الجزء الخاص بمقابلة اللجوء من دليل منظمة "الحق في البقاء"
النقاط الساسية:




















لكي يتم منحك حق اللجوء ,يتوجب عليك أن تثبت بأن خوفك من الضطهاد يقع ضمن مبررات
سليمة .أي أن هذا الخوف له أسس حقيقية.
المقابلة الخاصة بقرار منحك حق اللجوء هي مقابلة يسألك فيها موظف دائرة الهجرة والجوازات
عن السباب المفصلة التي دعتك لطلب اللجوء.
يتعين عليك شرح السباب التي دعتك لترك بلدك والسباب التي تجعل من رجوعك إليها أمرا غير
آمن )ويشمل ذلك الرجوع إلى مكان آخر من بلدك الصلي(.
قد تستمر المقابلة لعدة ساعات وسيتم توجيه العديد من السئلة إليك .كما قد يتم توجيه نفس السئلة
إليك عدة مرات وبطرق مختلفة.
قد تستغرق المقابلة مدة طويلة من الزمن وفد تكون صعبة ومؤلمة .كما أنها ربما تشكل أهم جزء
من طلبك للجوء.
سيتم توجيه أسئلة إليك عن أشياء ربما تجد صعوبة كبيرة في التحدث عنها.
كن مستعدا لل يتم تصديق ما تقول فإنه لمر عادي لموظف دائرة الهجرة والجنسية الذي يجري
المقابلة أن يقول لك بصراحة أنه ل يصدق ما تقول.
يتعين عليك أن تكون شديد الوضوح وأن تقدم القدر الكبر من التفصيل .وحاول أن تتذكر إشمال
جميع المعلومات الهامة خللالمقابلة.
قد تجد التمرين على المقابلة قبل خوضها أمرا جيدا وذلك بالستعانة بالتوجيهات المشمولة في دليل
منظمة الحق في البقاء والخاصة بالسئلة التي قد يتم توجيهها إليك .هل يوجد شخص تثق به لجراء
مقابلة وهمية معه؟
ينبغي أن تطلب تسجيل مقابلة اللجوء صوتيا .قم بهذا الطلب خطيا وخلل مدة تزيد عن 24ساعة
قبل موعد المقابلة )أو قبل ثلثة أيام في حال كنت محجوزا( .كما ينبغي بأن تتأكد من تسليمك نسخة
عن التسجيل الصوتي والمحضر المكتوب عند انتهاء المقابلة.
لديك الحق في طلب موظف أو موظفة لجراء المقابلة من أحد الجنسين وكذلك المربالنسبة
للمترجم /مترجمة فوري .قم بتقديم هذا الطلب خلل أبعد مدة ممكنة من إجراء المقابلة.
قم بإخبار المقابل إن كنت ل تشعر بخير أو كنت تعبا أو مستاءا بسبب الحاجة للتفكير بأمور حدثت
لك في الماضي.
قم بطلب فترة استراحة خلل المقابلة فهذا حق لك وينبغي أل تخف من طلب ذلك.
إن كنت تعتقد بأن هناك مشكلة تتعلق بالترجمة الفورية ,قم بالبلغ عن ذلك في أقرب وقت .كما
ينبغي طلب ذكر هذا المر في سجل المقابلة.
قد يساعدك الحديث لصديق أو جار عن شعورك تجاه المقابلة أوعن أي شيء لم يسر كما ينبغي
خللها بعد المقابلة مباشرة .قم بكتابة قائمة بالشياء التي تعتقد بأنها لم تحدث كما ينبغي أو بالشياء
التي نسيت التحدث عنها.
إن كان لديك محامي ,ينبغي مقابلته خلل وقت وجيز بعد انتهاء المقابلة وإخباره عن أية أمور لم
تسر كما يجب .قد يقوم المحامي بكتابة إفادة حول تلك المور يتم تقديمها لدائرة الهجرة.

