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انفرادي شکایت کړنالره 

د اکتوبر په Frontex 6، د اروپا سرحد او ساحل 

ساتونکي ګارډین د اروپا پارلمان او د شورا تنظیم 

EU( 2016/1624(iد مقرراتو )EU( مقرراتو وروسته 

د شکایتونو یو میکانیزم جوړ کړ. د شکایتونو 

میکانیزم Frontex ته اجازه ورکوي چې په ټولو 

فعالیتونو کې د بنسټیزو حقوقو درناوی وکړي

 Frontex که تاسو په دې باور یاست چې تاسو د

فعالیت کې ښکیل کارمندانو په مستقیم ډول 

اغیزمن شوي، او تاسو فکر کوئ چې ستاسو 

اصلي بنسټونه د دې عملونو له امله سرغړونه 

شوي، تاسو کولی شئ شکایت وسپاري. د ادارې 

د مقرراتو 34 ماده داسې بیانوي چې د خپلو دندو 

په ترسره کولو کې، Frontex د اروپایی اتحاديې 

د قانون او د اروپایی اتحادیی د بنسټیزو حقوقو 

سره سم د اساسي حقوقو ساتنه تضمینوي. 



3

اداره باید د دغو حقونو تر مینځ، د بې ځایه کیدو 

اصل او د ماشومانو ځانګړو اړتیاوو ته پاملرنه 

وکړي، غیرقانوني ماشومان، په انسانانو کې د 

قاچاق قربانیان، د اړتیاوو اشخاصو روغتیایی 

اړتیاوو، نړیوالې ساتنې ته اړتیا لري، په بحر کې 

او په ځانګړې توګه د زیان منونکي په حالت ک.

باړونکي او نور پرسونل ته د سرحد او ساحل 

 Frontex ساتونکي افسران، هر څوک چې د

مختلفو عملیاتو کې برخه اخلي د اساسي حقونو 

ساتنه تضمین کولو کې رول لوبوي. شکایتونه 

کیدای شي د ادارې په پیلوټ پروژو، بیرته 

راستنېدنې عملیات، ګډ عملیات، د چټک سرحدي 

مداخلو، د مهاجرت مدیریت ټیم لیږد او بیرته 

راستنیدنې په ترڅ کې د فعالیتونو په اړه ثبت شي.
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څوک شکایت کولی شي ؟

دا مهمه نده چې تاسو څومره عمر لرئ، تاسو 

ایجنسي ته شکایت کولی شئ که تاسو باور 

لرئ چې چې تاسو د د Frontex فعالیت کې 

ښکیل کارکونکو مستقیمه اغیزمن شوي 

تاسو د هرې ډلې لخوا هم استازیتوب کیدی شئ

)لکه بل کس، سالكاراداره د کورنۍ غړي 

حقوقی ساتونکی, او داسې نور( څوک ستاسو 

په استازیتوب شکایت کولی شي خو دا 

مسؤولیت ندی او اړتیا نلري.هغه قضیې چې 

ډیری شکایت کوونکي پکې شامل دي او چې یو 

شان پیښې وي په ګډه سره جمع کیدی شي
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شکایت څنګه تسلیم کړئ؟

شکایت باید په انګریزی، پښتو، اردو او تیغینیا 

کې په لیکلو کې لیکل کیږي. تاسو شکایت فورمه 

کاروئ چې موږ د ایجنسي په ویب پاڼه کې په 

مختلفو ژبو کې شتون لرو. د دې شکایت فورمه 

کارول به د اساسي قانون افسر سره مرسته وکړي 

ترڅو ستاسو شکایت په اغیزمنه توګه عمل کړي. 

خو، ستاسو د خوښې نورو لیکلو وسیلو لخوا 

شکایت درج کولی شئ. ستاسو شکایت استولو 
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لپاره د اساسي حقونو افسر سره اړیکه ونیسئ، 

بریښنا,لیک یا الیکترونیک زموږ په ویب پاڼه کې د 

 انالین د شکایت فورمه کارولو سره

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

:Email 

complaints@Frontex.europa.eu

پوستي پته

Frontex, Fundamental Rights Officer,  

Complaints Team 

Plac Europejski 6 

00-844 Warsaw 

Poland
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د شکایت کړنالرې څنګه 

کار کوي؟

د Frontex اساسي حق افسر به دا شکایت 

راجستر کړي او وګوري چې آیا ستاسو غوښتنې 

د قواعدو پروسیجرونو ترتیب کولو په قواعدو 

کې د منلو وړ دي. تاسو به تل خبر یاست چې 

ایا ستاسو شکایت د منلو وړ دی که نه

 Frontex که چېرې دا د منلو وړ وي، شکایت د

اجرایوي رییس ته لیږل کیږي او که چیرې 

ملي کارکوونکي د ادعا شوي سرغړونې په 

کې ښکیل وو، د اغیزمن غړي دولت چارواکو 

ته. تاسو ته به خبر درکړل شي چې کوم واک 

یا مقامونه ستاسو شکایت ترالسه کړی او 

د دوی د اړیکو جزییات به چمتو شي.
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که شکایت غیر منلو وړ وي، موږ به تاسو سره 

مرسته وکړو او تاسو د نورو میکانیزمونو په 

اړه معلومات درکړو چې ستاسو د ځانګړې 

قضیې یا اندیښنې لپاره شتون لري.

مناسب چارواکي به ستاسو قضیه وڅیړي او یو 

اړونده پریکړه به وکړي، کوم چې کېدای شي د پوښتنې 

په اړه اداري یا اختصاصي اقدامات شامل وي

د شکایتونو د پروسې لپاره اړین وخت ممکن په 

 Frontex قضیه کې ښکیل واک پورې تړاو ولري. د

اساسي حق افسر ژمن دی چې د ځواکمن ، اغیزمن 

او منصفانه شکایت مدیریت پروسه یقیني کړي

د دې پروسې په جریان کې ستاسو شخصي 

معلومات )نوم، د اړیکو جزییات، او داسې 

نور( خوندي دي او موږ دې ته اړتیا لرو 

چې اړونده ملي چارواکو ته الړ شئ.
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