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مکانیسم شکایت شخصی 

در ۶ اکتبر ۲۰۱۶، فرانتکس،آژانس گارد مرزی 

 (EU) 2016/1624 و ساحلی اروپا، پیرو مقرره

پارلمان و شورای اروپا (مقرره آژانس)، 

مکانیسمی را برای طرح شکایت شخصی 

ایجاد کرد. این مکانیسم شکایت به فرانتکس 

امکان می دهد بر رعایت حقوق بنیادین در 

همه فعالیت هایش نظارت داشته باشد. 

در صورتی که تصور می کنید اقدامات کارکنان 

دخیل در فعالیت های فرانتکس به صورت 

مستقیم به شما آسیب رسانده اند و ناقض 

یکی از حقوق بنیادین تان بوده اند، می توانید 

شکایتی را در این خصوص مطرح کنید. بر 

اساس ماده ۳۴ مقرره آژانس، فرانتکس باید 

تضمین کند، در جریان عمل به وظایفش، از 

حقوق بنیادین اشخاص، طبق قانون اتحادیه 
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اروپا و منشور حقوق بنیادین این نهاد، محافظت 

می کند.  آژانس باید اصل منع اعاده پناه جویان 

را، که یکی از حقوق بنیادین انسان ها به شمار 

می رود، رعایت کند و نیازهای خاص کودکان، 

اطفال بدون همراه، قربانیان قاچاق انسان، 

اشخاص نیازمند کمک پزشکی، اشخاص 

نیازمند محافظت بین المللی، اشخاص گرفتار 

در دریا یا سایر کسانی را که در موقعیت های 

آسیب پذیر قرار دارند مد نظر داشته باشد. 

همه اشخاص دخیل در عملیات مختلف 

فرانتکس، از مأموران گارد مرزی و ساحلی 

گرفته تا مترجم ها و سایر کارکنان، در تضمین 

حفاظت از حقوق بنیادین اشخاص نقش 

دارند. شکایت های مطرح شده می توانند مربوط 

به فعالیت های فرانتکس در جریان پروژه های 

آزمایشی، پروژه های بازگشت، مداخالت مرزی 

سریع، استقرار تیم های پشتیبان مدیریت 

مهاجرت و مداخالت بازگشت آژانس باشند.
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چه کسانی می توانند شکایت 

مطرح کنند؟

اگر تصور می کنید، از اقدامات کارکنان دخیل 

در فعالیت های فرانتکس به صورت مستقیم 

آسیب دیده اید، می توانید، صرف نظر از سن تان، 

شکایتی را در این خصوص مطرح کنید. 

همچنین، می توانید نماینده (سایر اشخاص، 

وکیل، سازمان، عضو خانواده، سرپرست قانونی 

و . . .) داشته باشید و نماینده تان شکایت 

مربوطه را از طرف شما ارائه کند. البته، هیچ 

اجبار یا الزامی برای تعیین نماینده وجود ندارد.

در صورتی که تعداد شاکی های مربوط به 

رخدادی واحد بیشتر از یک نفر باشد، می توانید 

همه شکایات را به صورت یکجا ارائه کنید.
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چگونه می توانیم شکایت مان 

را ارائه کنیم؟ 

شکایت تان را باید به صورت مکتوب و به زبان 

دلخواه ارائه کنید. در صورت تمایل، می توانید 

از فرم شکایت مان، که در وب سایت آژانس 

و به چندین زبان در دسترس است، استفاده 

کنید. استفاده از فرم شکایت به مأمور حقوق 

بنیادین در رسیدگی مؤثرتر به شکایت تان 
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کمک خواهد کرد. در هر صورت، می توانید از 

هر کدام از روش های دلخواه تان، برای ثبت 

شکایت به صورت کتبی، استفاده کنید. 

برای ارسال شکایت تان، می توانید، از طریق 

ایمیل، نامه یا فرم شکایت آنالین، که در 

وبسایت مان قرار دارد و در آدرس زیر در دسترس 

 است، با مأمور حقوق بنیادین تماس بگیرید. 

http://Frontex.europa.eu/complaints/i

:Email 

complaints@Frontex.europa.eu 

 پوستي پته

 ,Frontex, Fundamental Rights Officer 

Complaints Team 

Plac Europejski 6 

Warsaw 00-844 

Poland
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روال طرح شکایت چگونه 

است؟

مأمور حقوق بنیادین فرانتکس شکایت تان را 

ثبت می کند و بررسی های الزم را انجام می دهد 

تا مشخص شود آیا درخواست تان، طبق قوانین 

حاکم بر روال طرح شکایت، پذیرفتنی است 

یا خیر. در صورتی که شکایت تان پذیرفتنی 

باشد، مراتب حتماً به اطالع تان خواهد رسید. 

شکایات پذیرفتنی به رئیس فرانتکس ارسال 

می شوند. چنانچه کارکنان دخیل در تخلف ادعایی 

از اتباع کشور محل وقوع رخداد منجر به شکایت 

باشند، شکایت به مراجع همان کشور عضو ارسال 

خواهد شد.  مرجع یا مراجع دریافت کننده شکایت 

و اطالعات تماس آن ها به شما اعالم خواهد شد.  
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در صورتی که شکایت پذیرفتنی نباشد، تالش مان 

را برای کمک به شما انجام می دهیم و اطالعاتی را 

درباره سایر مکانیسم های موجود و مرتبط با مورد 

یا نگرانی مطرح شده در اختیارتان قرار می دهیم. 

مراجع ذی صالح، پس از بررسی موضوع، تصمیم 

الزم را می گیرند. این تصمیم می تواند شامل 

اقدامات اداری یا انضباطی علیه متهم باشند.

زمان الزم برای رسیدگی به شکایت ممکن است، بسته 

به مرجع رسیدگی کننده، متفاوت باشد. مأمور حقوق 

بنیادین فرانتکس خود را متعهد به تضمین اجرای 

کارآمد، کارا و منصفانه فرایند مدیریت شکایت می داند.

طی فرایند، از اطالعات شخصی تان (نام، 

اطالعات تماس و . . .) محافظت خواهد شد و 

ارسال این اطالعات به مراجع داخلی مربوطه 

فقط با کسب رضایت شما امکان پذیر است.
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