
Sight For All (ດວງຕາສ າລັບທຸກໆຄົນ) 
ເຈ້ຍຂ ໍ້ມນູຄວາມເປນັຈິງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປອ້ງກັນ  

ການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງ 
ແລະການຄກຸຄາມທາງເພດ 

 

 
Sight For All ບ ໍ່ອົດທົນຕ ໍ່ການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງຫ ຼືຄຸກຄາມທາງເພດບ ໍ່ວ່າໃນຮູບແບບໃດໆ. ເປັນທ ີ່ຄາດໝາຍວ່າຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Sight 
For All ທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຢ່າງສູງສຸດເທົົ່າທ ີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ໃນດ້ານຄວາມປະພຶດ, ຈນັຍາບັນແລະຄວາມສົມບູນແບບເຊິີ່ງ
ໃຫຖ້ຼືເປັນເງຼືີ່ອນໄຂໃນການເຂົົ້າຮ່ວມໃນອົງການນ ົ້. Sight For All ນ າໃຊວ້ິທ ການທ ີ່ຖຼືເອົາຜູ້ລອດຊ ວິດເປັນເກນຫ ັກແລະມ ພາລະບດົບາດອັນ
ແຂງຂັນໃນການປ້ອງກນັບ ໍ່ໃຫເ້ກ ດການສວຍໃຊ,້ ການຂົົ່ມເຫັງແລະການຄຸກຄາມທາງເພດ. ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຂອງ Sight For All ໃນ
ດ້ານການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດ (PSEAH) ກ ານົດໃຫມ້ ພາກປະຕິບັດເພຼືີ່ອປ້ອງກນັບ ໍ່ໃຫເ້ກ ດການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງແລະ
ຄຸກຄາມ, ສົົ່ງເສ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະສະໜອງການອູ້ມຊູໃຫແ້ກ່ຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 
ນະໂຍບາຍ Sight For All PSEAH ທ ີ່ນ າໃຊກ້ັບບຸກຄະລາກອນທຸກຄົນລວມມ : ຄະນະອ ານວຍການ, ບັນດາພະນັກງານ, ອາສາສະໝັກ
ດ້ານແພດ (ວ ຊນັນາຣ ີ່ Visionaries), ອາສາສະໝັກທ ີ່ບ ໍ່ແມ່ນແພດ, ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ແພດປ ິ່ນປົວຕາຂອງປະເທດ, ຜູ້ຮ່ວມງານ, ຜູ້ປະກອບສ່ວນ
ໃນໂຄງການ, ຄະນະອ ານວຍການຂອງພະແນກຕາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຕາງໜ້າພາຍໃນປະເທດທ ີ່ໄດ້ພົວພັນກັບໂຄງການ ຕ່າງໆຂອງ Sight For 
All ແລະ ຄູຮ່່ວມທ ີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນຢ່າງເປັນທາງການກັບ Sight For All. 
 
ນະໂຍບາຍນ ົ້ແມນ່ຖຼືກສົົ່ງເສ ມໂດຍຫົກການຊ ົ້ນ າ: 

ຫ ັກການທ  1: ການອົດທົນລະດບັສູນຕ ໍ່ການບ ໍ່ເຮັດຫຍັງ 
ຫ ັກການທ  2: ການນ າທ ີ່ເຂັົ້ມແຂງຊຸກຍູ້ໃຫມ້ ການປ່ຽນແປງທາງວັດທະນະທ າ 
ຫ ັກການທ  3: ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮັບເຄາະ/ຜູ້ລອດຊ ວິດແມ່ນຖຼືເປັນບລູິມະສິດ 
ຫ ັກການທ  4: PSEAH ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບທ ີ່ແບ່ງກັນ  
ຫ ັກການທ  5: ຄວາມບ ໍ່ສະເໝ ພາບຍິງຊາຍແລະຄວາມບ ໍ່ສົມດູນດ້ານອ ານາດແມ່ນຖຼືກນ າມາ ພິຈະລະນາເປັນປະເດັນ 
ຫ ັກການທ  6: ການລາຍງານທ ີ່ເຂັົ້ມແຂງຂຶົ້ນຈະສົົ່ງເສ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມໂປ່ງໃສ.  

 
ນະໂຍບາຍ Sight For All PSEAH ຕັົ້ງຂຶົ້ນມາເພຼືີ່ອ: 

 ສະໜອງການຊ ົ້ແນະພາກປະຕິບັດສ າລັບການປົກປ້ອງຕ ໍ່ການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດ 
 ສະໜອງຍຸດທະສາດຈດັການຄວາມສ່ຽງເພຼືີ່ອປ້ອງກັນການສວຍໃຊ,້ ການຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດ. 
 ປົກປ້ອງພະນັກງານແລະອາສາສະໝັກຂອງ Sight For All ຈາກການປະຕິບັດທ ີ່ບ ໍ່ທ່ຽງທ າ. 
 ສະໜອງການຊ ົ້ນ າທ ີ່ຈະແຈງ້ເພຼືີ່ອໃຫຮູ້້ວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດຖ້າມ ຄວາມສົງໄສວ່າໄດ້ມ ການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງ ຫ ຼື ຄຸກຄາມທາງເພດຂຶົ້ນ. 

 

ຄ ານິຍາມທ ີ່ສ າຄນັ 

ການສວຍໃຊທ້າງເພດ: ການຂົົ່ມເຫັງທ ີ່ເປັນຈງິຫ ຼືພະຍາຍາມກະທ າໂດຍອ ງໃສ່ຜູ້ທ ີ່ມ ສະຖານະອ່ອນແອ, ຄວາມເລຼືີ່ອມລ ້າທາງອ ານາດ, ຫ ຼື ຄວາມ
ໄວວ້າງໃຈ ເພຼືີ່ອຈດຸປະສົງທາງເພດ. ອັນນ ົ້ແມ່ນລວມເຖິງການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງການເງນິ, ທາງສັງຄົມ, ຫ ຼື ທາງການເມຼືອງຈາກການ
ສວຍໃຊທ້າງເພດກັບຄນົອຼືີ່ນ. 
ການຂົົ່ມເຫັງທາງເພດ: ການລຸກລ າ້ທາງຮ່າງກາຍທ ີ່ເປັນຈິງຫ ຼືຂູ່ເຂັນໃນທາງເພດ, ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ວຍວິທ ບັງຄັບຫ ຼືພາຍໃຕສ້ະຖານະທ ີ່ບ ໍ່ເທົົ່າທຽມ
ຫ ຼືດ້ວຍການບ ບບງັຄັບ. ອັນນ ົ້ກວມເອົາການທະທ າຜິດທາງເພດເຊິີ່ງລວມມ  ແຕ່ວ່າບ ໍ່ຈ າກັດແຕ່ພຽງເທົົ່ານ ົ້: ພະຍາຍາມຂົົ່ມຂຼືນ (ລວມເຖິງການ
ພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫໃ້ຜຜູ້ໜຶີ່ງປະຕິບັດທາງເພດທາງປາກ); ແລະການທ າຮ້າຍທາງເພດ (ເຊິີ່ງລວມເຖິງການຈູບຫ ຼືຈັບບາຍໂດຍທ ີ່ຄົນອຼືີ່ນບ ໍ່ຍິນ
ຍອມພ້ອມໃຈ). ກິດຈະກ າທາງເພດໃດໆກັບໃຜຜູ້ໜຶີ່ງທ ີ່ອາຍຸຍັງທັນພົົ້ນກະສຽນ, ຖຼືວ່າເປັນການຂົົ່ມເຫັງທາງເພດ.  
ການຄກຸຄາມທາງເພດ: ຄວາມປະພຶດທ ີ່ສ ໍ່ໄປທາງເພດທາງຮ່າງກາຍ, ວາຈາ ຫ ຼື ບ ໍ່ໃຊວ້າຈາ ທ ີ່ບ ໍ່ມ ການຍິນຍອມພ້ອມໃຈ ທ ີ່ອາດລວມເຖິງການ
ໃຊຄ້ວາມເວົົ້າໃນທາງບ ໍ່ເໝາະສົມຫ ຼືຮຽກຮ້ອງທາງເພດ.    



 

 
ການນ າໃຊປ້ະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ເງຼືີ່ອນໄຂຫ ັກໃນການນ າໃຊປ້ະຕິບັດຂ້າງລຸ່ມນ ົ້ຂອງນະໂຍບາຍ Sight For All PSEAH ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Sight For All   
ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນການສວຍໃຊ,້ ການຂົົ່ມເຫັງ ແລະ ການຄຸກຄາມທາງເພດ.  
ພາກປະຕິບັດໃນການຮັບເອົາພະນັກງານ 
Sight For All ແນໃສ່ການຮັບເອົາຄົນທ ີ່ປອດໄພທ ີ່ສຸດແລະເໝາະສົມທ ີ່ສຸດເຂົົ້າມາຮັບຕ າແໜ່ງ, ແລະຖ້າຮູ້ ເດັດຂາດຈະບ ໍ່ຮັບເອົາ, ບ ໍ່ວ່າໂດຍ
ຕົງຫ ຼືທາງອ້ອມ, ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງທ ີ່ມ ທ່າທ ສະແດງຄວາມສ່ຽງແບບທ ີ່ຮັບບ ໍ່ໄດ້ຕ ໍ່ຄົນອຼືີ່ນ.  
ການຝຶກອົບຮົມ 
ຄະນະອ ານວຍການຂອງ Sight For All, ລວມເຖິງພະນັກງານ, ຄະນະແພດ Visionaries, ອາສາສະໝັກ, ຜູ້ຮ່ວມໂຄງການ, ຜູ້ປະກອບ
ສ່ວນໃນໂຄງການ, ຄູຮ່່ວມໂຄງການ, ທ ີ່ປຶກສາແລະຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ຮັບສ າເນົາແລະເຊັນຮັບຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ນະໂຍບາຍ PSEAH ແລະ ກດົ
ຈນັຍາບັນສ າລັບຜູ້ທ ີ່ມ ສະຖານະອ່ອນແອ.  
ມ ການເປີດກອງປະຊຸມຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພາກປະຕິບັດການພັດທະນາທ ີ່ດ ແລະລວມເອົາພາກສ່ວນອັນສົມບູນກ່ຽວກັບເລຼືີ່ອງປ້ອງກນັການສວຍ
ໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງ ແລະ ຄຸກຄາມທາງເພດ. ຫົວຂ ໍ້ກວມເອົາ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຂັົ້ນຕອນການລາຍງານ, ປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ, ຍຸດທະສາດຫ ຸດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບແລະການໃສ່ໂທດ. 
 
ຄູຮ່່ວມງານ 
ຄູຮ່່ວມທ ີ່ບ ໍ່ແມ່ນພາກລັດຂອງ Sight For All ຕ້ອງຮັກສານະໂຍບາຍ PSEAH ຂອງຕົນ. 
ຄູຮ່່ວມທ ີ່ເປັນພາກລັດແລະSight For All ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພຼືີ່ອຮັບປະກັນວ່າມາດຕະຖານການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕ້ອງຂຽນໃສ່ໄວ້
ໃນສັນຍາຄູຮ່່ວມ. ການກະທ າທ ີ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງ Sight For All ເຊຼືີ່ອວ່າຄົນທ ີ່ຢູ່ໃນສະຖານະອ່ອນແອກ າລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຢ່າງ
ສູງຈະສົົ່ງຜົນໃຫມ້ ການສິົ້ນສຸດສັນຍາກັບອົງການທ ີ່ເປັນຄູຮ່່ວມນັົ້ນ 
ການຈດັການກັບຄວາມສ່ຽງ 
ໃນຂະນະທ ີ່ ການກ າຈດັການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດໃຫສິ້ົ້ນ ນັົ້ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມລະຍະຍາວ, Sight For All ຖຼືເປັນ
ພາລະໃນການຫ ດຸຄວາມສ່ຽງລົງໃຫ້ນ້ອຍທ ີ່ສຸດໃນດ້ານການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດໃນທຸກກ ລະນ ຍະກິດ. Sight For All 
ຈະບ ລິຫານອົງການແລະໂຄງການຢ່າງລະມັດລະວງັເພຼືີ່ອລະບ,ຸ ບນັເທົາ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆລງົ. 
 
ການປະເມ ນການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງແລະຄກຸຄາມທາງເພດ 
Sight For All ປະຕິບັດຕາມຂອບວຽກການຕັດສິນໃຈສ າລັບປະເມ ນຄວາມສ່ຽງດ້ານການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດ. ຂັົ້ນ
ຕອນສາມຂັົ້ນແມ່ນ: 

1) ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມຂູ່ແລະຄຸກຄາມທາງເພດບ ໃນການດ າເນ ນທຸລະກດິ? 
ຖ້າແມ່ນ, 

2) ໃຫປ້ະເມ ນລະດັບຄວາມສ່ຽງນັົ້ນ 
3) ເມຼືີ່ອລະດັບຄວາມສ່ຽງໄດ້ຖຼືກລະບແຸລ້ວ, ມາດຕະຖານຂັົ້ນຕ ່າສຸດທ ີ່ເໝາະສົມສ າລັບ ລະດັບ ຕ ່າ/ກາງ/ສູງ/ສູງຫ າຍ ໄດ້ຖຼືກນ າມາປະຕິ

ບັດ. 
ຂັົ້ນຕອນດັົ່ງກ່າວນ ົ້ແມ່ນຖຼືກນ າໃຊເ້ປັນພາກສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການປະເມ ນຄວາມອາດສາມາດສ າລັບທຸກໂຄງການຂອງ Sight For All. 
 
ທ ີ່ລະດັບໂຄງການ, ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງໄດ້ຖຼືກນ າໃຊເ້ປັນພາກສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການລິເລ ີ່ມແລະຂັົ້ນຕອນບ ລິບດົແລະຖຼືກປະເມ ນຄຼືນໃໝ່ອ ກ
ທ ີ່ຂັົ້ນຕອນວາງແຜນແລະອອກແບບໂຄງການ. ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການກວມເອົາການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະຄວາມສ່ຽງ 
PSEAH ແລະລວມເອົາການກະທ າແລະການຊ ົ້ແນະເພຼືີ່ອຫ ຸດຜ່ອນແລະກ າຈດັຄວາມສ່ຽງທ ີ່ມ ແນວໂນ້ມວ່າຈະເກ ດຂຶົ້ນ. 
 
ການລາຍງານ 
ຄວາມເປັນຫ່ວງຫ ຼືການກ່າວຫາທຸກຢ່າງໃນການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມຕ້ອງຖຼືກລາຍງານໃນທັນທ . Sight For All ພິຈາລະນາການ
ລາຍງານແລະຄວາມເປັນຫ່ວງທຸກອັນຢ່າງເຂັົ້ມງວດແລະປະຕິບັດການກັບເລຼືີ່ອງດັົ່ງກ່າວໃນທັນທ . 



ໃນການສອບສວນຄວາມເປັນຫ່ວງຫ ຼືການກ່າວຫາດ້ານການຂົົ່ມເຫັງແລະສວຍໃຊເ້ດັກນ້ອຍ, Sight For All ຮັບປະກັນການເກັບເປັນຄວາມ
ລັບ ແລະ ນ າໃຊ້ຫ ັກການຂອງຄວາມຍຸຕິທ າແກ່ທຸກຝ່າຍ. ດັົ່ງທ ີ່ກ ານດົໄວໃ້ນນະໂບບາຍລາຍງານຄົນກະທ າຜິດຂອງ Sight For All, ຄວາມ
ເປັນຫ່ວງແລະການກ່າວຫາຈະຖຼືກເກັບເປັນຄວາມລັບຢ່າງເຄັົ່ງຄດັທ ີ່ສຸດ, ສະໜອງໃນການເກັບເປັນຄວາມລັບກ່ຽວກັບຜູ້ລາຍງານ, ເອກະລັກ
ສ່ວນຕົວບຸກຄນົທ ີ່ຖຼືກແຈ້ງແລະລາຍລະອຽດເນຼືົ້ອໃນຂອງການແຈງ້. 
 
ການສັງເກດເຫັນພຶດຕິກ າທ ີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທ ີ່ອາດລະເມ ດນະໂຍບາຍ PSEAH ຂອງ Sight For All, ນະໂຍບາຍ DFAT PSEAH ການ
ກ່າວຫາຫ ຼືການເປີດເຜ ຍໃດໆຈາກບຸກຄົນໜຶີ່ງກ່ຽວກັບການສວຍໃຊ,້ ຂົົ່ມເຫັງຫ ຼືຄຸກຄາມຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ, ພາຍໃນສອງມຼືົ້ທ ີ່ເຮັດວຽກ ຂອງ
ການຮູ້ເຖິງເຫດການທ ີ່ກ່າວຫານັົ້ນ ຫ ຼື ການລະເມ ດ. 
 
ການລາຍງານທ ີ່ເປນັການບັງຄບັແລະຕ້ອງລາຍງານທັນທ  

Sight For All ມ ແບບຟອມການລາຍງານສະເພາະ ສ າລັບ:  

 ເປັນການບັງຄັບແລະຕ້ອງລາຍງານທັນທ  - ການລາຍງານຕ້ອງເຮັດພາຍໃນ 2 ມຼືົ້ເຮັດວຽກຈາກເວລາທ ີ່ເກ ດເຫດການທ ີ່ກ່າວຫານັົ້ນ. 
 ເປັນການບັງຄັບ - ການລາຍງານຕ້ອງເຮັດພາຍໃນ 5 ມຼືົ້ເຮັດວຽກຈາກເວລາທ ີ່ຮູ້ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານຕ ່າສຸດ ຫ ຼື ຫ ກັການຂອງການບ ໍ່

ປະຕິບັດຕາມ. 

 

ຂ້ອຍຈະລາຍງານໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ການລາຍງານສາມາດເຮັດໂດຍ: https://sightforall.org/complaints/ ຫ ຼືໂດຍການຕິດຕ ໍ່ຫາໜຶີ່ງໃນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Sight For All ທ ີ່

ລະບຸໄວຂ້້າງລຸຸ່ມນ   ົ້: 

 
ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ບ ລິຫານຂັົ້ນສູງຂອງ Sight For All – jhatswell@sightforall.org 
ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ພາຍໃນປະເທດ Mongolia/Sri Lanka/Myanmar – myanmarcountryofficer@sightforall.org 
ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ພາຍໃນປະເທດ Cambodia – cambodiacountryofficer@sightforall.org 
ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ພາຍໃນປະເທດ Sri Lanka– srilankacountryofficer@sightforall.org  
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