
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညွိႏႈိ ိင္းပြဲမ်ား၌  
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ျခင္း: မ်က္ေမွာက္အေျခအေနႏွင့္ 
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မ်က္ႏွာဖံုး ဓါတ္ပံု ။ ။ဆူဒန္ (Sudan) ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း 
နယ္စပ္ရွိ ဘလူႏုိင္း (Blue Nile) ျပည္နယ္ မတ္စ္ဖာ(Musfa)၌ 
ဆူဒန္လူမ်ဳိးမ်ား ျပည္သူ႔ၾကားနာခ်က္(Citizen Hearing)တြင္ 
ပါ၀င္ေနၾကစဥ္။ ထိုၾကားနာခ်က္သည္ ၂၀၀၅ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္(Comprehensive Peace Aggrement - CPA) 
သည္ ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊မရွိကို ေဒသတြင္း 
ေနထုိင္သူမ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏုိင္ေသာ ၂၁ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သည့္ 
ေက်ာ္ၾကားေသာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ တစိတ္တေဒသျဖစ္သည္။ဓါတ္ပံု။ ။ 
ကုလသမဂၢ ဓါတ္ပံု/ တင္မ္ မတ္ခ္ကက္ကာ(Tim Mckulka)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညွိႏႈိ ိင္း 

ပြဲမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ျခင္း:

မ်က္ေမွာက္အေျခအေနႏွင့္ 

ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ 

အၾကားဆက္ႏြယ္မႈ

ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤစာတမ္းအား စာၾကမ္းေရးသားၿပီး 
ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ေပးေသာ ပတ္ဘလို ကက္စ္တီလုိ 
ဒိုင္ယဇ္ (Pablo Castillo Diaz)ႏွင့္ ဆုိင္မြန္ 
ေတာ့ဒ္ခ်္မန္း (Simon Tordjman)၊ အေရးပါေသာ 
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးခဲ့ေသာ ဆမီနာ အန္၀ါ(Samina 
Anwar)၊ ဟန္ေန ကူးဗ ဘက္တီတာ(Hanny Cueva 
Beteta)၊ ကိုလန္း ရက္စုိ(Colleen Russo)၊ အန္န 
လုကတယ္လာ (Ana Lukatela)ႏွင့္ စတက္ဖနီ 
ဇယ္ဘယ္လ္(Stephanie Ziebell)တုိ႔အားလုံးအားအ
ထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

ပထမအႀကိမ္ တည္းျဖတ္ - ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၀

ဒုတိယအႀကိမ္္တည္းျဖတ္ -ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၂

* ဤစာအုပ္၌ညႊန္းဆုိေသာ “ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳ
ရန္ပုံေငြ”  ဆုိသည့္ စကားလံုးသည္ ယခင္က ရွိခဲ့ေသာ
“ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳ ရန္ပုံေငြ (UNIFEM)”    အား
ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ေန႔၌
က်င္းပခဲ့ေသာ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (A/RES/64/289 ) အရ က်ား၊မတန္းတူညီေရးႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး အတြက္ 
ဖြဲ႔စည္းထားေသာ  ကုလသမဂၢ သီးျခားရပ္တည္ေသာအဖြဲ႕ (၄)
ဖြဲ႔အနက္မွ တစ္ဖြ႔ဲအျဖစ္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤစာအုပ္၌္ ညႊန္းဆုိေသာ ကုလသမဂၢ “ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ 
၁၃၂၅ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ (WPS)
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၅ ခ်က္” ဆုိသည္မွ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ 
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀)၊ ၁၈၂၀ (၂၀၀၈)၊
၁၈၈၈ (၂၀၀၉)၊ ၁၈၈၉ (၂၀၀၉) ႏွင့္ ၁၉၆၀ (၂၀၁၀) တုိ႔အား
ရည္ညႊန္းပါသည္။
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၁။ နိဒါန္:
ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅(၂၀၀၀)အား တညီတညႊတ္တည္း အတည္ျပဳ ၿပီးေနာက္ 
ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ လစ္လပ္ေနမႈသည္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ တုိ႔မွေပးထားေသာ မေရအတြက္ႏုိင္ေသာ ကတိက၀တ္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အၾကား စုိးရိမ္ဖြယ္  ေကာင္းေသာ ကြာဟခ်က္တစ္ခု ေဖၚျပေနသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ခံမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMI-
NATION AGAINST WOMEN- CEDAW)အား အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးႏွစ္ေပါင္း ၃၃ႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင ္
ရြက္ေရး ျမွင့္တင္ ျခင္း၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈဆုိင္ရာ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ေၾကျငာခ်က္ (DECLARATION ON THE 
PARTICIPATION OF WOMEN IN PROMOTING INTERNATIONAL PEACE AND COOPERATION)ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး  ႏွစ္ေပါင္း၃၀၊ 
ကုလသမဂၢမွႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔အမ်ဳိးသမီးမ်ားကမာၻ႕ညီလာခံ(FOURTH WORLD CONFERENCE ON WOMEN)
တြင္ ပါ၀င္တတ္ေရာက္ေသာ အစုိးရမ်ားမွ ေဘက်င္း လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းအတြက္ မူေဘာင္ႏွင့္ ေၾကျငာစာတမ္း (BEIJING DECLARATION 
AND PLATFORM FOR ACTION)ကုိ ထုတ္ျပန္အတည္ျပဳၿပီး ၁၇ ႏွစ္၊ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားျဖစ္ေသာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ထိန္းသိမ္းေရး ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖန္တီးျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း က႑ ေပါင္းစံု၌အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀)အား ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၂ ႏွစ္ သီးသီးၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ အစီရင္ ခံစာမ်ားႏွင့္  ၁၈၂၀ (၂၀၀၈)၊ ၁၈၈၈ (၂၀၀၉)၊ ၁၈၈၉ (၂၀၀၉) ႏွင့္ ၁၉၆၀ (၂၀၁၀) 
အပါအ၀င္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၌ ထုိအေရးႀကီးေသာအခ်က္ကို ထပ္တလဲလဲေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

ဤစာတမ္းအား ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၌ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခဲ႔ခ်ိန္စ၍ 
က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒအႀကံေပးမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတုိ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀) 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ 
အစျပဳလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းမီးေမာင္းထုိးျပၾကသည္။  ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ Norwegian 
ႏုိဘယ္ဆု ေကာ္မတီမွ အယ္လန္ ဂၽြန္ဆင္ ဆာလိဖ္ (Ellen Johnson Sirleaf)၊ လုိင္မာ 
ကဘာ၀ီ (Leymah Gbowee)ႏွင့္ တာ၀က္ကယ္ကာမန္(Tawakkul Karman) တုိ႔အား 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ ရရွိေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ၿပီး 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုအားေပး အပ္ခဲ့သည္။ ထုိႏုိဘယ္ဆု 
ေပးအပ္ရန္ အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ပံ့ပုိးမႈ 
အေရးပါအရာေရာက္မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၊ တရားမွ်တေရး၊ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရးတုိ႔ 
အသီးသီးအၾကား မရွိမျဖစ္ဆက္ႏြယ္မႈုတို႔ကုိ ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ႏုိဘယ္ဆု 
ေကာ္မတီ၏ သမုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ ပထမ အႀကိမ္အျဖစ္ ေကာ္မတီသည္ ကုလသမဂၢ 
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀) အား ၎၏ ေၾကျငာခ်က္၌ ကိုးကား 

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိေၾကျငာခ်က္၌  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ 
က႑မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္မႈ၏ တိက်ျပတ္သားေသာ အေရးပါပံုအား ထပ္တလဲလဲ 
ေဖာ္ျပေနသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္၌ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသည္ ဤအဖြဲ႔မွ 
အၿမဲတေစ လက္ခံထားခဲ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ပထမဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
(၆၅/၂၈၃) ကို တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္  ပဋိပကၡတြင္း၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑  အားေကာင္းလာေစျခင္းကုိ တုိက္တြန္းအားေပးၿပီး 
ထုိအခ်က္အား ေသခ်ာေစရန္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္္လက္ 

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေလးထားေဖၚျပထားပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္ ၏ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မႈ မရွိိဆံုးေသာက႑မ်ားမွ တစ္ခုအျဖစ္ 
ဆက္လက္က်န္ရွိေနေသးသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စ၍အဓိက က်ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ၃၁ခုမွ နမူနာတစ္ခုုအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားျပဳ  
ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးသူမ်ား ၏ အေရအတြက္သည္  သိသာထင္ရွားစြာနည္းေနေၾကာင္းႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀) ထုတ္ျပန္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ သိသာထင္ရွားေသာ တုိးတတ္မႈ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အာဖဂၢနစၥတန္(Afghanistan)၊ ဘာဂရမ္(Bagram) ၿမဳိ႕ရွိ ၎တုိ႔အိမ္ လူူသြားစႀကၤံ၌ စုေ၀းေနၾကစဥ္။ ဓါတ္ပံု။ ။ကုလသမဂၢ/  အဲရစ္ ကန္နယ္စတိန္း (Eric Kanalstein)
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အနည္းငယ္သာရွိခဲ့ေၾကာင္းတုိ႔ကုိေဖာ္ျပေနသည္။ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈသည္ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိႏုိင္ေသာ အေျခအေန ၁၇ ခု 
အနက္ ပွ်မ္းမွ် ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့သည္။ ထုိနမူနာတြင္ပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ မ်ားအနက္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါရွိၿပီး  ကုလသမဂၢ 
ၾကား၀င္ဖ်ဥ္ေျဖေသာ စကား၀ိုင္းမ်ား၌ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး အႀကီးအကဲေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား လစ္လပ္ေနခဲ့သည္။၁

ပဋိပကၡလြန္ကာလ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အေရးႀကီး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲ၀ိုင္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
သိသာထင္ရွားစြာ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိၾကပါ။ 

လံုုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ 
တြင္အတည္ျပဳလက္ခံျခင္း မျပဳခင္ အခ်ိန္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈအေပၚ မွတ္သားထားသင့္သည့္ ဥပမာမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ား  
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အယ္ ဆာေဗေတာသမၼတ (Republic of El Salvador)ႏုိင္ငံတြင္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး စကား၀ိုင္းမ်ား 
အားလံုး၌ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ နည္းပညာဆုိင္ရာ စကား၀ိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ျပန္လည္ထည့္သြင္းေရး ေကာ္မတီ(Reinsertion Commission)အား အမ်ဳိးသမီး 
၆ ဦး နွင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္လက္နက္ကိုင္ 
တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေသာ 
ဖာရာဘန္ဒုိ မာတီ ႏုိင္ငံေတာ္ ေရွ႕တန္းလြတ္ေျမာက္ေရး(Farabundo Martí National 
Liberation Front- FMLN) ၏ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၀င္ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္း ညီမွ်ေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္း လယ္ေျမခြဲေ၀ 
ေပးေရး အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံု ကုိရရွိလာခဲ့သည္။၂ ၁၉၉၀ ႏွစ္လယ္မ်ားတြင္ 
ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ(Republic of South Africa)၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္(Women’s National Commission) သည္ ပါတီေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးညွ ိ
ႏႈိင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါ၀င္သူ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးအတြက္ျဖစ္ေရး ေတာင္းဆုိ ခဲ့ၿပီး 
ပါတီတစ္ခုစီမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦးအနက္ ၁ ဦးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္လာရန္ သို႔မဟုတ္ 
ေနရာအလြတ္အျဖစ္ ထားရွိရန္  စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းမွ အမ်ဳိးသမီး ၃ သန္းခန္႔သည္ ဦးတည္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ၃၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္း ေ၀စုကုိ အပိုင္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။၃ 

ေျမာက္ပိုင္းအုိင္ယာလန္(Northern Ireland)ႏုိင္ငံ၌ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးပါတီမ်ား 
အၾကားႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔ တစ္ဖဲြ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး  ေရြးေကာက္ပြဲ၌ 
ေနရာအခ်ိဳ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေနရာ
တစ္ခုရေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။  ေျမာက္ပိုင္းအုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ညႊန္ေပါင္းအဖြဲ႔ (Northern Ireland Women’s Coalition)သည္ ကက္သလစ္(Catholics)ႏွင့္ 
ပ႐ုိတက္စတစ္(Protestants) အသင္းမ်ား အၾကား ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး  
ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ကို 

ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။၃

ဂြာတီမာလာသမၼတႏိုင္ငံ(Republic of Guatemala)တြင္ ဂြာတီမာလာ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ေတာ္လွန္ေရး တပ္ေပါင္းစု (Guatemalan National Revolutionary Unity)ႏွင့္ 
ဂြာတီမာလာ အစုိးရ(Government of Guatemala)တုိ႔၏ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔မ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးသာ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၆ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေသာ 
စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ လြမ္းမုိးခဲ့သည္။ ထုိစကား၀ုိင္းမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ မိ္တ္ေဆြအဖြဲ႔မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ား အပါအ၀င္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအား အားတက္သေရာ အားေပးကူညီခဲ့ၾကသည္။ 
ဂြာတီမာလာႏုိင္ငံအတြက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကုိယ္စား လွယ္ (Special 
Representative of the Secretary-General for Guatemala )ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းပြဲမ်ားမွ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူ ဂ်င္အာႏြတ္ (Jean Arnault)သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တရား၀င္ စားပြဲ၀ုိင္းမ်ားတြင္ အဖဲြ႔မ်ား၏ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေရး 
ေထာက္ခံခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈ 
အားနည္းေသာ္လည္း  က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေရးပါသည့္ 
အေထာက္အပံ့ အမ်ားအျပားသည္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။၄

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀)အား အတည္မျပဳမီ လေပါင္းအေတာ္ၾကာခန္႔တြင္ 
ေဂ်ဘူတီ(Djibouti)ႏုိင္ငံ အာတာ(Arta)မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ား၌ ပါ၀င္မႈအတြက္ 

လႈံ႕ေဆာ္ေပးရန္ အရွာဟာဂီ အယ္မီ(Asha Hagi Elmi) သည္ ဆုိမာလီယာ သမၼတ (Somali 
Republic) ႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဆဌမေျမာက္ လူမ်ဳိးစုအသင္းအဖြဲ႔ (women’s Sixth Clan 
in the Somali Republic)ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဆုိမာလီယာ(Somali) 
လူမ်ဳိးစုအသင္းအဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔သည္ ထုိစကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ေနရာတစ္ခုစီရရွိထားေသာ္လည္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၃၂၅ 
အားမထုတ္ျပန္ခင္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္အခ်ိန္ခန္႔က ဘရြန္ဒီ (Burundi) ႏုိင္ငံတြင္  အ႐ူးရွ Arusha(
တန္ဇီနီးယားႏုိင္ငံTanzania)၌ ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ၁၉ ဖြဲ႔သည္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေနစဥ္ UNIFEM (ယခု ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၏ 
အစိတ္အပိုင္း)သည္ အဖဲြ႔အားလုံးပါ၀င္ ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ(All-Party 
Women’s Peace Conference) ကိုဦးေဆာင္က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ထုိညီလာခံသုိ႔ ပဋိပကၡတြင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာအဖဲြ႔ တစ္ဖြဲ႔စီမွ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးစီ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
အမ်ဳိးသမီး ၇ ဦးသည္ မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအမ်ားအျဖင့္ပါ၀င္တက ္
ေရာက္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ ၎တုိ႔၏ အႀကံျပဳခ်က္စာရင္းကို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို 
ဦးေဆာင္ပံ့ပုိးသူ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလား (Nelson Mandela)အား တင္ျပခဲ့ၿပီး 
ထုိအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြင္းသို႔ 
ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ခဲ့သည္။၅ 

ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ တရား၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အထူးသျဖင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံမ်ား ပုိမုိ ထည့္သြင္းႏုိင္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းမ်ား၏ ပုံစံေရးဆဲြမႈႏွင့္ ဦးစီးဦးရြက္ျပဳမႈတြင္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အနည္းငယ္သာ တုိးတက္မႈရွိခဲ့သည္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားအနည္းငယ္ကို 
ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပါ၀င္မႈ တုိးတက္လာေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ 
စစ္ပြဲမ်ား၏ သိသာကြဲျပားေသာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး၌ 
၎တုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အခန္းက႑ကို ေကာင္းေကာင္း သတိျပဳမိ လာသည္။ 
ထုိအခ်က္သည္ အဆင့္ျမင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ 
၀ိေသသျပဳထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္စစ္မက္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈရလဒ္ 

ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကို သက္ေသခံလာသည္။၆ 

ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (UN WOMEN)အဖြဲ႔ႏွင့္၎၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားသည္ 
ထုိကိစၥရပ္ကို ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈအား 
အားေပးေထာက္ခံျခင္း ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔ကို 
ပုိမုိအားေကာင္းေစျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
ထည့္သြင္းပါ၀င္မႈကို အားေပးေထာက္ခံျခင္း၊ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အလွဴရွင္ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အတြက္ အျခားေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသံကုိ တည္္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ 
ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ သီးျခား 
အေၾကာင္းအရားမ်ားအေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေပးျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ အေရးႀကီး 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ဖန္တီး ခဲ့သည္။၇ 

ဤစာတမ္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရရွိေစမႈတုိ႔ကို 
တုိးျမွင့္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ အသံုးျပဳထားေသာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈ 
ပံုစံကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳ
လုပ္စဥ္အတြင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေၾကျငာခ်က္မ်ားတုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္အတုိင္း 
အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကိုအႏွစ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ က်ား၊မေရးရာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
အကဲျဖတ္စီစစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း 
အႀကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံထားသည္။ ထုိအၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္  
စည္း႐ုံးလႈ႔႔ံေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္
အသစ္မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀)၏ 
ပန္းတုိင္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္ရွိသူေသာ အလွဴရွင္မ်ား၊ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲသူမ်ား ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတုိ႔မွ လူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ လက္ေတြ႔ စစ္ေဆးမႈတစ္ခု 
ပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည္။
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၂။ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး စားပြဲ၀ိ ုင္းသုိ ႔
ဇယား ၁တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တရား၀င္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသူမ်ား(သို႔) 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား(သို႔)  လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ား (သို႔) မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္သည့္ ပွ်မ္းမွ် အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္သည္ 
သိသာထင္ရွားစြာ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေရအတြက္ ဆုိ္င္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
မည္သည့္အာဏာပုိင္အဖဲြ႔ကမွ အစဥ္တစုိက္ ေျခရာခံခဲ့ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ထုိသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္  ရွားပါးလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ ၃၃ ခုကုိ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ တက္ေရာက္သူမ်ား 
(၂၈၀ ဦးအနက္ ၁၁ ဦး)သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပွ်မ္းမွ်အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပါ၀င္မႈသည္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။၈ ထုိ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကို္င္အဖြဲ႔မ်ား၏ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈထက္ ပိုမ်ားေနသည္။ နည္းပါးေသာ္လည္း  အက်ဳိးအေၾကာင္းသင့္ေသာ မိမိတုိ႔ေကာက္ခံခဲ့သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္အၾကား အဓိက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၃၁ ခု၏ ကိုယ္စားျပဳ နမူနာတစ္ခုသည္ လက္မွတ္ ေရးထုိးသူ၏ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူ 
ေခါင္းေဆာင္၏ ၂.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ မ်က္ျမင္ သက္ေသ၏ ၃.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသူ၏ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနသည္။ ဖိလစ္ပို္င္(Philippines)ႏုိင္ငံအေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အိုစလုိ(Oslo)တြင္ ယမန္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  အမ်ဳိးသမီး 
လက္မွတ္ေရးထုိးသူ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး ၃၅ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၁ 
သေဘာတူညီမႈ သုိ႔ေရာက္ရွိသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေျခရာခံခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီး ေယဘူယ်အေရအတြက္သည္ 
အမ်ဳိးသမီး လက္မွတ္ေရးထုိးသူ ပွ်မ္းမွ် ၃ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသူ ၇.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း သို႔ က်ဆင္းေနမႈႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္  အေရအတြက္ 
သိသာထင္းရွားေသာ ျမင့္မားမႈတစ္ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။

ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတ ကြန္ဂုိ(Democratic Republic of the Congo 
-DRC)ႏုိင္ငံ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာအဖဲြ ႔အား
လံုး  စုစည္းပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ျပန္္လည္စည္းလံုး 
ညီညႊတ္ေရးႏိုင္ငံအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေသာ ကြန္ဂုိလူမ်ဳိးမ်ားၾကား 
စကား၀ိုင္း(Inter-Congolese Dialogue)၌ တရား၀င္ပါ၀င္ခြင့္ရရွိရန္ အတြက္ 
ေအာင္ျမင္စြာ အေရးဆို တင္ျပႏုိင္ခဲ ့သည္။ အစပိုင္း၌၎ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ UNIFEM (ယခု ကုလသမဂၢ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ ႔၏ အစိတ္အပိုင္း)သည္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၌ 
‘အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲ၀ု ိင္း’ ကို ဦးစီးက်င္းပေပးခဲ့သည္။ ထိုပြဲမွ တရား၀င္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ မုခ်ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ က်ား၊မေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ အား ထည့္သြင္းျခင္း၊  DRC ဆုိင္ရာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ ႔တြင္ ရုသ္ 

ဆန္ဒု ပယ္ရီ Ruth Sando Perry (လုိင္ေဘးရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ (Republic 
of Liberia)၏ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေဟာင္း) ဦးေဆာင္သည့္အာဖရိကန္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ႔ကုိ အားေပးေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထုိ ႔အျပင္ ၂၀၀၂ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ကင္ညာ(Kenya)ႏုိင္ငံ နာ႐ုိဘီ(Nairobi)၌အမ်ဳိးသမီးမ
်ား၏ ရာထူးမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရန္ႏွင့္ နာရုိဘီေၾကျငာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
(Nairobi Declaration and Action Plan) ပုံစံတြင္ ေယဘူယ် အျမင္မ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ရန္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွ အစိုးရ၊ ပုန္ကန္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံမ်ား ႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔ အစည္းမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ အမ်ဳိးသမီး ၆၀ မွ ႏုိင္ငံအဆင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုက်င္းပႏုိင္ရန္ ပံ့ပု ိးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ စကား၀ုိင္းမ်ားျပန္လည္က်င္းပ 
ခ်ိန္တြင္ ကြန္ဂုိေဒသအတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို ႔ တက္ေရာက္သည့္ ကို ုယ္စားလွယ္ ၃၀၀ 
အနက္ ၃၆ ေယာက္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ဤစာတမ္းအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခ်ိန္မွစ၍ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ပါ၀င္မႈအဆင့္သည္  
ေရာေႏွာေနေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု အျဖစ္ျပသခဲ့သည္။ တရား၀င္ 
ေနရာမ်ား(ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ား) 
တြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီးသိသိသာသာ တုိးတက္မႈမရွိခဲ့ ေသာ္လည္း 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး 
အဖြဲ႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားအၾကားအႀကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြအေရအတြက္ႏွင့္ ႀကိမ္ႏႈန္းတုိ႔သည္ 
ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၾသဂုုတ္လ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ မွ မတ္လ၂၀၁၂ခုႏွစ္အထိ ကာလအတြင္း 
သေဘာတူခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ၆၁ ခုအနက္ ၂ခု တ႔ိုတြင္သာအမ်ဳိးသမီး
လက္မွတ္ေရးထုိးသူ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၌ကုလသမဂၢပူးတြဲဦးေဆာင္ေသာ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၁၁ခု၌ ၇ခုမွၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးအဖဲြ႔မ်ားသည္ 
အမ်ဳိးသမီးအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပံုမွန္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့သည္။၉ 

ထုိကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ 
ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းသည္ အျခားလူထု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ က႑မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္မႈေလ်ာ့နည္းေနျခင္းထက္ မ်ားစြာပုိမုိ သိသာပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ 
က႑မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈသည္ ေလ်ာ့နည္းေနေသးေသာ္လည္း 

ထုိကြာဟခ်က္မ်ား တျဖည္းျဖည္းနည္းလာသည္။ ၎တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ားကို 
လႊမ္းမုိးေနသည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေရွ႕ေန၊ သံံတမန္ ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိၾကသူမ်ား ပါ၀င္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ားမွ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေသခ်ာစီစဥ္ၿပီး ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သတ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား စုိးရမ္းေစမႈပမာဏအတြက္ 
သိသာထင္ရွားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားရွိလာသည္။ လတ္တေလာ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသနျပဳခ်က္မွ ဆုိးရြားေသာ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး အလ်ားလုိက္ 
မညီမွ်မႈမ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡတုိ႔အၾကား အျပဳသေဘာ ႏွင့္ သိသာထင္ရွားေသာ ဆက္ႏြယ္မႈကို  
အေလးေပးေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ဖယ္ခ်န္ထားမႈ ႏွင့္ အားနည္းမႈအၾကား  ဆုိး၀ါးေသာ 
ဆက္ႏြယ္မႈကို မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။၁၀ နယ္နမိတ္မ်ားအတြင္း ေနထုိင္ေသာ 
လူအမ်ားစု သည္အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္သြယ္ျပတ္ေတာက္ေနခ်ိန္ႏွင့္ 
အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အထက္တန္းလႊာလူနည္းစုကိုသာ တာ၀န္ယူႏိုင္ေသာ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္အစုိးရမ်ားသည္အထူးသျဖင့္အားနည္းေနသည္။၁၁ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၏ တန္းတူညီမႈအဆင့္တစ္ခု ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ 
လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
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ဇယား ၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၃၁ ခု၌အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ (၁၉၉၂-၂၀၁၁)

အမ်ဳိးသမီး 
လက္မွတ္ထုိးသူမ်ား

အမ်ဳိးသမီး  
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား 
ေခါင္းေဆာင္

အမ်ဳိးသမီး 
သက္ေသမ်ား

အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀
င္ေသာေတြ႔ဆံုညွိ
ႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး
အဖြဲ႔မ်ား

၁။ အယ္ဆာေဗေတာ El Salvador (၁၉၉၂)
Chapultepec သေဘာတူညီခ်က္ ၁၂% ၀% — ၁၃%

၂။ က႐ိုေအးရွား Croatia (၁၉၉၅)
Erdut သေဘာတူညီခ်က္ ၀% ၀% ၀% ၁၁%

၃။ ေဘာ့စနီးယား Bosnia (၁၉၉၅)
ေဒတြန္ သေဘာတူညီခ်က္ ၀% ၀% ၀% ၀%

၄။ ဂြတီမာလာ (၁၉၉၆)
ခုိင္မာၿပီးေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၁၁% ၀% — ၁၀%

၅။ ေျမာက္ပိုင္း အုိင္ယာလန္ (၁၉၉၈)
Good Friday သေဘာတူညီခ်က္ ၁၀% ၀% — ၁၀%

၆။
ကိုဆုိဗို (၁၉၉၉)
ကိုဆုိဗို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစိုးရ ၾကားျဖတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္
Rambouillet သေဘာတူညီခ်က္ 

၀% ၀% ၀% ၃%

၇။ ဆီယယ္လီယြန္ (၁၉၉၉) 
Lomé ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၀% ၀% ၂၀% ၀%

၈။ ဘရြန္ဒီ (၂၀၀၀) - အရူးရွ
ဘရြန္ဒီအတြက္အရူူးရွၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၀% ၀% — ၂%

၉။ ပါပူအာနယူးဂီနီ (၂၀၀၁)
ပါပူအာနယူးဂီနီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္  ၇% ၀% — ၄%

၁၀။ မက္ဆီဒုိးနီးယား (၂၀၀၁)
အုိရစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၀% ၀% ၀% ၅%

၁၁။
အာဖဂၢနစၥတန္ (၂၀၀၁) - ဘြန္း
အၿမဲတမ္းအစုိးရအဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဆုိင္းငံ့ေနေသာ အာဖဂၢနစၥတန္၌ 
ေထာက္ပံ့ေရး ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္

၉% ၀% — ၉%

၁၂။ ရန္လုိမႈမ်ား ရပ္စဲျခင္း ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ ေဆာက္ ပံုႏွင့္ မူလ သေဘာတရားမ်ား  ေၾကျငာခ်က္. 
ဆုိမာလီယား ႏုိင္ငံ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား  ၀% ၀% ၀% —

မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပိုမုိပါ၀င္မႈရွိၿပီး ပြင့္လင္းေသာပံုစံရွိေသာ 
ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအတြင္းထပ္တလဲလဲ ျပန္ျဖစ္ ေနမႈမ်ားအား 
ရပ္တန္႔တားဆီးႏုိင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ ျမင့္မားေသာ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်တို႔ အၾကား၌ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနျခင္းသည္လည္း ေထာက္ခံႏုိင္ေသာယူဆခ်က္တစ္ခု
ျဖစ္သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တရား၀င္ေနရာမ်ားတြင္ လစ္လပ္ေနမႈသည္ 
ျပႆနာတစ္စုံကုိျဖစ္ေစၿပီး  ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳေပးရန္ 
အဆက္အသြယ္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွားပါးေနမႈသည္ 
အျခား ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ဦးစားေပးမႈႏွင့္ စုိးရိမ္မႈမ်ားကို မၾကာခဏကိုယ္စားျပဳတင္ျပသည္။ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး 
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားမွ  ပါတီ၏ သီးသန္္႔စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကိုသာ အဓိကထားသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္  အမွန္တကယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႔မ်ားက  ထုိကဲ့ သုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ 
ပိုမုိ္္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ခုႏွစ္ခ်က္၏ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
(Secretary-General) သည္ သူ၏အထူးသံတမန္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား  
အမ်ဳိးသမီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အေၾကာင္းကုိ 
ပံုမွန္အစီရင္ခံစာတင္ရန္ တာ၀န္ေပးထားသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျမင္မ်ားကိုၾကားသိႏုိင္မႈ 
ေသခ်ာေစေသာ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ထားေသာ အခ်ဳိ႕နည္းလမ္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၏ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အားေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ဖန္တီးႏုိင္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၏ စနစ္တက်စုစည္းပါ၀င္မႈႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပါ စာသားမ်ား၏ 
ပိုမုိႀကီးမားေသာ က်ား၊မေရးရာ အေလးထားေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခုရွိသည္။ 
၎သည္ သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျပည့္အ၀ပါ၀င္မႈႏွင့္ တရား၀င္ျဖစ္မႈတုိ႔ကို 
ပုိမုိအားေကာင္းေစသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တင္ျပရန္ ျဖစ္ရပ္မ်ား အနည္းငယ္သာ 
ရွိေသာေၾကာင့္  သက္ေသမျပႏုိင္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖန္တီးျခင္း အဆင့္အတြင္း 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္မႈ ၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔သည္သာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတုိ႔တြင္ အၿမဲခက္ခဲေနေသာ 
အဆင့္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ဆာင္ရြက္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ဆု ိ

သည့္အခ်က္ကုိ အက်ဳိးအေၾကာင္းသင့္စြာ လက္ခံႏုိင္သည္။
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၁၃။ ကုိတီဗြား (၂၀၀၃) 
Linas-Marcoussis  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ၀% ၀% ၀% —

၁၄။ ဒီအာစီ (၂၀၀၄=၃)
ဆန္းစီးတီး သေဘာတူညီခ်က္ ( ေနာက္ဆံုး အက္ဥပေဒ) ၅% ၀% ၀% ၁၂%

၁၅။
လိုင္ေဘးရီးယား (၂၀၀၃)
လိုင္ေဘးရီးယား အစုိးရ၊ျပန္လည္ ေပါင္းစည္း ေရး ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီရရိွေရး အတြက္ လိုင္ေဘး 
ရီးယန္း ျပည္ေထာင္စု၊ လိုင္ေဘးရီးယား၌ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ 
မ်ားအၾကား  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္၊   

၀% ၀% ၁၇% —

၁၆။
ဆူဒန္ (၂၀၀၅) - နဗာရွား 
ျပည္သူ႔ သမၼတဆူဒန္ႏုိင္ငံ အစုိးရႏွင့္ ဆူဒန္ လူမ်ဳိးမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ /
ဆူဒန္လူမ်ဳိးမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ အၾကား ၿပီးျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ 
တူညီခ်က္  

၀% ၀% ၉% —

၁၇။ ဒါဖာ (၂၀၀၆) - အဘူဂ်ာ
ဒါဖာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၀% ၀% ၇% ၈%

၁၈။
နီေပါ (၂၀၀၆) 
နီေပါႏုိင္ငံ အစုိးရ ႏွင့္ နီေပါ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (Maoist)တုိ႔အၾကား ၿပီးျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး သေဘာတူညီခ်က္   

၀% — ၀% ၀%

၁၉။ ဖိလစ္ပိုင္ (၂၀၀၇) 
GRP၊ MNLF ႏွင့္ OICတုိ႔အၾကား သံုးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ျပန္တမ္း ၀% ၀% — —

၂၀။ ဒီအာစီ (၂၀၀၈) - ဂိုမာ - ေျမာက္ပိုင္း ကီဗက္
Acte D’ကတိျပဳခ်က္ ၅% ၂၀% ၀% —

၂၁။ ဒီအာစီ (၂၀၀၈) - ဂိုမာ - ေျမာက္ပိုင္း ကီဗက္
Acte D’ကတိျပဳခ်က္ ၀% ၂၀% ၀% —

၂၂။ ယူဂန္ဒါ (၂၀၀၈)  
ဂ်ဴဘာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္  ၀% ၀% ၂၀% ၉%

၂၃။
ကန္ညာ (၂၀၀၈) - ႏုိင္႐ိုဘီ
ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ၏ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားအား သေဘာ တူညီ 
ခ်က္

၀% ၃၃% ၀% ၂၅%

၂၄။ အလယ္ပိုင္း အာဖရိကန္ ျပည္သူ႔သမၼတ (၂၀၀၈)
de Paix Global သေဘာတူညီခ်က္  ၀% ၀% ၀% —

၂၅။
ဆိုမာလီယား အကူးအေျပာင္းဆုိင္ရာ ဖယ္ဒ ရယ္ အစုိးရ (TFG) ႏွင့္ ဆုိမာလီယား ျပန္လည္ 
လြတ္ေျမာက္ေရး မဟာမိတ္ (ARS)  တုိ႔ အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ (Djibouti သေဘာ 
တူညီ ခ်က္)              

၀% ၀% ၀%
—

၂၆။
ဟြန္ဒူးရပ္စ္ (၂၀၀၉) 
Diálogo Guaymuras Acuerdo Tegucigalpa/San José para la reconciliacion 
nacional y el fortalecimiento de la democracia en  ဟြန္ဒူးရပ္စ္ ႏုိင္ငံမ်ား အၾကား 
သေဘာတူညီ ခ်က္)  

၀% ၀% ၁၀% —

၂၇။ အီရတ္ (၂၀၁၀)
Erbil  သေဘာတူညီခ်က္ 

၃၃% ၀%
— —

၂၈။ အီရတ္ (၂၀၁၀)
Erbil  သေဘာတူညီခ်က္ ၀% ၀% ၀% —

၂၉။
ဖိလစ္ပိုင္ (၂၀၁၁)
အိုစလို ပူူးတြဲ သေဘာတူညီခ်က္         ၃၃% 0% 0% ၃၅%

၃၀။
ဖိလစ္ပိုင္ (၂၀၁၁)
အိုစလို ပူူးတြဲ သေဘာတူညီခ်က္             0% 0% 0% —

၃၁။
ရီမင္ (၂၀၀၁) 
ပင္လယ္ေကြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ေကာင္စီ(GCC) ၏ အစပ်ဳိးေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ ရီမင္၏ အကူးအေျပာင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္

0% 0% — —
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က်ား၊မေရးရာကိုးကားထားခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္အ 
နည္းငယ္ ရွိမႈအေျခအေန (သေဘာတူညီမႈတြင္ပါရွိေသာႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျ
ဖင့္သာ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသာ ျပည္စံုလံုေလာက္မႈရွိစြာေျဖရွ
င္းခြင့္ျပဳထားျခင္း)သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တ့ံခုိင္ၿမဲမႈအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ား၏ 
ကုိယ္စားျပဳမႈအတြက္ ပုိမုိေကာင္း မြန္ေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈ 
သီးျခားအေျခအေနကုိ ယံုၾကည္မႈႏွင့္အခုိင္အမာ ေျပာဆုိရန္ ခက္ခဲသည္။ 

ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ပံုစံတူတစ္ခုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ စာသားမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ား ႏွင့္ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ တုိင္းတာထား၍အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င ္
မႈကုိ ပုိမုိထိေရာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ဥပမာမ်ားကိုပံ့ပုိးေပးသည္။ ပထမတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
လႈံ႔ေဆာ္ေနေသာႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိ ေသာအဖဲြ႔မ်ားကုိ 
လက္နက္ခ်ေရးေတာင္းဆုိရန္ ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုကုိ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္တုိ႔အတြက္ 
အသုိင္း အ၀ိုင္းမ်ား ႏွင့္ လူအဖဲြ႔အစည္းအား ေဆာ္ၾသစည္းရုံးေနေသာ အဖဲြ႔မ်ားတြင္ 
အခ်ဳိးအစားျမင့္မားစြာ ကုိယ္စားျပဳထားမႈ ကုိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အေရးပါၿပီး 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ ထိုသာမန္ အခန္းက႑ကုိ တစ္ခါတစ္ရံ အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
တစ္ခ်ဳိ႕ ရရွိသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္း၌ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးခ်င္းစီအား 
တရား၀င္ ေနရာမ်ား (အထူးသျဖင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႔အတြက္ က်ား၊မေရးရာ 
အႀကံေပးမ်ား အျဖစ္္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႔မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႔၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား) ကူညီေပးေနသည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အတတ္ပညာ ရွင္မ်ား အျဖစ္ 
တရား၀င္စနစ္တက် ခန္႔အပ္ထားလွ်င္ ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ဘာသာစကားအေပၚ 
ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သီးျခားအေထာက္အပ့ံမ်ား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစမႈအေပၚတြင္အမ်ဳိးသ
မီးမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သည္ မၾကာခဏ သိသာထင္ရွားသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ 
စုစည္းထားေသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားအား ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေနရာတစ္ေနရာစာအတြက္ 
သိမ္းသြင္းစည္း႐ုံးရန္ ႏွင့္ ေၾကျငာစာတမ္းမ်ားႏွင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခခံ 

ညြန္ေပါင္းအဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့သည္။ အကယ္၍(က) အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ 
သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေျခခံမႈႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ကိုယ္စားျပဳလွ်င္ (အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ 
ထိုအခ်က္အား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္) ႏွင့္ (ခ) ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ 
ယူဆခ်က္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေရာက္ရွိမည့္ နည္းလမ္းကို စနစ္က်နစြာ 
ရွာေဖြေနမႈကုိ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လုပ္ထံုးလုပ္နည္္းတစ္ခုအား ႀကိဳတင္စြာ 
ေရးဆြဲထားခဲ့လွ်င္ (ထုိအခ်က္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ကနဦးအစ သုိ႔မဟုတ္ ၎စတင္မႈ 
မတုိင္မီကပင္)ေနာက္ဆံုးမဟာဗ်ဴဟာ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္ သည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အဖဲြ႔မ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 
အစျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လံုၿခံဳမႈရွိရန္ ႀကိဳးစားေသာလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ 
သူတုိ႔စြမ္းအားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေပၚထြက္လာေသာ စာသားမ်ားအေပၚ အကန္႔အသတ္ 
ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသာရွိေသာ စကားေျပာဆုိခြင့္မရသည့္ ေလ့လာသူေနရာကုိ ေနာက္က်စြာ 
ရရွိရာမွ မၾကာခဏ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားအား 
ရရွိေနခ်ိန္၌ပင္  အမ်ဳိးသမီး အရပ္ ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔မ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈကို 
ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အကူအညီမ်ား ရရွိရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအခ်ိန္္အေတာအတြင္း ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္  မက္လံုးေပးမႈမ်ား 
ႏွင့္တာ၀န္ခံမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ 
ထုိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းမ်ားအား ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူ အႀကီးအကဲအျဖစ္ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ခန္႔အပ္ထားေရး အေထာက္အကူျပဳေစ 
ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္  ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိး၌  က်ား၊မေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား ဆုိင္ရာ လံုေလာက္ေသာ သင္တန္းႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ပစၥည္းမ်ားရရွိေစေရး 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာအား ျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားသည္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနေသာ အဖဲြ႔မ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္း ဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ အဓိက ဦးစားေပးမဟုတ္ သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔သည္ 

ဆုိမာလီသမၼတ(Somali Republic)ႏုိင္ငံ သမၼတသည္ သ႔ူႏုိင္ငံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အစည္း အေ၀းတစ္ခု၌ မိန္႔ခြန္းေျပာေနစဥ္၊ ထုိအစည္းအေ၀းကုိ ၆၅ ႀကိမ္ေျမာက္  
ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ တဲြဖက္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည။္ ဓါတ္ပံု။ ။ ကုလသမဂၢ / မာ့ခ္ ဂါတန္ Mark Garten
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ထုိကိစၥအေပၚ ရွင္းလင္းေသာ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျပမႈမရရွိဟု ခံစားေနရေသးသည္။ ၂၀၀၉ 
ခုနွစ္၌ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔သည္ “ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား(Conflict-Related Sexual Violence 
and Peace Negotiations)” ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့သည္။၁၂ 
ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ ဖြင့္ပြဲတြင္အစည္းအေ၀းသဘာပတိသည္ အခန္းအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားအား ၎တုိ႔ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳ၌ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းခဲ့သလားဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎တို႔ 
ျပန္လည္ေျဖဆုိမႈမ်ားတြင္ ၎တုိ႔အားလံုးသည္ ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိပဲ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား အကူအညီေပးေသာ 
သီးျခား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရွိျခင္းကို ေနာင္တရခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ 
ကုလသမဂၢ ႏုိင္ငံေရးရာဌာန(UN Department of Political Affairs)သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈမ်ား၌ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားအား 
အကူအညီေပးရန္္ လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အႀကံေပးမ်ားအား ထုိကိစၥကုိ မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ဆုိသည့္ 
မူေဘာင္တစ္ခု  ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို 
ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရးဆုိင္ရာ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္္ခ်က္(Guidance 
for Mediators on Addressing Conflict-Related Sexual Violence in Ceasefire and 
Peace Agreements)၁၃ကို ကုလသမဂၢ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား ႏွင့္ အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ 
အႀကီးအကဲမ်ားထံသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ 
ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရးသည္ 
မွန္ကန္သည့္ တတ္ကၽြမ္းမႈကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္း ကိစၥရပ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေခ်။ 
လမ္ညႊန္ခ်က္ မွတ္တမ္းမွ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲ၀ိုင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
လစ္လပ္ေနမႈသည္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိေခါင္းစဥ္ကို ၿခံဳငံုမိမႈ 
ျဖစ္ခဲသလဲဆုိသည့္ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔တြင္  အျခား က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ဦးစားေပးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနျခင္းသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားသုိ႔ တည္တံ့မႈ ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပါ၀င္မႈကိုလည္း 
ကူညီပံ့ပုိးေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ က်ား၊မေရးရာႏွင့္ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈ အေျခအေနမ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း သင့္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ 
ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၆၅/၂၈၃သည္ ပိုမုိ ထိေရာက္ေသာ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး ႏွင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေရးဆြဲရန္ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား ပန္ၾကားခဲ့သည္။ ဤစာတမ္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ 
အၿပီးသတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၾကား၀င္ဖ်န္္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈဆုိင္ရာ 
အခန္းတစ္ခန္း ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ၏ ပံုစံမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္စဥ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ား၌ တရား၀င္ရာထူးေနရာမ်ားျဖည့္ထားေသာ အမ်ဳိးသမီး 
တစ္ဦးစီခ်င္းႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္စား ပါ၀င္သူမ်ားအၾကား 
သတိႀကီးစြာ ခြဲျခားသိရွိရမည္။ ထုိဒုတိယအခ်က္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားသို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔၏ 
တစိတ္တပုိင္း အေနျဖင့္ စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေနမႈမွတဆင့္  
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး အား အတုိခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းျဖစ္သည္။:

ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္သုိ႔မဟုတ္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားအျဖစ္။ ။ 
ကုလသမဂၢသည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု၏ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူ အႀကီးအကဲအျဖစ္ မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ တရား၀င္ ခန္႔အပ္ထားျခင္း 
မရွိပါ။ မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပားသည္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး 
ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၾကသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။  
အထူးသျဖင့္ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အမ်ဳိးသမီး အထူးကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ပံ့ပုိးေပးရာ၌ တက္္ၾကြေသာ အခန္းက႑တစ္ခုမွ 
မၾကာခဏ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဒမီ မာဂရက္ အန္စတီး(Dame Margaret 
Anstee)သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ အန္ဂိုလာ သမၼတႏိုင္ငံ(Republic 
of Angola)တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး  
ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ဦးေဆာင္ၾကား၀င္ 
ဖ်န္ေျဖသူ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ 
ေဒမီ အန္း ဟာကပ္စ္(Dame Ann Hercus)သည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ 

အထူးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ခဲ့စဥ္က ဆုိက္ပရက္စ္ သမၼတႏိုင္ငံ(Republic of Cyprus)၌ 
အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္က်င္းပေပးခဲ့သည္။  ၂၀၀၈ခုႏွစ္၌ 
ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔(The Elders)၁၄ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂေရ႕ရွာ 
မစ္ရွယ္(Graça Machel)သည္ ကင္ညာ သမၼတႏိုင္ငံ(Republic of Kenya)၌ ပဋိပကၡလြန္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အၾကပ္အတည္း ၿပီးဆံုးေစခဲ့ေသာ အာဖရိကန္ ယူနီယန္ (African Union-AU)
မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညုိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ၾကား၀င္ဖ်န္္ေျဖသူ 
သံုးဦးအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ကုလသမဂၢသည္ ပဋိပကၡ ၁၄ ခုကုိ (ပူးတြဲ) 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အနက္ ေလးခုကုိ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။ 
ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ကုလသမဂၢၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး ကူညီပံ့ပုိးေရး အဖြဲ႔ ၁၄ဖြဲ႔အနက္ ၁၂ဖြဲ႔တြင္ 
အမ်ဳိးသမီး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ျပင္ပ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးထားမႈမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အျမင္သာဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေနၿပီး 
တရား၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ားစုကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖန္တီးျခင္း ကို 
ေလးေလးနက္နက္သိရွိမႈႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ရည္စူးလုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ 
ေဒသမ်ားမွ လူမ်ား ဦးေဆာင္ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ေသာ အလြတ္သေဘာ အစပ်ဳိးေဆာင္ရြက္မႈက 
စတင္ေပးသည္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။၁၅၎တုိ႔သည္ 
အတိအလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္ တာ၀န္ေပးမႈ မရွိဘဲ ၎တုိ႔၏ 
ပုဂၢဳိလ္ေရး အဆက္အသြယ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ တရား၀င္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အစပ်ဳိးေဆာင္ရြက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖည့္သြင္းေပးေနေသာ အဖဲြ႔မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 
အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ မၾကာခဏ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္။၁၆ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၄ 
ခုႏွစ္၌ ဘက္တီ ဘီဂြန္ဘီ(Betty Bigombe)သည္ သူမ ကုိယ္တုိင္ အစပ်ဳိး လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ 
ယူဂမ္ဒါ သမၼတႏုိင္ငံ (Republic of Uganda)အစုိးရ ႏွင့္ သခင္၏ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ 
(Lord’s Resistance Army- LRA)တုိ႔အၾကားႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဂ်ဴးဘား(Juba)၌ 
တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္း မ်ားအတြက္ အေျခခံ အခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေရးအတြက္ 
အလြတ္တန္း ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီမႈစုစုေပါင္း ၁၁ခုအား ကမာၻအႏွံ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔တြင္ 
အာဖရိက(African)တြင္ ၅ ခု၊ အာရွ (Asian)တြင္၂ခု ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၂ 
ခုတုိ႔ပါ၀င္သည္။ ၎တုိ႔ အနက္  သေဘာတူညီမႈ ၄ ခုအား ျပည္တြင္း ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားမွ 
ၾကား၀င္ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့သည္။ ( နီေပါ(Nepal)ႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ(Myanmar)၊ 
လက္စ္ဆုိသို(Lesotho)ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အလယ္ပိုင္း အာဖရိကသမၼတ(Central AfricanRepublic) 

ႏိုင္ငံ) 

ညုိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႔မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္။ ။ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး အဖဲြ႔မ်ားသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ၏ အဓိကက်ေသာ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေပၚတြင္ 
ေဆြးေႏြး၍သေဘာတူယံုသာမဟုတ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး အဖဲြ႔မ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီစဥ္ကိုလည္း ေရးဆြဲၾကၿပီး 
မည္သူပါ၀င္မည္ ႏွင့္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အေနအထားမ်ားႏွင့္အညီ စားပြဲ ပံုစံခ်ထားျခင္း မ်ားကိုပင္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ရွာေတြ႔ရန္ ခဲယဥ္း ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ 
ခုႏွစ္မွစ၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္္းစဥ္ ၁၂ ခုတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္္႔သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
စဥ္းစားထားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ 
ပံုေသကားခ်ပ္မဟုတ္ဘဲ  ေျပာင္းလဲေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  အတိအက် အေရအတြက္မ်ားသည္ 
ေျခရာခံရန္ ခက္ခဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိကဲ့သုိ႔ေသာသတင္းအခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ 
ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားသည္ 
သုညမွ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲေနသည္။ ထုိသုေတသနျပခ်က္၌ ျပန္လည္သံုးသပ္ထားေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အနက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အုိစလို ပူးတြဲ ေၾကျငာခ်က္ (Oslo Joint Statement)
ကို ဦးတည္ခဲ့ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ အစုိးရ (Government of the Philippines - GPH) ႏွင့္ 
ဖိလစ္ပိုင္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီေရးတပ္ဦး (National Democratic Front of the Philippines 

-NDFP)တုိ႔အၾကား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္အဖဲြ႔၀င္ ၄၂ဦး ပါကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီး ၁၅ ဦးပါ၀င္ျခင္း ျဖင့္အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ရာခိုင္ႏႈန္း အျမင့္ဆံုးကုိ 
ေဖာ္ျပသည္။ ထုိအခ်က္သည္ ႏုိင္ငံအဆင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လႈပ္ရွား မႈ မွ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိး
သမီးမ်ား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေရရွည္ရပ္တည္ေနေသာ စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈျဖင့္  
ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဦးေဆာင္မႈ ေနရာမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ 
ကြဲျပားျခားနားမႈ၏ အားေကာင္းေသာ ႐ုပ္လံုးေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ကင္ညာ(Kenya)ႏုိင္ငံ၌ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္က က်င္းပေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အားေကာင္းေသာ  ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ အျခား ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စကား၀ိုင္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးအနက္ ၂ ဦးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး မာသာ 
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ကာရူရာ(Martha Karua)သည္ အစုိးရ၏ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ကုိ ဦးေဆာင္သည္။ 
အျခားၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ အဖဲြ႔မ်ားနွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပား 
ပါ၀င္ၾကသည္။ DRC ၌ ဆန္းစီးတီးသေဘာတူညီခ်က္(Sun City Agreement)သုိ႔  
ဦးတည့္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ စကား၀ိုင္းမ်ား၌ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၄၀ ဦးအနက္ အမ်ဳိးသမီး ၄၀ 
ထိပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ဒါဖာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္(Darfur Peace Agreement)သုိ႔ 
ဦးတည္ေနသည့္ အဘူဂ်ာ (Abuja)စကား၀ိုင္းမ်ား၌ ပါ၀င္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၃၂ ဦးအနက္ 
၁၁ ဦးမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ 

ထုိျဖစ္ရပ္မ်ား၌ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လႊမ္းမုိးႏုိင္္မႈသည္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယူဂမ္ဒါ(Uganda)ႏုိင္ငံ အစုိးရႏွင့္ LRA တုိ႔အၾကား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၆-၂၀၀၈ ဂ်ဴးဘား(Juba) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းမ်ား ႏွင့္ ဆူဒန္(Sudan) 
ေျမာက္ႏွင့္ေတာင္ ႏွစ္ဖက္အၾကား ပဋိပကၡမ်ားအဆံုးသတ္ေရး ညုိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဂ်ဴးဘား(Juba)မွ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ 
သံုးဦးမွ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၌ က်ား၊မေရးရာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဘာသာစကားကို 
မိတ္ဆက္ေပးမႈအေပၚဆူဒန္ျပည္သူ လြတ္ေျမာက္ ေရးလႈပ္ရွားမႈ(Sudanese People’s 
Liberation Movement)၏ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၌ ပါ၀င္ေသာ အမ်ဳိးသမီး အနည္းငယ္ထက္ 
ပုိမုိသည့္ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈရရွိခ့ဲသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ဒုတိယအဖဲြ႔ပါ အမ်ဳိးသမီး 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မွာ မၾကာခဏဆုိသလုိအခ်ိန္တုိအတြင္း အခ်င္းခ်င္းသာ စည္းရုံးေရြးယူခဲ့ၿပီး 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံရသည္။ အမွန္္တကယ္တြင္္  ဆူဒန္္လူမ်ဳိး(Sudanese)အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးေရးအခန္း၏ ပိတ္ထားေသာတံခါးမ်ား ေအာက္မွ တဆင့္ 
၎တုိ႔၏ သေဘာထား မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထိုးသြင္းေပးျခင္းအဆင့္တစ ္
ဆင့္သုိ႔ ေလ်ာ့့ခ်ခံခဲ့သည္။၁၇ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ကုလသမဂၢမွ ပ့ံပိုးကူညီေသာ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၄ခုတြင္ 
ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး အဖဲြ႔မ်ား အၾကား အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္မႈသည္ 
နိမ့္က်လ်က္ရွိေနေသးသည္။ ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႔ေလးခု၌သာ ၎တုိ႔၏
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ပါ၀င္ေစခဲ့သည္။၁၈ သို႔ရာတြင္ 
အခ်ဳိ႕မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ထုိစိန္ေခၚမႈကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈကို 
သက္ေသျပခဲ့သည္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ(Georgia)ႏိုင္ငံ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ၁၃၂၅၊ 
၁၈၂၀၊ ၁၈၈၈၊ ၁၈၈၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ တုိ႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္(National Action Plan - NAP)အား အတည္ျပဳျခင္းသည္ ဂ်နီဗာ 
စကား၀ုိင္းမ်ား(Geneva Talks)သုိ႔ သြားေရာက္သည့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ 
(Georgian Delegation)၌ အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာရာတြင္ အေရးပါခဲ့သည္။၁၉ 
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၁ ၌ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ NAPတြင္ တရား၀င္ႏွင့္
အလြတ္တန္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ တုိးတက္ေစရန္ 
သီးျခား အေထာက္အပံ့မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဂ်နီဗာ စကား၀ိုင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအစီစဥ္၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း 
ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္သည္ 
အဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ဦးပါ၀င္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၁ ေယာက္မွ 

၄ ေယာက္ အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 

ထုိညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔မ်ား၌ ပါ၀င္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာအျမင္တစ္ခုကုိ 
အသုံးခ်ရန္္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေျခအေန တုိးတက္ေစမည့္  စာသားမ်ားပါ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္ရန္ဟု ဆုိေသာအခ်က္သည္ အၿမဲတမ္း 
မမွန္ကန္ပါ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ရွိ အာေခ် (Aceh)ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္း၌ ေအာင္ျမင္မႈကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္္႔ျပန္႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္လ်က္ သူပုန္္အဖြဲ႔ဘက္မွ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စား
လွယ္အဖြဲ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ပါ၀င္ၿပီး အစုိးရဘက္တြင္ တစ္ေယာက္မွ မပါ၀င္ေခ်။ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀) 
အား မသိရွိသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အနာဂါတ္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
က်ား၊မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းဆုိသည္မွာ မည့္သည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္ကုိ 
ထုိအခ်ိန္တြင္ နားမလည္ေၾကာင္း  သူမ သတိျပဳမိခဲ့သည္။ သူမသည္ က်ား၊မေရးရာ 
ကိစၥရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္ သူမအား ဖိတ္ေခၚခဲ့ သင့္ေၾကာင္းသူမ 
သိရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္သည့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား 
ႏွင့္ အဖဲြ႔မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မတန္္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ 
၎တုိ႔၏ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ဳိး ရလဒ္မ်ားအား သတိျပဳမိေရး 
ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သည့္ပံ့ပိုးကူညီမႈမွ မရရွိခဲ့ေပ။၂၀

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား အၾကားသတင္းအခ်က္အလက္ 
ဖလွယ္မႈအားေကာင္းေရးသည္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေရး 

ႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္တင္ေပးေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ 
အခြင့္အေရးမ်ား တုိးျမင့္ရန္ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာကိစၥရပ္မ်ားျမွင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး အဖဲြ႔မ်ား ကို အားေပးတုိက္တြန္းရန္ အားေကာင္းေသာ  
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ အလယ္မ်ား၌ ဂြာတီမာလာ (Guatemala) 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္ ဂြာတီမာလာ အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးစ ု
စည္းမႈပါတီ(Guatemalan National Revolutionary Unity party - URNG) အတြက္ 
ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ လူ႔စ္ မန္ဒက္ဇ္(Luz Méndez)၏ ဥပမာသည္ သူမ၏ 
ကိုယ္ပိုင္ပါတီကိုယ္စား သာမက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလံုးကိုယ္စား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ 
မည္သုိ႔ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္ကို ျပသထားသည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ာႏွင့္ ၁၉၉၅ 
ခုႏွစ္ ေဘက်င္း(Beijing) ၌က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ 
ညီလာခံ(Fourth World Conference on Women) တုိ႔ႏွင့္သူမ၏ အားေကာင္းေသာ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားရွိမႈမွ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ မန္ဒက္ဇ္(Mendez)သည္  သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ား၌၎တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္္ေျဖရွင္းထားမႈမ်ားကို ေသခ်ာေစျခင္း ႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈ 
စုိးရိမ္မႈအမ်ားအျပားကို တုိးတက္ ေစျခင္းျဖင့္ သူမ၏ႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 

သိသာထင္ရွားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (UN Women )အဖြဲ႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီး 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဂ်နီဗာ စကား၀ိုုင္း (Geneva Talks)သို႔ သြားေရာက္သည့္ 
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ(Georgian)ႏုိင္ငံသား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၀င္ ၂ဦးအၾကား 
ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔သည္ ၎တုိ႔ စုစည္းထားေသာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၁၉ ႀကိမ္ ေျမာက္ စကား၀ုိင္းမတုိင္မီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား 
ေ၀မွ်ရန္ စီမံႏုိင္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ NGOမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္္မ်ား 
ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္အျခားတစ္ဖဲြ႔၏ လုပ္ငန္းအသီးသီးအေၾကာင္း ပိုမို သိရွိနားလည္လာ 
ခဲ့ၾကသည္။ ထုိႏွစ္ဖြဲ႔သည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္မႈကို ပုိမုိႀကီးမားေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားရေသာ ေဒသမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ 
သီးျခား ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သတိျပဳမိေစရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ဇင္ဘာေဘြ(Zimbabwe)ႏုိင္ငံ၌ အမ်ဳိးသမီး ၀န္္ႀကီးျဖစ္ေသာ ပရစ္စီလာ မစ္စီဟာရာဘီြ- 
မက္ရွ္အြန္ဂါ (Priscilla Misihairabwi-Mushonga)သည္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ 
တစ္ဦးတည္းအမ်ဳိးသမီးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ တကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္မျပဳခင္အထိ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွား 

သူမ်ားတုိ႔ကုိ အၿမဲမျပတ္ ဆက္သြယ္ေနခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းအစီစဥ္ကုိ ကိုယ္စားျပဳေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာပါသည့္ 
ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး အဖဲြ႔မ်ားအျဖစ္။ ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာပါသည့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႔ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းသည္ တခ်ိန္က ေျမာက္ပိုင္း အုိင္ယာလန္ (Northern Ireland)၌ 
ထင္ရွားစြာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၈ ေျမာက္ပိုင္း အုိင္ယာလန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စကား၀ိုင္း၏ သီးသန္႔ဆန္လြန္သည့္ အေနအထာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားအေျခအေနမ်ား၌ 
၎အား ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ ခက္ခဲ ႏုိင္သည္။ ပါတီေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ဆံုးျဖတ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္၏ 
သီးျခားပံုစံသည္ ေမာ္နီကာ မက္ခ္၀ီလီယံ(Monica McWilliams)ႏွင့္ ေမဘလတ္(May Blood) 
တုိ႔ကုိအဖြဲ႔၀င္ ၂၀ ဦးပါ၀င္ေသာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ုိင္း၌အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
ပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္သူေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ေျမာက္ ပိုင္း အုိင္ယာလန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား  
ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔(Northern Ireland Forum for Political Dialogue)အား ကုိယ္စား 
ျပဳရန္အတြက္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေျမာက္ပိုင္း အုိင္ယာလန္ ေဆြးေႏြးပဲြ(Northern Ireland Forum 
for Political Dialogue) အဖြဲ႔၀င္ ၁၁၀ ဦးအတြက္ ေနရာမ်ား ခ်ထားေပးရန္အတြက္ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး ထိပ္တန္္း ပါတီ ၁၀ပါတီ မွ  ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေနရာ ႏွစ္ေနရာ သီးသန္႔ 
ထားေပးခဲ့သည္။ မဲေပးသည့္အေရအတြက္ သိသာ နည္းပါးစြာရရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ပါတီသည္ မဲေပးအခံရဆံုး ထိပ္တန္းပါတီ ၁၀ပါတီတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးစားပဲြ၀ုိင္း 
တြင္အတုိင္ပင္ခံေဆြးေႏြးပဲြ (consultative forum)၌ေနရာ ၂ ေနရာ ႏွင့္ ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီအား  

ညီတူညီမွ် ေပးအပ္ထားသည့္  ပိုမုိၾကီးမားေသာ ေဆြးေႏြးပဲြ၌ ေနရာ ၂ ေနရာ ရရွိခဲ့သည္။၂၁ 

လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ားအျဖစ္။ ။ အမွန္တကယ္တြင္  သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ 
စာသားတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူအျဖစ္ ပါ၀င္ေသာ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္ သိသာစြာ 
နည္းပါးေနခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးျဖစ္သည့္ အန္နာ ေဂၚဒါလူပီ မာတင္ဇ္ (Ana 
Guadalupe Martínez) ႏွင့္ မာရီယာမာတာ ဗယ္လာဒါရီစ္ (María Marta Valladares)သည္ 
၁၉၉၀ ႏွစ္ မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ အယ္ဆာေဗေတာ(El Salvador)၌ ပဋိပကၡမ်ားအဆံုးသတ ္
ေရး(Chapultepec) သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့သည္။ 
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ႏိႈင္းယွဥ္ရလွ်င္FLMN ၏ ဦးေဆာင္မႈ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈ အျမင့္ဆံုး 
လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆီမာ 
၀ါလီ  (Sema Wali )ႏွင့္ အမန္နာ အက္ဖာဇလီ (Amena Afzali ) တုိ႔လည္း 
ဘြန္းသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (Bonn Agreement)၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ 
တစ္ဖက္တြင္ဥဇဘက္စ္ (Uzbeks)၊ ဟာဇရက္စက္(Hazaras)ႏွင့္ တာဂ်စ္စ္(Tajiks) 
တုိ႔၏ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖဲြ႔ႏွင့္ အျခားတဖက္ ပက္ရွ္ထြန္းစ္ (Pashtuns)
အဖဲြ႔ တုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ အမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ 
အားျဖင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ယခင္ဧကရာဇ္မုိဟာမက္ ဇာဟာ ရွာ(Mohammad Zahir 
Shah)၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ ပါ၀င္သူမ်ားအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေနေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးထက္ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုးျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၌ 
ဆုိမာလီယာ (Somalia)ႏိုင္ငံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ပထမဆံုး 
လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္လာေသာ အာရွာ ဟာဂီ အယ္မီ(Asha Hagi 
Elmi)၏ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။၂၂သူမသည္ အေစာပိုင္း လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္က အယ္ဒိုရက္(Eldoret)၌ 
က်င္းပေသာၿငိိမ္းခ်မ္းေရး စကားမ်ား၌ ဆဌမေျမာက္ မ်ဳိးႏြယ္စု(Sixth Clan)၏ ကိုယ္စားလွယ္ 
အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိအဖြဲ႔ကိုု ပန္-ဆုိမာလီယာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈ 
(pan-Somali women’s movement)ကို ကုိယ္စားျပဳရန္ ႀကီးထြားလာေသာ မ်ဳိးႏြယ္စု 
မတူသူမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈရွိ  အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကြန္ယက္တစ္ခုမွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္က 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ အျခား ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဆုိမာလီယာ မ်ဳိးႏြယ္စု ၅ စု တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ထည့္သြင္းမထားေသာ အခ်က္ကုိ တုန္္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေသာအားျဖင့္ 

ဆဌမေျမာက္ မ်ဳိးႏြယ္စုသည္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ကိုယ္စားျပဳမႈကို ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ 

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအျဖစ္။ ။ က်န္ရွိေသာ စကား၀ိုိင္းမ်ားကုိ 
ဆက္လက္တတ္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မတတ္သည္ ျဖစ္ေစ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲအ
ခမ္းအနားမ်ားသုိ႔တက္ေရာက္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ 
၎တုိ႔၏အဖြဲ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားအား မၾကာခဏတရား၀င္ 
အသိသက္ေသအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစု ၌ ၎တုိ႔သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဦးေဆာင္ပံ့ပုိးေပးေသာ 
ႏုိင္ငံ(သုိ႔) ႏုိင္ငံမ်ားကိုယ္စား သေဘာတူညီခ်က္တြင္  လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ဴးဘား(Juba)ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္း၏ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ 
တရား၀င္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအျဖစ္ ဟုိင္ဒီ ဂ်ဳိဟန္ဆန္ (Heidi Johansen)သည္ 
ေနာ္ေ၀(Norway)ႏိုင္ငံကုုိ ကုိယ္စားျပဳလ်က္ လည္းေကာင္း၊ အန္နာ ဆန္စေတာင္း(Anna 
Sundström)သည္ ဂရိတ္ လိတ္ခ္ (Great Lakes)ေဒသအတြက္ ဥေရာပ သမဂၢ(European 
Union)၏ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ၏ 
မ်က္ျမင္သက္ေသအျဖစ္ အေမရိကန္(USA)ကို ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္ခဲ့ေသာ ကိတ္သ္လန္ 
လစ္စ္(Kathleen List)သည္လည္း ဆုိမာလီယား(Somalia)ဆုိင္ရာ ၂၀၀၈ ဂ်ီဗိုတီ 
သေဘာတူညီ စာခ်ဳပ္(2008 Djibouti Agreement)တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။  သုိ႔ရာတြင္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ အေၾကာင္း အရာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသုိ႔ ကန္႔သတ္ထားေသာ 
အခ်က္အလက္ ျဖည့္သြင္းမႈ ႏွင့္ အျပင္ပန္း ကိုယ္စားျပဳသည့္ အခန္းက႑မ်ားကုိ 
ေပးထားျခင္းျဖင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ ‘witness’ အမ်ဳိးအစားသည္ အျခားအရာမ်ားထက္ 

သက္ဆုိင္မႈ ပိုမုိနည္းသည္။

ေလ့လာသူအျဖစ္ အမ်ဳိးသမီး အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္။ 
။ ထိုအခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
လူႀကဳိက္မ်ားသည့္ပံုစံမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထူးျခားမႈ လြန္စာမရွိေသာ ရလဒ္မ်ား 
ထြက္ေပၚလာမႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ လိုင္ေဘးရီးယား(Liberia)ႏိုင္ငံ၌႐ုသ္ ဆန္ဒူ ပယ္ရီ 
(Ruth Sando Perry)ႏွင့္ ထရီစာ လိတ္ခ်္-ရွာမန္ (Theresa Leigh-Sherman)တုိ႔က 
ဦးေဆာင္၍ မန္ႏို ေရဗာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ယက္(Mano River Women’s 
Peace Network)၏ လုိင္ေဘးရီးယား(Liberia)ဆုိင္ရာ အသင္းမွ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ 
၈ ဦးသည္ ၂၀၀၃ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္း၌ စကားေျပာခြင့္ ႏွင့္ မဲေပးခြင့္မရွိေသာ တရား၀င္ 
ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္တစ္ခုတြင္ ဂန္နာ(Ghana)ႏိုင္ငံ 
အက္ကရာ(Accra)၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး စီမံခ်က္မွ လိုင္ေဘးရီးယန္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႔(Liberian Women in Peacebuilding Program-WIPNET)သည္လည္း 
ေလ့လာသူ အဆင့္အတန္းကုိ ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ (Pray 
The Devil Back To Hell -မေကာင္းဆုိးရြားကုိ ငရဲထိတုိင္ ေမာင္းထုတ္ဖုိ႔ ဆုေတာင္းစုိ႔) 
ဗီြဒီယုိမွတ္တမ္း၌ အားေကာင္းစြာ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း လေပါင္းမ်ားစြာ မရပ္မနား 
လူမႈေရးစု႐ုံးလႈံေဆာ္မႈ၊ ထိုင္လ်က္၊ ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္း လ်က္  ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္မေရးထုိးဘဲ ေဆြးေႏြးမႈ ေနရာမ်ား မွ 
ထြက္ခြာသြားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဟန္႔တားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုကုိ ရရွိခဲ့သည္။၂၃ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္သည့္ အမ်ဳိးသမီး ေလ့လာသူ အဖြဲ႔အမ်ဳိးမ်ိိဳးသည္ 
တရက္တာ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၿပီး ဂိုးလ္ဒင္း က်ဴလစ္ ေၾကျငာစာတမ္း ‘Golden 
Tulip Declaration’ (၎တုိ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ဟုိတယ္နာမည္ကို အစြဲျပဳထားေသာ)အား 
လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ထုတ္ျပန္္ခဲ့သည္။ ၎စာတမ္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ 
ျပင္းျပေသာဆႏၵမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းေခ်ာ္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္က်ား၊မေရးရာ တရားမွ်တမႈအတြက္  
သီးျခား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိျခင္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေတာ္ေလး 
စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္ခဲ့သည္။ 

ထုိ႔အတူ  ယူဂမ္ဒါ(Uganda)မွ မတူညီေသာ အမ်ဳိးသမီးညႊန္းေပါင္းအဖြဲ႔ ၂ 
ဖြဲ႔အားဂ်ဴးဘာ(Juba)ႏိုင္ငံ၌ တရား၀င္ ေလ့လာ သူမ်ားအျဖစ္ ေပးအပ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း 
၎သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆံုး၌သာ ျဖစ္ၿပီး  စကားေျပာဆုိခြင့္ (သုိ႔) တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ 
အခန္းက႑အား မရရွိခဲ့ပါ။ ၎တုိ႔၏ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈသည္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္စြက္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ 
ယခင္ေဆြးေႏြးပဲြမွတဆင့္ မ်ားစြာ ပုိမုိေကာင္းမြန္ လာခဲဲ့သည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
၎တုိ႔သည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတက္ေရာက္သည့္  ကုသလမဂၢ အထူးသံတမန္၏ UNIFEM 
(ယခု ကုသလမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ အစိတ္အပိုင္း) က်ား၊မေရးရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္၊ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး ဥပေဒဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး 
ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္္ ဆက္သြယ္မႈကုိ 

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည္။ 

ဘရြမ္ဒီ(Burundi)ႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌  လေပါင္းမ်ားစြာ 
ဖယ္ထုတ္ထားၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ ျပင္းထန္ေသာ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းခ်က္ေၾကာင့္ 
အမ်ဳိးသမီး ၇ ဦးအား ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ေနာက္က်စြာ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 
အျခားအရပ္ဘက္ လူမႈကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေလ့လာသူေနရာကုိ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း 

ထရြိဳင္ ပိုလီတန္နီးယားသမၼတ(Republic of Tripolitania)ႏိုင္ငံ၏ ၉၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ 
ကုိလစ္ဗ်ား (Libya)ႏုိင္ငံ၊ မဆာလာတာ(Msallata)ၿမိဳ႕တြင္ အခမ္းအနားတစ္ခုအေနျဖင့္ က်င္းပေနစဥ္။ 
အီတလီ ကိုလုိနီအုပ္ခ်ဳပ္ စဥ္ ၎၏ လြပ္လပ္ေရးကိုု ဦးစြာ ေၾကျငာခဲ့ေသာ လစ္ဗ်ားနယ္ေျမေဒသျဖစ္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏွစ္ပတ္္လည္ ေအာင္ပြဲခံမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ လစ္ဗ်ားအလံအား လႊင့္ထူၿပီး 
သံၿပိဳင္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဓါတ္ပံု။။  ကုလသမဂၢ/ လာဆန္ ေဖာင္တန္(Iason Foounten)
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ဘရြမ္ဒီယန္လူမ်ဳိး(Burundian) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလံုး ကုိယ္စား ေျပာဆုိရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ကိုယ္စားျပဳရန္ မည္သည့္အဖြဲဲ႔ကမွ ေတာင္းဆုိျခင္း မျပဳႏိုင္ဘဲ ေအာက္ေျခတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း စႀကၤံမ်ားတြင္္ 
မတ္တတ္ ရပ္ၿပီး  အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အာဖရိကန္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (African women’s rights organizations) 
အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ အသုိင္းအ၀ုိင္းအားစည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
၎တုိ႔သည္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္လီမူ ဂ်ဴလိယက္စ္ ေညရာက္ရာက္ 
(Mwalimu Julius Nyerere)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနေသာ 
အဖဲြ႔ ၁၉ဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အထူးအစည္းအေ၀း က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ ကိစၥကုိ 
တင္ျပခဲ့သည္။ အစပုိင္းတြင္ ျငင္းပယ္ခံရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း တြင္ အခန္းအတြင္းသုိ႔ 
၀င္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ေညရာက္ရာက္ (Nyerere)ေနရာတြင္ ဆက္ခံေသာ 
နယ္ဆင္ မန္ဒဲလား(Nelson Mandela)သည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ထိေတြ႔ခဲ့ၿပီး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ၎တုိ႔အားပါ၀င္ႏုိင္မႈ ဆက္လက္ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား သည္ ေလးရက္ၾကာ 
အဖဲြ႔ေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ဘရြမ္ဒီအမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(All-Party Burundi 
Women’s Peace Conference)ကုိက်င္းပခဲ့ၿပီး  ေနာက္ဆံုး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အတြက္ 
အဆုိျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေၾကျငာစာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ 
ထုိအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ မန္ဒဲလား(Mandela)သုိ႔တင္ျပခဲ့ၿပီး အမ်ားအျပားကုိ ျပည့္စံုေသာ  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီ စာခ်ဳပ္အတြင္း ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ခဲ့သည္။

စင္ၿပိဳင္ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခု (သုိ႔) လႈပ္ရွားမႈ၌ ။ ။ စင္ၿပိဳင္ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပျခင္းသည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ အမ်ားဆံုးႏွင့္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေရြးခ်ယ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပံုစံတက် မဟုတ္ဘဲျဖင့္ တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စကား၀ိုင္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းကုိ တုန္္႔ျပန္မႈအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၌ အမ်ဳိးသမီး ၅၀၀ နီးပါခန္႔သည္ ပထမဆံုး အာေခ်နိစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ညီလာခံ(Acehnese Women’s Congress)ကုိ က်င္းပခဲ့ကာ သမၼတ အပါအ၀င္ 
အဖဲြ႔အမ်ဳိးမ်ဳိးသုိ႔ ၎တုိ႔၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၂၂ ခ်က္ကုိ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၿပီး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ သိမ္းသြင္းစည္း႐ုံးကာ 10) 
မဲဆြယ္ခဲ့သည္။ ၎အား လူသားခ်င္းစာနာမႈ အျပန္္အလွန္ ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ဗဟုိဌာန 
(Centre for Humanitarian Dialogue)မွ ပံ့ပုိးကူညီလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ 
အျပင္ အစုိးရႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ အာေခ် လႈပ္ရွားမႈ (Aceh Movement)(ဂက္ရာကန္ 
အာေခ် မဒက္ကာGerakan Aceh Merdeka/ GAM)တုိ႔အၾကား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ နားလည္မႈ 
စာခၽြန္လႊာအား ဆံုးခန္းတုိင္ ရရွိေအာင္  ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္တာ လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ 
အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးသာ ပါရွိသည္။ ထုိအခ်က္သည္ သေဘာတူညီမႈ အလြန္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရး အဖြဲ႔မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈ အလြန္နည္းပါးျခင္း 
အပါအ၀င္ အေရးပါေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားရွိိခဲ့သည္။ မီဒီယာ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ၌ 
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေနရာတကာတြင္ ေတြ႔ရေသာ GAM အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေတာင္ပံ ဓါတ္ပံုမွ 
လြဲ၍ အမည္ ၃၀၀၀ ပါေသာ နစ္နာေၾကး လက္ခံရယူသူမ်ား၏ ပထမဆံုး စာရင္း၌ အမ်ဳိးသမီး 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မပါ ရွိခဲ့ေပ။၂၄ 

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ UNIFEM (ယခု ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ အစိတ္အပိုင္း)
မွအင္းအားေကာင္းေသာ နည္းပညာပိုင္း ဆုိင္ရာ ႏွင့္ ေငြေၾကးပိုင္းဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္  
ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ အာေခ်နိစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ညီလာခံ(Acehnese Women’s Congress)
အား က်င္းပခဲ့သည္။ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈကို ရွင္းလင္းစြာ ၎တုိ႔ကုိယ္တိုင္ 
သိရွိရန္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ အႀကိဳျပင္ဆင္မႈ အစည္းအေ၀းမ်ားစြာ က်င္းပၿပီးေနာက္ 
အမ်ဳိးသမီး ၄၀၀ ေက်ာ္သည္ ယာယီေနရာထိုင္ခင္းမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေနရာေျပာင္းျခင္း၊ ေျမယာ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ 
ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း ျဖန္႔ေ၀မႈ၊လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၌ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိမႈ အပါအ၀င္ 
၎တုိ႔၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း က်ယ္ေလာင္စြာ 
ေျပာဆုိလာခဲ့သည္။ တူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံမႈေပးရန္ ကတိေပးေသာ 
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း တတ္ေရာက္ေသာ အလွဴရွင္ ညီလာခံမ်ား အပါအ၀င္ 
ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အတိအက်ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
စုိးရိမ္ဖြယ္မ်ား၏ သေဘာတူသတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္၊  တရား၀င္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လစ္လပ္ေနျခင္းကို အေလးထားေတာင္းဆုိရန္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး 
တခါတရံအစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ ထုိဦးစားေပးမႈမ်ား၏ ေၾကျငာစာတမ္းမ်ားကို 
ေျပာဆုိရန္ သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ဆက္ေပးရန္ အခြင့္အေရးအား ၎တုိ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ 

တစ္ဦးကို ေပးထားေသာ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ပါ၀င္ သူမ်ားအား တစ္ခါတစ္ရံ  
၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ေစသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ လူမႈေရး စုစည္းမႈမ်ား၏ ဥပမာတစ္ခု အေနျဖင့္ ယူဂမ္ဒါ(Uganda) 
ႏုိင္ငံ၂၀၀၆ခုႏွစ္၌ ယူဂမ္ဒါ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႊန္ေပါင္းအဖဲြ႔(Uganda Women’s 
Peace Coalition)သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးသည္အဖြဲ႕(Women’s Peace 
Caravan)တစ္ဖဲြ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ UNIFEM(ယခု ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ 
အစိတ္အပိုင္း) အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မီး႐ႈးတုိင္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ မရွိျခင္းကို ကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ ကမ္ပါလာ(Kampala)
မွယူဂမ္ဒါ (Uganda)ႏိုင္ငံကုိ ျဖတ္ ၍ ဆူဒန္ (Sudan) ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ဴဘား(Juba) ရွိ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပရေနရာမ်ားတေလွ်ာက္ ယူေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ 

ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား၊ ပံ့ပုိးကူညီသူမ်ား (သုိ႔) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ က်ား၊မေရးရာ 
အႀကံေပးမ်ားအျဖစ္  ။ ။ အကယ္၍ပန္းတုိင္သည္ သေဘာတူညီခ်က္ စာသားမ်ား၌ 
လံုေလာက္မႈရွိေသာ က်ား၊မေရးရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားပါ၀င္မႈရွိေရး 
ေသခ်ာေစေရးျဖစ္လွ်င္ ထိုအခ်က္သည္ အထိေရာက္ဆံုး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယူဂမ္ဒါ(Uganda)ႏိုင္ငံ၌ LRA-ဒဏ္ခံစားရေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးသံတမန္ UNIFEM(ယခု ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ 
အစိတ္အပိုင္း)  က်ား၊မေရးရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္သည္ တဖက္တြင္ ညွိႏိုင္း ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ 
အထူးသံတမန္ႏွင့္ အျခား အဖဲြ႔မ်ားကို  ၾသဇာလႊမ္းမုိးထားျခင္းႏွင့္ အျခားတဖက္တြင္ 
အႀကံေပး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပေရးႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားပါ အေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခုစီအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ ေရးဆဲြရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ကုိ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း အခန္းက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ဂ်ဴဘား(Juba) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမွ ေပၚထြက္လာေသာမ်ားစြာေသာ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ားအျပားပါ၀င္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မွ ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္လာျခင္း ႏွင့္္ 
အဖဲြ႔မ်ားအား ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေျပာဆုိနုိင္လာသည့္ အခ်ိန္မွ 
ရက္စြဲတပ္လွ်င္ ယခင္သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းစာခ်ဳပ္မ်ား 
အၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ ဘာသာစကား၌ သိသာထင္ရွားေသာ ကြဲျပားမႈမ်ား 
ရွိသည္။ ကံဆုိးစြာပင္ ေနာက္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိLRAမွ 
လုံး၀ လက္မွတ္မေရးထုိိးခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေျမာက္ပိုင္း ယူဂမ္ဒါအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္(Peace and Reconstruction Development 
Plan for Northern Uganda)အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုုိ ေျခရာခံျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအ

ဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ယက္သည္ တညီတညႊတ္တည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ထို႔အတူ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ UNIFEM (ယခု ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ အစိတ္အပိုင္း)
သည္  ဒါဖာ(Darfur)အတြက္ အဘူဂ်ာ(Abuja) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔သုိ႔ က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးအား ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 
ထပ္မံ၍ က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးေရး အဖြဲ႔(Gender Expert and 
Support Team - GEST)တစ္ဖဲြ႔ ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားအား 
မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔အား 
အကူအညီေပးရန္ က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူသည္ ဒါဖာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္(Darfur Peace Agreement)၏ စာသားမ်ား၌ မ်ားျပားစြာ 
ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုံ က်ား၊မေရးရာ လမ္းစဥ္တစ္ခု အခုိင္အမာျဖစ္ရန္ 
ကူညီခဲ့သည္။ ၎တုိ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ ပိုင္ဆုိင္မႈ ဥစၥာမ်ားခြဲေ၀ေရးႏွင့္ 
ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရး၊ အသားအေရာင္၊ က်ား၊မ ဦးစားေပး 
လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အထူးလုပ္ငန္းနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ားျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ 
တပ္မ်ားဖ်က္သိမ္းေရး၊ ႏွင့္ ျပန္လည္ ၀င္ဆ့ံေပါင္းစည္းေရး (DDR)အစီအစဥ္မ်ား၌
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈ စသည့္တုိ႔ဆုိင္ရာ က်ား၊မေရးရာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၌ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံေရးရာဌာန(Depar
tment of Political Affairs)မွ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသ
မီးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးထား 
ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ကုိ ဆုိမာလီယား(Somalia) အက်ဳိး
တူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားကို အစဥ္မျပတ္ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ ဆုိမာလီယာ (Somalia)ႏုိင္ငံအတြက္ 
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညီလာခံက်င္းပစဥ္၎တုိ႔သည္ ေနာင္ 
လာမည့္ လြတ္လပ္ေသာၾကားျဖတ္  ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္(Interim Independent 
Electoral Commission) အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ႏုိင္ငံေတာ္တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္း
အေ၀း(National Constituent Assembly)ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ လႊတ္ေတာ္အသစ္(Federal 
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Parliament)ေနရာမ်ားအားလံုး၏ အနည္းဆံုး၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ေစမႈကုိ 

ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လက္ခံက်င့္သုံးမႈအေပၚ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့သည္။

က်ား၊မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရည္စူးေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
ေကာ္မတီမ်ားသို႔မဟုတ္ သီးျခားစားပြဲ (သုိ႔) လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္  ။ ။  
သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
အေသးစိတ္ကုိ ေရးဆြဲရန္ အခြင့္အေရး ရရွိမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ၏ အျပင္းျပဆံုးေသာ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ ဆႏၵမ်ားမွတစ္ခုအေနျဖင့္ မၾကာခဏ ျဖစ္လာသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ 
နည္းပညာဆုိင္ရာေကာ္မတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈသည္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲမ်ားသို႔ တရား၀င္ အစီရင္ခံေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု 
ျဖစ္လာႏုိင္ သည္ဟု ယူဆထားသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၌ သီရိလကၤာ(Sri Lanka)ႏုိင္ငံတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္  ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနေသာ အဖဲြ႔မ်ားမွ ခန္႔ထားေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖင့္ 
က်ား၊မေရးရာဆုိင္ရာ ေကာ္မတီခြဲတစ္ခု စတင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ သည္။ 
ထုိေကာ္မတီခြဲသည္ သီးျခားစုိးရိမ္မႈ၏ က႑မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ အေျခခံ၍ဖဲြ႔ထားေသာ အဖြဲ႔အမ်ားအျပားအနက္ တစ္ဖဲြ႔ျဖစ္ၿပီး 
ထုိအဖဲြ႔ခဲြ၏တာ၀န္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို 
ထုတ္လႊင့္ရန္ မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူမ်ားကုိ ေျဖရွင္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို 
ထည့္သြင္းထားသည္။ 

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း၌ အယ္ဆာေဗေတာ(El Salvador)ႏုိင္ငံတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
အေသးစိတ္မ်ားကို ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ရေသာ သေဘာတူညီမႈအလြန္ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
စားပြဲ၀ုိင္းမ်ားအားလံုးနီးပါး၌ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်က္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ကုိကူညီပံ့ပုိးေရး နည္းပညာဆုိင္ရာ အေသးစိတ္မ်ားကုိ 
အေသးစိတ္ျပဳျပင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးတြင္ အေရးပါေသာ ကြာျခားခ်က္တစ္ခု 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္၌ ဂြာတီမာလာ(Guatemala)ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပုံမွန္အဆက္အသြယ္မ်ားလမ္းေၾကာင္း 
ႏွင့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ 
စာသားမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္္ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္ အခြင့္အေရးတုိ႔ရရွိကာ 
အရပ္ဘက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ အႀကံေပးေဆြးေႏြးေသာလူမႈအဖြဲ႔အစည္း
မ်ား၏ စုံညီအစည္းအေ၀း(Assembly of Civil Society) တစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္း 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ လူူမႈအဖြဲ႔မ်ား၌အတန္အသင့္ 
အားေကာင္းေသာ ရာထူးေနရာမ်ားရရွိၿပီး  အျခားအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔မ်ား၏ 
စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္စိတ္၀င္စားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္လွ်င္ 
ဤမဟာဗ်ဴဟာကုိအႀကံျပဳထားသည္။ ၎တို႔၏ အသံကုိ ပိုမုိ စြမ္းအားရွိေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္တူအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အဖဲြ႔၀င္မ်ား 
ဆြံ႕အေအာင္လုပ္ထားေသာ အေျခအေန၌ သိရီလကၤာ(Sri Lanka)ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ဒါဖာ
(Darfur)ႏိုင္ငံမွာကဲ့သုိ႔ပင္ အႀကံေပးေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုပါေသာ သီးျခား 
က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ အဖြဲ႔တစ္ဖဲြ႔ထားရွိရန္ အႀကံေပးသည္။

အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မည္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းသည္ 
အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးသည္ဟု ေဖာ္ျပရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းသည္ ထူးျခားမႈရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈ၊စစ္ပြဲမ်ား၏ အခ်ိန္ကာလ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈ၏ အားေကာင္းမႈႏွင့္ ညီညြတ္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီး လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ေျခကုန္လက္ပန္းက်လာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်႕ံလြင့္ကြယ္ေပ်ာက္လာမႈ ပမာဏ၊ ႏုိင္ငံတကာမွ 
ေထာက္ပံ့ေသာ ပံ့ပုိးမႈ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ အမ်ဳိးအစားမ်ား စသည္တုိ႔ျဖင့္  
ပံုေဖာ္ေပးေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အလြန္ထူးခၽြန္ေသာ 
လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈကို ျငင္းပယ္ႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ ဂြာတီမာလာ(Guatemala)ႏိုင္ငံရွိ အာေနာ့ထ္(Arnault) သုိ႔မဟုတ္ 
ဘရြမ္ဒီ(Burundi)ရွိ  ေညရက္ရက္(Nyerere) (သို႔) နယ္္ဆန္မင္ဒဲလား(Mandela) 
သုိ႔မဟုတ္ ကင္ညာKenya(ႏုိင္ငံ)ရွိ အန္နန္ (Annan)သုိ႔မဟုတ္  ရီမင္(Yemen)ႏိုင္ငံရွိ 
ဘက္ႏုိမာBenomarတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ားသို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ေရာက္ရွိႏိုင္မႈကို ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္ ၎တို႔ဘာသာ ၎တုိ႔ တာ၀န္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားမွ ေတာင္ဆူဒန္(South Sudan)ႏိုင္ငံရွိ အန္နီ(Anne Itto)သို႔မဟုတ္ 
နီေပါ(Nepal)ႏိုင္ငံရွိ ပမ္ဖာ ဘူဆယ္(Pampha Bhusal) သုိ႔မဟုတ္ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ 
ႏုိင္ငံ(Republic of the Philippines)ရွိ တက္ရက္ဆီတာ ဂ်င္း ဒဲလက္စ္ (Teresita ‘Ging’ 

Deles) သို႔႔မဟုတ္ ဆုိမာလီယာ(Somalia)ႏုိင္ငံရွိွ အာရွ ဟက္ဂီ အယ္မီ(Asha Hagi Elmi)
တုိ႔ကဲ႔သုိ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဆြဲေပးခဲ့သူမ်ားအထိ 
ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈ သို႔မဟုတ္ အေျခအေန တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ေစ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး သူူတုိ႔အား အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိစဥ္စားရာတြင္ 
အကူအညီရေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ထုိက္သင့္သည့္ ေကာင္က်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း အလွည့္က် ရွင္းျပရန္ 
သာမက ၎တုိ႔အား ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းျခင္းမ်ားကိုေသခ်ာ 
ေစေသာ စံသတ္မွတ္ထားေသာ အေလ့အက်င့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈတြင္ ရွိသင့္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးအစားစား ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း မတူူညီေသာ 
ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္အားလုံးက ေဖာ္ျပေနေသာ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ား သည္ တုိးပြားလ်က္ ရွိေနသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ စာသားမ်ားသုိ႔ သူတုိ႔၏နည္းလမ္းျဖင့္ျပဳလုပ္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ က်ား၊မေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးထားရန္ အလွဴရွင္ ႏုိင္ငံမ်ားအား စည္း႐ုံးရန္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ခ်ိန္မွာပင္ 
သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ ၎တုိ႔၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈကုိ တင္ျပရန္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကြဲျပားေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၏ အားေကာင္းေသာ သတိေပးသူအျဖစ္ 
တာ၀န္ယူၿပီး  အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား သက္၀င္ေနေသာ သာဓကအျဖစ္ 
ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုအတိုင္းပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကို မတင္ျပလွ်င္ အျခားသူမ်ားမွ တင္ျပမည္မဟုတ္သလုိ အေရးႀကီးေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ႕ ခံေနရမည္ျဖစ္သည္။
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တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဆန္းစီးတီး(Sun City)ေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္မီ ႏုိင္ရုိဘီ 
ေၾကာျငာစာတမ္း(Nairobi Declaration)၌ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး 
အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ ဖန္တိီး၍ ေရးဆဲြခဲ့ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကင္ညာ(Kenya) ႏိုင္ငံ 
ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္အေရးအခင္းကာလ၏ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးအႀကီးအကဲ ကိုဖီအာနန္ 
(Kofi Annan) သို႔မဟုတ္ တီေမာလတ္စ္ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ(Democratic Republic 
of Timor-Leste)ဆုိင္ရာ  အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးသံတမန္ျဖစ္ေသာ အီရန္ 
မာတင္(Ian Martin)ကဲ့သုိ႔ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား (သုိ႔) ဦးေဆာင္ပံ့ပုိးသူမ်ားမွ တဆင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲ၀ုိင္းသုိ႔ တင္ျပႏုိင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ဖန္တီးၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကိုေပးစာသို႔မဟုတ္ မွတ္္တမ္းမ်ား၌ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ နည္းပညာဆန္ၿပီး တိက်သည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကြန္ဂုိလူမ်ဳိး(Congolese)အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေၾကျငာစာတမ္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔၎တုိ႔သည္ လွပၿပီး လႈံ႔ေဆာ္မႈေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကျငာစာတမ္း၌ 
၎တုိ႔၏နာၾကည္းမႈမ်ားကို ႐ုိးရွင္းေသာ ကဗ်ာျဖစ္ေသာ ‘Je dénonce’ (I denounce)
တစ္ပုိဒ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ထုိထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ 
ခြဲျခားေဖာ္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ 
အေလးထားေသာ အေျခအေန ဆန္္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ 
အတြက္ေတာင္းဆုိသည့္ အခ်ိန္ကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ ကုလသမဂၢအစီအစဥ္ေရးဆြ ဲ
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ေသခ်ာ သိရွိနားလည္မႈ တစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ 
အာေခ်(Aceh) သုိ႔မဟုတ္ ကိုဆုိဗို(Kosovo) သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္ဆူဒန္(South Sudan)တုိ႔ကဲ့သုိ႔ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးခ်ိန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဆင့္ 
မေရာက္ခင္အထိ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို သေဘာမတူဘဲ မူၾကမ္းေရးျခင္း (သုိ႔) 
အေပးအယူလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ အမ်ဳိးအစား ကြဲျပားမႈမ်ား၌ပင္ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဦးစားေပးမႈမ်ားသို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား အစဥ္လုိက္ 
မူၾကမ္းေရးဆြဲေနစဥ္ အတူတကြေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပံု အနည္းငယ္သာ ကြဲျပားေသာ္လည္း ေၾကျငာခ်က္အမ်ားစု၌ 
ထပ္တလဲလဲ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေယဘူယ် အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕ကို 
ေလ့လာေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ 

လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ က်ား၊မအေျချပဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈကို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈအျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ေရးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာမွ အဆင့္အားလံုးရွိ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ 
က်ား၊မေရးရာ သင္တန္းေပးျခင္း၊ က်ား၊မေရးရာကို အေလးထား႐ႈ႕ျမင္ေသာ လံုၿခံဳေရး  
က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ DDR၊ အမ်ဳိးသမီး ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းေရႊ႕ 
ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးေရးအတြက္ အထူူးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ 
လက္နက္ငယ္မ်ား ႏွင့္ စစ္သုံးလက္နက္ငယ္မ်ား တဟုန္ထုိးတုိးပြားလာျခင္းကို 
အဆံုးသတ္ေစမႈ ကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး ေတာင္းဆုိသည္။ 

၎တုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေခ် ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို အထူးစုိးရိမ္ဖြယ္ရာအျဖစ္ မီးေမာင္းထုိးျပ ထားသည္။ 
၎ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ စာသားမ်ား၌ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားမႈ  ရွားပါးေနမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မၾကာခဏ ၎တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ ပုံစံနမူနာမ်ားႏွင့္တကြ ထည့္သြင္းထားသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ရဲဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေသာ 
အဖြဲ႔မ်ား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းေနရာ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ 
ေနာက္ေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေလးထားေသာ တာ၀န္ေပးခ်က္ျဖင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းသူမ်ားအား ေစလြတ္ေပးျခင္း စသည့္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မူ၀ါဒ လမ္းစဥ္မ်ားသည္ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနတစ္ခု၌ 
အထူးစုိးရိမ္ရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မီးေမာင္းထုိးျပ သည္။ ၎တုိ႔မွာ အာဖဂၢန္နစၥတန္(A
fghanistan)ႏိုင္ငံ ၌ လူူသတ္လက္နက္ ေျမျမွဳပ္မုိင္း၊ DRCတြင္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
ဆီရယ္လီယြန္ သမၼတႏုိင္ငံ(Republic of Sierra Leone)၌ ကေလးငယ္မ်ားအား 
စစ္သားသစ္အျဖစ္စုေဆာင္းျခင္း  ကဲ့သုိ႔ အေျခအေန မ်ား ျဖစ္သည္။ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ 
ေနရာတစ္ေနရာႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးကာလ ခြဲတမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေသာ ပံုစံမ်ားအားျဖင့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ား၌ ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္မႈ ပုိမုိတုိးျမႇင့္ေရး၊ အသားအေရာင္၊ 
က်ားမ၊ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေသာ 
အာမခံခ်က္မ်ားတုိ႔ကုိသာမက ၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္မ်ား၌ ႏိုင္ငံအဆင့္ က်ား၊မေရးရာ 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရးကုိလည္း ေတာင္းဆုိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
လူမႈအဖဲြ႔အစည္း၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အျမင္အား ေျပာင္းလဲရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ပါ၀င္မႈ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္မႈတုိးတတ္ရန္၊ 
အစိုးရ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ သေဘာတူညီမႈမ်ား၏ သီးျခားအေထာက္အပံ့မ်ား 
(ဥပမာ။ ။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ ေနရပ္ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရး ႏွင့္ 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေကာ္မရွင္မ်ား)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားနွင့္ 
အဓိက စီမံခန္႔ခြဲေေသာ အဖြဲ႔မ်ား (ဆူဒန္သမၼတႏိုင္ငံ(Republic of Sudan)မွ 
ေရနံေကာ္မရွင္္သကဲ့သို႔)တ႔ုိ အထိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
ခန္႔အပ္ထားေရး စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရး အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္အမွန္တကယ္ 
ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ဳိ႕ ေသာ ဥပမာမ်ားတြင္  အမ်ဳိးသ
မီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေလ့လာသူအျဖစ္ ၎တုိ႔တက္ေရာက္မႈကို ေနာက္ဆံုး 
အခ်ိန္မွ လက္ခံမႈအား ေက်နပ္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႔မ်ား၌ က်ား၊မေရးရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူအား ေတာင္းဆုိမႈ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
မွန္ကန္ေသာပါ၀င္မႈႏွင့္ မပတ္သတ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ  ေဖာ္ျပထား သည္။ 

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈအဆင့္မ်ား နိမ့္က်မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႔ ေနရေသာ ခုခံတားဆီးမႈမ်ား၊ 
ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အားအင္ကုန္္ခန္းမႈ တုိ႔ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၌၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပေရး ဖန္္တီးထား ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲ၀ုိင္းရွိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ခံထားရခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔ဘာသာ စင္ၿပိဳင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
က်င္းပေနၾကသည္။ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္အခန္းမ်ား၏ တံခါးမ်ားပိတ္ထားခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တံခါးေအာက္ေျခ 
အေပါက္မ်ားမွ တဆင့္ ၎တုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုိးသြင္းေပးခဲ့ၾကသည္။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ႕ ခံရခ်ိန္တြင္ 
၎တုိ႔သည္ အစည္းအေ၀းသြားတက္ရန္ ေလဆိပ္တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအား ေလယာဥ္ ရပ္နားရာေနရာ(airport 
tarmacs) တြင္ ေတြ႔ဆံုဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၌ လုိင္ေဘးရီးယား (Liberia) ႏိုင္ငံမွာသကဲ့သုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ႏွစ္ဖက္ 
နားလည္မႈရရွိသည္အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ အတင္းအၾကပ္တုိက္တြန္းရန္ အစည္းအေ၀းခန္းမကုိ ပိတ္ဆုိ႔ထားခဲ့သည္။ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနခိုင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ 
၎တုိ႔သည္ ၎တုိ႔အသံ ၾကားႏုိင္ ေအာင္ လမ္းမေပၚမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ UN Security Council ၏ ခန္းမအထိ 

သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
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၂၀၀၈ခုႏွစ္မတ္လမွစတင္၍ခန္႔မွန္းေခ် IDP မိသားစု ၃၈၉စု သည္၎တုိ႔ဘာသာအေရွ႕ပိုင္းခ်က္(eastern Chad) ေလာင္ဘိုတီဂူ(Louboutigue)သို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ NGO 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ထိုျပန္လည္၀င္ေရာက္လာရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကိုရွာေဖြရန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ ဓါတ္ပံု။။ကုလသမဂၢ / အုိလီဗာဂေရးပရစ္ခ်က္တ္ (Olivia Grey Pritchard)

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတုိ႔ ႏွင့္ပတ္သက္၍  အမ်ဳိးသမီး အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ေျမယာႏွင့္ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္မ်ား၊ (ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားႏွင့္ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြမ်ား အပါအ၀င္) 
ေငြေခ်းယူမႈ ရရွိႏုိင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသင္တန္း ႏွင့္ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားတြင္ ခုိင္မာေသာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား 
အထူးအေလးထားျခင္းတုိ႔ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ အေလးအနက္ထားသည္။ အမ်ဳးိသမီးမ်ား  
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အလြန္နိမ့္ေသာဦးစားေပးမႈအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္းႏွင့္ တဆက္တည္းမွာပင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲ၀ုိင္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
အစုိးရအတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခဲြေ၀မႈႏွင့့္ၾကြယ္၀မႈခြဲေ၀ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုဖယ္ခ်န္ထားမႈသည္ က်ား၊မေရးရာဆက္ႏြယ္ေသာ 
အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြနည္းပါးစြာ ခ်မွတ္ထားမႈ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာသည္ကုိ 
သတိထားသင့္သည္။ ၎တို႔သည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ 
ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

အတြင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈကို ေတာင္းဆုိၿပီး 
ႀကိဳတင္လ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က ္
မ်ားႏွင့္ရန္ပံုေငြမ်ား ေတာင္းခံသည္။ ၎သည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ၎၏ဘ႑ာေငြပံ့ပုိးမႈအား 
ကတိက၀တ္ျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာ အလွဴရွင္ညီလာခံမ်ားအတြင္း 
ပုိမုိတုိးျမႇင့္၍ ေတာင္းဆုိတင္ျပၾကရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
၂၀၀၅ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၌ ေအာ္စလုိအလွဴရွင္ညီလာခံ (Oslo Donors Conference)
မက်င္းပမီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ အဖဲြ႔အားလုံးမွ ဆူဒန္လူမ်ဳိး(Sudanese)
အမ်ဳိးသမီး ၅၀သည္ စုေပါင္းအလွဴရွင္မ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(Multi-Donor Trust Fund) 
အတြင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြတည္ေထာင္ထားရွိရန္ အထူးသျဖင့္အမ်ဳိးသမီးသီးသန္႔ 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးမႈကိုု ဦးတည္လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ရန္ပံုေငြမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္္ ထုတ္ေပးမႈ၌ တရား၀င္အခန္းက႑ 
ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ထုိထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခန္းက႑မ်ားပါ၀င္သည္။ 
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လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈ နမူနာမ်ား 

ဘရက္ဆဲလုပ္ငန္းအစီအစဥ္(Brussels Action Plan) : အာဖဂၢနစၥတန္(Afghanistan)၏ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကုိ ဖန္တီးျခင္းဆုိင္ရာ 
စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၀-၁၁ရက္၊ ၂၀၁၁) 

 “မိုင္းရွင္းလင္းေရး၊ မုိင္းအေၾကာင္းအသိပညာေပးေရး၊ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ားအေပၚ အထူးအေလးထားမႈႏွင့္ အတူ  က်ား၊မေရးရာ 

အေလးထား႐ႈ႕ျမင္ေသာ မုိင္းလုပ္ငန္းအား တုိးျမွင့္ၿပီး အရွိန္ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္ရန္”

DRC မွ အမ်ဳိးသမီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေၾကျငာစာတမ္း(ကင္ရွာဆာ(Kinshasa)၊ ေမလ 
၂၀၀၉) 
“ပဋိပကၡမတုိင္မီ၊ ပဋိပကၡအတြင္း၊ ပဋိပကၡလြန္ ကာလမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ (UN) မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေျမာက္ျမားစြာ ထုတ္ျပန္
အတည္ျပဳထားေသာ္လည္းလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရ သူမ်ားအား ကာကြယ္လုိေသာ 
၎တုိ႔၏ ဆႏၵေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွား

သူမ်ားအားၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ၊ တုိက္ခုိက္ခံရမႈ ႏွင့္ အသတ္ခံရမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနပါသည္။ ”

ဆီရယ္လီယြန္(Sierra Leone)၌ လက္နက္ကို္င္ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ေရး ႏွင့္ 
ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခု (အက္ဒစ္စ္ 
အက္ဘာ (Addis Ababa)၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ရက္၊ ၁၉၉၉) 

“ကေလးမ်ားအား လက္နက္္ကိုင္ တုိက္ပြဲ၀င္သူမ်ားအျဖစ္ အဓမၼေသြးေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ 
အသံုးျပဳျခင္းအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်သည္။ ကေလးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမႈ ႏွင့္ လူမႈေရး စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၏ ၿပိဳကဲြေစမႈတုိ႔တြင္ အားေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ထုိအခ်က္သည္  အာဖရိကန္(African)ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးမ်ား
ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုလံုး၏ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အနာဂါတ္ကို 

ဆုိးရြားစြာ ဒုကၡျဖစ္ေစသည္။”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယူဂန္ဒါ(Uganda)အမ်ဳိးသမီးမ်ား ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔၏ လုပ္ငန္းအစီစဥ္မွ 
ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားေသာ တပ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္း ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (၂၀၀၆) 
 “လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သတ္ေနေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္  အမ်ဳိးသမီး စစ္ေရးဆုိင္ရာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား စုေဆာင္းခန္႔အပ္ရန္၊

တပ္ေျမမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳေသာေနရာျဖစ္ၿပီး 
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာေနရာႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ၊ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 
သင္တန္းမ်ား  ပံ့ပိုးေပးထားေသာေနရာျဖစ္ေရး ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ထုိစခန္းမ်ားတြင္ 
က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ပံ့ပုိးကူညီေပးရန္၊

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ 
အမ်ဳိးသမီးလက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ သူမ်ားကို အမ်ဳိးသမီး ကြင္းဆင္း လုပ္သားမ်ားအား 
သတင္းပုိ႔ခြင့္ေပးရန္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အကူအညီေပးေရး လုပ္သားမ်ား အား ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးရန္၊

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သီးျခား မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ သီးျခား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ 
ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေပးရန္၊

လူမႈစီးပြားအေျခအေန၏ အစုအဖြဲ႔ခဲြျခားသတ္မွတ္ေရးလိင္ခြဲျခားေကာက္ခံသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳရန္၊

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးရန္ပံုေငြမ်ား လ်ာထားရန္ ႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစု၀င္ 
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ သီးျခားခြဲ၍ အမ်ဳိးသမီး လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲ၀င္သူမ်ားႏွင့္ 
လုပ္္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား အား ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားပံ့ပုိးေပးရန္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရရွိရမည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရရွိေသာ  
အခြင့္အေရးမ်ားအား အသိေပးရန္၊ 

စခန္းမ်ားအတြင္း ႏွင့္ အိမ္ျပန္လမ္းမ်ား၌  က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္၊

ရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ယခင္က 
လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စုေဆာင္းခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္”

ဒါဖာ(Darfur)ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ား (အဘူဂ်ာ(Abuja)၊ဒီဇင္ဘာလ၃၀ရက္၊၂၀၀၅)

 “တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မေလ်ာ့ေသာ အရပ္ဘက္ရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ားကို 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္၊ ပုံမွန္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားတြင္ 
စုေဆာင္းခန္႔အပ္ထားသူမ်ား၏ အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ရမည္။ 
စစ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းသုိ႔ ၀င္ခြင့္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ဒါဖာ(Darfur)မွ အေတာ္ဆံုးေက်ာင္းသူမ်ားအား အခြင့္အေရးေပးသည့္ 

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈျဖစ္သင့္သည္။”

ႏိုင္ငံအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂ်ာဂါအတြက္ အာဖဂၢန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား(Afghan Women for the 
National Peace Jirga)မွ အဓိက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ကဘူး(Kabul)၊ ေမလ ၂၀၁၀) 

“ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရး ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ တုိက္ပဲြ၀င္စစ္သည္ 
တစ္ဦးခ်င္းဆီကုိ ဦးတည္ျခင္း မျပဳရဘဲ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏
မိသားစုမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား 
စိတ္ပါ၀င္စားေရးအတြက္ မက္လံုးမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ရပ္ရြာလူထု အသုိင္းအ၀ုိင္း 
တစ္ခုလုံး အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရး 
ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္း မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ျခင္း ပါ၀င္ သင့္သည္။

ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ကုစားေရးကို 
အေထာက္အကူျပဳရန္အလုိ႔ငွာ လက္နက္ကို္င္ တုိက္ပြဲ၀င္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီထက္ 
မိသားစုမ်ားအား ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

လံုၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အာဖဂၢန္နစၥတန္အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံအဆင့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္(National Action Plan for Women of 
Afghanistan)မွခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္း ၆ ခုျဖစ္သည့္  - အသားအေရာင္၊ က်ားမ 
ဦးစားေပးေရး လုပ္ငန္း၊ က်ား၊မေရးရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေသာ ဘ႑ာေရး လ်ာထားခ်က္၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သင္တန္း၊ က်ား၊မေရးရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး နည္းစနစ္မ်ား၊ 
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို သီးသန္႔ဗဟုိခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု တုိ႔ကို 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ငါးႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၀န္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔ထားမႈတြင္ 
အနည္းဆံုး ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းေအာင္ျမင္မႈရရွိသင့္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအဆင့္လံုၿခံဳေရး က႑ကုိ ႀကီးၾကပ္ေသာအဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမ်ား၌ ကုိယ္စားျပဳ 
ပါ၀င္သင့္သည္။”

ပါ၀င္မႈဆုိင္ရာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္နမူနာမ်ား 
အဖဲြ႔ေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ဘရြန္ဒီ(Burundi)ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၏ 
ေနာက္ဆံုးေၾကျငာစာတမ္း (အ႐ူရွ(Arusha)၊ဇူလုိင္လ၂၀၊၂၀၀၀)

“ကၽြန္မတုိ႔ ဘရြန္ဒီ(Burundi)ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဤညီလာခံကုိ ပါ၀င္တတ္ေရာက္ၿပီး 
ေလ့လာၾကပါသည္။ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဘရြန္ဒီႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို္ 

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ယခုေနာက္ ဆုံးအဆင့္ အထိ ပါ၀င္ခြင့္ မေပးျခင္း ျဖစ္သည္။”

အက္ကရာ(Accra)၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကို တက္ေရာက္လာေသာ 
လုိင္ေဘးရီးယန္း(Liberian)အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေရႊေရာင္က်ဴလစ္ ေၾကျငာစာတမ္း(Golden 
Tulip Declaration) (ၾသဂုတ္လ၁၅၊၂၀၀၃)

“အက္ကရာ(Accra) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ ေလာေလာဆယ္ ေလ့လာသူအျဖစ္ 
တက္ေရာက္ေနေသာ ထုိအမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိစိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ 

ေနရာေပးျခင္းအပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ေပးရမည္။”

ကင္ညာ(Kenya)ႏုိင္ငံရွိၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔အတြက္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အမွာစာ(နာရုိဘီ(Nai
robi)၊ဇန္န၀ါရီလ၂၅၊၂၀၀၈) 
 “ေဒသခံ က်ား၊မေရးရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးကုိ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပံ့ပုိးေပးရန္ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားအဖဲြ႔ ခန္႔ထားရသည္။ က်ားမေရးရာ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္္အေရးမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ား၊ ပဋိပကၡ ေျပာင္းလဲေရး က႑မ်ား၌ ကင္ညာ(Kenya)ႏုိင္ငံမွ 

အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း လံုေလာက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိသည္။”
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ဒါဖာ(Darfur)ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔၌အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဦး
စားေပးမႈမ်ား (အဘူဂ်ာ (Abuja)၊ဒီဇင္ဘာလ၃၀၊၂၀၀၅) 

“ဆူဒန္သမၼတႏုိင္ငံ(Republic of the Sudan)ယာယီဖြဲ႔စည္းပံု၌  သာမက ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးအားလံုးကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
ေပးရန္။ အစုိးရႏွင့္လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား ဆံုးျဖတ္ထား ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ အညီ ဒါဖာ(Darfur) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တြင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိေအာင္ ခ်ိန္ညႇိထားမႈ  ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္တိုင္း၌ ၎တို႔ ပါ၀င္ရန္ ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရန္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးရန္”

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏ ၱရားမ်ား - 
သမၼတ႐ုံး ။  ။ သမၼတ လက္ေထာက္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္သာမက ဒုတိယ 
သမၼတႏွစ္ဦး၏ လက္ေထာက္မ်ား ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
ခန္႔အပ္ရန္။ 

၀န္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ။ ။ အထူးသျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေရး ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရး၊ 
စီးပြားေရး စီမံကိန္းဆြဲေရး၊ စြမ္းအင္၊ ပညာေရး၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး၊ သိပၸံဆုိင္ရာ သုေတသန 
စသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သာမက သန္းေခါင္စာရင္း ဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဌာန 
တုိ႔တြင္ အႀကီးတန္း ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခန္႔အပ္ရန္။ 

ေကာ္မရွင္အားလံုး အထူးသျဖင့္ အဓိက တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရနံေကာ္မရွင္၌ 

အႀကီးတန္းရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား ခန္႔အပ္ရန္။

ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာယႏ ၱရားမ်ား-

လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ အထူးဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
ေကာ္မရွင္မ်ား၏ ဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခန္္႔အပ္ရန္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ရန္။

တရားစီရင္ေရး ယႏ ၱရားမ်ား-

ႏုိင္ငံေတာ္ တရားစီရင္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အျခား တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ရန္။

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားအတြင္း အႀကီးတန္းရာထူးမ်ားတြင္ 

ဒါဖာ(Darfur)မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အားခန္႔အပ္ရန္....”

တီေမာလတ္စ္(Timor-Leste)၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ယက္မွ အထူးသံတမန္ 
အီရန္မာတင္(IanMartin)ထံမွေပးစာ (ဇူလုိင္လ ၇၊၂၀၀၆)

 “ႏုိင္ငံေရးပါတီစာရင္းမ်ား၌  ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေနရာမ်ား၌အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ 
အတြက္အနည္းဆံုး ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္း ဦးတည္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ႏွင့္အတူ 
အသားအေရာင္၊က်ားမ၊ဦးစားေပးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ပါ၀င္ရန္ ႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလိ
ကကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို အာမခံရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒအၾကမ္းအား ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးကုိေထာက္ပံ့ကူညီရန္ …..

အမ်ဳိးသမီး ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ 
ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ အီလစ္ထေရာနစ္၊ ေရဒီယုိႏွင့္ တီဗီြမ်ားကို 
လက္လွမ္းမီမႈရွိေရး ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ 

ႏုိင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အား ဖြဲ႔စည္းေပးရန္၊

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ က်ား၊မေရးရာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို ေရးဆြဲရန္”

စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး 
ႏွင့္ လူမႈ စီးပြား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ုဳိးသမီးမ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိခ်က္ နမူနာမ်ား
ဘရက္ဆဲ(Brussels) လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ - အာဖဂၢနစၥတန္(Afghanistan)ႏိုင္ငံ၏ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကို ဖန္တီးျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ 
(ဘရက္ဆဲ(Brussels)၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀-၁၁၊ ၂၀၀၁) 
 “ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ စခန္း ပတ္၀န္းက်င္မ်ား၌ ေနထုိင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားအပါအ၀င္ အစားအစာႏွင့္ ေသာက္သံုးေရျဖန္႔ေ၀ေရး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 

၎တုိ႔ကုိ အစီအစဥ္ေရးဆဲြမႈတုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔အတြက္ 
စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္….

HIV/AIDS ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စိတ္ပိုင္း လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အေရးေပၚအကူအညီ၊ မ်ဳိးဆက္ပြားေရးဆုိင္ရာ 
က်န္းမာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခ်က္ခ်င္းအကူအညီ ေပးမႈကို ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ရန္၊

က်န္းမာေရး-ပညာေပးေရး၊ ကေလးမီးဖြားမႈ ႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ 
ေက်းရြာ ႏွင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းအဆင့္ ျပန္လည္သင္ၾကား ျခင္း ႏွင့္ သင္ခန္းစာအသစ္မ်ား 
ပ့ံပုိးေပးရန္၊ 

သားဖြားမီးယပ္၊ ကိုယ္တြင္းေရာဂါမ်ား ႏွင့္ခြဲစိတ္ကုသျခင္းမ်ား၌ 
အမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ အထူးသင္တန္း ႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ားပံ့ပုိးေပးရန္…..

ေက်ာင္းတြင္းအစားအစာေကၽြးမႈ အေထာက္အပံ့အပါအ၀င္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ 
ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ 
မိန္းကေလးေက်ာင္းမ်ားအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္၊

က်ား၊မေရးရာ ႐ႈ႕ေထာင့္မွ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ မူလတန္း၊အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း 
ဖတ္စာအုပ္မ်ား ျပန္လည္စိစစ္ တည္းျဖတ္ရန္ႏွင့္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း 
ဖတ္စာအုပ္မ်ား ပံုႏွိပ္႐ုိက္ေ၀ျခင္း ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတုိ႔ကို ေသခ်ာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊

တုိးတက္၍ အသိအျမင္ဖြင့္ေပးေသာ အစၥလမ္ (Islamic)ဘာသာ သင္ၾကားေရးမ်ား 
ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အစၥလမ္ (Islamic) ဘာသာဆုိင္ရာ ေလ့လာေနေသာ တကၠသုိလ္ 
ဌာနမ်ားအား ပံ့ပုိးကူညီမႈႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊

အာဖဂၢန္နစၥတန္(Afghanistan)ႏိုင္ငံ ျပည္လည္တည္ေဆာက္ေရး၌၎တို႔၏ ရွိရင္းစြဲ 
စြမ္းရည္မ်ားကို အာဖဂၢန္(Afghan) အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကားမ်ား သင္ၾကားေပးမႈႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား ပ့ံပုိးေပးရန္၊

ကြန္ျပဴတာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအေထာက္အပံ့မ်ား သာမကသက္ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင္သင္တန္းမ်ား 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးေပးရန္၊

မိခင္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပ်ာ္ရြင္စြာ ရရွိခံစားႏုိင္ရန္ 
သူငယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ကစားကြင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနမ်ားကို 

ပံ့ပုိးေပးရန္”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယူဂမ္ဒါ(Uganda)အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေပါင္းစည္းေရးအဖဲြ႔၏ 
လုပ္ငန္းအစီစဥ္မွ ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (၂၀၀၆) 
 “၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားသို႔မဟုတ္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ေျမယာမ်ား၌လူမ်ား ျပန္္လည္အေျခခ်ေရး 
အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲရန္အစိုးရသည္ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ထုိင္ကာ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ထုိအျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ 
ကေလးငယ္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ထားခံရႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ၎တုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးစံအရ ပိုင္ဆုိင္မႈ 
ေျဖရွင္းမႈမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳျခင္းထက္  ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ ေရြးခ်ယ္ေရးအျခားနည္းလမ္းမ်ားကို  

စူးစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

ႏိုင္ငံအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂ်ာဂါအတြက္ အာဖဂၢန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား(Afghan Women for the 
National Peace Jirga)မွ အဓိက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ကဘူး(Kabul)၊ ေမလ ၂၀၁၀) 
 “အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူေရး ျမွင့္တင္ရာ၌ 
အကူအညီေပးမႈ၏ ထိေရာက္မႈမ်ားကို ေျခရာခံရန္ အကူအညီေပးမႈကို 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသင့္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အေရးေပၚ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းမႈအတြက္  တိက်ေသာ 

ရန္ပံုေငြပမာဏတစ္ခု သီျခားထားရွိမႈေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။”

တရားမွ်တေရးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေၾကျငာခ်က္မ်ားသည္ 
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈ ႏွင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူအား ျပစ္ဒဏ္မွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း (အထူးသျဖင့္ စစ္ပြဲအတြင္း လိင္ပိုင္ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ေသာ 
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ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ား)ကို အဆံုးသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြေနၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ 
အကူးအေျပာင္းကာလ တရားမွ်တမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈ သို႔မဟုတ္ 
အစားထုိးနစ္နာေၾကး ေပးမႈမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးေရး စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ အျပင္းအထန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ 
ဓေလ့ထံုးစံဆုိင္ရာ စနစ္ႏွင့္ တရား၀င္ဥပေဒဆုိင္ရာစနစ္မ်ား၌အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို 
ရွင္းလင္းရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိအခ်က္သည္ အာဖဂၢန္နစၥ 
တန္(Afghanistan)ႏုိင္ငံ မွာကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ဇင္ဘာေဘြ(Zimbabwe)သမၼတႏုိင္ငံ မွာကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ 
အထူးအစီရင္ခံတင္ျပသူမွ ဦးေဆာင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခု 
တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိသည့္ ပံုစံမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
တာလီဘန္(Taliban)မ်ား၏ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရး 
အတြက္ အလဲအလွယ္အျဖစ္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ 
ေတာင္းဆုိေနခ်ိန္တြင္ အာဖဂၢန္နစၥတန္ (Afghanistan)ႏုိင္ငံ၌ အထူးသျဖင့္ထိုေမးခြန္းသည္ 
အရမ္း သိသာထင္ရွားေနသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ က်ဴးလြန္သူ မ်ားအား 
တာ၀န္ခံမႈရွိိရန္္ ႀကိဳးပမ္းေသာ ယူဆခ်က္အရ ဤ တရားမွ်တမႈအတြက္ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 
(လုိင္ေဘးရီးယား Liberia မွာကဲ့သို႔) မ်ဳိသိပ္ထားရမႈ သုိ႔မဟုတ္(ယူဂမ္ဒါUganda မွာကဲ့သုိ႔) 
ေရႊ႕ဆုိင္းထားမႈတုိသည္ ပဋိပကၡအား အဆံုးသတ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိမႈကိုု တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါး

သြားေစႏုိင္သည္။ 

မွတ္သားစရာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္သာဆိုခဲ့လွ်င္ေတာင္  ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ပဋိပကၡမ်ား၏ အထူးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖန္တီးရန္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထု အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား အတူတကြ 
ဆက္လက္ရွိေနရန္ ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အခန္္းက႑ကိုအသိအမွတ္ျပဳေရး 
တိက် ျပတ္သား ေသာေတာင္းဆုိခ်က္တစ္ခုသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
တြင္ အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔ မၾကာခဏ ပါ၀င္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား၏  
အလွမ္းက်ယ္လြန္းေသာ သေဘာတူခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ႏွင့္ 
စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ေ၀းလံသည့္ ေဒသမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံ ေရာက္ရွိရန္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ စြမ္းရည္ကုိ သိရွိသျဖင့္ 
၎တုိ႔၏ အခန္းက႑ကုိ ထိေရာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းရန္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ 

အားေကာင္းလာေစရန္ ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းရည္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ေတာင္းဆုိသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားညႊန္ေပါင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္  (လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားဆုိင္ရာ  
၎တုိ႔၏ထုတ္္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ကဲ့သုိ႔) ၎တုိ႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ စာသားမ်ား၌ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ထားမႈ  
အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေအာင္ျမင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ေသာသေဘာတူသတ္မွတ္ခ်က ္
မ်ားကုိ ထပ္တုိးျခင္းသည္၎တုိ႔အား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ့္မည္ 
ဟု အလုိအေလ်ာက္ မွတ္ယူထား ၍မရပါ၊ မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ မဆုိျဖစ္ခဲ့လွ်င္ 
၎တုိ႔၏ သာမန္မွ်ပါ၀င္မႈသည္ ျပည္သူလူထု အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ာ၏ 
သတ္မွတ္ထားေသာ တရားမွ်တမႈ သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္ျဖစ္မႈ သုိ႔ျမွင့္တင္ျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္လုပ္ေဆာင္စဥ္ ေနာင္လာမည့္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ 
အတြက္ အခ်ဳိ႕ ကုတ္တင္အားျဖင့္  အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္သူ
မ်ားအား ပံ့ပုိးေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မည္သုိ႔ျဖစ္ရမည္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မည္သုိ႔ျဖစ္သင့္သည္ဟုေသာ 
စံသတ္မွတ္ထားေသာ နားလည္မႈ၌ ေျပာင္းလဲလာရန္  ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္းတုိ႔ကုိ 

ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈဆုိင္ရာ  အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိခ်က္ နမူနာမ်ား 
အဖဲြ႔ေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ဘရြန္ဒီ(Burundi)ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၏ 
ေနာက္ဆံုးေၾကျငာစာတမ္း (အ႐ူရွ(Arusha)၊ ဇူလုိင္လ ၂၀၊ ၂၀၀၀)

 “ကၽြန္မႏွင့္ ကၽြန္မ၏ သမီးမ်ား ခံစားခဲ့ရတဲ့ မုဒိန္းမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ေစခုိင္းမႈ ႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ စစ္ပြဲဆုိင္ရာ 
ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမရွိတဲ့အခ်က္ကို 
အမ်ားႀကီး နာက်င္ရပါသည္။  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းကို 

အဆံုးသတ္ေသာ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ေတာင္းဆုိပါသည္။”

ကင္ညာ(Kenya)ႏိုင္ငံရွိၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အသိေပးမွတ္တမ္း (နာရုိဘီ(Nairobi)၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅၊ ၂၀၀၈)

 “ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမွန္တရားအား တည္ေထာင္ရန္ အစပ်ဳိးျဖစ္ပြားလာေသာ 
အေျခအေနမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ စံုးစမ္း စစ္ေဆးမႈတစ္ခု၊ လက္တေလာ 
ေခ်ာင္ပိတ္မိေနမႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေျဖရွင္းမႈ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ကင္ညာ(Kenya) 
ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ဖဲြ႔စည္းပုံကို ျပည္သူလူထုယုံႀကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း 
တုိ႔အတြက္ ပုံေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏အက်ဳိးရလဒ္။ မည္သည့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိမဆုိကုိ ဥပေဒ၏ တြန္းအားမ်ားျဖင့္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ထားသင့္ၿပီး 

အဓိကလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ သင့္သည္္။”

ႏိုင္ငံအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂ်ာဂါအတြက္ အာဖဂၢန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား(Afghan Women for the 
National Peace Jirga)မွ အဓိက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ကဘူး(Kabul)၊ ေမလ ၂၀၁၀) 
 “စီစဥ္ၿပီးသားသို႔မဟုတ္ေနာင္လာမည့္ အမွန္္တရားေဖာ္ထုတ္ေရး (သို႔)  ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး 
ေပါင္းစည္းေရး (သို႔) တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ေသခ်ာေရး ကတိက၀တ္မ်ားကုိ 
ထားရွိရမည္။ ထုိအခ်က္သည္မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား လံုး၀ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေပးထားျခင္း ႏွင့္ 
ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကာကြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ထုိျပစ္မႈမ်ားကုိ 
တရားစြဲဆုိရန္ တရားစီရင္ေရး ၀န္္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားကို 
တည္ေထာင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္။  ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သည့္ 
မည္သည့္ အစီအစဥ္မဆုိသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ကို တုိက္႐ုိက္ခံစားေနရေသာ အမ်ဳိိးသမီးမ်ားအား 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေထာက္ပံေပးေရး ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းမ်ားသည္ လက္ခံသူအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္ေရး 
အေထာက္အထားမ်ားကို မျမင္သာေစေသာ အရွက္မရေစေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ 
ဤအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ရြာလူထု ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈမ်ားသည္ အလားအလာ 

ရွိလာႏိုင္သည္။”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယူဂန္ဒါ(Uganda) အမ်ဳိးသမီးမ်ား ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔၏ အစီအစဥ္ မွ 
ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (၂၀၀၆). 

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းေသာ အခ်ိန္ကာလ၌ အရင္လာသည့္ကိစၥကို 
အရင္ေျဖရွင္းျခင္း မူအရ အစုိးရမွ ေဆာင္ရြက္ေရးအဆုိျပဳ တင္ျပရန္္။ ဤအေျခအေန 
၌အစိုးရသည္၎တို႔၏လုပ္ငန္းနယ္္ပယ္အတြင္း LRA ၏လံုၿခံဳေဘးကင္းေရးကုိ 
အာမခံသင့္ၿပီး ၎တုိ႔၏အခ်ိန္္ဆြဲေသာ ေတာင္းဆုိမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းမ်ားကို 

အခြင့္အေရးေပးရန္ကုလသမဂၢႏွင့္ ICC ကို ေတာင္းဆုိသင့္သည္။”

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္၌ စာတန္းမ်ားျဖင့္၎တုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွာစကားမ်ားကို ေရးသားထားျခင္းျဖင့္ ကဘူး(Kabul)ေက်ာင္းမ်ားမွ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတူတကြ ပါ၀င္ေနၾကစဥ္။ ဓါတ္ပံု။ ။ ကုလသမဂၢ/ ဂ်၀တ္ ဂ်လာလီ (Jawad Jalali)



၄။ စာသား ထည့္သြင္းမႈ : ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္၏ 
က်ား၊မေရးရာ ဆက္ႏြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္၁၃၂၅(၂၀၀၀) အားအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ က်ား၊မေရးရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား သည္ ျခြင္းခ်က္ထက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ 

လူ႔အခြင့္အေရး အာမခံခ်က္မ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္မ်ားအား သီးျခားမသတ္မွတ္ထားေသာ ကုိးကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေယဘူယ် တန္းတူညီမွ်မႈ 

အပိုဒ္ငယ္မ်ား ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ခြဲတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဖယ္ထားမႈကုိ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ေသာ 

အျခားအထူး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မရွိသေလာက္ နည္းပါးစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ တန္းတူညီမႈကို အမွန္္တကယ္ ရရွိေအာင္ျမင္မႈကုိ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး တာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀လ်ာထားေပးျခင္းလည္း မပါပါ။ 

ပဋိပကၡအတြင္းအႏွံ႕ၿဖစ္ပြားေနေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအား 
စစ္မက္၏နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကို 
မ်ားေသာအားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ လ်စ္လ်ဴရႈ႕ထားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သာမာန္အားျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ားအျပားကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ အတူတကြ 
ပူးတြဲထားလုိက္သည္။ ၎သည္ တစ္ခါတစ္ရံ မတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္  
အဆင့္မ်ားျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာတစ္ခုၿပီး တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖင့္ 
တုိးတက္ေျပာင္းလဲ လာသည္။ ၎သည္ တစ္ခါတစ္ရံ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ၿပိဳကြဲမႈမ်ားႏွင့္ 
ျပန္လည္စတင္မႈ ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္မႈကုိ ေဖာ္ျပေနေသာ ပိုမုိရွည္ၾကာသည့္ ပ်က္စီး
မႈမ်ားႏွင့္ခ်ာခ်ာလည္ေနသည္။ UNIFEM (ယခု ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔၏ 
အစိတ္အပိုင္း) မွ ျပန္လည္ သံုးသပ္ထားေသာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ေပါင္း 
၃၀၀ ခန္႔နီးပါးအနက္  ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၄၅ 
တြင္ အၾကမ္းဖ်င္း တူညီမႈရွိေနၿပီး ၁၈ ခုသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်ား၊မေရးရာ အေျချပဳေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အနည္းငယ္ကသာလွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအားတာ
၀န္ခံမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားကိုု ျပန္လည္ကုစားေပးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းကို 
ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္ ခုိင္မာေသာ အစျပဳမႈမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္ႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ၾကြယ္၀မႈကို ခြဲေ၀ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
၎တုိ႔၏ေ၀စုအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ စာသားမ်ားတြင္မည္သည့္အခါမွ် 
ေဖာ္ျပ ထားျခင္း မရွိေပ။ သေဘာတူညီခ်က္အမ်ားအျပားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
အထူးပံ့ပိုးမႈကုိ လုိအပ္ေသာ ထိခိုက္ခံစားလြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းထားသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ပံ့ပုိးမႈအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ပံ့ပုိးမည္ကိုေတာ့ သီးျခား ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စု၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၀၂ ခုမွ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ၅၈၅ အား လြတ္လပ္၍စနစ္တက် ျပန္လည္သံုး 
သပ္မႈတစ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၂၆ ၎သည္၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွစ၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ 

၉၂ ခု (၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာကုိ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပမႈ 
အနည္းဆံုး တစ္ခုသာ ပါ၀င္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀)အား အတည္ျပဳၿပီးစဥ္မွစ၍ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၇ 
ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တကယ့္ကုိ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစ၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာကို ရွင္းလင္းစြာ 
ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကိုု ပုိမုိ စနစ္က်စြာ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ ထုိတုိးတတ္မႈကို 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။  အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈ၏ တပ္လွန္႔ေနေသာႏႈန္းမ်ားအား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ 
ယူဂမ္ဒါ(Uganda)ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ DRC ကဲ့သုိ႔ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ထုိေလ့လာခ်က္သည္ ကုလသမဂၢမပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွထြက္ေပၚလာေသာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ 
တတိယအဖဲြ႔အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွရရွိေသာသေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္မ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ က်ားမေရးရာ ပုိမုိေဖာ္ျပႏိုင္ေခ်မ်ားျခင္း
ကုိ စတင္ေဖာ္ျပသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၃၂၅(၂၀၀၀) အား အတည္ျပဳျပီး ၁၀ 
ႏွစ္အၾကာ  ၎အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ကုလသမဂၢစနစ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 
အကဲျဖတ္ရန္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား အမ်ားအျပားအား သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ 
ထုိေတြ႔ရွိ ခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစသည္။ ထုိေရးသားသူမ်ားသည္ 

“ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား တစ္ေလွ်ာက္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာသားမ်ား၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စနစ္တက် ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစေသာ သက္ေသအနည္းငယ္သာရွိသည္။ 

… သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌  ေပၚထြက္လာေသာ  ေရရွည္ဆန္းစစ္မႈမ်ားမွာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ျပင္ပမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္မႈကုိ အေလးထားမႈ 
သကဲ့သို႔ တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို 

ေသခ်ာေစမႈ ထက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀)သည္ ပိုမုို ထိေရာက္မႈ ရွိေနသည္။” 

17



18

ဇယား ၂။ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၀၉ ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၅၈၅ ခုအနက္ - အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ က်ားမေရးရာဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ကုိးကားခ်က္မ်ား ပါရွိေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား အေရအတြက္ ၂၇

ခြဲျခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံမႈကင္းေရး သုိ႔မဟုတ္ က်ားမေရးရာအေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဆုိင္ သာတူညီမွ်ေရးအတြက္ အေထြေထြ  ရည္ညႊန္းခ်က္ ၂၅

အမ်ဳိးသမီး (သို႔) က်ားမေရးရာ သီးျခားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါေသာ လူမႈေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈသို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ ကိုးကားခ်က္္ ၁၇

တိက်ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကိုးကားခ်က္ ၁၇

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိျခင္းကို 
ေသခ်ာေစမႈ 

၁၆

ႏိုင္ငံေရးတြင္‘အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ထိေရာက္ေသာ ပါ၀င္မႈ’ သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးခန္႔ထားမႈမ်ားတြင္ က်ားမေရးရာညီမွ်မႈ ဆုိင္ရာအေထြေထြ ကိုးကားခ်က္ ၁၅

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑အား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း (တခါတရံ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ 
အဖဲြ႔မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမည္တင္သြင္းျခင္းကို တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းအားျဖင့္) 

၁၃

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ၎တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ ကိုးကားခ်က္ ၁၂

ဥပေဒျပဳေရးသို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထားေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ေ၀စုမ်ား ၉

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားအား အားေပးျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ၉

က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆုိင္ရာ ကိုးကားခ်က္ ၈

CEDAW သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆုိင္ရာ ကိုးကားခ်က္ ၇

သီးျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အတိတ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၇

DDR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၇

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀) ကိုယ္တုိင္အား အထူး ကုိးကားခ်က္ ၅

သီးျခားျဖစ္ေနေသာတုိင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေ၀စုမ်ား ၅

ရဲဌာနတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ဗဟုိျပဳ ရဲဌာန အေျပာင္းအလဲ ၅

တရားစီရင္ေရး၌အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈ ၄

ျပည္သူ႔စီမံခန္႔ခဲြေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္မႈဆုိင္ရာ ကိုးကားခ်က္ ၄

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတတ္ေရးတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္မႈဆုိင္ရာကိုးကာခ်က္ ၄

အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ စနစ္ အသစ္၏ အစိတ္အပုိင္း အျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး အတြက္ သီးသန္႔ အဖြဲ႔အစည္မ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ျခင္း ၄

လိင္ပုိင္းဆုိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ လက္နက္ခ်သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ၄

အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဦးစားေပးမႈ ၄
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၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္္ရွိ အက်ဳိးရလဒ္ရွိခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢမွ 
ပံ့ပိုးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေလးရပ္အနက္ ႏွစ္ခုသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အကူးအေျပာင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႔မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအတြက္ ယာယီအထူး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို 
ထည့္သြင္းထားသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၌ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဆုိမာလီယာ(Somalia)ႏုိင္ငံ၏ 
အကူးအေျပာင္းကာလၿပီးဆံုးမႈ လမ္းျပေျမပံုဆုိင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ 
အကူအေျပာင္းကို အဆံုးသတ္ရန္ ဦးစားေပးတာ၀န္မ်ားကို ႀကီးမွဴးလုပ္ေဆာင္မည့္ ေကာ္မတီ 
၆ဖြဲ႔၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအတြက္ အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ခြဲတမ္းပါ၀င္သည္။ 
ရီမင္(Yemen)ႏိုင္ငံ၌ အကူးအေျပာင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆုိင္ရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္သည္လည္း  

“ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီသည္  အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈအစိုးရအတြက္  အဆုိျပဳခံရသူမ်ား၏ 
၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္တာ၀န္ယူေရြးခ်ယ္ရၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မႈအရ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈသုိ႔ ေပးအပ္လိမ့္မည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎မွ “ႏုိင္ငံေတာ္ 
စည္းလံုးညီညြတ္မႈ အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (...) အပါအ၀င္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ႏုိင္ငံအဆင့္္ ေဆြးေႏြးေရးက်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ေသာ ညီလာခံတစ္ခု က်င္းပေပးလိမ့္မည္” ႏွင့္ “ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔မ်ားအားလံုး၌ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳမႈပါ၀င္ရမည္” ဟု အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ 

၂၀၀၈ ၾသဂုတ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ဧၿပီအတြင္း အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာ အဓိက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈသည္ သေဘာတူညီခ်က္ 
၆၁ခုအနက္ ၁၇ခုတြင္ က်ား၊မေရးရာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ အဓိကစကားလံုးမ်ား 
ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။၂၈ သို႔ရာတြင္ ကိုးကားခ်က္ အမ်ားစုမွာ ေယဘူယ် 
အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး မၾကာခဏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ စကားခ်ီး 
သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား၌ ထည့္သြင္းထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာကာလ 
၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဇင္ဘာေဘြ(Zimbabwe)ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တစ္ကမာၻလုံး ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္စာခ်ဳပ္(2008 Global Political Agreement on Zimbabwe)သာလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ကို တိက်ေသာ ရည္ညႊန္းခ်က္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ DRC အစိုးရ ႏွင့္ 
CNDP တုိ႔အၾကား ၂၀၀၉ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူူညီ ခ်က္စာခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကိုင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈၿပီးေနာက္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ 
ေရးဆုိင္ရာ တိက်ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ထည့္သြင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာ 
စာခ်ုဳပ္သာျဖစ္သည္။ “ပါတီမ်ားသည္  ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို အလြန္အမင္းေၾကာက္ရြ႕ံမႈအား 
တုိက္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္ ကြန္ဂုိ(Congo)ႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မူ၀ါဒကုိ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ တာ၀န္ယူေရး 

ႏုိင္ငံအဆင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုအားဖန္တီးမႈကို သေဘာတူညီသည္။”၂၉

ဇယား ၃။ ။ ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ဧၿပီလ ၂၀၁၂ အတြင္း သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိုးကားခ်က္မ်ားအား က႑အလုိက္ခြဲျခားထားျခင္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိုးကားခ်က္မ်ား

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊လံုၿခံဳ 
ေရးဆုိင္ရာကိုးကားခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
စာခ်ဳပ္မ်ား အေရအတြက္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လံုၿခံဳေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတတ္ေရး၊ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေထြေထြ ကိုးကားခ်က္မ်ား (ေယဘူယ်အားျဖင့္ 
စကားခ်ီးထဲ၌ ပါ၀င္)

၁

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ တရားမွ်တေရး၊ တာ၀န္ခံေရး ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေစေရး အေထြေထြ ကိုးကားခ်က္ ၁

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ နစ္နာေၾကးေပးေရးဆုိင္ရာ အေထြေထြ ကိုးကားခ်က္ ၁

က်ားမေရးရာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀မႈဆုိင္ရာ အေထြေထြကိုး ကားခ်က္ ၁

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ က်ားမေရးရာ ကိုယ္စားျပဳမႈဆုိင္ရာ အေထြေထြ ကိုးကားခ်က္ ၄

က်ားမေရးရာ၊ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈကင္းျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ အေထြေထြ ကိုးကားခ်က္မ်ား ၆

က်ားမေရးရာ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆုိင္ရာ အေထြေထြ ကိုးကားခ်က္မ်ား ၃

UNSCR ၁၃၂၅သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ကိုးကားခ်က္ ၂

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ကိုးကားခ်က္  ၁

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ ေ၀စုမ်ား ဆုိင္ရာကိုးကားခ်က္မ်ား ၂

စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ား အမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္လွမ္းမွီခြင့္ႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာကိုးကားခ်က္ ၁
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈသည္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ 
၁၃၂၅ (၂၀၀၀)၏ အုတ္ျမစ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္မႈကုိလည္းေကာင္း အမ်ဳိးသမီး 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔မ်ားသည္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌ ပါ၀င္ရန္ ၎တုိ႔၏ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေသာ 
ဘာသာစကားျဖင့္ ၎တို႔အား ျဖည့္သြင္းရန္ ထုိအခ်က္ကို အသံုးျပဳေလ့ရွွိမႈကိုလည္းေကာင္း 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္  စုိးရိမ္မႈအတြက္ ထိုရလဒ္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ဳိးအစားမ်ားအနက္တစ္ခုကို အထူးအေလးေပးသင့္သည္။ ၂၀၀၉ 
ခုႏွစ္၌ UNIFEM (ယခု ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔၏ အစိတ္အပိုင္း)သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုးကားျခင္း နည္းပါးမႈကို အေလးထားခဲ့သည္။ ဘဲလ္ (Bell)ႏွင့္ အုိ ေရာကီ 
(O’Rourke)မွ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းထက္ အၾကမ္းဖ်င္း ၃၀၀ ပိုငယ္ေသာ  သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
အသံုးျပဳလ်က္ ၎သည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ သို႔မဟုတ္ က်ား၊မအေျချပဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV)အား အနည္းဆံုး တစ္္ခု ေဖာ္ျပမႈ ရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၈ ခု 
ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိသေဘာတူညီခ်က္ ၁၈ ခုမွာ ပဋိပကၡ အေျခအေန ၁၀ 
ခုျဖစ္သည္ - ဘရြမ္ဒီ(Burundi)ႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွား(Indonesia)ႏိုင္ငံ - အာေခ်(Aceh)၊DRC 
၊ ဆူဒန္(Sudan)ႏိုင္ငံ - ႏူဘာ ေမာင္တိန္းစ္ (Nuba Mountains)၊ ဆူဒန္(Sudan)ႏုိင္ငံ - 
ဒါဖာ(Darfur)၊ နီေပါ(Nepal)ႏိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္(Philippines)ႏိုင္ငံ၊ ယူဂမ္ဒါUganda)ႏိုင္ငံ၊ 
ဂြာတီမာလာ(Guatemala)ႏိုင္ငံ၊ မက္ဆီကို(Mexico)ႏိုင္ငံ- ခ်ဳိင္ပက္စ္(Chiapas)တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၆ ခု၌သာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္ (ဘရြမ္ဒီ(Burundi)၊ အင္ဒိုနီးရွား(Indonesia)ႏိုင္ငံ 

- အာေခ်(Aceh)၊DRC ၊ ဆူဒန္(Sudan)ႏိုင္ငံ - ႏူဘာ ေတာင္တန္းမ်ား (Nuba Mountains)၊ 
ဆူဒန္(Sudan)ႏုိင္ငံ - ဒါဖာ(Darfur)၊ နီေပါ(Nepal)ႏိုင္ငံ)။ က်န္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္၎တုိ႔အား 
တစ္ခါတစ္ရံ ပဋိပကၡကို ေဖာ္ျပထားေသာ စကားခ်ီး သို႔မဟုတ္ အေထြေထြ အခန္းမ်ား 
တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုသာ (DRC ၂၀၀၃ ႏွင့္ 
ယူဂမ္ဒါ (Uganda)၂၀၀၇)သည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို တိက်ေသာ တုန္႔ျပန္အေရး
ယူေဆာင္ရြက္မႈလုိအပ္ အျဖစ္ တရားမွ်တေရး အခန္း၌ ညႊန္းဆုိထားသည္။ စာခ်ဳပ္ေလးခု(ဂြာ
တီမာလာ(Guatemala) ၁၉၉၅ ႏွင့္ ၁၉၉၆၊ မက္ဆီကို (Mexico)-ခ်ဳိင္ပက္စ္(Chiapas) ၁၉၉၆၊ 
ဖိလစ္ပိုင္ (Philippines)၁၉၉၈)သည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ဆက္စပ္၍ 
၎သည္ ရည္ညႊန္းထားသည္။ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခု(ဆူဒန္(Sudan)-ဒါဖာ(Darfur)၂၀၀၆ ႏွင့္ 
နီေပါ(Nepal) ၂၀၀၆)၌ ၎သည္ လံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး 
သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခု(DRC ၂၀၀၃ ႏွင့္ ယူဂမ္ဒါ 
(Uganda) ၂၀၀၈)၌ ၎အား DDR ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ ။ ကုသလမဂၢ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔မွ ျပန္လည္သံုးသပ္ထားေသာ နမူနာ၌ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
စီးပြားေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ 
သီးျခားအေလးေပး လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အရာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားမႈကုိ မည္သည့္ စာခ်ဳပ္တြင္မွ 

မေတြ႔ရွိရေပ။ 

ဆုိမာလီယာမွ ကုလသမဂၢလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ (UNOSOM) ။ ။ရပ္ရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားအပါအ၀င္ ဆုိမာလီ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ဆုိမာလီယာႏုိင္ငံ
ဆုိင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဂ်ဳိနသန္ တီ ဟုိ၀ီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ အ တြက္စုေ၀းေနၾကစဥ္။  ဓါတ္ပံု။  ။ ကုလသမဂၢ /မယ္လ္တြန္ ဂရန္႔
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ဇယား (၄) ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
က်ား၊မေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ကိုးကားခ်က္မ်ား 

ပဋိပကၡ သေဘာတူညီမႈ အမ်ဳိးအစား ႏွင့္ ရက္စြဲ
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ (သုိ႔ GBV)  ကုိ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသနည္း

ဘရြမ္ဒီ(Burundi) အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ (CFA), စစ္တုိက္ေနမႈ 

ရပ္နားမႈမ်ား (COH),ၿပီးျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ 

(CPA) – 2000

အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ရပ္ (သုိ႔) တုိက္ခုိက္ေနျခင္းမ်ား 

ရပ္နားမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း ဥပေဒ

COH, CFA – 2002
အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ရပ္ (သုိ႔) တုိက္ခုိက္ေနျခင္းမ်ား 

ရပ္နားမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း ဥပေဒ

COH, CFA – 2006 
အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ရပ္ (သုိ႔) တုိက္ခုိက္ေနျခင္းမ်ား 

ရပ္နားမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း ဥပေဒ

အင္ဒိုနီးရွား(Indonesia)ႏိုင္ငံ - အာေခ်(Aceh) CFA, COH – 2002
အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ရပ္ (သုိ႔) တုိက္ခုိက္ေနျခင္းမ်ား 

ရပ္နားမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း ဥပေဒ

DRC
CFA – 1999   

အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ရပ္ (သုိ႔) တုိက္ခုိက္ေနျခင္းမ်ား 

ရပ္နားမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း ဥပေဒ

ၾကားကာလ သေဘာတူညီမႈ – 2001 အရပ္သားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမႈ

CPA – 2003 DDR တရားမွ်တမႈ

ဆူဒန္(Sudan)ႏိုင္ငံ - ႏူဘာ ေတာင္တန္းမ်ား 

(Nuba Mountains) 
COH, CFA – 2002 

အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ရပ္ (သုိ႔) တုိက္ခုိက္ေနျခင္းမ်ား 

ရပ္နားမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း ဥပေဒ

ဆူဒန္(Sudan)ႏုိင္ငံ - ဒါဖာ(Darfur) CPA – 2006 

အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ရပ္ (သုိ႔) တုိက္ခုိက္ေနျခင္းမ်ား 

ရပ္နားမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း ဥပေဒ၊ 

အရပ္သားမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ား၏ CFA 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

ႏွင့္ မွန္၊မမွန္ စစ္ေဆးျခင္း ၊

နီေပါ(Nepal) CPA – 2006 တရားမွ်တမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သေဘာတူညီမႈ  – 2006 

အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ရပ္ (သုိ႔) တုိက္ခုိက္ေနျခင္းမ်ား 

ရပ္နားမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း ဥပေဒ ၊ 

လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ား၊

ဖိလစ္ပိုင္ (Philippines) CPA – 1998 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ

ယဂူမဒ္ါ(Uganda) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သေဘာတူညီမႈ  – 2007 တရားမွ်တမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သေဘာတူညီမႈ – 2008 တရားမွ်တမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သေဘာတူညီမႈ – 2008 DDR

ဂ ြာတမီာလာ(Guatemala) လက္မွတ္ေရးထုိး သေဘာတူညီမႈ  – 1995  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သေဘာတူညီမႈ – 1996 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ

မက္ဆီကို (Mexico)- ခ်ဳိင္ပက္စ္ (Chiapas) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သေဘာတူညီမႈ – 1996 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမ
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ စာသားမ်ား တေလ်ာက္တြင္  က်ား၊မေရးရာ 
ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ရွိၿပီး က်ား၊မေရးရာ ဆုိင္ရာ တိက်ေသာ အေၾကာင္းအရာအား ၎တုိ႔ 
စနစ္က်ေသာ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစမႈတြင္ ဂြာတီမာလာ(Guatemala)၊ ဘရြမ္ဒီ(Burundi)၊ ဆူဒန္ 

-ဒါဖာ(Sudan–Darfur) ႏွင့္ ယူဂမ္ဒါ(Uganda)ကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္  
အျခားစာခ်ဳပ္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အေရွ႕သို႔ထြက္ေပၚလာသည္။ ထိုအခ်က္သည္ 
ေနာင္လာမည့္ ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈ ႏွင့္ သုေတသနျပဳမႈ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ 
သံုးသပ္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္လမ္းျပသည္။ တစ္ဖက္ အခန္း၂ တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသကဲ့သုိ႔ ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၄ ရပ္ရွိလမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳလ်က္ 
လုပ္ေဆာင္ေနရေသာ္ျငားလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
သိသာစြာ ပါ၀င္မႈ ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အဆုိတင္ သြင္းေသာ နည္လမ္းမ်ား 
ရွိလာသည့္ အခ်က္သည္ တုိက္ဆုိင္မႈ လံုး၀ မဟုတ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ 
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ အရည္အေသြးအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပုိမုိမ်ားျပားေသာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကို သိသိသာသာျပဳလုပ္ 
ေပးလိမ့္မည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို ေတြးေတာ သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ ဆန္က်င္ ဖက္အေနျဖင့္ 
ဂြာတီမာလာ(Guatemala)ႏွင့္ ဘရြမ္ဒီ(Burundi)ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ခုလံုး၏ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားရသည္။ 
ထုိ႔အတူ ဆူဒန္(Sudan) ႏိုင္ငံအစုိးရ ႏွင့္ သူပုန္ဂုိဏ္းခြဲ အုပ္စုတုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ ဒါဖာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္(Darfur Peace Agreement)ႏွင့္ LRA မွ မဟုတ္ဘဲ 
အစုိးရမွ က်ဴးဘား(Juba)၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ ယူဂမ္ဒါအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္(Comprehensive Peace Agreement for Uganda)
တုိ႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ၾကပါ။ ထုိေလးနက္ေသာ အမွန္တရားအား 
ဤစာတမ္း၏ ေနာက္ဆံုးအခန္း၌ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ က်ား၊မေရးရာ သေဘာတူခ်က္မ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳမႈမ်ား ပိုမုိလုိအပ္ေနၿပီးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ုဳပ္
မ်ား၌ ေဖာ္ျပေသာ တိက်ေသာ ဘာသာစကားမ်ား၏ စာသားသက္သက္ ထည့္သြင္း 
ပါ၀င္ေစမႈထက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈႏွင့္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဆင့္အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ပိုမိုအေလးထားမႈ ေပးရမည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္၁၃၂၅ (၂၀၀၀) အလြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား တြင္က်ား၊မေရးရာႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေသာဘာသာစကားနမူနာမ်ား

ဒါဖာ(Darfur)ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (CPA)- လုံၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားဆုိင္ရာ  
(ေမလ ၅၊ ၂၀၀၆) 

 “(အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း) လုပ္ငန္းမ်ား၌ 

အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပား၏ ပါ၀င္မႈကို အဖဲြ႔မ်ားမွ ကူညီအားေပးသည္။ ”

“ဆူဒန္(Sudan)ႏုိင္ငံအစုိးရ (GoS)၏ ရဲ၊ တတ္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရး 
ရဲအရာရွိမ်ား ႏွင့္ ဆူဒန္ႏုိင္ငံမွ အာဖရိကန္ အသင္း [African Union Mission in 
Sudan-AMIS]အရပ္ဘက္ ရဲ အရာရွိမ်ား၏ သိသာထင္ရွားေသာ အေရအတြက္သည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ရလိမ့္မည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ 
၎တုိ႔တြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ က်ား၊မေရးရာ ဌာနမ်ား ရွိရလိမ့္မည္။ ၎တုိ႔၏ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ မ်ားတြင္ အနည္းဆံုးအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ပါ၀င္ 

ရလိမ့္မည္။”

“ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ 
ကိုက္ညီလိမ့္မည္။ င) ၎တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဆင့္အားလံုး၌ ပါ၀င္ေစၿပီး 
ပုဂၢဳိလ္ေရးလံုၿခံဳမႈႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးတုိ႔ နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ကေလးငယ္မ်ား၏ သီးျခား လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ သီးျခား ဌာနခဲြမ်ား 

ရွိရလိမ့္မည္။” 

“၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ GoS  ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ 
တတ္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရး ရဲအရာရွိမ်ား ႏွင့္အတူ AMIS အရပ္ဘက္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို 
တုိင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ သီးျခား ရဲေကာင္တာမ်ားကုိ တည္ေထာင္ထားရွိရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး 
အမ်ဳိးသမီးရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထုိေကာင္တာမ်ားတြင္ တာ၀န္ခ်ထားသင့္သည္။”

ကြန္ဂုိလူမ်ဳိးမ်ား(Congolese)အၾကား ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ  -  ဆန္းစီးတီး  
သေဘာတူညီခ်က္(Sun City Agreement)- ေနာက္ဆံုးအက္ဥပေဒ၊ DRC (ဧၿပီလ ၂၊ ၂၀၀၃) 

 “ဤအစိတ္အပိုင္း၏ ေပးအပ္ထားေသာတာ၀န္(လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔)သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး အထူးသျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္အဂၤါ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ စြပ္စဲြရႈတ္ခ်ရန္ 
တာ၀န္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ 

ေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းလိမ့္မည္္....”

ကိုတီဗြား(Côte d’Ivoire)၊ ၂၀၀၆ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္

(လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၇၂၁)

 “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားရာတြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တက္္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို သင့္ေလ်ာ္သလုိႀကိဳးပမ္းရွာေဖြရန္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား တုိက္တြန္းသည္။ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံဆင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
အႀကံျပဳေဆြးႏြးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ 
ဆံုးျဖတ္အခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀) ၌ ခ်မွတ္ထား သည့္အတုိင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္္ ကိုတီဗြားႏုိင္ငံရွိကုလသမဂၢ လုပ္ငန္းမ်ား (United Nations 
Operation in Côte d’Ivoire-UNOC)  ႏွင့္ အတူ အုိင္ဗိုးရီးယန္ (Ivorian)ပါတီမ်ား၊ 

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္္မ်ားကုိ တုိက္တြန္းသည္။ ”

ဆူဒန္(Sudan)ႏိုင္ငံျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (ေမလ ၂၀၀၆)

“အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအဖဲြ႔ပုံစံမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ကိုယ္စားျပဳမႈ နည္းေနေၾကာင္း ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္္သည့္ အဆင့္တုိင္း၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တန္္းတူညီမွ် ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ပါ၀င္မႈကို ေသခ်ာေစေရး 
အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း အဖဲြ႔မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳသည္။”

 “ႏိုင္ငံအဆင့္ အရပ္ဘက္ ၀န္ေဆာင္မႈ၌ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အထူးသျဖင့္ ဒါဖာ(Darfur) ကဲ့သုိ႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးေသာ ေဒသမ်ားမွ လာသူမ်ားကို 
သီးျခားရာထူးမ်ား သီးသန္႔ ေနရာေပးခ်န္ထားရန္။ အရပ္ ဘက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေသခ်ာေရး အထူးနည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ 
ရလိမ့္မည္။”

ဆူဒန္၏ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီမႈ (ေမ ၂၀၀၆)

 “ ဒါဖာ(Darfur)အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၏က႑အားလံုး၌ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အင္အားႀကီးမားေသာ  အလုပ္သမားအင္းအား(အထူးသျဖင့္ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ တိရစာၦန္ အရင္းအျမစ္ က႑မ်ား)တြင္ ပါ၀င္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ဒုကၡသည္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္  ျပည္ပႏိုင္ငံမွ  
လာေရာက္ေရႊ႕ ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအနက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိေဒသမ်ားအားလံုး၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အေျခအေနသည္  အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အလြန္ဆုိး၀ါးသည့္ 
အႏၲရာယ္သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ စစ္ပြဲ ေၾကာင့္ အေျခအေနပိုမုိဆုိးရြားလာခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သီးသန္႔အေျခအေနကို အထူးအေလးထားမႈ တစ္ခုႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ ခုိင္မာသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးမႈ 
သာမက ဤသေဘာ တူညီခ်က္အား  လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ႏွင့္ အဖြ႔ဲမ်ား၌ ၎တုိ႔၏ တန္းတူ ညီမွ်မႈ ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိစြာ 
ပါ၀င္မႈကုိ ေသခ်ာေစရန္္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည္။

“ဒါဖာျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(Darfur Reconstruction 
and Development Fund)သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သီးသန္္႔လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ အထူးနည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲရလိမ့္မည္။ ထုိနည္းလမ္း မ်ားသည္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဖန္တီးမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္မ်ားအား တုိးျမွင့္မႈ၊ 
ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေပးမႈ၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈမ်ားသာမက အမ်ားအျပား ေဆာင္ရြက္ေပး ရလိမ့္မည္။
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“AU ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ အကူအညီျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
ျပန္္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအား ထိပါးေစာ္ကားမႈ၊ 
အက်ပ္ကိုင္မႈ၊ တရားမ၀င္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ (သို႔) ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ 
ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းယူမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ကာကြယ္ေပးလိမ့္မည္။ ထုိစြမ္းေဆာင္မႈ၌ 
ႏုိင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ထိပါးေစာ္ကားမႈ၊ 
အျမတ္ထုတ္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ကာကြယ္ေပးရန္ 
အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္မႈသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။”

ယူဂမ္ဒါ(Uganda)၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သေဘာတူညီမႈ (ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ၂၀၀၈)

 “ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားစဥ္တြင္ က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္္၊  အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အထူး
အေလးေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္၊.... မ်က္ျမင္သက္ေသ(အထူူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ကေလးငယ္မ်ား)အား ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးမႈအတြက္ အေထာက္အပ့ံမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ 

......က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ပါ၀င္ေနေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အထူးသတ္မွတ္ခ်က္ 
ျပဳလုပ္ေပးရန္”

 “ သေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးသည္ 
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိထားေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 
ကေလးငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ တရားစြဲ လ်က္ရွိေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈရွိေရး ေသခ်ာေစျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အား အကာအကြယ္ေပးမႈ 
အတြက္ အဖြဲ႔အတြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္  အစီအမံမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္။”

“သက္ဆုိ္င္ရာ ပါ၀င္ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္အစိုးရသည္ 
ထိခုိက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ား၌ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ထုိလုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားအတြက္ 
အသင့္ေတာ္ဆံုးအခန္းက႑မ်ား သတ္မွတ္ေပးေရးအျမင္ျဖင့္ စစ္ေဆးလိမ့္မည္။ 
အထူးသျဖင့္ ၎သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလိမ့္ မည္။”

ယူဂမ္ဒါ(Uganda)၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္  
(ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၂၊ ၂၀၀၈)

“ဤ သေဘာတူညီမႈမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႔ တစ္ဖဲြ႔ဖဲြ႔မွ 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထား ရာတြင္ ႐ုံးအတြက္ လုိအပ္ေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ 
ကြ်မ္းက်င္းမႈမ်ားအား ထိခုိက္ခံခဲ့ရသည့္ ေဒသမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ရန္ စဥ္းစားခံရ သူမ်ား၏ 
အသိပညာအား အေလးထား႐ႈျမင္မႈႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ညီမွ်မႈတိုကို အဓိကထား 

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရေပးလိမ့္ မည္။”

လိုင္ေဘးရီးယား(Liberia)၏ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ေသာသေဘာတူညီမႈ (ေမ ၂၀၀၆)

 “လုိင္ေဘးရီးယား(Liberia)ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအစိုးရ (the National 
Transitional Government of Liberia)အတြင္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရေသာ ႏွင့္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္မလုိေသာ ရာထူးမ်ား၌ ပါတီမ်ားသည္ က်ား၊မ ညီမွ်မႈကုိ 

ထင္ဟပ္ေစရလိမ့္မည္။”

ဘရြမ္ဒီသမၼတႏုိ္င္ငံ(Republic of Burundi)အစိုးရ ႏွင့္ ပါလီပက္ဟူတူ(Palipehutu) - 
ႏုိင္ငံသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႔(Forces nationales de liberation-FNL) တုိ႔အၾကား 
ဘရြမ္ဒီ(Burundi)ႏိုင္ငံျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ 
(စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၆) :

“လက္စားေခ်သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ေသခ်ာမစစ္ေဆးပဲ ခ်က္ခ်င္း ေသဒဏ္စီရင္ျခင္း၊ 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ထိပါးေစာ္ကား ျခင္း၊ မူရင္းမ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈမ်ား 
ႏွင့္/သို႔ ႏိုင္ငံေရး ႏီွးႏြယ္မႈ၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေပၚ အရပ္သားမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ႏွင့္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားအား လက္နက္ကုိင္အျဖစ္ 
အသံုးျပဳျခင္း၊ ကေလးစစ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔) မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ သေဘာထားမ်ားကို ပံ့ပိုးေထာက္ပံျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အားေပးျခင္းမ်ား စသည့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ မႈ လုပ္ရပ္ 

အားလံုးကုိရပ္စဲမႈ။”

ယူဂမ္ဒါ(Uganda)ႏိုင္ငံDDR ဆုိ္င္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သေဘာတူညီမႈ 
စာခ်ဳပ္(ေဖေဖာ္္၀ါရီလ ၂၉၊ ၂၀၀၈) 

“CMT သည္  UN DDR၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ ႏွင့္ အျခား နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိွ 
ေနာက္ထပ္အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ဆဲြေဆာင္ရလိမ့္မည္။ ၎အစီအမံမ်ားမွာ 
ဂ) လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔) အလြဲသံုးစားမႈမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 

အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္စြာတည္ရွိေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။”

ဆိုမာလီယား (Somalia)ႏုိင္ငံ“လမ္းျပေျမပံုအား အတည္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ဆုိမာလီယား လမ္းျပေျမပံု 
အကူအေျပာင္း အဆံုး သတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း” (စက္တင္ဘာလ ၁၁၊ ၂၀၁၁)

 “၅။ ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတုိင္မီ၊ အစည္းအေ၀းမွ 
အကူးအေျပာင္းအဆံုးသတ္မႈအတြက္ အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းတာ၀န္္ ၄ 
ရပ္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ လံုၿခံဳေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ၌ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပ ထားေသာ လမ္းျပေျမပံုကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး 
၎အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံ 
သေဘာတရားမ်ားကို သေဘာတူခဲ့သည္။ 

ဆုိမာလီယားပုိင္ဆုိင္မႈ(Somali Ownership)။ ။  TFG သည္ TFP၊ ေဒသဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အရပ္ဘက္ 
က႑အားလံုး ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အား 
ဦးေဆာင္ရလိမ့္မည္။ 

(အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦးထက္ပါ၀င္ေသာ အမ်ားဆံုး ၉ ဦးပါရွိေသာ) ဆုိမာလီ(Somali)
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မတီအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ျပင္ဆင္မႈကို ပံပုိးကူညီရန္ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ မတုိင္မီ တြင္ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

(TGF၊ TFP၊ ေဒသဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ CSO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
- အမ်ဳိးသမီး ၅ ဦးပါ၀င္ေသာ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦး) ပူးတြဲေကာ္မတီ အား  
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳျပဌာန္းေရး ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

(TGF ၊ TFP ၊ ေဒသဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ႔အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊  
- အမ်ဳိးသမီး ၅ ဦးပါ၀င္ေသာ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးထက္မပိုေသာ)ပူးတြဲေကာ္မတီအား 
ဖယ္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (Federal Constitution) အသစ္၏ ေအာက္ရွိ 
ဖယ္ဒရယ္ လႊတ္ေတာ္(Federal Parliament)အသစ္ဖြဲ႔စည္းမႈအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိမႈမ်ားကို တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 
၁၉ ရက္တြင္ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။  လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ အရြယ္အစားႏွင့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္။ 
ဖယ္ဒရယ္ ျပည္နယ္မ်ား(Federal States)အားလံုးသည္ အကူးအေျပာင္းဆုိင္ရာ ဖယ္ဒရယ္ 
ပဋိဉာဥ္စာတမ္း (Transitional Federal Charter)အေပၚ အေျခခံရမည္။ အစုိးရသည္ 
TFC ေပၚ အေျခခံၿပီး ဖယ္ဒရယ္ ျပည္နယ္အသစ္မ်ား(Federal States )ဖြဲ႔စည္းမႈအား 
အားေပးတုိက္တြန္းလိမ့္မည္။ 

(အမ်ဳးိသမီး ၄ ဦးအထိႏွင့္ ပါ၀င္သူအမ်ားဆံုး ၉ ဦးပါ၀င္ေသာ)ၾကားျဖတ္ 
လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ား အား 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္မတုိင္မီ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ရန္၊

(အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦးအပါအ၀င္ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႔၀င္ ၉ ဦးပါ၀င္ေသာ) ယာယီ လြတ္လပ္ေသာ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္၏ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား  
ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ရန္။”
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၅။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္သူ အေရအတြက္အနည္းငယ္ကိုသာ ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ 

ထိေရာက္စြာ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးစားေနမႈတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေတြ႔ႀကဳံရေသာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ က်ား၊မေရးရာ ႐ႈ႕ေထာင့္အျမင္တစ္ခုကုိ ဟာကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ အသုံးျပဳမႈတုိ႔  
အနည္းဆုံးျဖစ္ရန္ ေနာက္လာမည့္ ငါးႏွစ္၌ ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳထားေသာ နည္းလမ္း ၅ ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္။ 

၎တုိ႔သည္ ထိခုိက္မႈ  သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္သည့္ တခုတည္းေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ကို ပံ့ပုိးေပးၿပီး ေနရာတက်ထားရွိ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ 

သင့္တင့္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား  ျဖစ္သည္။ 

ပထမဦးစြာ ကုလသမဂၢ(UN) သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအက်ဳိးေဆာင္ေနသည့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညုိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ 
အမ်ဳိးသမီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေသခ်ာေစေရး စံသတ္ 
မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းလုပ္ထုံးမ်ား ရွိရမည္။  ၎တုိ႔သည္ ကစားပြဲ၌ ႀကံဳသလုိ ႏွင့္ 
ေနာက္က်စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျဖစ္သင့္ေပ။ ၎တုိ႔သည္ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္သင့္ၿပီး 
ကနဦး လုပ္ေဆာင္စဥ္မွစ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို  စနစ္တက်လုပ္သင့္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းမ်ား၌ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳေရး 
ေတာင္းဆုိရာတြင္ အခ်ိန္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းထက္ တတ္ႏုိင္သမွ် အထိေရာက္ဆံုး 
ပါ၀င္သူမ်ား ျဖစ္လာေစေရး၎တုိ႔ စြမ္းအင္မ်ားကို ျမွဳပ္ႏွံလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
ထုိအခ်က္သည္ ပဋိပကၡ၏ အေစာဆံုးအဆင့္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အထူးသျဖင့္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးၿပီး ၎တုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စု သုိ႔မဟုတ္ သံုးစုအလြန္ကထက္ပိုမုိျမန္ဆန္စြာ ျပဳလုပ္ရသည္။  
လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ခ်င္းစီအတြက္ ကုလသမဂၢသည္ အမ်ဳိးသမီး အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ညုိႏိႈင္းတုိင္ပင္ေရး အေျခအေန ေပၚမူတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုစံကို 
ေရးဆြဲၿပီး ပံ့ပုိးကူညီသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ အထူးအေရးႀကီးေသာ ညုိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
မစတင္မီ ၎တို႔ကုိအသက္သြင္းထားသင့္သည္။ အဖဲြ႔မ်ား၊ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူႏွင့္ 
ဦးေဆာင္ပံ့ပုိးသူမ်ား စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ ရန္အတြက္ တရား၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္သူမ်ားသည္ တုိက္႐ုိက္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
ထည့္သြင္းျဖည့္ဆည္းခ်င္ေသာ အရာမ်ားကို ေပးပို႔ထားသင့္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း 
ဂြာတီမာလာ(Guatemala) ႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူမႈ အစည္းအေ၀းအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အဖဲြ႔သည္ တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ၎၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အစိတ္အပုိင္း အျဖစ္ 
ထုိလုပ္ငန္းအတြက္ တရား၀င္ရာထူးခန္႔အပ္ထားသည့္ လူတစ္ဦး ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားအျပားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔သည္ ၎တုိ႔အား လႊမ္းမုိးရန္ 
လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု တည္ေထာင္ ထားျခင္းမရွိပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းအနီးအနားအား 
အားရုံစုိက္ဦးတည္ေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
၎တုိ႔၏  မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေနေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ငယ္မ်ား၌ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားက တာ၀န္ခ်ထားေပးလိမ့္မည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံ(Federal Republic 
of Nigeria)၏ အုိဂိုနီ(Ogoni) ေဒသတြင္ လတ္တေလာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စကား၀ိုင္း၌ မ်က္ႏွာစံုညီ အေထြေထြေဆြးေႏြးပြဲသည္  နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း
အဖြဲ႔သုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသည္။ ထုိအဖြဲဲ႔တြင္ သမဂၢအသင္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတတ္ေရးကို 
အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေသာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား(NGOs)
အား အစုိးရႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတတ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအတြက္ 
တာ၀န္ယူေသာအဖဲြ႔၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ NGOs မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရး 
ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ေသာအဖဲြ႔ 
စသည့္တုိပါ၀င္သည္။၃၀ ထိုအခ်က္သည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ 
ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးမွာ ၎တုိ႔သည္ က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအႏွံ႕ က်ား၊မေရးရာကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ စားပြဲ၀ိုင္းတုိင္း၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လူနည္းစုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ 
၎တုိ႔အသံေလ်ာ့ရဲႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၌ လူ႔အခြင့္အေရး ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးပါေသာ 
အေၾကာင္းအရာဆုိင္ရာ က႑မ်ားတြင္သာမာန္ထက္ လြန္ကဲေသာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကို 

၎တုိ႔အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ အသုံးျပဳ ႏိုင္လိမ့္မည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား အေထာက္အပံံ့ေပးေသာအခန္းက႑ 
တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢ (UN) သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ 
မိတ္္ေဆြအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ အျခားၾကား၀င္ဖ်န္္ေျဖေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား သည္ 
ပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္ေစေရးကို 
ရည္ရြယ္ေသာသီးသန္႔ ရန္ပံုေငြမ်ား လ်ာထားသင့္ၿပီး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔မ်ား၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုိမုိကုိယ္စားျပဳမႈအတြက္ မက္လံုးမ်ား ပံ့ပုိးေပးသင့္သည္။ ထုိကိစၥကုိ ျဖစ္ေပၚရန္ 
အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး အဖဲြ႔အားလံုးအတြက္္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ 
ထပ္ျဖည့္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ေနရာအပုိတစ္ခုအတြက္ အခေၾကးေငြေပးရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သည္။၃၁ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀)၏ မိတ္ေဆြမ်ားလည္းျဖစ္ၿပီး 
ဆက္သြယ္ရမည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မိိတ္ေဆြအဖြဲ႔မ်ား၌ မၾကာခဏ အမ်ားဆုံးပါ၀င္ေသာ 
ႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ ႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ အဖြ႔ဲ၀င္ႏိုင္ငံ 
အမ်ားစုသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈအဆင့္မ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ 

ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားျဖစ္ ပံ႔ပိုးမႈအားကုိ အသံုးျပဳရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

တတိယအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သေဘာတူညီမႈ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးနီးပါး၏ 
နည္းပညာဆုိင္ရာ အလုပ္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထုိအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ  အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ-
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရး က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ႏွင့္ DDR၊  တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ 
လူမႈစီးပြား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈ ခြဲေ၀ေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၊ 
သေဘာတူညီခ်က္အလြန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။  က်ား၊မေရးရာ 
ညီမွ်မႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွစ္ခုလံုးသည္ ဤေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ 
အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသာမက အေၾကာင္းအရာ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚတြင္ သီးျခား နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖမႈ ပံ့ပုိးကူညီေရး အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပါ၀င္သင့္သည္။ ၎တုိ႔၏ အားလပ္မႈ 
သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး ၎တို႔၏ တည္ရွိမႈ လကၡဏာကုိ ေပးရန္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အဓိက သုေတသန ဗဟုိဌာန ၁၆ ခု၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
လူေပါင္း ၄၃၄ ဦးအနက္ တ၀က္နီးပါးခန္႔ (၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္တစ္ခုမွ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။၃၂ ၎အခ်က္သည္ ဥပမာအားျဖင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိမည့္ အမွန္တကယ္ စာလံုးမ်ားကို အၾကမ္းေရးသားေသာ 
က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိေသာ ေရွ႕ေနမ်ားရွိေနေရးအတြက္ အလြန္အကူအညီေပးသည္။ 
ထုိ႔အျပင္္ အမ်ဳိးသားမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကို 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ က႑အားလံုးသည္ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပံ့့ပုိးကူညီေရး ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
လိုအပ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ လူသားလံုၿခံဳမႈ အစီရင္ခံစာ(Human Security Report)အရ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ တိုးတက္လာၾကေသာ္လည္း 
၎တို႔အား ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ရန္ အလြန္ထိလြယ္ရွလြယ္၊ ထိခုိက္ခံစား 
လြယ္ေနေသးသည္။ ၎တုိ႔၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိမႈသည္ အေစာပိုင္းကာလ ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေပၚ အလြန္အကၽြံတည္မွီေနလိမ့္မည္။ ထုိအခ်က္သည္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္သည့္ အေလးထားေဆာင္ရြက္မႈကို မရရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္အခြဲေလးမ်ား  
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိုသာမက က်ား၊မေရးရာ အျမင္ျဖင့္ အကူးအေျပာင္းကာလမ်ား 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ ေရး၌ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုပါ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
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စတုတၴအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၾကား၀င္ဖ်န္္ေျဖသူ ႏွစ္ဦးလံုးသည္ သူတုိ႔၏  
တာ၀န္မ်ားစတင္ျခင္း မျပဳမီ က်ား၊မေရးရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေသာ သာသာစကား၊ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ၊ အမ်ဳိးသမီး အရပ္ဘက္ လူ႔မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေနအထားအား အေျခအေနေပၚ 
မူတည္ ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္ နမူနာမ်ားတုိ႔ပါ၀င္ေသာ က်ား၊မေရးရာ အသိပညာေပးသင္တန္း 
ႏွင့္ အတုိခ်ဳပ္ရွင္းလင္းျပမႈ မ်ားကုိရရွိထားသင့္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္၍ 
ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ား (UN WOMEN) အဖြဲ႔ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရားဌာန(Department 
of Political Affairs)တုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ က်ား၊မေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္္ေျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင ္
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ တဆင့္ ကုလသမဂၢ(UN) ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ ႀကီးမားေသာ 
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး 
ဆုိင္ရာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ပူးတြဲ မဟာဗ်ဴဟာကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည္။ 
ထုိအခ်က္သည္ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္  စာတမ္းမ်ားကို 
ျပဳစုေရးဆဲြျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ 
ျပဳလုပ္ပံုဆုိင္ရာ ႏွင့္ အေရးႀကီး က႑မ်ားဆိုင္ရာ က်ား၊မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မွ်ေ၀ျခင္း အားေကာင္းေစမႈ ကိုဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။၃၃ သို႔ေသာ္ ထုိအေကာင္းျမင္ 
ရလဒ္မ်ားသည္ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ား တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္မႈတုိးတက္ေရး၌ သိသာထင္ရွားေသာ အေျခအေန တိုးတက္မႈအား 

ခြင့္ျပဳေပးေသာ မေျပာင္းမလဲ  ပိုမုိ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ပဥၥမအေနျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈသည္ 
ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသည္။ ခရီးသြားျခင္း၊ ယာယီတည္းခုိျခင္း၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးျခင္း တုိ႔အားလံုးသည္ 
ေစ်းႀကီးသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို က၀တ္က၀တ္ထားသည္ဟု ေျပာဆုိေနေသာ အလွဴရွင္မ်ားသည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို ပံ့ပုိးကူူညီရန္ ၎တုိ႔၏ 
ေငြေၾကးအား သိသာထင္ရွားေသာ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ လ်ာထား သင့္သည္။ ထုိမွသာ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံအႏွ႔ံ ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔မ်ား သာမကာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္႔က်ဲေနထုိင္ေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႊန႔္ေပါင္းအဖဲြ႔မ်ား၏ ျဖစ္္ႏုိင္ေခ်ကို  
ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ရန္ႏွင့္ က်ပန္းသင္တန္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ  ပိုမိုအဓိပၸါယ္ရွိေသာ 

ေျမာက္ပိုင္း ဒါဖာ (North Darfur)၊ အယ္ ဖက္စ္ရွာ (El Fasher)၌ ဆူဒန္ (Sudanese)အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔  အႀကိမ္ ၁၀၀ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ကို ဆင္ႏႊဲရန္ 
ေနရာမ်ားမွ ခ်ီတက္ ေနၾကစဥ္။ ယခုႏွစ္၏ အေၾကာင္းအရာ။ ။  “ပညာေရး၊ သင္တန္း၊ သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာရပ္အား တူညီစြာ လက္လွမ္းမီရန္” ဓါတ္ပံု။ ။ ကုလသမဂၢ အုိလီဗာ/  ခ်က္ေဆာ့တ္ (Olivier Chassot)
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စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသုိ႔  ေျပာင္းလဲ လုပ္ကုိင္ 
ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားတက္ၾကြေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔ရွိမႈကုိ 
ေထာက္ဆလွ်င္ ၎သည္ တရား၀င္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ အာမခံခ်က္ 
ေပးထားျခင္းမရွိပါ။ ၎သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးအစည္းအေ၀းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ႀကီးမား ေသာ ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းမႈမ်ားကိုအဆင္ေျပ လြယ္ကူျခင္း မရွိမီ ေရာက္ရွ ိ
ႏုိင္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ လံုၿခံဳေစရန္ စံနမူနာျဖစ္လိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ UNIFEM 
(ယခု ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔၏ အစိတ္အပုိင္းသည္) ပထမ ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
အမ်ဳိးသမီး ညီလာခံမ်ားကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၌ အာေခ်(Aceh)တြင္  အမ်ဳိးသမီး ၅၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀၅ 
ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၄၀၀ ႏွင့္အတူ က်င္းပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
ထုိအက်ဳိးရလဒ္ႏွင့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ရွင္းလင္မႈမရွိပါ။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အထူးသံတမန္၏႐ုံး (Special Envoy)မွ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူမ်ား 
ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ယူဂမ္ဒါ(Uganda)
မွာ ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ အာေခ်လူမ်ဳိး(Acehnese) အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တုိက္႐ုိက္ 

အစျပဳလုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ား မရွိပါ။ 

တရား၀င္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ခရီးေရာက္ေနေသာအဆင့္မ်ားတြင္ စင္ၿပိဳင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ
်ားေဆြးေႏြးပဲြကုိ စတင္ခဲ့လွ်င္ ၎တုိ႔၏ထိေရာက္မႈမ်ားသည္ သိသာစြာ က်ဆင္းေနသည္။၃၄ 
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူ၏႐ုံး၊ ဦးေဆာင္ပံ့ပုိးေပးသူႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး 
အဖဲြ႔မ်ား၏ ကုိယ္စာလွယ္အဖြဲ႔မ်ားမွ  နည္းပညာဆုိင္ရာ အဆင့္မ်ား အပါအ၀င္ တရား၀င္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းမ်ားအတြင္း မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ရာထူးေနရာမ်ား၌ က်ား၊မေရးရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း အၿမဲသတင္းေပးမႈႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူအားလံုးကို တံု႔ျပန္ေျပာၾကားႏိုင္မႈ 
စနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းသည္  ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၏ အလြန္ေႏွာင္းေသာ 
အဆင့္မ်ား၌သာ တစ္ႀကိိမ္ထက္ပုိ၍ ခ်ီးျမွင့္ခံရေသာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲမ်ား၌ 
ေလ့လာသူအဆင့္အတန္း (သုိ႔) စကားမေျပာရသည့္ ေနရာမ်ား ရရွိရန္္ အခ်ိန္ ႏွင့္ စြမ္းအားမ်ား 

အသံုးျပဳေနျခင္းထက္ ပုိမုိထိေရာက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လစ္လပ္ေနမႈသည္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး 
သို႔မဟုတ္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ သူတုိ႔တြင္ အေတြ႔အႀကံဳမရွိဟုေသာ စြပ္စြဲထားမႈမ်ားျဖင့္ 
ရွင္းျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ထိုအစား တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၌ သူတုိ႔အား 
ေပါင္းထည့္ပါ၀င္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ မရွိျခင္းတစ္ခု သာျဖစ္ခဲ့သည္။ က်ား၊မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၌ ခုိင္မာေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားပင္လွ်င္ 
ထုိအႀကံျပဳခ်က္ အခ်ဳိ႕အေၾကာင္း သံသယ အၾကြင္းအက်န္မ်ားရွိေနႏုိင္သည္။ ၎သည္ 
က်ား၊မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဒုတိယတန္းစားမ်ားျဖစ္ၿပီး ဦးစားမေပးသင့္ ဆုိသည့္ 
ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းမႈ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈသုိ႔ 
ထိခိုက္ႏုိင္သည္ ဟူေသာ ကာလရွည္ၾကာ လက္ခံလာေသာ အျမင္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အဖဲြ႔မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး ၾကား၀င္ဖ်န္္ေျဖသူမ်ားအား ကန္္႕ကြက္္ေကာင္း 
ကန္႔ကြက္ႏိုင္မည္။ ထုိအခ်က္သည္ အမွန္္တကယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားမ်ား 
ၾကား၀င္ဖ်န္္ေျဖသူအျဖစ္ မေျပာင္းလဲဘဲ ရွိေနခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ကပင္ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူ သို႔မဟုတ္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႔မ်ားအား ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ 
သေဘာမတူညီျခင္းသည္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး မေအာင္ျမင္မႈမ်ား၏ အဓိက 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ အဖဲြ႔မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ 
ရက္စက္ယုတ္္မာမႈမ်ားအေပၚ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔မွ လုပ္ေဆာင္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို  
ကန္႔ကြက္ေကာင္း ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈ႔အဖြဲ႔မ်ား၏ ၎တုိ႔ဘာသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ကန္႔ကြက္မႈ မရွိဘဲ ထုိအစား 
သီးျခားအုပ္စုမ်ားအား ဟန္႔တား ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႔မ်ားသည္ 
က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ကုိယ္စားျပဳမႈ ရွိေနသျဖင့္ အျခားအရပ္ဘက္ လူမႈ႔အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရလွ်င္  
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ၾကားေနေရး၀ါဒကို ပုိ၍လက္ခံက်င့္သံုးသည္။ 
ေျဖရွင္းနည္း တစ္ခုမွာ ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အရပ္ဘက္ လူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခ်က္ 
အမ်ားအျပားအတြက္  ဘ႑ာေငြလ်ာထားရန္္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရန္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သူ (သုိ႔) သူမ၏ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိ အသုံးျပဳေရးအတြက္ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူအတြက္ ဖိတ္ေခၚ ခ်က္ အနည္းငယ္ကို သီးသန္႔ထားရွိရန္ ျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ ပါတီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္အတူ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အခတ္အခဲမ်ားျဖစ္နုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

၎တုိ႔သည္ သေဘာတူညီမႈအား ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ ႏိုင္ေသာ ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခု ကုိ 
ကုိယ္စားျပဳသည္။  

သုိ႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈကို ေဖာ္ျပေနသည့္ မည္သည့္အရာမွ 
ၿငိမ္ခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ စာသားမ်ား၌ အလွည့္က် ပါ၀င္ေနေသာ အျခား 
သေဘာတူညီခ်က္အမ်ားအျပားထက္ ေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မႈ 
နည္းႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 

အဆင့္အလိုက္ျဖစ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ၿပိဳကြဲသြားမႈ ဥပမာမ်ား မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာၾကား၀င္
ဖ်န္ေျဖသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သေဘာ မတူညီမႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအတြင္း 
သေဘာထားကဲြလဲြမႈ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ တပ္မ်ား 
ဖ်က္သိမ္းေရးကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ၎တုိ႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
ေႏွာင့္ေႏွးေနမႈမ်ား၊ အစုိးရကုိယ္တုိင္ကဲ့သုိ႔ အေရးႀကီေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ 
ေစ့စပ္၍မရေသာ ကဲြျပားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ မရွာေဖြႏုိင္ေသးေသာ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသည္ 

လမ္းေခ်ာ္သြားေစသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

လစ္လပ္ေနမႈသည္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး 

သို႔မဟုတ္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ သူတုိ႔တြင္ 

အေတြ႔အႀကံဳမရွိဟုေသာ စြပ္စြဲထားမႈမ်ားျဖင့္ 

ရွင္းျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ထိုအစား တရား၀င္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၌ သူတုိ႔အား 

ေပါင္းထည့္ပါ၀င္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ 

မရွိျခင္းတစ္ခု သာျဖစ္ခဲ့သည္။
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