
‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ (Sight For All) 

‘பொலியல்-ரீதிச ்சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் 

மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பு   

 டுப்புக் ணகொள்னககள்’ (Prevention of Sexual Exploitation, 

Abuse and Harassment (PSEAH) Policy) குறி ்   கவல் ஏடு 
 
 

எவ்ணவொரு வி  ்திலுமொை பொலியல்-ரீதிச ் சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் 

ண ொல்னலயளிப்பு ஆகியவற்னற ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவ சகிக்கொது.  

இந்  அனமப்புடை் ஈடுபொடு ணகொள்வ ற்கொை ஒரு நிபந் னையொக ‘அனைவருக்கும் 

கண்ணணொளி’ அனமப்பிை் அனை ்து பிரதிநிதிகளும் நடந்துணகொள்ளும் வி ம், 

நை்ணைறிகள் மற்றும் கண்ணியம் ஆகியவற்றில் இயலுமொை வனர அதியுயர ்  ர 

நினலகனள அவரக்ள் கனடப்பிடிக்கயவண்டுணமை்பது எமது எதிரப்ொரப்்பொகும்.  

ஆப ்திலிருந்து  ப்பியவரக்னள னமயமொகக் ணகொண்டண ொரு அணுகுமுனறனய 

‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவ பிை்பற்றுகிறது, அ ்துடை் பொலியல்-ரீதிச ்

சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பு ஆகியவற்னற ்  டுப்பதில் 

தீவிரமொைண ொரு பங்கினை அது வகிக்கிறது.  ‘பொலியல்-ரீதிச ் சுரண்டல், 

துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பு’ (Sexual Exploitationl Exploitation, Abuse and 

Harassment (PSEAH)) குறி ்  ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவயிை் ணகொள்னக ் 

திட்டமொைது பொலியல் சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பு 

ஆகியவற்னற ்  டுப்ப ற்கொக இடம் நிறு ் ப்படட்ுள்ள நனடமுனறகனளயும்,  

அனமப்பிை் ணபொறுப்புனடனமனய யமம்படு ்தி பொதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு 

ஆ ரவு விகனள அளிப்ப ற்கொை நனடமுனறகனளயும் யகொடிட்டுக் கொண்பிக்கிறது.    

பிை்வருயவொர ் உள்ளடங்க, ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவயிை் அனை ்துப் 

பணியொளரக்ளுக்கும் ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’யிைது PSEAH ணகொள்னககள் 

ணபொருந்தும்: நிரவ்ொகக் குழு இயக்குநரக்ள், யவனலயொடக்ள், மரு ்துவ ்  ை்ைொரவ் ் 

ண ொண்டரக்ள் (Visionaries), மரு ்துவப்-பணி சொரொ  ை்ைொரவ் ் ண ொண்டரக்ள், 

கண்னவ ்திய நொட்டு அலுவலரக்ள் (Ophthalmic Country Officers), ‘சகொக்கள்’ (Fellows), 

திட்டப்-பங்குபற்றுநரக்ள், ‘கண் மரு ் ்துவப் பிரிவு இயக்குநரக்ள், ஒப்பந்  ொரரக்ள், 

நொட்டிற்குள்ளொக இருக்கும் ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ திட்ட ்துடை் சம்பந் ப்பட்ட 

பிரதிநிதிகள் மற்றும் ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ திட்ட ்துடை் முனறப்படியொை 

ஒப்பந்  ் ண ொடரப்ு உள்ள பங்கு ொரரக்ள்.  

 

இந் க் ணகொள்னககள் ஆறு வழிகொட்டு நை்ணைறிக் யகொட்பொடுகனள அடிப்பனடயொகக் 

ணகொண்டு அனமந்துள்ளை:  

யகொட்பொடு 1: நடவடிக்னககனள யமற்ணகொள்ளொதிருப்பது அறயவ 

சகி ்துக்ணகொள்ளப்படுவதில்னல 

யகொட்பொடு 2: வலுவொை  னலனம எை்பது கலொசொர மொற்ற ்திை் உந்துசக்தியொக 

அனமகிறது   

யகொட்பொடு 3: பொதிப்புற்றவர/் ப்பிப் பினை ் வரது ய னவகளுக்கு முந்துரினம 

அளிக்கப்படுகிறது 

யகொட்பொடு 4: PSEAH எை்பது அனைவரொலும் பகிரப்படும் ஒரு ணபொறுப்பு  

யகொட்பொடு 5: பொலிைம் குறி ்  சமமிை்னம மற்றும் இ ர அதிகொர சமமிை்னமகள் 

குறி ்து நடவடிக்னககள்  

          யமற்ணகொள்ளப்படுகிை்றை  

நை்ணைறிக் யகொட்பொடு 6: வலுவொை முனறயில் புகொரக்னளச ் ணசய்வண ை்பது 

ணபொறுப்புனடனமனயயும், ஒளிவு-மனறவற்ற  ை்னமனயயும் யமம்படு ்தும்.  

 



பிை் வரும் யநொக்கங்களுக்கொக ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவயிை் ணகொள்னக ் 

திட்டம் இடம் நிறு ் ப்படட்ுள்ளது:  

• பொலியல்-ரீதிச ் சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பிற்கு 

எதிரொை பொதுகொப்னபப் பற்றிய நனடமுனறக்யகற்ற வழிகொட்டனல 
அளிப்ப ற்கொக 

• பொலியல்-ரீதிச ் சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பு 

ஆகியவற்னற ்  டுப்ப ற்கொை ஆப ்துக்கூறு கட்டுப்பொடட்ு யுக்தி ஒை்னற 

அளிப்ப ற்கொக  

• ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிை் பணியொளரக்ள் மற்றும்  ை்ைொரவ் ் 

ண ொண்டரக்ள் அனைவனரயும் நியொயமற்ற ணசயல்பொடுகளிலிருந்து 

பொதுகொப்ப ற்கொக 

• பொலியல்-ரீதிச ்சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பு ஆகியை 

இருப்ப ொக சந்ய கிக்கப்படும்  ருணங்களில் எை்ை ணசய்யயவண்டும் 

எை்பன ப் பற்றிய ண ளிவொை வழிகொட்டி ஒை்னற அளிப்ப ற்கொக  

 

முக்கியமான ச ால்-விளக்கங்கள் 

பாலியல்-ரீதிச் சுரண்டல்:  பொலியல் யநொக்கங்களுக்கொக, ஒருவருனடய பொதிப்புறும் 

நினலனய,   அதிகொரம் ணசலு ்து ் திறைில் உள்ள யவறுபொட்டினை அல்லது 

நம்பிக்னகனய உண்னமயியலயய துஷ்ப்பிரயயொகம் ணசய்யும் அல்லது துஷ்ப்பிரயயொகம் 

ணசய்ய முயற்சிக்கும் எவ்ணவொரு  ருணமும்.   இை்ணைொருவனர பொலியல்-ரீதியொகச ்

சுரண்டுவதிலிருந்து பணரீதியொக, சமூகரீதியொக அல்லது அரசியல்ரீதியொக 

ஆ ொயமனடவது இதில் உள்ளடங்கும்.  

பாலியல்-ரீதித் துஷ்ப்பிரயயாகம்: பலவந் மொக, அல்லது அதிகொர சமநினலயற்ற 

அல்லது வற்புறு ்து சூைல்களில் உண்னமயியலயய ணசய்யப்படும் அல்லது 

ணசய்யப்யபொவ ொக அசச்ுறுத்தப்படும் பொலியல்-ரீதியொை உடல்சொர ் ஊடுருவல்.  

பிை்வரும் பொலியல் குற்றங்கனள, ஆைொல் இனவ மடட்ுமல்ல, இது உள்ளடக்கும்: 

கற்பழிப்பு முயற்சி (வொய்-வழிப் பொலுறவு ணகொள்ளுமொறு ஒருவனரப் பலவந் ப்படு ்  

முயற்சிக்கும்  ருணங்கள் இதில் உள்ளடங்கும்); மற்றும் பொலியல்-ரீதி ்  ொக்கு ல் 

(சம்ம மிை்றி மு ் மிடல் அல்லது  டவு ல் ஆகியவற்னற இது உள்ளடக்கும்).  

சட்டப்படியொை சம்ம மளிப்பு வயதிற்குக் கீை்ப்பட்ட ஒருவருடை் ணகொள்ளப்படும் 

அனை ்து பொலியல்-ரீதி நடவடிக்னககளும் பொலியல்-ரீதி ் துஷ்ப்பிரயயொகமொகக் 

கரு ப்படும்.   

பொலியல்-ரீதி ் ண ொல்னல: ஆபொசமொை கரு ்துகள் அல்லது பொலியல்-ரிதியொை 

வற்புறு ் ல்கனள உள்ளடக்கக்கூடிய விரும்பப்படொ  உடல்ரீதியொை, 

வொர ்்ன ரீதியொை அல்லது வொர ்்ன  சொர பொலியல்-ரீதி நட ்ன .     

 
 

ணகொள்னக ் திட்ட அமலொக்கம் 

பொலியல்-ரீதிச ்சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பு ஆகியவற்னற ் 

 டுப்ப ற்கொை ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிை் PSEAH ணகொள்னககனளயும் 

‘அனைவருக்கும்  கண்ணணொளி’-யிை் முயற்சிகளையும் அமல்படுதுவ ற்கொை 

முக்கிய ் ய னவப்பொடுகள் பிை்வருவைவொகும்:  

ஆசளடுப்புச் ச யற்பாடுகள் 

யவனல இடங்கனள நிரப்புவ ற்கொக ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவயொைது 

மிகவும் பொதுகொப்பொை மற்றும் மிகவும் ணபொரு ் மொை ஆடக்னள ் ய ரந்்ண டுக்கும், 

மற்றும்  ஏற்றுக்ணகொள்ள ் கொ  தீங்கினைக் குைந்ன களுக்கு ஏற்படு ் க்கூடிய நபர ்

ஒருவனர யநரடியொகயவொ, மனறமுகமொகயவொ ண ரிந்ய  யவனலக்கு அமர ்் ொது.  

பயிற் ி 
‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவயிை் நிரவ்ொகக் குழு இயக்குநரக்ள், 

யவனலயொடக்ள், ‘ண ொனலயநொக்கரக்ள்’ (Visionaries),  ை்ைொரவ் ் ண ொண்டரக்ள், 



கண்னவ ்திய நொட்டு அலுவலரக்ள் (Ophthalmic Country Officers), ‘சகொக்கள்’ (Fellows), 

திட்டப்-பங்குபற்றுநரக்ள், ஆயலொசகரக்ள் மற்றும் ஒப்பந்  ொரரக்ள் ஆகிய அனைவரும் 

‘குைந்ன ப் பொதுகொப்புக் ணகொள்னககள் மற்றும் பொதிப்புறும் நினலயிலுள்ளவர ்

நட ்ன  யகொட்பொடு’ எனும் ஆவண ்திை் பிரதி ஒை்னறப் ணபறுவொரக்ள் மற்றும், அன  

அவரக்ள் விளங்கிக்ணகொண்டுள்ளொரக்ள் எை்பன  ஏற்றுக்ணகொண்டு அதில் 

னகணயொப்பம் இடுவொரக்ள்.    

‘நலம் பயக்கும் குைந்ன  வளரப்்புச ்ணசயல்பொட்டு பணிமனைகள்’ நடொ ் ப்படும், 

மற்றும் பொலியல்-ரீதிச ்சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பு 

ஆகியவற்றிை்  டுப்னபப்  பற்றிய விலொவரியொை பகுதி ஒை்று இதில் 

உள்ளடங்கியிருக்கும்.  ணபொறுப்புகள், புகொர ்ணசயல்பொடட்ு முனறகள், ஆப ்துக்கூறு 

மதிப்பீடு,  ொக்க ்-தீவிரக்-குனறப்பு யுக்திகள் மற்றும்  ண்டிப்புகள் ஆகியை 

உள்ளடக்கப்படட்ுள்ள  னலப்புகளொகும். 

 

பங்குதாரர்கள் 

‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ -யில் பங்குபற்றும் அனை ்து அரசு-சொரப் 

பங்கொளரக்ளும்  குைந்ன ப் பொதுகொப்பு குறி ்  அவரக்ளுனடய ணசொந் க் 

ணகொள்னககனளப் பிை்பற்றிப் பரொமரிக்கயவண்டும்.  

பங்கு ொரர ்ஒப்பந் ங்களில் குைந்ன ப் பொதுகொப்பு குறி ்  அனை ்துப் பொதுகொப்பு 

ஏற்பொடுகளிை்  ர நினலகளும் உள்ளடக்கப்படுவன  உறுதிப்படு ்துவ ற்கொக அரச 

பங்கொளரக்ளும், ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிைரும் இனணவொய்ச ்

ணசயலொற்றுவர.் கணிசமொை ஆப ்துகனளக் குைந்ன கள் எதிரண்கொள்கிை்றைர ்எை்று 

‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ -னய நம்ப னவக்கும் ணசயல்களிை் கொரணமொக, இது 

சம்பந் ப்பட்ட குறிப்பிட்ட அந்  பங்கொளர ்அனமப்புடைொை ஒப்பந் ம் முறிக்கப்படும்.  

 

ஆபத்துக்கூறுகள் கட்டுப்பாடு  

பொலியல்-ரீதிச ் சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பு ஆகியவற்னற 

ஒழிப்பது ஒரு நீண்டகொல முயற்சி எனும் அய  யவனளயில், யமற்ணகொள்ளப்படும் 

அனை ்துப் பணிகளிலும் பொலியல்-ரீதிச ் சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் 

ண ொல்னலயளிப்பு ஆகியவற்றிற்கொை ஆப ்துக்கூறுகனள மடட்ுப்படு ்துவதில் 

‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ பற்றுறுதி ணகொண்டுள்ளது.  ஆப ்துகனள அனடயொளம் 

கொணவும், அவற்னற மி ப்படு ் வும், குனறக்கவும் ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ 

இந்  அனமப்பினையும், ணசயல்-திட்டங்கனளயும் கவைமொக நிரவ்கி ்துவரும்.   

 

பொலியல்-ரீதிச ் சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பு 

ஆகியவற்றிற்கொை ஆப ்துக்கூறுகனள மதிப்பீடு ணசய் ல் 

பொலியல்-ரீதிச ் சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் ண ொல்னலயளிப்பு 

ஆகியவற்றிற்கொை ஆப ்துக்கூறுகனள மதிப்பீடு ணசய்வதில் ‘அனைவருக்கும் 

கண்ணணொளி’ யசனவயொைது ‘DFAT முடிணவடுப்பு வனரமுனற’ (DFAT Decision Making 

Framework)-னயப் பிை்பற்றும்.  இதிலுள்ள மூை்று படி-நினலகளொவை:  

1) அலுவல் ணசயற்பொடுகளில் பொலியல்-ரீதிச ் சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும் 

ண ொல்னலயளிப்பு ஆகியவற்றிற்கொை ஆப ்துக்கூறு ஒை்று இருக்கிற ொ? 

‘ஆம்’ எை்றொல், 

2) ஆப ்துக் கூறு எந்  அளவிற்கொைது எை்பன  மதிப்பிடுக 

3) ஆப ்துக் கூறிை் அளவு தீரம்ொைிக்கப்பட்டதும், அது குனறந் /நடு  ்ர/உயர-்

நினல/அதியுயர-்நினல ஆகியவற்றில் எந்  வனகப்பட்டது எை்ப ற்யகற்ப   குந்  

குனறந் படச்  ர-நினலகள் பிை்பற்றப்படும்.  

‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிை் அனை ்து ணசயல்-திட்டங்களுக்குமொை இயல்-

திறை் மதிப்பீட்டிை் பகுதிகளொக இந் ப் படி-நினலகள் யமற்ணகொள்ளப்படும்.  

 

ஒரு ணசயல்-திட்டம் எை்று வரும்ணபொழுது, அ ை் துவக்க-நினல மற்றும் கரு ்துரு-

நினலகளிை் ஒரு பகுதியொக ‘திட்ட ஆப ்துக்கூறு மதிப்பீடுகள்’ 



யமற்ணகொள்ளப்படுகிை்றை, மற்றும் திட்டங்கனளப் பற்றிய யயொசனைகள் 

யமற்ணகொள்ளப்படும் ணபொழுதும், திட்டங்கள் வடிவனமக்கப்படும் ணபொழுதும் இனவ 

மீள்மதிப்பீடு ணசய்யப்படுகிை்றை.   ‘திட்ட ஆப ்துக்கூறு மதிப்பீடுக’ளில் குைந்ன ப் 

பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகளும்,  PSEAH சம்பந் ப்பட்ட ஆப ்துக்கூறுகளும், ஏற்படவல்ல 

ஆப ்துகனள மடட்ுப்படு ்துவ ற்கொை அல்லது அகற்றுவ ற்கொை ணசயற்பொடுகளும், 

சிபொரிசுகளும் உள்ளடக்கப்படுகிை்றை.  

 

புகொர ்ணசய் ல் 

பொலியல்-ரீதிச ் சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும்  ண ொல்னலயளிப்பு குறி ்  

கரிசைங்கள் மற்றும்  குற்றசச்ொடட்ுகள் அனை ்தும்  உடைடியொகப் புகொரப்்படு ் ப்பட 

யவண்டும். அனை ்துப் புகொரக்னளயும் ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ 

ஏற்றுக்ணகொள்ளும், அ ்துடை் எழுப்பப்படும் கரிசைங்கனளப் பொரதூரமொை ொக 

எடு ்துக்ணகொண்டு அவற்றிை் மீது உடைடியொை நடவடிக்னககனள யமற்ணகொள்ளும்.  

கரிசைங்கள், பொலியல்-ரீதிச ்சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் மற்றும்  ண ொல்னலயளிப்பு 

குறி ்  குற்றசச்ொடட்ுகள், ஆகியவற்றிை் விசொரிப்பில் இரகசிய ் ை்னம 

உறுதிப்படு ் ப்படுவன யும், நியொயமொை நீதி குறி ்  யகொட்பொடுகளிை் 

யமை்னமனயயும்  ‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ உறுதிப்படு ்தும். புகொர ்

ணசய்பவருனடய அந் ரங்கம், யொனரப் பற்றிய  கவல்கள் 

ணவளிப்படு ் ப்படுகிை்றையவொ அவரது அந் ரங்கம் மற்றும் ணவளிப்படு ் ப்படும் 

விடயங்கனளப் பற்றிய விபரங்கள் ஆகிய அனை ்தும் பொதுகொக்கப்படும் வனகயில்,  

’அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிை் ‘Whistleblower Policy’ (‘ஆள்-கொட்டிக் ணகொள்னக’)-யில் 

ணசொல்லப்படட்ுள்ளவொறு, கரிசைங்களும் முனறப்பொடுகளும் கறொரொை 

இரகசிய ் ை்னமயுடை் நட ் ப்படும். 

 

’அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’-யிை்  PSEAH ணகொள்னககள்,   DFAT PSEAH 

ணகொள்னககனள மீறக்கூடிய வி  ்திலொை கரிசை ்ன  ஏற்படு ்தும் நட ்ன யிை் 

அவ ொைிப்பு எதுவும், அல்லது சுரண்டல், துஷ்ப்பிரயயொகம் அல்லது ண ொல்னலயளிப்பு  

ஆகியவற்னறப் பற்றிய  ைி-நபர ் ஒருவரது குற்றசச்ொடட்ு அல்லது  கவல்-

ணவளிப்படு ்துனக எதுவும் - சொட்டப்படும் நிகை்வு அல்லது மீறல் ண ரியவந்  பிறகு - 

இரண்டு அலுவல் நொடக்ளுக்குள்ளொகப் புகொரப்்படு ் ப்பட யவண்டும். 

 

 ட்டப்படிக் கட்டாயமான, உடனடிப்  புகார்கள் (Mandatory and Immediate Reporting) 

பிை் வருவைவற்றிற்கொை குறிப்பிட்ட புகொரப்் படிவங்கள் ‘அனைவருக்கும் 

கண்ணணொளி’ யசனவயிடம் உள்ளை:   

• ‘சட்டப்படிக் கட்டொய, உடைடி வனக’  (Mandatory and Immediate) - சொட்டப்படும் நிகை்வு 

நடந் திலிருந்து 2 அலுவல் நொடக்ளுக்குள்ளொக புகொரக்ள் ணசய்யப்படயவண்டும்.  

• ‘சட்டப்படி கட்டொய வனக’ (Mandatory)  - சம்பந் ப்பட்ட ணகொள்னககள், குனறந் படச் 

 ர-நினல அல்லது நை்ணைறிக் யகொட்பொட்டு மீறல் ஆகியை ண ரியவந் திலிருந்து 5 

அலுவல் நொடக்ளுக்குள்ளொக புகொரக்ள் ணசய்யப்படயவண்டும்.   

 

அறிக்கக ஒன்கற நான் எப்படி  மர்ப்பிப்பது? 

பிை் வரும் வழிகளில் புகொரக்ள் சமரப்்பிக்கப்படலொம்: https://sightforall.org/complaints/ 

எனும் வளைத்தை்ம் மூைம் அை்ைது கீயை அட்டவனணயிடப்படட்ுள்ள ‘அனைவருக்கும் 

கண்ணணொளி’-யிை் பிரதிநிதிகளில் ஒருவருடை் ண ொடரப்ுணகொள்வ ை் மூலம்: 

 

‘அனைவருக்கும் கண்ணணொளி’ யசனவயிை் ணசயலொக்க அதிகொரி - jhatswell@sightforall.org 

மங்யகொலியொ/ஸ்ரீ லங்கொ/ம்யொை்மொர ்நொடட்ு அதிகொரி - myanmarcountryofficer@sightforall.org 

கம்யபொடியொ நொடட்ு அதிகொரி - cambodiacountryofficer@sightforall.org 

ஸ்ரீ லங்கொ நொடட்ு அதிகொரி - srilankacountryofficer@sightforall.org  
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