
افراد کھ از اثر پروژه ھا متأثر گردیده اند و میخواھند بھ میکانیزم حسابدھی بانک انکشاف آسیایی 
دسترسی داشتھ باشند، باید یک شکایت نامھ بنویسند و طی آن مشکل خویشرا توضیح دھند.

در رابطھ بھ موضوع مالکین دوکان ھا، نیاز بھ راه اندازی جلسات متعدد پیرامون توافق روی حل 
مشکالت شکایت کننده گان وجود داشت. جلساتی بیشتر نیاز بود تا فعالیت ھای کھ روی آن توافق 

شده است در معرض تطبیق قرار گیرند. تحت مسئولیت بخش رسیده گی بھ مشکالت دفتر تسھیل کننده 
ویژه پروژه، جلسات متذکره سازماندھی، مستند سازی، و ترجمھ گردیده اند، تا ھمگان بھ معلومات 

آماده شده دسترسی داشتھ باشند. دفتر تسھیل کننده ویژه پروژه، اطمینان حاصل نموده است کھ دولت 
و بخش ھای عملیاتی بانک انکشاف آسیایی چگونگی محاسبھ نرخ خسارات را بھ مالکین دوکان ھا 

توضیح نموده اند.

شکایت کننده گان، دولت و بخش عملیاتی بانک انکشاف آسیایی درک نموده اند کھ چگونھ با ھمدیگر 
ارتباط برقرار نموده و تبادل معلومات نمایند. آنھا آموزش دیده اند کھ چگونھ بدون اینکھ ھمدیگر 

را آزرده سازند، با ھمدیگر مباحثھ و گفتگو نمایند. روستانشینان ایکھ در اینگونھ محاسبات شرکت 
ورزیده اند، نیاز داشتند تا درک نمایند کھ چگونھ میتوانند میزان خسارات را مشخص نمایند. تسھیل 

کننده ویژه پروژه در زمان تادیھ پول بھ مالکین دوکانھا حضور داشت.

در مجموع، پس از درج شکایت تقریبآ مدت یک سال را دربر گرفت تا مالکین دوکانھا پول معاوضھ 
خسارات خویشرا دریافت نمایند. در پایان، شکایت کننده گان از نتایج کار بسیار راضی بودند. آنھا 
ھمجنان در جریان روند رسیده گی بھ مشکل شان در مورد حقوق خویش نیز آگاھی حاصل نمودند

عملکرد حل مشکالت

تحقیق موضوعی دفتر
تسھیل کنندۀ ویژه پروژه 

خالصۀ از کارکردھای دفتر تسھیل کنندۀ 
ویژه پروژه 
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مسئولین از مالکین دوکان ھا تقاضاء نمودند تا بھ خاطر تطبیق 
کمک  آسیایی  انکشاف  بانک  توسط  کھ  شاھراه  ساخت  پروژه 
این حال، یک  با  نمایند،  میگردد، دوکان ھای خویشرا تخریب 
مؤسسۀ غیردولتی بھ آنھا اطالع داد کھ بانک آسیایی در بخش 
مصئونیت اجتماعی (safeguards) از آنھا حمایت مینماید و 
آنھا  بھ  متذکره  پروژه  کھ  مینمایند  احساس  انھا  در صورتیکھ 

خساراتی وارد نموده است، ایشان حق دارند تا شکایت نمایند.

نوشتن یک شکایت  در عرصھ  آنھا  با  مؤسسۀ غیردولتی 
نامھ بھ بانک انکشاف آسیایی کمک نمود. 

بانک انکشاف آسیایی یک نمایندۀ دفتر تسھیل کننده ویژه پروژه را جھت 
بررسی بھ ساحھ فرستاد، تا مسایل ذیل را شناسایی نمایند:

■  آیا مسالھ مرتبط بھ شکایت کننده گان واضح میباشد؟
■  آیا پروژه بانک انکشاف آسیایی واقعا بھ شکایت کننده گان آسیب 

رسانیده است؟
■  آیا آنھا در آغاز تالش نموده اند تا مشکل خود را با بخش عملیاتی 
بانک انکشاف آسیایی کھ مسئولیت تطبیق پالیسی ھای مصئونیت 

اجتماعی را بر عھده دارد، حل و فصل نمایند؟

در این قضیھ، شکایت موجھ پنداشتھ شد و بگونۀ منصفانھ واجد شرایط 
پرداخت معاوضھ در برابر خسارات وارده بھ شکایت کننده گان و ارایھ 

معلومات بھ آنھا پنداشتھ شد.

گان  کننده  شکایت  مشکالت  بھ  سال،  یک  تقریباً  گذشت  از  پس 
بطور قناعت بخش رسیدگی صورت گرفتھ و پول معاوضھ خسارات 

بگونۀ عادالنھ بھ آنھا تادیھ گردید. 

پس از گذشت زمان و برگزاری جلسات متعدد، تمام جوانب بھ این نتیجھ 
رسیدند کھ خوب بود تا مشترکاً راه ھای حل را بھ مشکل جستجو مینمودند. 
را  پیشنھادات  و  جلسات  نتایج  خالصھ  پروژه  ویژه  کننده  تسھیل  دفتر 
بمنظور دستیابی بھ یک راه حل مناسب جمع آوری نمود، و یک مشاور 
محلی را بھ محل فرستاد تا گزارش متذکره را بھ شکایت کننده گان توضیح 

دھد و آنھا را در انتحاب شان کمک نمایند.
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