‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ (Sight For All)
‘குழந்னைகள் பொதுகொப் புக் ணகொள் னககள் ’
ைகவல் ஏடு
துஷ்பிரய ொகப் படுை்ைப் படுவதிலிருந்து
கொக்கப் படுவைற் கும் ,
பொதுகொப் பொக
இருப் பைற் குமொை
உரினம
குழந்னைகளுக்கு
இருக்கிறது.
குழந்னைகனளப்
பொதுகொப் பைற் கொை
யைனவ
எை் பை
அனைை்து
சமூகை்திைருக்கும்
மிக
முக்கி மொைைொகும் .
உலணகங் கும் ,
குழந்னைகள்
சுரண்டலுக்கு
ஆட்படுை்ைப் படுகிை் றைர், மற் றும் துஷ்பிரய ொகை்திற் கும் , பொலி ல் , உடலி ல் மற் றும்
உளவி ல் ரீதி ொை வை் முனறக்கும் அவர்கள் ஆட்படுை்ைப் படுகிை் றைர்.
வி ொபொர
ரீதி ொை பொலி ல் சுரண்டல் உட்பட, உனழப் பு சுரண்டப் படும் யவனலகளில் பலர்
பலவந்ைமொக ஈடுபடுை்ைப் படுகிை் றைர்.
குழந்னைகள் துஷ்ப் பிரய ொகமும் , குழந்னைகள் சுரண்டலுக்கு ஆளொக்கப் படுவதும்
எவ் ணவொரு ைருணை்திலும் ஏற் றுக்ணகொள் ளை்ைக்கைல் ல எை் பது
‘அனைவருக்கும்
கண்ணணொளி’ (Sight For All) யசனவயிைது கருை்து.
துஷ்ப் பிரய ொம் மற் றும்
சுரண்டலிலிருந்து
கொக்கப் பட்டு
பொதுகொப் பொக
இருப் பைற் கொை
உரினம
குழந்னைகளுக்கு
இருக்கிறது,
மற் றும்
குழந்னைை்
துஷ்ப் பிரய ொகம்
மற் றும்
குழந்னைகளிை் உனழப் னபச் சுரண்டுைல் ஆகி விட ங் களில் சகிப் புை்ைை் னம அறயவ
இல் னல எை் ற அணுகுமுனறன
‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ (Sight For All)
பிை் பற் றுகிறது.
குழந்னைகள்
உட்பட,
ைம் முடை்
இனணவொ ் ப்
பணி ொற் றும்
அனைவரது
பாதுகாப் பினையும் உறுதிப் படுை்துவைற் கொக ‘அனைவருக்கும் கண்ணளி’ (Sight For All)
அனமப் பு ‘குழந்னைகள் பொதுகொப் புக் ணகொள் னக’ (Child Protection Policy) ஒை்னற
நனடமுனறயில் ணகொண்டுள் ளது.
‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ (Sight For All) யசனவயிை் ‘குழந்னைகள் பொதுகொப் புக்
ணகொள் னக’ (Child Protection Policy) -ன ப் பற் றி ஒரு யமயலொட்டமொை பொர்னவன இந்ைை்
ைகவல் ஏடு அளிக்கிறது, ஆைொல் இந்ைக் ‘ணகொள் னக’யினை இந்ை ஏடு இடமொற் றம்
ணச ் ொது.
பிை் வருயவொர் உள் ளடங் க, ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ (Sight For All) அனமப் பில்
பணி ொற் றும் அனைவருக்கும் இந்ை ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ (Sight For All)
யசனவயிை்
‘குழந்னைகள்
பொதுகொப் புக்
ணகொள் னக’
(Child
Protection
Policy)
ணசல் லுபடி ொகும் :
நிர்வொகக் குழு இ க்குநர்கள் , யவனல ொட்கள் , மருை்துவை்
ைை் ைொர்வை்
ணைொண்டர்கள்
(Visionaries),
மருை்துவப் -பணி
சொரொ
ைை்ைொர்வை்
ணைொண்டர்கள் , கண்னவை்தி நொட்டு அலுவலர்கள் (Ophthalmic Country Officers), ‘சகொக்கள் ’
(Fellows),
திட்டப் -பங் குபற் றுநர்கள் ,
‘கண்
மருை்ை்துவப்
பிரிவு
இ க்குநர்கள் ,
ஒப் பந்ைைொரர்கள் ,
நொட்டிற் குள் ளொக
இருக்கும்
‘அனைவருக்கும்
கண்ணணொளி’
திட்டை்துடை் சம் பந்ைப் பட்ட பிரதிநிதிகள் மற் றும் ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’
திட்டை்துடை் முனறப் படி ொை ஒப் பந்ைை் ணைொடர்பு உள் ள பங் குைொரர்கள் .
இந்ைக் ணகொள் னகை் திட்டம் ஐந்து யகொட்பொடுகனள அடிை்ைளமொகக் ணகொண்டுள் ளது:
யகொட்பொடு 1: குழந்னை-உனழப் புச் சுரண்டல் மற் றும் குழந்னைை் துஷ்ப் பிரய ொகம்
குறிை்து சகிப் புை்ைை் னம
அறயவ இல் னல
யகொட்பொடு 2: குழந்னைகளிை் நலை் களுக்கு அதிமுக்கி ை்துவம்
யகொட்பொடு
3:
ஆபை்துக்கூறுகனள
மதிப் பிடுைல்
மற் றும்
அவற் னறக்
கட்டுப் படுை்துைல்
யகொட்பொடு 4: குழந்னைகள் பொதுகொப் பு குறிை்ை ணபொறுப் புகள்
யகொட்பொடு 5: அறிக்னககள் -சமர்ப்பிப் பு மற் றும் ணச ல் பொட்டுமுனற நி ொ ம்

முக்கியமான ச ால்-விளக்கங்கள்
குழந் தைகள்
‘குழந்னைகள் உரினம குறிை்ை ஐக்கி நொடுகள் ஒப் பந்ை’(United Nations Convention on the Rights
of the Child)ை்திை் பிரகொரம் ‘குழந்னை’ எை் பது, குழந்னைகளுக்கொை சட்டப் படி 18 வ திற் கு
முை் பொகயவ குழந்னை வ துக்குவந்திருக்கொவிட்டொல் , 18 வ திற் குக் கீழ் ப்பட்ட
ஒவ் ணவொரு மொைிட சீவனையும் குறிக்கும் .
துஷ்ப் பிரய ோகம்
உடல் ரீதிை் துஷ்ப் பிரய ொகம் - குழந்னைக்குை் தீங் கு வினளவிக்கும் வனகயிலொை
உடல் ரீதி பலொை்கொரை்தினைக் குழந்னையிை் மீது பொவிை்ைல் . ைள் ளுைல் , அடிை்ைல் ,
அனறைல் , குலுக்குைல் , வீசுைல் , குை்துைல் , உனைை்ைல் , கடிை்ைல் , சுடுதல் , கழுத்னத
நெறித்தல் மற் றும் விஷம் னைத்தல் ஆகிய நெயல் கள் உடல் ரீதித் துஷ்ப் பிரயயாகத்தில்
உள் ளடங் கும் .
புறக்கணிப் பு - குழந்னைகளிை் உடல் ரீதி ொை, உணர்வுரீதி ொை வளொர்ச்சிக்கும்
ணபொது-நலனுக்கும்
அை்தி ொவசி மொைனவ
எை்று
கலொசொர
முனறப் படி
ஏற் றுக்ணகொள் ளப் படும் சூழ் -நிலகனள ஒரு ணபற் யறொர் அல் லது பரொமரிப் பொளர்
(அவர்களொல் இ லுமொை நினலயில் அவர்கள் இருக்கம் ணபொழுது) ணகொடுக்கை் ைவறுவது.
உணர்வுரீதிை் துஷ்ப் பிரய ோகம் - ணபற் யறொர் அல் லது பரொமரிப்பொளர் ஒருவருனட
ைகொை வொர்ை்னைகள் மூலமொக அல் லது னசனககள் மூலமொக குழந்னைன ப் பொர்ை்து
ணச ் ப் படும் ணச ல் கள் , அல் லது குழந்னை ஒை்றிற் குப் யபொதுமொை உடல் -சொரொப்
பரொமரிப்பு மற் றும் உணர்வுரீதி ொை ஆைரவு ஆகி வற் னற நீ ண்டகொலமொக அளிக்கை்
ைவறும் விைை்திலொை பொங் கு. ஒரு குழந்னையிை் சு -மதிப் பு மற் றும் சமூக ஈடுபொட்டு
ஆர்வம் ஆகி வற் னற யசைப் படுை்துவைற் கொை சொை்தி ம் இப் படிப் பட்ட ணச ல் களுக்கு
அதிகம் இருக்கும் .
போல் ரீதிை் துஷ்ப் பிரய ோகம் - வ துவந்ை ஒரு நபர் அல் லது வ தில் மூை்ை குழந்னை
அல் லது வளர்-இளம் பிரொ ை்திைர் ஒருவர் பொலி ல் திருப் திக்கொக ஒரு குழந்னைன ப்
பொவிை்ைல் . பிறப் பு உறுப் புகனளை் ைடவுைல் , பொலி ல் சு -இை் பம் , வொ ் மூலமொை
பொலுறவு, ஆணுறுப் பு, விரல் அல் லது யவணறொரு ணபொருள் ஒை்னற ய ொைிக்குள்
ணசருகுைல் , மொர்பகங் கனளை் ைடவுைல் , மற் றவர்களுனட பொலி ல் நடவடிக்னககனளப்
பொர்ை்து இை் புறல் , திறந்துகொட்டுைல் , ஆபொசப் பொலி ல் படங் கனளக் குழந்னைக்குக்
கொட்டுைல் அல் லது அவற் றில் குழந்னைன ஈடுபடுை்துைல் .
குழந்னைச் சுரண்டல் மற் றும் குழந்னைை் துஷ்ப் பிரய ொகம் : பிை் வருவைவற் றில் ஒை்று
அல் லது அைற் கு யமற் பட்டனவ:
- குழந்னை ஒை் றிற் கு எதிரொை துஷ்ப் பிரய ொகச் ணச ல் அல் லது ணச ல் கனள
இனழப் பதில ஒருவனர ஈடுபடுை்ைைல் அல் லது அப் படிப் பட்ட ணச ல் அல் லது
ணச ல் கனளச ணச ் யுமொறு ஒருவனரக் கட்டொ ப் படுை்துைல் .
- குழந்னைச் சுரண்டல் சம் பந்ைப் பட்ட விட ங் கனள னவை்திருை்ைல் , அவற் னறக்
கட்டுப் படுை்துைல் , ை ொரிை்ைல் , விநிய ொகிை்ைல் , ணபறுைல் அல் லது பரப் புைல் .
- ஒருவனர பொலி ல் ணச ல் அல் லது ணச ல் கள் யநொக்கை்திற் கொக இனண ம் மூலமொக
ஆ ை்ைப் படுை்தும் கொரி ை்தில் ஒருவனர ஈடுபடுை்துைல் அல் லது அப் படிப் பட்ட கொரி ம்
அல் லது கொரி ங் கனளச் ணச ் யுமொறு ஒருவனரக் கட்டொ ப் படுை்துைல் .
குழந் தைப் போதுகோப் பு
குறிப் பொகக் குழந்னைச் சுரண்டல் மற் றும் குழந்னைை் துஷ்ப் பிரய ொகை்திலிருந்து
வினளயும்
தீங் குகள்
எதிலும்
இருந்து
குழந்னைகனளப்
பொதுகொப் பைற் கொக
வடிவனமக்கப் பட்டுள் ள நடவடிக்னக அல் லது மு ற் சிை்திட்டம் .

ணகொள் னகை் திட்ட அமலொக்கம்

பிை் வருவை ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவயிை் ‘குழந்னைப் பொதுகொப் பு’
ணகொள் னகை் திட்ட அமலொக்கை்திை் முக்கி அம் சங் களொகும் . கீயழ யகொடிட்டுக்
கொண்பிக்கப் பட்டுள் ள ணச ல் பொடுகளிை் மூலமொக அனைை்துக் குழந்னைகனளயும்
பொதுகொப் பொக னவை்திருக்க ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவ மு ற் சிக்கிறது.
ஆளளடுப் புச் ளச ற் போடுகள்
யவனல இடங் கனள நிரப் புவைற் கொக ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவ ொைது
மிகவும் பொதுகொப் பொை மற் றும் மிகவும் ணபொருை்ைமொை ஆட்கனளை் யைர்ந்ணைடுக்கும் ,
மற் றும் ஏற் றுக்ணகொள் ளை்ைகொை தீங் கினைக் குழந்னைகளுக்கு ஏற் படுை்ைக்கூடி நபர்
ஒருவனர ணைரிந்யை யநரடி ொகயவொ, மனறமுகமொகயவொ யவனலக்கு அமர்ை்ைொது.
பயிற் சி
‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவயிை் நிர்வொகக் குழு இ க்குநர்கள் ,
யவனல ொட்கள் , ‘ணைொனலயநொக்கர்கள் ’ (Visionaries), ைை்ைொர்வை் ணைொண்டர்கள் ,
கண்னவை்தி நொட்டு அலுவலர்கள் (Ophthalmic Country Officers), ‘சகொக்கள் ’ (Fellows),
திட்டப் -பங் குபற் றுநர்கள் , ஆயலொசகர்கள் மற் றும் ஒப் பந்ைைொரர்கள் ஆகி அனைவரும்
‘குழந்னைப் பொதுகொப் புக் ணகொள் னககள் மற் றும் பொதிப் புறும் நினலயிலுள் ளவர் குறிை்ை
நடை்னை யகொட்பொடு’ எனும் ஆவணை்திை் பிரதி ஒை்னறப் ணபறுவொர்கள் மற் றும் , அனை
அவர்கள் விளங் கிக்ணகொண்டுள் ளொர்கள் எை் பனை ஏற் றுக்ணகொண்டு அதில்
னகண ொப் பம் இடுவொர்கள் .
‘நலம் ப க்கும் குழந்னை வளர்ப்புச் ணச ல் பொட்டு பணிமனைகள் ’ நடொை்ைப் படும் ,
மற் றும் குழந்னைப் பொதுகொப் னபப் பற் றி விலொவரி ொை பகுதி ஒை்று இதில்
உள் ளடங் கியிருக்கும் .
பங் குைோரர்கள்
‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ -யில் பங் குபற் றும் அனைை்து அரசு-சொரப்
பங் கொளர்களும் குழந்னைப் பொதுகொப் பு குறிை்ை அவர்களுனட
ணசொந்ைக்
ணகொள் னககனளப் பிை் பற் றிப் பரொமரிக்கயவண்டும் .
பங் குைொரர் ஒப் பந்ைங் களில் குழந்னைப் பொதுகொப் பு குறிை்ை அனைை்துப் பொதுகொப் பு
ஏற் பொடுகளிை் ைர நினலகளும் உள் ளடக்கப் படுவனை உறுதிப் படுை்துவைற் கொக அரச
பங் கொளர்களும் , ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிைரும் இனணவொ ் ச்
ணச லொற் றுவர். கணிசமொை ஆபை்துகனளக் குழந்னைகள் எதிர்ணகொள் கிை்றைர் எை்று
‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ -ன நம் ப னவக்கும் ணச ல் களிை் கொரணமொக,
குறிப் பிட்ட அந்ை பங் கொளர் அனமப் புடைொை ஒப் பந்ைம் முறிக்கப் படும் .
ஆபை்துக் கூறுகள் கட்டுப் போடு
துவக்க-நினல மற் றும் கருை்துரு-நினலகளிை் ஒரு பகுதி ொக ‘திட்ட ஆபை்துக்கூறு
மதிப் பீடுகள் ’ யமற் ணகொள் ளப் படுகிை் றை, மற் றும் இந்ைை் திட்ட கொலம் ணநடுக இனவ
மீள் மதிப் பீடு ணச ் ப் படுகிை் றை. ‘திட்ட ஆபை்துக்கூறு மதிப் பீடுக’ளில் குழந்னைப்
பொதுகொப் பு ஏற் பொடுகளில் உள் ள ஆபை்துக்கூறுகளும் , ஏற் படவல் ல ஆபை்துகனள
மட்டுப் படுை்துவைற் கொை அல் லது அகற் றுவைற் கொை ணச ற் பொடுகளும் , சிபொரிசுகளும்
உள் ளடக்கப் படுகிை் றை.
‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிை் நிர்வொக இ க்குநர்கள் குழந்னைப் பொதுகொப் பு
ஆபை்துக்கூறுகளிை் கண்கொணிப் பினை ஒரு அனமப் பு மட்டை்தில் யமற் ணகொள் வொர்கள் .
குழந்னைகனளப் படம் பிடிை்ைல்
புனகப் படங் கனள எடுக்கும் ணபொழுது ைைி-நபர் ணகௌரவம் மதிக்கப் படுவது, படம்
எடுக்கப் படுபவர்களிை்
உரினமகள் , பொதுகொப் பு மற் றும் ணபொது-நலை்
எை் பை
உறுதிப் படுை்ைப் படுவது
ஆகி வற் றிை் முக்கி ை்துவை்தினை
‘அனைவருக்கும்
கண்ணணொளி’-யிை் பிரதிநிதிகள் அவசி ம் ணைரிந்துணகொண்டிருக்க யவண்டும் , மற் றும்
அவற் னற விளங் கிக்ணகொண்டிருக்க யவண்டும் .
படம் எடுக்கப் படும் சூழ் நினலகள்
மற் றும் அவற் றிை் உண்னமகள் ஆகி வற் னற எடுக்கப் படும் படங் கள் உண்னம ொகப்

பிரதிபலிக்கயவண்டும் , மற் றும் படம் எடுக்கப் படும் நபர், சூழ் நினல, இடம் அல் லது
சூழல் ஆகி வற் னறப் படங் கள் ைவறொகப் பிரதிபலிக்கக்கூடொது.
எடுக்கப் படும்
படங் கள் அனைை்திற் கும் அறிவொர்ந்ை சம் மைம் கட்டொ மொக அளிக்கப் படயவண்டும் ,
அை்துடை் சம் மைை்திை் ஆைொரச் சொை்று ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிை் ைனலனம
அலுவலகை்திைொல் யவண்டப் படும் .
புகொர் ணச ் ைல்
கரிசைங் கள் , சந்யைகங் கள் , குழந்னைை் துஷ்ப் பிரய ொகம் மற் றும் குழந்னைச்
சுரண்டல் குறிை்ை குற் றச்சொட்டுகள் , இந்ைக் ணகொள் னககள் அல் லது ‘அனைவருக்கும்
கண்ணணொளி’-யிை் நடை்னைக் யகொட்பொட்டுக் ணகொள் னககளிை் மீறல் ஆகி
அனைை்தும் உடைடி ொகப் புகொர்ப்படுை்ைப் படயவண்டும் . அனைை்துப்
புகொர்கனளயும் ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ ஏற் றுக்ணகொள் ளும் , அை்துடை்
எழுப் பப் படும் கரிசைங் கனளப் பொரதூரமொைைொக எடுை்துக்ணகொண்டு அவற் றிை் மீது
உடைடி ொை நடவடிக்னககனள யமற் ணகொள் ளும் . கரிசைங் கள் , குழந்னைை்
துஷ்ப் பிரய ொகம் அல் லது குழந்னைச் சுரண்டல் குறிை்ை குற் றச்சொட்டுகள்
ஆகி வற் றிை் விசொரிப் பில் இரகசி ை்ைை்னமன உறுதிப் படுை்ைப் படுவனையும் ,
நி ொ மொை நீ தி குறிை்ை யகொட்பொடுகளிை் யமை் னமன யும் ‘அனைவருக்கும்
கண்ணணொளி’ உறுதிப் படுை்தும் .
சந்யைகிக்கப் படும் , அல் லது உண்னமயில் நடந்யைறி குழந்னைை் துஷ்ப் பிரய ொகம்
அல் லது குழந்னைச் சுரண்டனலப் பற் றி புகொர் ஒை்னற ொணரொருவரும்
ஏற் படுை்ைலொம் .
‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ -யிை் ‘குழந்னைப் பொதுகொப் புக் ணகொள் னககள் ’ அல் லது
‘பொதிப் பனட வல் ல நபர் குறிை்ை நடை்னைக் யகொட்பொடு’ ஆகி ை மீறப் படுகிை் றை
எை் ற கரிசைை்னை ஏற் படுை்தும் விைை்திலொை நடை்னை எதுவும் அவைொைிக்கப் பட்டொல் ,
அது புகொர்ப்படுை்ைப் படயவண்டும் . குழந்னை ஆபொசப் படங் கள் அல் லது குழந்னைச்
சுரண்டனலப் பற் றிய விட ங் கள் குறிை்ை சந்யைகம் , அவற் னற னவை்திருப் பது அல் லது
அவற் னற அணுகிப் ணபறுவது குறிை்ை குற் றச்சொட்டு, குழந்னைகனளை் ைகொை வனகயில்
படம் எடுப் பைை் அவைொைிப் பு, ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ -யில் உள் ள ஈடுபொட்டிை்
கொரணமொகக் குழந்னைகளுக்கு ஏற் படும் ஆபை்து அல் லது தீங் கு ஆகி ை எதுவும்
புகொர்ப்படுை்ைப் படயவண்டும் .
24 மணி யநரை்திற் குள் ளொகப் புகொர் அறிக்னக ஒை்று சமர்ப்பிக்கப் படயவண்டும் .
நோன் யநரில் போர்ை்திருக்கும் விட ம் குழதைச் சுரண்டல் மற் றும்
துஷ்ப் பிரய ோகமோ என்று எனக்கு உறுதி ோகை் ளைரி வில் தல என்றோல் நோன்
என்ன ளச ் வது?
குழந்னைச் சுரண்டல் மற் றும் குழந்னைை் துஷ்ப் பிரய ொகச் ணச ல் களொகவும் ,
ணகொள் னககனள மீறும் ணச ல் களொகவும் அனமவது எனவ எை் பனைப் பற் றி இரகசி
அறிவுனர மற் றும் யமலதிகை் ைகவல் களுக்கு ‘குழந்னைப் பொதுகொப் பு முை் -நினல நபர்’
அல் லது ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிை் நொட்டு அதிகொரி அவர்களுடை்
ணைொடர்புணகொள் ளுங் கள் .
அறிக்தக ஒன்தற நோன் எப் படி சமர்ப்பிப் பது?
பிை் வரும் வழிகளில் புகொர்கள் சமர்ப்பிக்கப் படலொம் : https://sightforall.org/complaints/
எனும் வனலை்ைலப் பக்கம் மூலமொகப் புகொர் ணச ் லொம் அல் லது கீயழ
பட்டி லிடப் பட்டுள் ள ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிை் பிரதிநிதிகளில் ஒருவருடை்
ணைொடர்புணகொள் ளலொம் :
‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிை் ணச லொக்க அதிகொரி - jhatswell@sightforall.org
மங் யகொலி ொ/ஸ்ரீ லங் கொ/ம் ொை் மொர் நொட்டு அதிகொரி - myanmarcountryofficer@sightforall.org
கம் யபொடி ொ நொட்டு அதிகொரி - cambodiacountryofficer@sightforall.org
ஸ்ரீ லங் கொ நொட்டு அதிகொரி - srilankacountryofficer@sightforall.org

