาชาติเพ่ือยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง (United 

Nations Trust Fund to End Violence against Women) 

และกองทุนสหประชาชาติเพ่ือเสริมสร้างสันติภาพ 

(United Nations Peacebuilding Fund) กำาลังดำาเนิน

โครงการช่วยเหลือชดเชยให้แก่ผู้หญิงท่ีผ่านพ้นความ

รุนแรงทางเพศ 650 คน โครงการน้ีออกแบบเพ่ือเสริม

พลังให้ผู้หญิงกลุ่มน้ีในระยะยาว

จนถึงปัจจุบัน ผู้หญิง 300 คนใน 14 อำาเภอในประเทศ 

ได้รับเงินทุนขนาดเล็กจำานวนหน่ึงและความช่วยเหลือ

ในการจัดต้ังธุรกิจขนาดเล็กและการฝึกอบรมทักษะท่ี

จำาเป็น ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2554  ณ งานพิธีใน

เมืองฟรีทาวน์ ผู้หญิง 90 คนแรกได้ผ่านการฝึกอบรม

จนจบหลักสูตรต่างๆ เช่น การอ่านเขียน การขับรถ 

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การทำาสบู่ และการแต่งทรงผม

มาตรการที่เป็นผล ประกอบไปด้วยการให้ความช่วย

เหลือทางการเงิน การดูแลเด็ก และบริการการขนส่ง

อันจะช่วยให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมได้อย่างปราศจาก

อุปสรรค การให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคม การดูแล 

สุขภาพ และการสนับสนุนระยะยาวอื่นๆ ตลอดจน

การไต่สวนท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือช่วยให้ผู้หญิง

สะดวกใจที่จะให้การเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

ศาลเคลื่อนที่ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

กำาลังนำาความยุติธรรมมาสู่ผู้หญิง ด้วยการดำาเนิน

การสืบสวนและดำาเนินคดีกับผู้ล่วงละเมิดอย่าง

รวดเร็ว ในปีพ.ศ. 2553 ศาลเคลื่อนที่เก้าแห่งวินิจฉัย

คดี 186 คดี จากคดีทั้งหมดนี้ มี 115 คดีที่เป็นคดี

ข่มขืน และมีการพิพากษาเอาผิด 95 คดี โดยมีโทษ  

จำาคุกตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2554 ศาลเคลื่อนที่

ประเภทนี้ได้ดำาเนินคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็น

ครั้งแรก และได้สั่งจำาคุกทหารเก้านายในข้อหาข่มขืน

ผู้หญิงและเด็กหญิงกว่า 40 คน สืบเนื่องจากเหตุซึ่ง

เกิดในฟิซิไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้น
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 8  |  ความก้าวหน้าของผู้หญิงทั่วโลก

51%

กฎหมายที่มีความก้าวหน้าในด้านสิทธิ

ผู้หญิงเกิดหลังจากที่จำานวนสมาชิกรัฐสภา

หญิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

•	  กฎหมายการสืบมรดก (ปีพ.ศ. 2542) ทำาให้

เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศในการรับ

มรดกและการถือครองทรัพย์สิน 

•	  รัฐธรรมนูญ (ปีพ.ศ. 2546) รองรับหลักการ

ความเสมอภาคระหว่าหญิงชายและการไม่

เลือกปฏิบัติ ตลอดจนระบุว่าผู้หญิงต้องได้รับ

ตำาแหน่งเป็นสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 30 ใน

ตำาแหน่งที่มีอำานาจตัดสินใจในทุกระดับ  

•	  นโยบายที่ดินแห่งชาติ (ปีพ.ศ. 2547) และ

กฎหมายที่ดิน (ปีพ.ศ. 2548) สร้างความ

เสมอภาคในการถือครองที่ดินทั้งในทาง

กฎหมายและทางขนบธรรมเนียม  

•	  ได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองและลงโทษ

ความรุนแรงอันเกิดจากเพศภาวะในปีพ.ศ. 

2551 และถือว่าการข่มขืนโดยคู่สมรสเป็น

อาชญากรรมในปีพ.ศ. 2552  

•	  สมาชิกรัฐสภาร้อยละ 51 และผู้พิพากษา

ศาลฎีกาจำานวนครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิง รวมถึง

ประธานศาล (ปีพ.ศ. 2553) 

ภาพที่ 6: สัดส่วนผู้หญิงในระบบผู้แทนและการปฏิรูปกฎหมายในรวันดา

ใช้ระบบสัดส่วนเพื่อ

เพิ่มจำานวนสมาชิกสภา

นิติบัญญัติหญิง

ในประเทศที่จำานวนผู้หญิงในรัฐสภาเพิ่มขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด มักจะมีกฎหมายใหม่ๆ ที่ส่งเสริมสิทธิ

ผู้หญิงตามมา

จากประเทศเนปาลถึงคอสตาริกา จากรวันดาถึงสเปน 

อันเป็นประเทศท่ีใช้ระบบสัดส่วนเพ่ือเพ่ิมจำานวนสมาชิก

สภานิติบัญญัติหญิง ได้มีการออกกฎหมายท่ีมีความ

ก้าวหน้าด้านสิทธิในท่ีดิน การขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง 

แผนการดูแลสุขภาพ และการจ้างงาน บ่อยครั้งการ

เปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนเม่ือผู้หญิงเป็นผู้ดำาเนินการ ซ่ึงบาง

คร้ังก็ดำาเนินการข้ามพรรค เพื่อที่จะให้แน่ใจว่า ความ

ต้องการของผู้หญิง ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่

แผนปฏิบัติการปักกิ่ง (The Beijing Platform for 

Action) เรียกร้องให้เกิดสมดุลระหว่างเพศในหน่วย

งานภาครัฐ อนุสัญญา CEDAW บัญญัติให้ใช้

มาตรการพิเศษชั่วคราว เช่น การใช้ระบบสัดส่วน      

เพ่ือเพ่ิมพลังเสียงของผู้หญิงในการตัดสินใจด้าน

การเมือง  จาก 28 ประเทศที่จำานวนผู้หญิงในรัฐสภา

ถึงหรือเกินร้อยละ 30 มี 23 ประเทศที่ใช้ระบบสัดส่วน

ในหกประเทศที่เพิ่งก้าวพ้นความขัดแย้ง มีจำานวน

ผู้แทนหญิงเกินร้อยละ 30 แสดงให้เห็นว่าความ

ก้าวหน้าขึ้นอยู่กับกับเจตนารมณ์ทางการเมือง

มากกว่าระดับการพัฒนา  ประเทศหนึ่งในนั้นซึ่งก็คือ

ประเทศรวันดา มีจำานวนผู้หญิงในระบบตัวแทนมาก

ที่สุดในโลก (ดูรูปที่ 6)

รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2546 ของรวันดามีพันธกิจ       

ที่จะ ‘ดำาเนินการให้ผู้หญิงได้รับตำาแหน่งอย่างน้อย

ร้อยละ 30 ในหน่วยงานที่มีอำานาจตัดสินใจ’ และใน

การเลือกต้ังในปีเดียวกันน้ัน จำานวนผู้หญิงท่ีได้รับการเลือก

ตั้งสูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ สมาชิกรัฐสภาหญิง

ในรวันดาดำาเนินงานร่วมกันข้ามพรรคในลักษณะภาคี

และร่วมมือกับกระทรวงกิจการผู้หญิง และองค์กร

ภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูป อัน

รวมถึงเรื่องมรดก สิทธิในที่ดิน และความรุนแรงต่อ

ผู้หญิง สมาชิกรัฐสภาหญิงเหล่านี้ยังร่วมมือกับ

สมาชิกชายในการออกเดินทางทั่วประเทศเพื่อติดตาม

การนำากฎหมายที่ดินและมรดกมาปฏิบัติใช้ และช่วย

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่สังคมและผู้คนมีต่อ

สิทธิผู้หญิง
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แหล่งที่มา: สหภาพรัฐสภา (The Inter-Parlaimentary Union: IPU) 

ปีพ.ศ. 2553ก และ 2553ข
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ผู้หญิงยากจนในชนบทมีแนวโน้มที่จะได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรด้านสุขภาพที่มี

ความเชี่ยวชาญระหว่างการคลอดบุตร น้อยกว่าผู้หญิงมีฐานะในเขตชุมชนเมืองมาก

ผลักดันให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศเป็นหัวใจหลัก
ของเป้าหมายของการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium 
Development Goals: 
MDGs)

เป้าหมาย  ทุกข้อนั้นเกี่ยวข้องกัน และ

ความสำาเร็จของแต่ละเป้าหมายขึ้นอยู่กับระดับ

ความก้าวหน้าด้านสิทธิผู้หญิง  การเพิ่มจำานวน

เงินลงทุนและการปฏิบัติงานในมิติด้านความ

เสมอภาคระหว่างเพศในเป้าหมายทุกข้อ จะทำาให้

เกิดประโยชน์ทั้งในด้านแก้ปัญหาความไม่เสมอ

ภาคที่มีอยู่ทั่วไป และเร่งให้เกิดความก้าวหน้าที่

รวดเร็วขึ้นในภาพรวม

การทำาให้เป้าหมาย เหล่านี้บรรลุผลนั้นต้อง

เกิดข้ึนก่อน ผู้หญิงจึงจะเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่าง

แท้จริง  หากไม่ได้รับการศึกษา ไม่ตระหนักในสิทธิ

และไม่มีอำานาจตัดสินใจ ผู้หญิงมักจะไม่สามารถเรียก

ร้องสิทธิที่พึงได้ ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือทาง

กฎหมาย หรือนำาคดีไปสู่ชั้นศาลได้

ถึงแม้ว่าจะเกิดความก้าวหน้าขึ้น เช่น การบรรเทา

ความยากจน การลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก และ

การทำาให้ประชากรได้รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน แต่ข้อมูล

แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าโดยรวมยังบดบังความ

ไม่เสมอภาคทระหว่างเพศ ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ 

และความไม่เสมอภาคด้านสถานที่

ผู้หญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่ชนบท มีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะได้รับผลจาก

ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น ผู้คนนับล้านคนยังคงมีชีวิต

อยู่อย่างยากจนและอย่างโดดเด่ียว  ตัวอย่างเช่น ผู้หญิง

ที่ยากจนในชนบทมีแนวโน้มน้อยที่สุดในการเข้าถึง

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำาคลอด ซึ่ง

เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไม่ให้มารดา

เสียชีวิตและเจ็บป่วย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงมี

ฐานะที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง (ดูรูปที่ 7)

เหลือเพียงอีกสี่ปีกว่าจะถึงปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็น

ปีเป้าหมายที่จะบรรลุ  เราจึงจำาเป็นต้องยุติ

ความอยุติธรรมอันเกิดจากเพศภาวะ/มิติทางเพศ 

(Gender-based injustice) ที่กีดขวางไม่ให้ผู้หญิง

และเด็กหญิงได้รับโอกาสที่พึงได้ โดยตั้งให้เป็นเป้า

หมายหลักของการปฏิบัติงานอื่นๆ ในอนาคต

ตัวอย่างแนวทางการผลักดันให้สิทธิผู้หญิงเป็น

หัวใจหลักของ  ที่นำาไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ 

ล้มเลิกค่าธรรมเนียมสำาหรับการดูแลสุขภาพ ซึ่งมี

หลักฐานว่าทำาให้ผู้หญิงและเด็กหญิงใช้บริการได้

มากขึ้น อันรวมถึงสุขภาพการเจริญพันธุ์ ให้ค่าจ้าง     

และ โอนเงินสดเพื่อสนับสนุน ให้ เด็กหญิง เรียน

หนังสือ สนับสนุนให้แต่งงานช้าลงและให้ได้ศึกษา

ต่อในระดับมัธยมอันเป็นช่วงปีที่สำาคัญยิ่ง จ้างงาน

ผู้หญิงให้ทำางานบริการสาธารณะในด่านหน้า เพื่อ

ให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการสาธารณะได้มากขึ้น และเพิ่ม

พลังเสียงสตรีในการตัดสินใจตั้งแต่ระดับครอบครัว

ไปจนถึงระดับท้องถิ่น และระดับชาติ เพื่อให้แน่ใจ

ว่านโยบายนั้นสะท้อนถึงความเป็นจริงในชีวิตประจำา

วันของผู้หญิง

แหล่งที่มา: เซกและแอซโคนา ปีพ.ศ. 2553 อ้างอิงจากการคำานวณที่สั่งการโดย UN Women จากฮาร์ทเกนและคลาเซน ปีพ.ศ. 2553

ภาพที่ 7: บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการทำาคลอด 

และผู้หญิงที่มีฐานะในเขตชุมชนเมืองและผู้หญิงยากจนในชนบท
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UN Women คือองค์การสหประชาติที่มีภารกิจมุ่งส่งเสริมความ

เสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังของผู้หญิง UN Women 

ดำาเนินการส่งเสริม และสนับสนุนผู้หญิงและเด็กหญิง และมีภารกิจ

เร่งดำาเนินการให้ผู้หญิงทั่วโลกได้รับสิทธิที่พึงได้

UN Women สนับสนุนรัฐภาคีของสหประชาชาติด้วยการจัดตั้ง

มาตรฐานระดับสากลเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

ท้ังยังทำางานร่วมกับรัฐบาล และประชาสังคมในการออกแบบกฎหมาย 

นโยบาย โครงการ และบริการอันจำาเป็นต่อการนำามาตรฐานดังกล่าว

ไปปฏิบัติ UN Women พร้อมเกื้อหนุนให้ ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมเท่า

เทียมกับผู้ชายในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นที่ห้าด้านหลัก อันได้แก่ เพิ่ม

อำานาจความเป็นผู้นำา และการมีส่วนร่วมของผู้หญิง ยุติความ

รุนแรงต่อผู้หญิง สนับสนุนให้ผู้หญิง มีส่วนร่วมในทุกแง่มุมของ

กระบวนการส่งเสริมสันติภาพ และความปลอดภัย ยกระดับสถานะ

ทางเศรษฐกิจของผู้หญิง และผลักดันให้หัวข้อความเสมอภาคระหว่าง 

หญิงชายเป็นส่วนสำาคัญในแผนพัฒนา และงบประมาณแห่งชาติ 

นอกจากนี้ UN Women ยังได้ประสานงาน และส่งเสริมระบบ

สหประชาชาติในการดำาเนินงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

ให้เกิดความคืบหน้าต่อไปอีกด้วย

UN Women
สำานักงานภาคพื้นเอเชียตะวันออก และเอชียตะวันออกเฉียงใต้

ชั้น 5  อาคารสหประชาชาติ  ถนนราชดำาเนินนอก กรุงเทพฯ 10200

โทร: +66 2 288 2093
แฟกซ์: +66 2 280 6030


