ؑ
طريقۂ ﮐار
ڈبليوڈبليو ايف انڈيا ﮐاشکايات ﮐﮯ ازالﮯ ﮐا
ڈبليوڈبليو ايف انڈيا نﮯ کميونٹی )کميونٹيز( 1کی جانب ﺳﮯ اٹهائﮯ ﮔئﮯ خدشات کو حاصل کرنﮯ اور ان کﮯ جوابات دينﮯ
کﮯ ﻟئﮯ ايک ايﺳا ميکانزم تيارکيا ﮨﮯ جو ان کی تحفظاتی ﺳرﮔرميوں ﺳﮯ متاثر ﮨو ﺳکتﮯ ﮨيں۔ ڈبليوڈبليو ايف انڈيا کی ﺳماجی
پاﻟيﺳياں  ،اصول اور رﮨنما خطوط )نيچﮯ مﻼحظہ کريں( کﮯ نفاذ کو مضبوط بنانﮯ کﮯ ﺳاته ﺳاته ﮨمارے حفاظتی عمل کی
تاثير کو بہتر بنانﮯ کﮯ ﻟئﮯ ايﺳا کيا ﮔيا ﮨﮯ۔ يہ ميکانزم ڈبليوڈبليو ايف انڈيا کی ﺳاﻟميت  ،شفافيت اور احتﺳاب کﮯ اخﻼقی
وعدوں کا بهی ايک اﮨم حصہ ﮨﮯ۔ شکايت کا حل بات چيت  ،تعاون اور باﮨمی معاﮨدے پر مبنی ﮨﮯ۔ بروقت اور موثر طريقﮯ
ﺳﮯ شکوے /شکايات کا ازاﻟہ کرنا تنازعات کو حل کرنﮯ ميں مدد کرتا ﮨﮯ  ،باﮨمی افہام و تفہيم کو بہتر بنائيں ،احتﺳاب کو
تقويت ديتا ﮨﮯ اور باﮨمی تعاون کی بنياد فراﮨم کرتا ﮨﮯ۔

شکايات ﮐون ﮐرسکتا ﮨﮯ اور ﮐون متاثره فريق ﮨﮯ
کوئی بهی کميونٹی ﮔروپ )کم از کم دو يا کئی ﻟوگ( يابرادری کا اداره جو يہ مانتا ﮨﮯ کہ ڈبليو ڈبليو ايف انڈيا کی جانب ﺳﮯ ڈيزائن ميں اپنی ﺳماجی پاﻟيﺳيوں
اور حفاظتی اقدامات پر عمل پيرا ﮨونﮯ ميں ناکامی کی وجہ ﺳﮯ ڈبليو ڈبليو ايف انڈيا کﮯ ذريعہ عمل ميں ﻻئی جانﮯ واﻟی کﺳی بهی ﺳرﮔرمی ﺳﮯ منفی طور پر
متاثر ﮨﮯ يا متاثر ﮨوﺳکتا ﮨﮯ۔ يا کﺳی بهی ڈبليو ڈبليو ايف انڈيا پروجيکٹ کی ﺳرﮔرمی کﮯ نفاذ کو ايک "متاثره پارٹی" ﺳمجها جاتا ﮨﮯ۔
کوئی بهی متاثره پارٹی شکوه  /شکايت درج کر ﺳکتی ﮨﮯ۔ کﺳی بهی فرد يا تنظيم )نمائندوں( ﺳﮯ متاثره پارٹی کﮯ ذريعہ ڈبليو ڈبليو ايف انڈيا کو کﺳی شکوه /
شکايت کﮯ ﺳلﺳلﮯ ميں ان کی طرف ﺳﮯ بات کرنﮯ کی درخواﺳت کی جاﺳکتی ﮨﮯ۔
متاثره فريﻖ کی جانب ﺳﮯ شکوه  /شکايت درج کرنﮯ واﻟﮯ نمائندوں کو ان کی نمائندﮔی کﮯ ﻟيﮯ اتهارٹی کا پختہ ثبوت فراﮨم کرنا ﮨوﮔا۔
کﺳی نمائندے کی کچه مثاﻟيں يہ ﮨوﺳکتی ﮨيں :برادری کی طرف ﺳﮯ ايک اتهارٹی کی شخصيت جيﺳﮯ ﮔاؤں کا مکهيہ ۔ روايتی اتهارٹی؛ ايک مقامی  ،قومی يا
يہاں تک کہ بين اﻻقوامی غير ﺳرکاری تنظيم  ،وه متاثره فريﻖ کﮯ ذريعہ درخواﺳت کﮯ ٹهوس ثبوت دکهاﺳکتی ﮨﮯ۔
پختہ شواﮨد ﮔرام ﺳبها کی قرارداد ﮨوﺳکتی ﮨيں۔ پنچايت کﮯ ايک خط پر کم از کم  10ﮔاؤں کﮯ ممبروں نﮯ دﺳتخط کيﮯ ﮨوں۔
جبکہ ﮔمنام شکايات پر غور نہيں کيا جائﮯ ﮔا اﮔرچہ شکايت درج کرانﮯ واﻟﮯ رازداری کی درخواﺳت کرﺳکتﮯ ﮨيں۔

شکوه  /شکايت ﺟﻤﻊ کروانے کے ﻟﺌے ٹيﻤپليٹ
شکوه  /شکايت ميں درج ذيل معلومات شامل ﮨوﻧﯽ ﭼاﮨيے:۔
 شکايت کننده کا ﻧام اور رابطہ کﯽ معلومات )اگر شکايت کننده کے ذريعہ براه راست شکايت ﻧہيں کﯽ گﺌﯽ ﮨو ﺗو  ،اس
بات کا ثبوت ديں کہ متاثره فريق کﯽ ﻧﻤاﺋندگﯽ کرﻧے والوں کو ايسا کرﻧے کا اختيار ﮨے(
 پروجيکٹ يا ﺗشويش کا پروگرام اور شکوه  /شکايت کﯽ مخصوص جگہ
 ﺗفصيﻼت اور مخصوص شکوه  /شکايت کے واقع ﮨوﻧے کﯽ ﺗاريخ
 منفﯽ اثرات کا سامنا کرﻧا پڑا
 کوﺋﯽ دوسری متعلقہ معلومات يا دستاويزات
 شکايت کننده کﯽ طرف سے مسﺌلے کو اٹهاﻧے  /ﺣل کرﻧے کﯽ کوﺋﯽ بهﯽ کوششيں جﻦ ميں ڈبليو ڈبليو ايف اﻧڈيا  /اس
کے ﻋﻤل درآمد کرﻧے والے شراکت داروں سے رابطہ کرﺗا ﮨے
 اگر رازداری کﯽ درخواست کﯽ گﺌﯽ ﮨو )وجوﮨات بتاﻧا(
شکوه  /شکايت انگريزی  ،ﮨندی يا کﺳی بهی مقامی زبان ميں درج کی جاﺳکتی ﮨﮯ۔
شکوه  /شکايت کے ﻟﺌے معيار
کﺳی شکوه  /شکايت ﺳﮯ مراد ڈبليوڈبليو ايف انڈيا کی جانب ﺳﮯ يا اس کﮯ عمل درآمد کرنﮯ واﻟﮯ ﺳاتهی کی طرف ﺳﮯ
ديﺳی )قبائلی( حقوق  ،انﺳانی حقوق  ،صنف ﺳﮯ متعلﻖ ﺳماجی پاﻟيﺳيوں  ،اصوﻟوں اور رﮨنما خطوط ،مﺳاوات  ،نمائندﮔی ،
اور بہبود کا احترام کرنﮯ ميں ناکام ﮨونﮯ کی وجہ ﺳﮯ کﺳی کميونٹی پر کﺳی قﺳم کا منفی اثر پڑ ﺳکتا ﮨﮯ۔

شکايت وصول ﮐرنﮯ ﮐا نظام
 ،يا بذريعہ ڈاک ﮔريوينس ريڈريﺳل grievances@wwfindia.net ،شکوے /شکايات ڈبليوڈبليو ايف انڈيا کو بذريعہ ای ميل:
کيرآف ايچ آر ،ڈبليو ڈبليو ايف انڈيا 172 ،بی ﻟودهی روڈ ،نئی دﮨلی  110003پر بهيجی جاﺳکتی ﮨيں۔
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کميونٹی )کميونٹياں( کا مطلب قبائلی يا ديگر مقامی کميونٹی ﮔروپ يا اس کﮯ کﺳی بهی ممبر ﺳﮯ ﮨوتا ﮨﮯ اور جو کہ ڈبليو ڈبليو ايف انڈيا
ارضی منظر ميں واقع ﮨﮯ اور جن کﮯ ﺳاته ڈبليو ڈبليو ايف انڈيا کام کرتا ﮨﮯ

