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جلسه مصاحبه در پروسه پناهندگ
 .۱پیش از جلسه مصاحبه:
ی
ی
بر اساس بند  ۲۵قانون پناهندگ آلمان ،ی
زمان که شما در این کشور درخواست پناهندگ خود را نزد اداره فدرال برای مهاجرت و
ی
ی
پناهندگ (بامف) ثبت یمکنید ،از این حق برخوردار هستید که یط یک مصاحبه رو در رو دالیل خود برای پناهندگ را رشح دهید.
ی
ی
خی.
گید یا ر
گید که آیا به شما پناهندگ تعلق یم ر
بر اساس این مصاحبه اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ تصمیم یم ر

برای انجام این مصاحبه احضاریهای از طریق پست یا به آدرس شما و یا به محل دریافت پست در کمپتان
ی
ارسال خواهد شد .از این نظر بسیار مهم است که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگ همواره آدرس بهروز شما را داشته
ی
پناهندگتان همراه خود یمبرید ،برگه احضاریه را ر ی
نی باید
باشد .در روز مصاحبه در کنار مدارگ که برای توضیح دالیل
همراه خود داشته باشید.

ن
تعیی شده امکان رشکت در مصاحبه را نداشته و یا مریض باشم؟
چه یمشود اگر در تاری خ
در صورت ارائه «دالیل ی
کاف» ،ی
یعن دالییل که ارائه آنها توجیهکننده عدم حضور شما باشد ،امکان آن وجود دارد که وقت
ی
مصاحبه دیگری برای شما در نظر گرفته شود .از جمله این دالیل یمتوان بهعنوان مثال به بیماری ،حوادث مهم خانوادگ و یا
تداخل وقت مصاحبه با قرار مالقاتتان در اداره دیگری اشاره کرد .دلیل عدم حضورتان هرچه که باشد یمبایست در ر ی
اولی
ی
فرصت یک گوایه و یا مدرگ به منظور اثبات آن برای اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ ارسال کنید .مهم :عدم حضورتان
ی
عبی شود که شما درخواست
در وقت مصاحبه بدون ارائه دلیل ممکن است بنا با استناد به ماده  ۳۳بند  ۱قانون پناهندگ به این ت ر
ی
ی
ی
انداخی مجدد درخواست پناهندگتان وجود دارد (ماده  ۳۳بند ۵
پناهندگ خود را پس گرفتهاید .با این حال امکان به جریان
ی
قانون پناهندگ).

آیا من یمتوانم در جلسه مصاحبه فردی را بهعنوان همراه با خود به جلسه بیاورم؟
همیطور یک نفر بهعنوان همراه در جلسه مصاحبه ی
حاض شوید (طبق ماده  ۱۴ر ی
شما یمتوانید بههمراه یک وکیل و ر ی
آیی دادریس).
ری
شناسان فرد همراه باید ضمیمه این درخواست باشد.
همچنی
برای حضور همراهتان پیشتر باید درخواسن تنظیم کنید و مدرک
ی
شما اجازه دارید که میجیم از طرف خودتان به جلسه مصاحبه بیاورید .با این حال میجیم که از سوی شما در جلسه ی
حاض
یمشود نیمتواند کار ترجمه حرفهای شما را انجام دهد و ضفا یمتواند ترجمه صحیح اظهارات شما را کنیل کند (ماده  ،۱۷بند
ی
ی
 ۲قانون پناهندگ) .چنانچه اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ مانع از حضور همراهتان در جلسه مصاحبه شد ،مرصانه تاکید
کنید که این حق شماست!
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من یمخواهم در جلسه مصاحبهام مصاحبهکننده و ر
متجم هر دو زن باشند
حاضین در جلسه زن باشند .این درخواست ر ی
زنان این حق را دارند که در جلسه مصاحبههاشان همه ی
نی باید پیشتر به اطالع
ی
غی اینصورت جلسه مصاحبه به تاری خ دیگری موکول یمشود.
اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ رسیده باشد .در ر

آیا مصاحبه من و خانواده و یا همرسم باهم انجام یمشود؟
ری
همچنی همشان جدا از یکدیگر مصاحبه یمشوند ،چرا که مصاحبه به دالیل هر فرد برای مهاجرت
اصوال اعضای خانواده و
به صورت فردی و جداگانه یمپردازد .حن کودکان بزرگتر از  ۱۴سال ،چه همراه داشته باشند و چه تنها آمده باشند ،در صورت
ی
آمادگ به جلسه مصاحبه احضار خواهند شد .با این حال برای کودکان بزرگتر از  ۱۴سال این امکان وجود دارد که به همراه
والدین و یا شپرست خود در جلسه مصاحبه ی
حاض شوند.

جلسه مصاحبه برای افرادی که نیازمند حمایتهای ویژه هستند:
ی
ی
کسان که به حمایت ویژه نیاز دارند (بهعنوان مثال افرادی با
اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ برای انجام مصاحبه
ی
بیماریهای جسیم و یا ی
کسان که تجربه قاچاق
روان ،زنان ،کودکان ،دگرباشان جنیس ،قربانیان هر شکیل از خشونت ،و یا
ی
کسان هستند که در زمینه
انسان را از شگذراندهاند) از مصاحبهکنندهگان بخصویص استفاده یمکند .این مصاحبهکنندهگان
تعامل با نیازهای این افراد ،دورههای ویژهای گذارندهاند.
ی
پناهندگ در بر ر ی
لی:
آدرس اداره فدرال مهاجرت و

تلفن۰۹۱۱/۹۴۳۲۷۹۰۱ :

دسییس از طریق میو:

Bundesllee 171, 10715 Berlin

فاکس۰۳۰/۶۸۴۰۸۱۲۷۹۹۹ :

Berliner Straße

ی
نوشیدن به همراه خود داشته باشید چرا که ممکن است زمان زیادی را برای انجام مصاحبه
توصیه :در روز مصاحبه خورایک و
منتظر بمانید.

 .۲در طول مصاحبه:
ری
مسیی که تا رسیدن به آلمان یط کردید را تا جای
در جلسه مصاحبه شما باید دالییل که موجب مهاجرت شما شدهاند و
همچنی ر
ممکن کامل و با جزئیات ر
تشی ح کنید.

ی
صورت جلسه (پروتکل) :از کل جلسه مصاحبه صورت جلسهای تهیه یمشود که بر اساس آن درباره درخواست پناهندگ
نهان نیست .از این نظر کامل بودن
گیی خواهد شد .شخص مصاحبهکننده یضورتا همان تصمیم ر
شما تصمیم ر
گینده ی
صورتجلسه اهمیت ویژهای دارد.
ترجمه :صحبت کوتایه با میجم پیش از رشوع مصاحبه مفید فایده است .چرا که از این طریق متوجه خواهید شد که
آیا شما و میجم حرف های یکدیگر را خوب متوجه یمشوید یا نه .چنانچه به این نتیجه رسیدید که حرفهای میجم را
خوب متوجه نیمشوید ،این مسئله را در همان ابتدای جلسه مصاحبه اطالع دهید و مرصانه میجیم به زبان و گویش
خودتان را بخواهید.
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الف .اطالعات شخیص:
در این بخش سواالن درباره آخرین محل سکونت ،خانواده ،شغل و تحصیالت شما مطرح یمشود .این سواالت ثابت و مشخص بوده
و در اینینت موجود هستند.
https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Beratungshilfe/BAMF%20Fragen.pdf

ب :مست:
در این بخش از شما سواالن در خصوص مسیی که از طرق آن به آلمان سفر کردهاید پرسیده یمشود .چه مسی به لحاظ ی
زمان
ر
ر
ی
طوالن بوده باشد ،چه بسیار کوتاه ،بهی است یکبار آن را در ذهنتان مرور کنید.
بسیار
ج :دالیل فرار:
هان که رشحشان در باال آمده ،از روال سیالتری برخوردار است .عموما
این مهمترین بخش مصاحبه شما یمباشد و به نسبت بخش ی
در این بخش فقط این سوال مطرح یمشود« :دالیل شما برای فرار از کشورتان چیست؟» .پاسخ شما باید بهطور مشخص به
سواالت زیر ربتدازد:
•

چهکیس/چه ر ی
چیی شما را تعقیب کرده /تهدید کرده/به خطر انداخته؟

•

به چه دالییل تحت تعقیب قرار گرفتهاید/تهدید شدهاید/در خطر بودهاید؟

•

چرا دولت کشورتان نیمتوانست از شما دربرابر این تعقیب/تهدید/خطر محافظت کند؟

•

بگیید؟
آیا امکان آن را داشتید که در نقطه دیگری از کشورتان مورد حمایت و حفاظت قرار ر

•

چنانچه شما مجبور به بازگشت به کشورتان باشید ،چه اتفاف برای شما یمافتد؟
تشی ح تجربه یمتواند بسیار دردآور باشد .پس برای بیان آن وقت ی
ر
کاف بگذارید ،در توصیف آن محتاط و
خجالتزده نباشید ،حن اگر این امر برایتان ناخوشایند باشد.

گیی از مراکز مشاوره خود را برای جلسه مصاحبه آماده کنید تا از این طریق پیش از
توصیه :در صورت امکان ،با کمک ر
ری
موعد مصاحبهتان بخشهای از قلم افتاده و از یاد رفته توضیحتان را برطرف کنید.
همچنی با مراجعه به مراکز مشاوره
ی
خاطرجمع خواهید بود که مدارک مهمتان به موقع برای اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ ارسال شدهاند.

حقوق شما در جلسه مصاحبه:
o

این حق شماست که از زمان ی
کاف برای بیان کامل و جامع روایتتان برخوردار باشید.

o

خون متوجه نیمشوید ،مهم است که این مسئله را بیان کرده و برای فهم بهی سوال توضیح
درصورن که سوایل را به ی
بیشیی بخواهید.

o

نه فرد مصاحبهکننده و نه میجم اجازه ندارند که برای شی عتر انجامشدن مصاحبه به شما فشار آورده و یا توضیح شما
را قطع کنند.

o

شما این حق را دارید که هر ی
زمان که نیاز به اسیاحت داشتید ،گرسنه بودید و یا نیاز به استفاده از شویس بهداشن را
داشتید ،درخواست اسیاحت کنید.

o

در ابتدای جلسه مطرح کنید که کل صورتجلسه (پرتکل) یکبار برای شما ترجمه شود .ترجمه صورت جلسه یمتواند به
شکل محدودی در ر ی
حی مصاحبه ،و یا بهشکل کاملتری در پایان مصاحبه انجام شود .در اینجا شما امکان آن را دارید که
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تغیی دهید .این امر بعد از اتمام جلسه مصاحبه بسیار دشوار
هان را ر
توضیحان را به گفتههاتان اضافه کنید و یا بخش ی
خواهد بود .پس از این فرصت استفاده کنید.
o

صورت جلسه را ضفا در آن حالت امضا کنید که برای شما ترجمه شده باشد ،اشتبایه در آن نباشد و همه روایت شما
را پوشش داده شده باشد.

 .۳پس از جلسه مصاحبه
ی
پس از جلسه مصاحبه ممکن است چند هفته و گایه حن چند ماه طول بکشد تا تصمیم درباره درخواست پناهندگ شما به شما
ابالغ شود .بهطور مرتب صندوق پسن خود را نگاه کنید و یا از محل دریافت پست در کمپتان ربیسید که آیا تصمیم اداره فدرال
ی
خی.
برای مهاجرت و پناهندگ برایتان ارسال شده است یا ر
 چنانچه جواب قبویل (مثبت) دریافت کردید و نسبت به آن اعی ی
ایص ندارید ،از نامه قبویلتان خوب نگهداری
خارج ( )Ausländerbehördeتقاضای مدرک اقامت بدهید.
ی
کنید .بعدتر یمتوانید در اداره اتباع
 آیا جواب ن
منف دریافت کردهاید؟ (رجوع کنید به برگه مربوط به جواب ی
منف)
KommMit/BBZ e.V.
Turmstr.
21,
Haus
M,
Eingang
O,
2.
Stock,
10559
Berlin
Offene Sprechzeiten der Asylverfahrensberatung: Dienstag 10-14 Uhr, Mittwoch 13-17 Uhr,
Donnerstag 10-14 Uhr
Kontakt: n.essmat@kommmit.eu

Dieses Factsheet entstand im Rahmen des Projekts „Gut Beraten, gut Ankommen!“, das aus Mitteln des Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen Union, sowie Berliner Landesmitteln kofinanziert
wird.
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