Sight For All (ດວງຕາສາລັບທຸກໆຄົນ)
ເຈ້ຍຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ
ເດັກນ້ອຍມີສິດທີຈ
ີ່ ະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລະຄວາມປອດໄພຈາກການຂົົ່ມເຫັງ ແລະການສວຍໃຊ້. ຄວາມຈາເປັນໃນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ
ແມ່ນສິີ່ງສາຄັນທີສ
ີ່ ຸດສາລັບຊຸມຊົນທັງໝົດ. ເດັກນ້ອຍທົົ່ວໂລກແມ່ນໄດ້ຖືກສວຍໃຊ້ແລະຂົົ່ມເຫັງແລະຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ທາງຮ່າງກາຍ
ແລະຈິດໃຈ. ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກທີຖ
ີ່ ືກສວຍໃຊ້, ລວມເຖິງການສວຍໃຊ້ເປັນສິນຄ້າທາງເພດ.
Sight For All (ດວງຕາສາລັບທຸກຄົນ) ເຫັນວ່າການຂົົ່ມເຫັງເດັກນ້ອຍແລະການສວຍໃຊ້ເດັກນ້ອຍເປັນສິີ່ງທີີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ໃນທຸກກລະນີ.
ເດັກນ້ອຍມີສິດທີຈ
ີ່ ະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລະຄວາມປອດໄພຈາກການຂົົ່ມເຫງແລະການສວຍໃຊ້, ແລະ Sight For All ມີວິທກ
ີ ານທີີ່ມີ
ຄວາມອົດທົນລະດັບສູນຕໍ່ການຂົົ່ມເຫັງແລະສວຍໃຊ້ເດັກນ້ອຍ.
ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງ Sight For All ມີຢູູ່ເພືີ່ອໃຫ້ໝັັ້ນໃຈວ່າໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພສາລັບຜູທ
້ ີີ່ອົງການເຮົາເຮັດວຽກນາ, ລວມເຖິງ
ເດັກນ້ອຍເອງ.
ເຈ້ຍຂໍ້ມູນຄວາມຈິງນີັ້ສະໜອງພາບລວມຂອງນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງ Sight For All, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິີ່ງທົດແທນນະໂຍບາຍ.
ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງ Sight For All ແມ່ນຖືກນາໃຊ້ກັບບຸກຄະລາກອນທຸກຄົນ ລວມມີ: ຄະນະອານວຍການ, ບັນດາພະນັກ
ງານ, ອາສາສະໝັກດ້ານແພດ (ວີຊັນນາຣີV
ີ່ isionaries), ອາສາສະໝັກທີີ່ບໍ່ແມ່ນແພດ, ເຈົັ້າໜ້າທີແ
ີ່ ພດປິ່ນປົວຕາຂອງປະເທດ, ຜູຮ
້ ່ວມງານ,
ຜູປ
້ ະກອບສ່ວນໃນໂຄງການ, ຄະນະອານວຍການຂອງພະແນກຕາ, ຜູຮ
້ ັບເໝົາ, ຜູຕ
້ າງໜ້າພາຍໃນປະເທດທີໄີ່ ດ້ພົວພັນກັບໂຄງການ ຕ່າງໆຂອງ
Sight For All ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມທີີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນຢູ່າງເປັນທາງການກັບ Sight For All.
ນະໂຍບາຍແມ່ນໄດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜູນໂດຍຫ້າຫຼກ
ັ ການ:
ຫຼັກການທີ 1: ຄວາມອົດທົນລະດັບສູນກ່ຽວກັບການສວຍໃຊ້ແລະຂົົ່ມເຫັງເດັກນ້ອຍ
ຫຼັກການທີ 2: ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກນ້ອຍ
ຫຼັກການທີ 3: ການຮັບຮູ້ແລະຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ
ຫຼັກການທີ 4: ຄວາມຮັບຜິດຊອບເລືີ່ອງຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍ
ຫຼັກການທີ 5: ການລາຍງານແລະຂັັ້ນຕອນຄວາມຍຸຕິທາ

ຄານິຍາມທີສ
ີ່ າຄັນ

ເດັກນ້ອຍ:
ອີງຕາມສົນທິສັນຍາສະຫາປະຊາຊາດໃນດ້ານສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ, ‘ເດັກນ້ອຍ’ ໝາຍເຖິງມະນຸດທຸກຄົນທີມ
ີ່ ີອາຍຸຕ່າກວ່າ18ປີ ນອກຈາກວ່າ
ຈະມີກົດໝາຍທີນ
ີ່ າໃຊ້ໄດ້ກັບເດັກຄົນນັນ
ັ້ , ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບັນລຸກ່ອນນັນ
ັ້ .
ການຂົົ່ມເຫັງ:
ການຂົມ
ົ່ ເຫັງທາງຮ່າງກາຍ - ການໃຊ້ແຮງບັງຄັບທາງຮ່າງກາຍຕເໍ່ ດັກຄົນໜງີ່ ເຊິີ່ງສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກຄົນນັນ
ັ້ . ພດຕິກາຂົົ່ມ
ເຫັງທາງຮ່າງກາຍລວມເຖິງ ການຍູ້, ຕີ, ຕົບ, ສັົ່ນ, ໂຍນ, ຊັດ, ເຕະ, ກັດ, ຈູດ, ຮັດຄ ແລະ ໃຊ້ຂອງເບືີ່ອ.
ລະເລີຍ - ຄວາມລົັ້ມເຫຼວຂອງພໍ່ຫຼືແມ່ຫຼືຜູ້ດູແລໃນການສະໜອງໃຫ້ແກ່ເດັກຄົນໜີ່ງ (ໃນຂະນະທີີ່ເຂົາເຈົັ້າຢູູ່ໃນສະຖານະທີີ່ສາມາດເຮັດໄດ້)
ຕາມເງືີ່ອນໄຂເຊິີ່ງເປັນທີີ່ຍອມຮັບຕາມວັດທະນະທາວ່າເປັນສິີ່ງຈາເປັນຕໍ່ການເຕີບໂຕແລະການຢູດ
ູ່ ີທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົັ້າ .
ການຂົມ
ົ່ ເຫັງທາງຈິດໃຈ - ໝາຍເຖິງການກະທາຂອງພໍ່ຫແ
ຼື ມ່ຫຼືຜດ
ູ້ ູແລທາງດ້ານວາຈາຫຼສ
ື ັນຍາລັກຕເໍ່ ດັກຄົນໜີ່ງຫຼຮ
ື ູບແບບຂອງຄວາມລົັ້ມເຫຼວ
ຢູ່າງຕໍ່ເນືີ່ອງ, ໃນການສະໜອງໃຫ້ເດັກນ້ອຍດ້ວຍການບາລຸງຖະນຸຖະໜອມທາງຮ່າງກາຍແລະໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທາງຈິດໃຈຢູ່າງພຽງພ. ການ
ກະທາດັົ່ງກ່າວມີແນວໂນ້ມຢູ່າງສູງທີຈ
ີ່ ະທາລາຍຄວາມໝັນ
ັ້ ໃຈໃນຕົນເອງຫຼືຄວາມອາດສາມາດດ້ານສັງຄົມຂອງເດັກ.
ການຂົມ
ົ່ ເຫັງທາງເພດ - ການໃຊ້ເດັກນ້ອຍເພືີ່ອຄວາມສາລານທາງເພດໂດຍຜູໃ້ ຫຍ່ຫຼືເດັກທີໃີ່ ຫຍ່ກວ່າຫຼາຍຫຼືໄວລຸ້ນ. ພດຕິກາຂົົ່ມເຫັງທາງ
ເພດ ສາມາດລວມເຖິງ ການລູບຄາອະໄວຍະວະເພດ, ການສາເລັດຄວາມໃຄ່ດ້ວຍຕົນເອງ, ເພດສາພັນທາງປາກ, ການສອດໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດຫຼື
ທະວານໂດຍອະໄວຍະເພດຊາຍ, ນິັ້ວມືັ້ ຫຼື ສິີ່ງຂອງຢູ່າງອືີ່ນ, ການລູບຄາໜ້າເອິກ, ການຈອບເບິີ່ງ, ການອວດອະໄວຍະເພດ ແລະ ການໃຫ້ເດັກ
ເບິີ່ງ, ຫຼເື ອົາເດັກເຂົັ້າໄປມີສ່ວນກ່ຽວ, ໃນເລືີ່ອງລາມົກອະນາຈານ.

ການສວຍໃຊ້ແລະການຂົົ່ມເຫັງເດັກ: ໜງີ່ ຫຼືຫຼາຍສິີ່ງດັົ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ:ັ້
-ປະພດຫຼືບັງຄັບໃຫ້ຄນ
ົ ອືີ່ນເຮັດພດຕິກາຢູ່າງໜງີ່ ຫຼືຫຼາຍຢູ່າງໃນການຂົົ່ມເຫັງເດັກຄົນໜງີ່ .
-ມີຢູູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ, ຄວບຄຸມ, ຜະຫຼິດ, ແຈກຈ່າຍ, ເອົາມາ ຫຼື ສົົ່ງວັດຖຸໃນການສວຍໃຊ້ເດັກນ້ອຍ.
-ປະພດຫຼືບັງຄັບໃຫ້ຄນ
ົ ອືີ່ນເຮັດພດຕິກາຢູ່າງໜງີ່ ຫຼືຫຼາຍຢູ່າງໃນການຍົວະເຍົັ້າຫຼືຍົວະເຍົັ້າທາງອອນລາຍ.
ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ:
ກິດຈະກາຫຼນ
ື ິວດ
ັ ຕະກາຢູ່າງໃດໜງີ່ ເຊິີ່ງອອກແບບມາເພືີ່ອປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍໃຫ້ພົັ້ນຈາກຮູບແບບໃດໆຂອງໄພອັນຕະລາຍ,ໂດຍສະເພາະທີີ່
ເກີດຈາກການສວຍໃຊ້ແລະຂົົ່ມເຫັງເດັກ.

ການນາໃຊ້ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ
ສິີ່ງຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີັ້ແມ່ນເງືີ່ອນໄຂສາຄັນໃນການນາໃຊ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງ Sight For All Sight For All ພະຍາ
ຍາມທີຈ
ີ່ ະຮັກສາເດັກນ້ອຍໃຫ້ປອດໄພໂດຍຜ່ານພາກປະຕິບັດດັງົ່ ທີໄີ່ ດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີັ້.
ພາກປະຕິບັດໃນການຮັບເອົາພະນັກງານ
Sight For All ແນໃສ່ການຮັບເອົາຄົນທີປ
ີ່ ອດໄພທີີ່ສຸດແລະເໝາະສົມທີສ
ີ່ ຸດເພືີ່ອມາຮັບຕາແໜ່ງ, ແລະຖ້າຮູ້ເດັດຂາດຈະບໍ່ຮັບເອົາ, ບໍ່ວ່າຈະ
ທາງຕົງແລະທາງອ້ອມ, ບຸກຄົນໃດທີມ
ີ່ ີທ່າທີສະແດງຄວາມສ່ຽງແບບຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ຕເໍ່ ດັກນ້ອຍ.
ການຝຶກອົບຮົມ
ຄະນະອານວຍການຂອງ Sight For All, ລວມເຖິງພະນັກງານ, ຄະນະແພດ Visionaries, ອາສາສະໝັກ, ເຈົັ້າໜ້າທີແ
ີ່ ພດປິ່ນປົວຕາໃນ
ປະເທດ, ຜູຮ
້ ່ວມງານ, ຜູປ
້ ະກອບສ່ວນໃນໂຄງການ, ຄູ່ຮ່ວມໂຄງການ, ທີປ
ີ່ ຶກສາ ແລະ ຜູຮ
້ ັບເໝົາໄດ້ຮັບສາເນົາແລະເຊັນຮັບເອົາຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ໃນນະໂຍບາຍຂອງການປົກປ້ອງເດັກແລະກົດຈັນຍາບັນສາລັບບຸກຄົນທີມ
ີ່ ີສະຖານະອ່ອນແອ.
ມີການເປີດກອງປະຊຸມຮຽນຮູ້ສາລັບການພັດທະນາພາກປະຕິບັດທີດ
ີ່ ີແລະລວມເອົາພາກສ່ວນອັນສົມບູນໃນເລືີ່ອງການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ.
ຄູຮ
່ ່ວມງານ
ຄູຮ
່ ່ວມງານທີີ່ບໍ່ແມ່ນພາກລັດຂອງ Sight For All ຕ້ອງຮັກສານະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງຕົນ.
ຄູຮ
່ ່ວມງານທີເີ່ ປັນພາກລັດ ແລະ Sight For All ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າມາດຕະຖານການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ
ຕ້ອງປະກອບຢູູ່ໃນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມເຮັດວຽກ. ການກະທາໃດໆທີເີ່ ຮັດໃຫ້ Sight For All ເຊືີ່ອວ່າເປັນການເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງ
ຢູ່າງສູງຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ສິັ້ນສຸດສັນຍາກັບອົງການຄູຮ
່ ່ວມນັັ້ນ.
ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການໄດ້ຖືກນາມາປະຕິບັດເປັນພາກສ່ວນໜີ່ງຂອງການລິເລີີ່ມແລະຂັັ້ນຕອນຂອງບລິບດ
ົ ແລະຈະຖືກປະເມີນ
ເບິີ່ງຄືນເປັນໄລຍະໄປຂອງໂຄງການ ການປະເມີນເບິີ່ງຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການຈະກວມເອົາການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະລວມເອົາການກະ
ທາແລະຄາຊີແ
ັ້ ນະເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນແລະກາຈັດຄວາມສ່ຽງທີມ
ີ່ ີແນວໂນ້ມວ່າຈະເກີດຂັ້ນ.
ຄະນະອານວຍການຂອງ Sight For All ຕິດຕາມເບິີ່ງຄວາມສ່ຽງໃນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂັັ້ນລະດັບອົງການ.
ການຖ່າຍຮູບເດັກນ້ອຍ
ເມືີ່ອເວລາຖ່າຍຮູບເດັກນ້ອຍ, ຜູຕ
້ າງໜ້າຂອງ Sight For All ຕ້ອງຮູ້ຈັກ, ແລະເຂົັ້າໃຈຄວາມສາຄັນ ແລະ ນັບຖືກຽດສັກສີຂອງບຸກຄົນ, ແລະ
ຮັບປະກັນສິດທິ, ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຢູູ່ດີຂອງຜູທ
້ ີີ່ຖືກຖ່າຍຮູບ. ຮູບຖ່າຍຄວນຈະສະທ້ອນເຖິງຄວາມໝາຍແລະຄວາມຈິງຢູ່າງຊືສ
ີ່ ັດແລະ
ຕ້ອງບໍ່ສະທ້ອນຢູ່າງຜິດໆຕບ
ໍ່ ຸກຄົນ, ຄວາມໝາຍ, ສະຖານທີີ່ ຫຼື ສະພາບການ. ການຍິນຍອມຕ້ອງມີສາລັບທຸກໆຮູບທີີ່ຖ່າຍເອົາ, ໂດຍມີຫຼັກ
ຖານຂອງການຍິນຍອມຕາມເງືີ່ອນໄຂທີທ
ີ່ າງສານັກງານໃຫຍ່ຂອງ Sight For All ລະບຸໄວ້.
ການລາຍງານ
ຄວາມເປັນຫ່ວງ, ຄວາມສົງໄສ ຫຼື ການກ່າວຫາໃດໆກ່ຽວກັບການຂົົ່ມເຫັງແລະສວຍໃຊ້ເດັກນ້ອຍ, ການລະເມີດນະໂຍບາຍນີັ້ຫຼືກົດຈັນຍາບັນ
ຂອງ Sight For All ຕ້ອງຖືກລາຍງານໃນທັນທີ. Sight For All ພິຈາລະນາການລາຍງານແລະຄວາມເປັນຫ່ວງທຸກອັນຢູ່າງເຂັັ້ມງວດແລະ
ປະຕິບັດການກັບເລືີ່ອງດັົ່ງກ່າວໃນທັນທີ. ໃນການສອບສວນຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼືການກ່າວຫາດ້ານການຂົົ່ມເຫັງແລະສວຍໃຊ້ເດັກນ້ອຍ, Sight
For All ຮັບປະກັນການເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ ນາໃຊ້ຫຼັກການຂອງຄວາມຍຸຕິທາແກ່ທຸກຝູ່າຍ.
ທຸກໆຄົນສາມາດລາຍງານການກະທາທີສ
ີ່ ົງໄສຫຼເື ປັນຈິງກ່ຽວກັບການຂົົ່ມເຫັງຫຼືສວຍໃຊ້ເດັກນ້ອຍ.

ຖ້າສັງເກດເຫັນວ່າມີພດຕິກາທີໜ
ີ່ າ້ ເປັນຫ່ວງທີອ
ີ່ າດລະເມີດນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຫຼືກົດຈັນຍາບັນສາລັບຄົນທີມ
ີ່ ີສະຖານະອ່ອນແອ
ຂອງ Sight For All, ສິີ່ງນັນ
ັ້ ຕ້ອງຖືກລາຍງານ. ຕ້ອງລາຍງານເຊັົ່ນດຽວກັນ ເມືີ່ອມີຄວາມສົງໄສຫຼືມີການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການມີໃນຄວາມ
ຄອບຄອງຫຼືເຂົັ້າເຖິງຮູບລາມົກຂອງເດັກຫຼືວດ
ັ ຖຸທເີີ່ ປັນການສວຍໃຊ້ເດັກ, ການສັງເກດເຫັນການຖ່າຍຮູບເດັກນ້ອຍແບບບໍ່ເໝາະສົມ, ຄວາມ
ສ່ຽງຫຼືອັນຕະລາຍໃດໆຕເໍ່ ດັກເຊິີ່ງເປັນຜົນຕກ
ໍ່ ານກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກາຂອງ Sight For All.
ການລາຍງານຕ້ອງເຮັດພາຍໃນລະຍະເວລາ 24 ຊົົ່ວໂມງ.
ຈະເຮັດຢູ່າງໃດຖ້າຂ້ອຍບໝ
ໍ່ ັັ້ນໃຈວ່າສິງີ່ ທີີ່ຂອ
້ ຍເຫັນແມ່ນການສວຍໃຊ້ຫຂ
ຼື ມ
ົົ່ ເຫັງເດັກນ້ອຍ?
ໃຫ້ພົວພັນຫາເຈົັ້າໜ້າທີຈ
ີ່ ຸດສຸມປົກປ້ອງເດັກຫຼືເຈົັ້າໜ້າທີພ
ີ່ າຍໃນປະເທດຂອງ Sight For All ເພືີ່ອຂຄາແນະນາທີເີ່ ກັບເປັນຄວາມລັບແລະຂໍ້
ມູນເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການການົດວ່າແມ່ນຫຍັງທີີ່ຖວ
ື ່າເປັນການສວຍໃຊ້ແລະຂົົ່ມເຫັງເດັກນ້ອຍຫຼືການບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ.
ຂ້ອຍຈະລາຍງານໄດ້ຢູ່າງໃດ?
ການລາຍງານສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍ: https://sightforall.org/complaints/ ຫຼືໂດຍການພົວພັນຫາໜງີ່ ໃນບັນດາຜູຕ
້ າງໜ້າຂອງ Sight
For All ດັົ່ງຂ້າງລຸ່ມນີັ້:
ເຈົັ້າໜ້າທີບ
ີ່ ລິຫານຂັັ້ນສູງຂອງ Sight For All – jhatswell@sightforall.org
ເຈົັ້າໜ້າທີພ
ີ່ າຍໃນປະເທດ Mongolia/Sri Lanka/Myanmar – myanmarcountryofficer@sightforall.org
ເຈົັ້າໜ້າທີພ
ີ່ າຍໃນປະເທດ Cambodia– cambodiacountryofficer@sightforall.org
ເຈົັ້າໜ້າທີພ
ີ່ າຍໃນປະເທດ Sri Lanka– srilankacountryofficer@sightforall.org

