
โดยการสนับสนุนจากสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ (UNDP)

และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมสตรีมุสลิม

จังหวัดในหลายๆ จังหวัด ที่อยู่ภายใต้สมาคมสตรีมุสลิม ๑๔ จังหวัดในภาค

ใต้ ได้ทำาการจดทะเบียนสมาคมขึ้นอย่างเป็นทางการ สมาคมสตรีมุสลิม ๑๔ 

จังหวัดในภาคใต้ ทำาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านยุทธศาสตร์ และให้คำา

แนะนำากับกลุ่มสตรีมุสลิมต่างๆ ในขณะที่สมาคมสตรีมุสลิมประจำาจังหวัดจะ

ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องสถานที่ และการดำาเนินกิจกรรมในระดับ

ชุมชน ยกตัวอย่าง เช่น การตั้งสวัสดิการชุมชนเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ของ

สตรีในท้องถิ่น สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลาเป็นแบบ

อย่างที่ดีในเรื่องความเข้มแข็งของสมาคม การตั้งเครือข่าย รวมถึงการจัดตั้ง

องค์ความรู้ในการบริหารจัดการสมาชิกขององค์กรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการ

สนับสนุนโดย UNDP ได้รับการยกย่องให้เป็นสมาคมตัวอย่างในเรื่องการมี

ศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี และเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่น 

กับงานเพื่อเด็กและสตร ี
วันสตรีสากล ประจำาปี ๒๕๕๘

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)  เป็นทบวงการชำานัญพิเศษ

ภายใต้สหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูล และการ

สื่อสาร ด้วยประวัติการทำางาน ๑๕๐ ปี  ในปี ๒๕๕๘ ITU ได้ประสานและ 

ส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติในการจัดสรร วงจรดาวเทียม ตลอดจนทำางาน

ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศ

กำาลังพัฒนา  นอกจากนี้ ITU ยังมีบทบาทในการวางมาตรฐานโทรคมนาคมทั่ว

โลก เพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสาร การคมนาคมรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ITU มุ่งมั่นเชื่อมโยงโลกทั้งใบผ่านระบบสื่อสารต่างๆ ตั่งแต่เครือข่ายบรอดแบนด์ 

เทคโนโลยีไร้สายยุคใหม่ ระบบนำาร่องเพื่อการบิน และการเดินทะเล  ระบบ

ดาราศาสตร์วิทยุ  ระบบพยากรณ์อากาศผ่านดาวเทียม  การประสานเทคโนโลยี

ไร้สาย และใช้สายเข้าด้วยกัน เพื่อให้สื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา ไปจนถึงเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต และระบบออกอากาศของโทรทัศน์จากอนาล็อคสู่ดิจิตอลใน

ประเทศไทย ITU มีบทบาทสำาคัญในการลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 

พัฒนาบุคคลากร และส่งเสริมให้เด็ก และสตรี รวมถึงผู้พิการและเยาวชนให้นำา

ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 

และประเทศอีกด้วย
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องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีแผนงานระดับชาติว่าด้วย

การทำางานที่มีคุณค่า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน และการ

พัฒนาศักยภาพ การพัฒนาฝีมือของแรงงานหญิงและชายในการทำางาน 

ILO ทำางานร่วมกับองค์กรไตรภาคีในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย

ฝ่ายรัฐบาล องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการให้

สัตยาบันต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๑๑ ว่า

ด้วยการเลือกปฏิบัติ ค.ศ. ๑๙๕๘ อีกทั้ง ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อ

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่

เท่าเทียมกันสำาหรับลูกจ้างชายและหญิง ILO ให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยใน

การพัฒนานโยบาย โครงการ และมาตรการต่างๆ ที่สอดคลองกับหลักการใน

อนุสัญญา และเพื่อให้เกิดโอกาสในการจ้างงานและการทำางานที่มีคุณค่า ส่งเสริม

ความหลากหลายในสถานที่ทำางาน ให้แรงงานได้รับสิทธิ โอกาส และการปฏิบัติ

ที่เท่าเทียมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสำาหรับทุกคน รวมทั้งคนที่มี

วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย ILO ให้ความสนับสนุนทางด้าน

วิชาการในการจัดทำากฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานทำางานบ้าน ซึ่งเป็น

กฎกระทรวงที่ให้ความคุ้มครองแก่แรงงานทำางานบ้านทุกคนไม่ว่าจะมีสัญชาติ

ใด และเพศใด  นอกจากนี้ ILO ยังได้สนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการปรึกษา

หารือแบบไตรภาคีในระดับสถานที่ทำางานในประเด็นต่างๆ รวมถึงประเด็นเรื่อง

การจัดทำานโยบาย และโครงการในการจัดการโรคเอดส์ในสถานประกอบการ โดย

การใช้หลักปฏิบัติสิบประการว่าด้วยโรคเอดส์ และโลกแห่งการทำางานขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการเฉพาะเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ 

ความเสมอภาคทางเพศ สิ่งแวดล้อมในการทำางานที่ดี การเจรจาทางสังคม การไม่

บังคับตรวจคัดกรองและการรักษาความลับ

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้หญิงได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านเพศ และอนามัยเจริญ

พันธุ์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้ให้การสนับสนุน

การร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่เสนอโดยกระทรวง

สาธารณสุข และองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ วัตถุประสงค์ของพระราช

บัญญัตินี้ คือ การเรียกร้องให้พัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศ และ

อนามัยการเจริญพันธุ์สำาหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนหนุ่มสาว โดย

ให้ประชากรเหล่านั้นรู้สึกมั่นใจในความเป็นส่วนตัว และการรักษาเป็น

ความลับ เนื่องมาจากความอ่อนไหวด้านเพศ และวัฒนธรรมของการให้

บริการ โดยคำานึงถึงความแตกต่างกันในด้านอายุ และภูมิหลังทางสังคม

ของพวกเขา ในการทำางานด้านวัยรุ่น และประชากรหนุ่มสาว UNFPA 

สนับสนุนการทำางานเพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก และเยาวชนได้รับการศึกษาเรื่อง

เพศที่ครอบคลุมและเข้าถึงการบริการด้านเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์รวมทั้งการ

คุมกำาเนิดที่ถูกต้อง UNFPA สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ และเพิ่มขีดความ

สามารถของผู้หญิงที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างแนวความคิด การเพิ่มเสียง และศักยภาพ

ของคนหนุ่มสาวที่จะปกป้องสิทธิทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ของตน

องค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่ง

สหประชาชาติ (UN Women) เป็นองค์การสหประชาติที่ดำาเนินการเรื่อง

ความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังของผู้หญิงโดยมีหน้าที่ในการ

ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทย UN Women 

ดำาเนินการเป็นภาคีกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาค

เอกชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วมร่วมของผู้หญิงในการเมือง และในการตัดสิน

ใจ ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง สนับสนุนผู้หญิงในบริบทของสันติภาพ และ

ความมั่นคง สนับสนุนสิทธิมนุษยชน และการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้

หญิง ตลอดจนดำาเนินการสนับสนุนให้กรอบบรรทัดฐานด้านความเสมอ

ภาคระหว่างเพศเกิดขึ้นจริงในประเทศ  UN Women ดำาเนินการรณรงค์

เชิงนโยบาย สร้างองค์ความรู้ และหลักฐานเชิงประจักษ์  อีกทั้งยังให้การ

สนับสนุนทางเทคนิคเพื่อกรอบกฎหมายโดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง

เพศ  UN Women ช่วยขับเคลื่อนกฎหมายความเสมอภาคระหว่างเพศ   

และการร่างรัฐธรรมนูญ โดยพิจารณาถึงความเสมอภาคระหว่างเพศตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศ  การดำาเนินการงบประมาณโดยคำานึงถึงความ

เสมอภาคระหว่างเพศ UN Women ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และมี

ส่วนร่วมในการร่างแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริม

สันติภาพ และความมั่นคงปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  รวมทั้งการจัดทำาตัว

ชี้วัดการดำาเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูป

แบบ UN Women ร่วมสร้างหลักสูตรพัฒนาความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ

ในการคุ้มครองผู้หญิง และเด็กหญิง รวมถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ และการจัดประชุมวิชาการเพื่อแบ่งปันประสบการณ์นานาชาติกับ

องค์กรศาล และสำานักงานอัยการสูงสุด  นอกจากนี้ยังเสริมพลังของกลุ่มผู้หญิง 

รวมทั้งกลุ่มผู้หญิงที่อยู่กับเชื้อเอชไอวี และกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ เชื่อมโยงพื้นที่ให้

เสียง และความต้องการของกลุ่มผู้หญิงได้รับการพิจารณาในกระบวนการตัดสิน

ใจเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ตลอดจนสร้างพลังในกลุ่มเยาวชนชายหญิงเพื่อไม่

อดทนต่อการเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ  
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