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ኣገባብ ኣቀራርባ ውልቃዊ ጥርዓን 

ፍሮንተክስ (Frontex) ተባሂሉ ዝፍለጥ በዓል መዚ 

ምክትታል ዶባትን ማያትን ኣውሮዻ፡ ኣብ መምርሒ 

2016/1624 ናይ ኣውሮዻዊ ባይቶን ናይ ቤት-ምኽርን 

(ናይቲ በዓል-መዚ መምርሒ) ምርኩስ ብምግባር፡ 

ውልቅዊ ጥርዓን ንምቕራብ ዘኽእል ኣገባብ ኣብ 6 
ጥቅምቲ 2016 መስሪቱ። እዚ ኣገባብ ጥርዓን እዚ፡ 

ፍሮንቴክስ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቱ መሰረታዊ መሰላት 

ከምዝኽበር ኣብ ምግባር ንምቊጽጻር የኽእሎ። 

ብዝኾነ ካብ ሰራሕተኛታት ፍሮንቴክስ (Frontex) 
ንመሰረታዊ መሰላትኩም ዝጥሕስ ስራሕ ተፈጺሞም 

ኢልኩም ትኣምኑ እንተድኣ ኴንኩም፡ ናብ ትካልና ጥርዓን 

ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ዓንቀጽ 34 መምርሒ ናይዚ 

በዓል-መዚ ከምዚ ዝስዕብ ይብል፣- ዕማማቱ ኣብ 

ምፍጻም፡ ፍሮንቴክስ ብመሰረት ሕጊ ናይ ኣውሮዻዊ ሕብረት 

ከምኡ’ውን ናይ ኣውሮጳዊ ሕብረት ቻርተር መሰረታዊ 

መሰላት፡ ምሕላው መሰረታዊ መስላት ከውሕስ እዩ። 

ገለ ካብኦም ንምጥቃስ፡ ሓተትቲ ዑቑባን ተዓቖብትን 
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ብሓይሊ ናብቲ ግፍዕታት ክወርዶም ዝኽእል ሞቦቆላዊ 

ሃገሮም ናይ ዘይምምላስ መትከል የኽብር፣ ከምኡ’ውን 

ንፍሉይ ድሌታት ናይ ህጻናት፣ ኣላዪ ዘይብሎም ንውልቆም 

ዝተሰደዱ ቆልዑ፣ ግዳያት ጭውያ ዝኾኑ ሰባት፣ ሕክምናዊ 

ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት፣ ዓለም-ለኻዊ ዑቕባ ዘድልዮም 

ሰባት፣ ከምኡ’ውን ኣብ ባሕሪ ኮነ ኣብ ካልእ ተኣፋፊ 

ቦታታት ኣብ ጭንቂ ንዝርከቡ ሰባት፡ ኣብ ግምት የእቱ።

ካብ ሰራሕተኛታት ምክትታል ዶባትን ማያትን ጀሚርካ 

ክሳብ ተርጐምትን ካልኦት ኣባላትን፡ ነፍሲ-ወከፍ ኣብ 

ዝተፈላለዩ ስርሒታት ናይ ፍሮንቴክስ ዝሳተፍ ሰብ 

ኣብ ምውሓስ መሰረታዊ መስላት ተራ ይጻወት’ዩ። 

እተቕርቡዎ ጥርዓን፡ ነዞም ዝስዕቡ ዝምልከት ክኸውን 

ይኽእል፥- ብዛዕባ ንጥፈታት ኣብ እዋን ኣፈናዊ ፕሮጀትታት 

ፍሮንቴክስ፣ መስርሕ ምምላስ፣ ሓባራዊ ስርሒታት፣ 

ቅልጡፍ ናይ ዶባት ወፍሪ፣ ምደባ ወሃብቲ-ደገፍ 

ምሕደራ ስደተኛታት፡ ወይ’ውን ናይ ምምላስ ወፍሪ።.



4

መን ጥርዓን ከቕርብ ይኽእል?

ክንደይ ዕድሜኹም ብዘየገድስ፣ ብኣሰራርሓ ኣባል 

ፍሮንቴክስ ብቐጥታ ተተንኪፈ እየ ዝብል እምነት 

እንተድኣ ኣለኩም፡ ጥርዓን ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብዝኾነ ኣካል ክትውከሉ’ውን ትኽእሉ ኢኹም፣ (ንኣብነት 

ካልእ ሰብ፣ ጠበቓ፣ ትካል፣ ኣባል ስድራቤት፣ ሕጋዊ 

ሞጉዚት ወዘተ) ንዓኻ/ኺ ወኪሎም ጥርዓን ከቕርቡ 

ይኽእሉ። እንተኾነ ግን ከምዚ ምግባር ግድነታዊ ኣይኮነን።

ካብ ሓደ ንላዕሊ ጥርዓናት፡ ብዝዕባ ሓደ ኣጋጣሚ 

እንተኾይኖም፡ ብሓባር ክቐርቡ ይኽእሉ።
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ጥርዓን ብኸመይ ከምዝቐርብ

ጥርዓን ዝቐርበሉ ብጽሑፍ ኮይኑ፡ ብዝኾነ ቋንቋ ክኸውን 

ይኽእል፦ ከላይ ብዓረበኛ፡ ፓሽቱ፡ ኡርዱ፡ ከምኡ’ውን 

ትግሪኛ። እንተደሊኹም ኣብ ዊብሳይትና ዘሎ ናይ ጥርዓን 

መቕረቢ ቕጥዒ/ፎርም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ 

ቅጥዒ’ዚ ምጥቃም በዓል-ሞያ መሰረታዊ መሰላት ነቲ ናይ 

ጥርዓን ጒዳይኩም ኣብ ዝሓጸረ ንኸሰላስሎ ሓጋዚ እዩ።

ጥርዓን ናብ በዓል ሞያ መሰርታዊ መሰላት ንምልእኽ ኣብ 

ዌብሳይትና ተጠቂሱ ከምዘሎ ብ ደብዳቤ፣ ኢማይል፣ ወይ 

ውን ብቐጥታ ብ ኦንላይን ክለኣኽ ይከኣል። 

http://frontex.europa.eu/complaints/

ኢመይል 

complaints@frontex.europa.eu

ኣድራሻና 

Frontex, Fundamental Rights Officer 
Complaints Team  

Plac Europejski 6 

00-844 Warsaw  

Poland
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መስርሕ ጥርዓን ከመይ ይመስል?

ጥርዓን ብበዓል-ሞያ መሰረታዊ መሰላት ናይ ፍሮንቴክስ 

ይምዝገብ። ደሓር ንተቐባልነቱ ብዝምልከት ድማ 

ብመንጽር ኣቕደዲሙ ዝተመስረተ ሕጋጋት ይምመ። 

ዝቐረበ ጥርዓን እንተድኣ ተቐባልነት ረኺቡ፣ ናብ 

ዝለዓለ በዓል ስልጣን ይለእኽ፣ እንተድእ ናይ ሓደ 

ሃገር ሰራሕተኛ ኣብ ምግሃስ መስል ኢድ ሃልይዎ ናብ 

በዓል መዚ ናይ’ታ ኣባል ሃገር ይለኣኽ። ንጥርዓንኩም 

ዝክታተል ዘሎ ኣካል ወይ ከኣ ኣካላት መን ምኻኑ 

ከሕበረኩም እዩ። ብኸመይ ከም እትረኽቡዎም 

ዝሕግዝ እኹል ሓምበሬት ክወሃበኩም እዩ። 

ጥርዓንካኩም ተቐባልነት እንተድኣ ዘይረኺቡ፣ 

ክንትሓጋገዘኩምን ዘለኩም ፍሉይ ጒዳይ ወይ 

ሻቕሎት ክርኣየሉ ስኽእል ካልእ ኣገባብ ንምህላዉ 

ዝምልከት ሓበሬታ ክንልግሰልኩም ኢና።  

ጒዳይኩም ዝምልከቶም ሰብ-መዚ መርሚሮም 

ዝግባእ ውሳነ ይህቡሉ፤ እቲ ውሳነ፡ ምምሕዳራዊ 

ወይ’ውን ኣንጻር ጥርዓን ዝተመስረተሉ ሰብ ዝውሰድ 

ዲሲፕሊናዊ ሱጒምቲ ከጠቓልል ይኽእል።
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ሓደ ጥርዓን ንምምስራሕ ዝወስዶ ግዜ ኣብቲ ነቲ ጉዳይ 

ዝሓዞ በዓል-መዚ ብምምርኳስ ይፈላለ እዩ። በዓል-መዚ 

ናይ ፍሮንቴክስ፡ ኣገባብ ምሕደራ ጥርዓን ብቑዕ፡ ስሉጥን 

ርትዓውነት ዘለዎን ክኸውን ንምግባር ዝተዓጥቀ እዩ። 

ጥርዓንኩም ኣብ ዝርኣየሉ እዋን ናትኩም ውልቃዊ 

ሓበሬታ (ስም፣ ቁ. ቴለፎን/ኢመይል/ኣድራሻ ወዘተ.) 
ብስቱር ይተሓዝ፡ ናብ ዝምልከቶ ሃገራዊ በዓል-መዚ 

ክንሰዶ እንተድኣ ኴንና ክኣ ፍቓድኩም የድልየና።
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