
Sight For All (ດວງຕາສ າລັບທຸກໆຄົນ) 
                  ເຈ້ຍຂ ໍ້ມນູຄວາມຈິງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປກົປອ້ງເດັກ 
 

ເດັກນ້ອຍມີສິດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລະຄວາມປອດໄພຈາກການຂົົ່ມເຫັງ ແລະການສວຍໃຊ.້ ຄວາມຈ າເປັນໃນການປົກປ້ອງເດກັນ້ອຍ
ແມ່ນສິີ່ງສ າຄັນທີີ່ສຸດສ າລັບຊຸມຊົນທັງໝດົ. ເດັກນ້ອຍທົົ່ວໂລກແມ່ນໄດ້ຖືກສວຍໃຊແ້ລະຂົົ່ມເຫັງແລະຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ທາງຮ່າງກາຍ
ແລະຈດິໃຈ. ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນຖືກບັງຄັບໃຫເ້ຮັດວຽກທີີ່ຖືກສວຍໃຊ,້ ລວມເຖິງການສວຍໃຊເ້ປັນສິນຄ້າທາງເພດ.  
Sight For All (ດວງຕາສ າລບັທຸກຄົນ) ເຫັນວ່າການຂົົ່ມເຫັງເດັກນ້ອຍແລະການສວຍໃຊເ້ດັກນອ້ຍເປັນສິີ່ງທີີ່ຍອມຮັບບ ໍ່ໄດ້ໃນທຸກກ ລະນີ. 
ເດັກນ້ອຍມີສິດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລະຄວາມປອດໄພຈາກການຂົົ່ມເຫງແລະການສວຍໃຊ,້ ແລະ Sight For All ມີວິທີການທີີ່ມີ
ຄວາມອົດທົນລະດັບສູນຕ ໍ່ການຂົົ່ມເຫັງແລະສວຍໃຊເ້ດັກນ້ອຍ. 
ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງ Sight For All ມີຢູູ່ເພືີ່ອໃຫໝ້ັັ້ນໃຈວ່າໃຫມີ້ຄວາມປອດໄພສ າລັບຜູ້ທີີ່ອົງການເຮົາເຮັດວຽກນ າ, ລວມເຖິງ
ເດັກນ້ອຍເອງ. 
ເຈ້ຍຂ ໍ້ມູນຄວາມຈິງນີັ້ສະໜອງພາບລວມຂອງນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງ Sight For All, ແຕ່ວ່າມັນບ ໍ່ແມ່ນສິີ່ງທົດແທນນະໂຍບາຍ.  
ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງ Sight For All ແມ່ນຖືກນ າໃຊກ້ັບບຸກຄະລາກອນທຸກຄນົ ລວມມີ: ຄະນະອ ານວຍການ, ບັນດາພະນັກ
ງານ, ອາສາສະໝັກດ້ານແພດ (ວຊີັນນາຣີີ່Visionaries), ອາສາສະໝັກທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນແພດ, ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ແພດປ ິ່ນປົວຕາຂອງປະເທດ, ຜູ້ຮ່ວມງານ, 
ຜູ້ປະກອບສ່ວນໃນໂຄງການ, ຄະນະອ ານວຍການຂອງພະແນກຕາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຕາງໜ້າພາຍໃນປະເທດທີີ່ໄດ້ພົວພັນກັບໂຄງການ ຕ່າງໆຂອງ 
Sight For All ແລະ ຄູຮ່່ວມທີີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນຢູ່າງເປັນທາງການກັບ Sight For All. 
 
ນະໂຍບາຍແມນ່ໄດ້ຮບັການສະໜັບສະໜູນໂດຍຫ້າຫັຼກການ: 

ຫັຼກການທີ 1: ຄວາມອົດທົນລະດັບສູນກ່ຽວກັບການສວຍໃຊແ້ລະຂົົ່ມເຫັງເດັກນ້ອຍ 
ຫັຼກການທີ 2: ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກນ້ອຍ 
ຫັຼກການທີ 3: ການຮັບຮູ້ແລະຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ 
ຫັຼກການທີ 4: ຄວາມຮັບຜິດຊອບເລືີ່ອງຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນອ້ຍ  
ຫັຼກການທີ 5: ການລາຍງານແລະຂັັ້ນຕອນຄວາມຍຸຕິທ າ  

 

 

ຄ ານິຍາມທີີ່ສ າຄນັ 
ເດັກນ້ອຍ:  
ອີງຕາມສົນທິສັນຍາສະຫາປະຊາຊາດໃນດ້ານສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ, ‘ເດັກນ້ອຍ’ ໝາຍເຖິງມະນຸດທຸກຄົນທີີ່ມີອາຍຸຕ ່າກວ່າ18ປີ ນອກຈາກວ່າ
ຈະມີກົດໝາຍທີີ່ນ າໃຊ້ໄດ້ກັບເດກັຄົນນັັ້ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບນັລກຸ່ອນນັັ້ນ. 
 
ການຂົົ່ມເຫັງ: 
ການຂົົ່ມເຫັງທາງຮ່າງກາຍ - ການໃຊແ້ຮງບັງຄັບທາງຮ່າງກາຍຕ ໍ່ເດັກຄົນໜ ີ່ງເຊິີ່ງສົົ່ງຜົນໃຫເ້ກີດເປັນໄພອັນຕະລາຍຕ ໍ່ເດັກຄົນນັັ້ນ. ພ ດຕິກ າຂົົ່ມ
ເຫັງທາງຮ່າງກາຍລວມເຖິງ ການຍູ້, ຕີ, ຕົບ, ສັົ່ນ, ໂຍນ, ຊດັ, ເຕະ, ກດັ, ຈູດ, ຮັດຄ  ແລະ ໃຊຂ້ອງເບືີ່ອ. 
ລະເລຍີ - ຄວາມລົັ້ມເຫຼວຂອງພ ໍ່ຫືຼແມ່ຫືຼຜູ້ດູແລໃນການສະໜອງໃຫ້ແກ່ເດັກຄນົໜ ີ່ງ (ໃນຂະນະທີີ່ເຂົາເຈົັ້າຢູູ່ໃນສະຖານະທີີ່ສາມາດເຮັດໄດ້) 
ຕາມເງືີ່ອນໄຂເຊິີ່ງເປັນທີີ່ຍອມຮັບຕາມວັດທະນະທ າວ່າເປັນສິີ່ງຈ າເປັນຕ ໍ່ການເຕີບໂຕແລະການຢູູ່ດີທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 
ການຂົົ່ມເຫັງທາງຈິດໃຈ - ໝາຍເຖິງການກະທ າຂອງພ ໍ່ຫືຼແມ່ຫືຼຜູ້ດູແລທາງດ້ານວາຈາຫືຼສັນຍາລັກຕ ໍ່ເດັກຄນົໜ ີ່ງຫືຼຮູບແບບຂອງຄວາມລົັ້ມເຫຼວ
ຢູ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ, ໃນການສະໜອງໃຫເ້ດັກນ້ອຍດ້ວຍການບ າລຸງຖະນຸຖະໜອມທາງຮ່າງກາຍແລະໃຫຄ້ວາມເອົາໃຈໃສ່ທາງຈິດໃຈຢູ່າງພຽງພ . ການ
ກະທ າດັົ່ງກ່າວມີແນວໂນ້ມຢູ່າງສູງທີີ່ຈະທ າລາຍຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນຕົນເອງຫືຼຄວາມອາດສາມາດດ້ານສັງຄົມຂອງເດັກ. 
ການຂົົ່ມເຫັງທາງເພດ - ການໃຊເ້ດັກນ້ອຍເພືີ່ອຄວາມສ າລານທາງເພດໂດຍຜູ້ໃຫຍ່ຫືຼເດັກທີີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍຫືຼໄວລຸ້ນ. ພ ດຕິກ າຂົົ່ມເຫັງທາງ
ເພດ ສາມາດລວມເຖິງ ການລູບຄ າອະໄວຍະວະເພດ, ການສ າເລດັຄວາມໃຄ່ດ້ວຍຕົນເອງ, ເພດສ າພັນທາງປາກ, ການສອດໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດຫືຼ
ທະວານໂດຍອະໄວຍະເພດຊາຍ, ນິັ້ວມືັ້ ຫືຼ ສິີ່ງຂອງຢູ່າງອືີ່ນ, ການລບູຄ າໜ້າເອິກ, ການຈອບເບິີ່ງ, ການອວດອະໄວຍະເພດ ແລະ ການໃຫເ້ດັກ
ເບິີ່ງ, ຫືຼເອົາເດັກເຂົັ້າໄປມີສ່ວນກ່ຽວ, ໃນເລືີ່ອງລາມົກອະນາຈານ. 
 



ການສວຍໃຊແ້ລະການຂົົ່ມເຫັງເດັກ: ໜ ີ່ງຫືຼຫຼາຍສິີ່ງດັົ່ງຂ້າງລຸ່ມນີັ້: 
-ປະພ ດຫືຼບັງຄບັໃຫຄ້ນົອືີ່ນເຮັດພ ດຕິກ າຢູ່າງໜ ີ່ງຫືຼຫຼາຍຢູ່າງໃນການຂົົ່ມເຫັງເດັກຄົນໜ ີ່ງ. 
-ມີຢູູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ, ຄວບຄມຸ, ຜະຫິຼດ, ແຈກຈ່າຍ, ເອົາມາ ຫືຼ ສົົ່ງວັດຖຸໃນການສວຍໃຊເ້ດັກນ້ອຍ. 
-ປະພ ດຫືຼບັງຄບັໃຫຄ້ນົອືີ່ນເຮັດພ ດຕິກ າຢູ່າງໜ ີ່ງຫືຼຫຼາຍຢູ່າງໃນການຍົວະເຍົັ້າຫືຼຍົວະເຍົັ້າທາງອອນລາຍ. 
 
ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ: 
ກິດຈະກ າຫືຼນິວດັຕະກ າຢູ່າງໃດໜ ີ່ງເຊິີ່ງອອກແບບມາເພືີ່ອປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍໃຫພົ້ັ້ນຈາກຮູບແບບໃດໆຂອງໄພອັນຕະລາຍ,ໂດຍສະເພາະທີີ່ 
ເກີດຈາກການສວຍໃຊແ້ລະຂົົ່ມເຫັງເດັກ. 
 

 
ການນ າໃຊປ້ະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ສິີ່ງຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີັ້ແມ່ນເງືີ່ອນໄຂສ າຄັນໃນການນ າໃຊປ້ະຕິບັດນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງ Sight For All Sight For All ພະຍາ
ຍາມທີີ່ຈະຮັກສາເດັກນ້ອຍໃຫປ້ອດໄພໂດຍຜ່ານພາກປະຕິບັດດັົ່ງທີີ່ໄດ້ລະບໄຸວ້ຂ້າງລຸ່ມນີັ້.  
ພາກປະຕິບັດໃນການຮັບເອົາພະນັກງານ 
Sight For All ແນໃສ່ການຮັບເອົາຄົນທີີ່ປອດໄພທີີ່ສຸດແລະເໝາະສົມທີີ່ສຸດເພືີ່ອມາຮັບຕ າແໜ່ງ, ແລະຖ້າຮູ້ເດັດຂາດຈະບ ໍ່ຮັບເອົາ, ບ ໍ່ວ່າຈະ
ທາງຕົງແລະທາງອ້ອມ, ບຸກຄົນໃດທີີ່ມີທ່າທີສະແດງຄວາມສ່ຽງແບບຍອມຮັບບ ໍ່ໄດ້ຕ ໍ່ເດັກນ້ອຍ.  
ການຝຶກອົບຮົມ 
ຄະນະອ ານວຍການຂອງ Sight For All, ລວມເຖິງພະນັກງານ, ຄະນະແພດ Visionaries, ອາສາສະໝັກ, ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ແພດປ ິ່ນປົວຕາໃນ
ປະເທດ, ຜູ້ຮ່ວມງານ, ຜູ້ປະກອບສ່ວນໃນໂຄງການ, ຄູ່ຮ່ວມໂຄງການ, ທີີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ຮັບສ າເນົາແລະເຊັນຮັບເອົາຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ໃນນະໂຍບາຍຂອງການປົກປ້ອງເດັກແລະກດົຈນັຍາບັນສ າລັບບຸກຄົນທີີ່ມີສະຖານະອ່ອນແອ.  
ມີການເປີດກອງປະຊຸມຮຽນຮູ້ສ າລັບການພັດທະນາພາກປະຕິບັດທີີ່ດີແລະລວມເອົາພາກສ່ວນອັນສົມບູນໃນເລືີ່ອງການປົກປ້ອງເດັກນອ້ຍ. 
ຄູຮ່່ວມງານ 
ຄູຮ່່ວມງານທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນພາກລັດຂອງ Sight For All ຕ້ອງຮັກສານະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງຕົນ. 
ຄູຮ່່ວມງານທີີ່ເປັນພາກລັດ ແລະ Sight For All ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າມາດຕະຖານການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ
ຕ້ອງປະກອບຢູູ່ໃນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມເຮັດວຽກ.  ການກະທ າໃດໆທີີ່ເຮັດໃຫ ້Sight For All ເຊືີ່ອວ່າເປັນການເຮັດໃຫເ້ດັກນ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງ
ຢູ່າງສູງຈະສົົ່ງຜົນໃຫສິ້ັ້ນສຸດສັນຍາກັບອົງການຄູຮ່່ວມນັັ້ນ. 
ການຈດັການກັບຄວາມສ່ຽງ 
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການໄດ້ຖືກນ າມາປະຕິບັດເປັນພາກສ່ວນໜ ີ່ງຂອງການລິເລີີ່ມແລະຂັັ້ນຕອນຂອງບ ລິບດົແລະຈະຖືກປະເມີນ
ເບິີ່ງຄືນເປັນໄລຍະໄປຂອງໂຄງການ ການປະເມີນເບິີ່ງຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການຈະກວມເອົາການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະລວມເອົາການກະ
ທ າແລະຄ າຊີັ້ແນະເພືີ່ອຫຸຼດຜ່ອນແລະກ າຈດັຄວາມສ່ຽງທີີ່ມີແນວໂນມ້ວ່າຈະເກີດຂ ັ້ນ. 
ຄະນະອ ານວຍການຂອງ Sight For All ຕິດຕາມເບິີ່ງຄວາມສ່ຽງໃນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂັັ້ນລະດັບອົງການ. 
 
ການຖ່າຍຮບູເດັກນ້ອຍ 
ເມືີ່ອເວລາຖ່າຍຮູບເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Sight For All ຕ້ອງຮູ້ຈັກ, ແລະເຂົັ້າໃຈຄວາມສ າຄັນ ແລະ ນັບຖືກຽດສັກສີຂອງບຸກຄົນ, ແລະ 
ຮັບປະກັນສິດທິ, ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຢູູ່ດີຂອງຜູ້ທີີ່ຖືກຖ່າຍຮູບ. ຮູບຖ່າຍຄວນຈະສະທ້ອນເຖິງຄວາມໝາຍແລະຄວາມຈິງຢູ່າງຊືີ່ສັດແລະ
ຕ້ອງບ ໍ່ສະທ້ອນຢູ່າງຜິດໆຕ ໍ່ບຸກຄົນ, ຄວາມໝາຍ, ສະຖານທີີ່ ຫືຼ ສະພາບການ. ການຍິນຍອມຕ້ອງມີສ າລັບທຸກໆຮູບທີີ່ຖ່າຍເອົາ, ໂດຍມີຫັຼກ
ຖານຂອງການຍິນຍອມຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ທາງສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງ Sight For All ລະບໄຸວ.້  
 
ການລາຍງານ 
ຄວາມເປັນຫ່ວງ, ຄວາມສົງໄສ ຫືຼ ການກ່າວຫາໃດໆກ່ຽວກັບການຂົົ່ມເຫັງແລະສວຍໃຊເ້ດັກນ້ອຍ, ການລະເມີດນະໂຍບາຍນີັ້ຫືຼກົດຈນັຍາບັນ
ຂອງ Sight For All ຕ້ອງຖືກລາຍງານໃນທັນທີ. Sight For All ພິຈາລະນາການລາຍງານແລະຄວາມເປັນຫ່ວງທຸກອັນຢູ່າງເຂັັ້ມງວດແລະ
ປະຕິບັດການກັບເລືີ່ອງດັົ່ງກ່າວໃນທັນທີ. ໃນການສອບສວນຄວາມເປັນຫ່ວງຫືຼການກ່າວຫາດ້ານການຂົົ່ມເຫັງແລະສວຍໃຊເ້ດັກນ້ອຍ, Sight 
For All ຮັບປະກັນການເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ ນ າໃຊ້ຫັຼກການຂອງຄວາມຍຸຕິທ າແກ່ທຸກຝູ່າຍ. 
ທຸກໆຄົນສາມາດລາຍງານການກະທ າທີີ່ສົງໄສຫືຼເປັນຈິງກ່ຽວກັບການຂົົ່ມເຫັງຫືຼສວຍໃຊເ້ດັກນ້ອຍ. 



ຖ້າສັງເກດເຫັນວ່າມີພ ດຕິກ າທີີ່ໜາ້ເປັນຫ່ວງທີີ່ອາດລະເມີດນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຫືຼກົດຈນັຍາບັນສ າລັບຄນົທີີ່ມີສະຖານະອ່ອນແອ 
ຂອງ Sight For All, ສິີ່ງນັັ້ນຕ້ອງຖືກລາຍງານ. ຕ້ອງລາຍງານເຊັົ່ນດຽວກັນ ເມືີ່ອມີຄວາມສົງໄສຫືຼມີການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການມີໃນຄວາມ
ຄອບຄອງຫືຼເຂົັ້າເຖິງຮູບລາມົກຂອງເດັກຫຼືວດັຖຸທີີ່ເປັນການສວຍໃຊ້ເດັກ, ການສັງເກດເຫັນການຖ່າຍຮູບເດັກນ້ອຍແບບບ ໍ່ເໝາະສົມ, ຄວາມ
ສ່ຽງຫືຼອັນຕະລາຍໃດໆຕ ໍ່ເດັກເຊິີ່ງເປັນຜົນຕ ໍ່ການກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າຂອງ Sight For All. 
ການລາຍງານຕ້ອງເຮັດພາຍໃນລະຍະເວລາ 24 ຊົົ່ວໂມງ. 
 
ຈະເຮດັຢູ່າງໃດຖາ້ຂ້ອຍບ ໍ່ໝັັ້ນໃຈວ່າສິີ່ງທີີ່ຂ້ອຍເຫັນແມນ່ການສວຍໃຊຫືຼ້ຂົົ່ມເຫັງເດັກນ້ອຍ? 

ໃຫພົ້ວພັນຫາເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຈຸດສຸມປົກປ້ອງເດັກຫຼືເຈົັ້າໜ້າທີີ່ພາຍໃນປະເທດຂອງ Sight For All ເພືີ່ອຂ ຄ າແນະນ າທີີ່ເກັບເປັນຄວາມລັບແລະຂ ໍ້
ມູນເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກ ານດົວ່າແມ່ນຫຍັງທີີ່ຖືວ່າເປັນການສວຍໃຊແ້ລະຂົົ່ມເຫັງເດັກນ້ອຍຫືຼການບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ. 

ຂ້ອຍຈະລາຍງານໄດ້ຢູ່າງໃດ? 

ການລາຍງານສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍ:  https://sightforall.org/complaints/ ຫືຼໂດຍການພົວພັນຫາໜ ີ່ງໃນບນັດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Sight 
For All ດັົ່ງຂ້າງລຸ່ມນີັ້: 

 
ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ບ ລິຫານຂັັ້ນສູງຂອງ Sight For All – jhatswell@sightforall.org 
ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ພາຍໃນປະເທດ Mongolia/Sri Lanka/Myanmar  – myanmarcountryofficer@sightforall.org 
ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ພາຍໃນປະເທດ Cambodia– cambodiacountryofficer@sightforall.org 
ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ພາຍໃນປະເທດ Sri Lanka– srilankacountryofficer@sightforall.org  
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