مركز اللجوء بمدینة توبنغن
جلسة الستماع أثناء إجراءات اللجوء
یروي طالب اللجوء خلل جلسة الستماع قصة ملحقتھ والدوافع التي جعلتھ یھرب من بلده .وتععتبر جلسة
الستماع أساس القرار الذي سیتم إتخاذه في مسألة قبول طلب اللجوء أو رفضھ .إل أن العامل الحاسم فھو
.عادة المصیر الفردي لطالب اللجوء
سوف ینظر أحد الموظفین لدى المكتب التحادي للھجرة واللجئین فیما إذا توفرت شروط ملحقة طالب

اللجوء في بلده الصلي وھل أنھ مھدد بخطر الملحقة في حالة عودتھ الى ھناك  .أما بالنسبة للملحقة فھي
تعني بشكل خاص النتھاكات الجسدیة والحیاتیة وانتھاك الحریات أو النتھاكات القانونیة الخرى بسبب
القناعات السیاسیة ،بسبب العنصر أو الدیانة أو القومیة أو النتماء الى فئة إجتماعیة معینة .بما في ذلك
الضطھادات الشدیدة التي تعتبر ھي الخرى شكل من أشكال الملحقة .كما ینظر المكتب التحادي للھجرة
واللجئین كذلك في المخاطر الخرى الذي تمثل خطرا على حیاة طالب اللجوء في بلده الصلي ،مثل تعكر
حالتھ الصحیة بسبب مرض من المراض یھدده بالموت ومثل المخاطر الخرى التي تمثل خطرا على جسده
.أو حیاتھ أو حریاتھ
وتبدأ جلسة الستماع كما جرت العادة بما یسمى "  25سؤال" .وتتعلق ھذه السئلة بالبیانات الشخصیة
والوضع الشخصي – من بینھا السئلة التي تدور حول شریك الحیاة ،البناء ،الوالدین ،الجدین ،العنوان
والمھنة – وأیضا بطریق الرحلة .بعد ذلك یحصل طالب اللجوء على الفرصة لكي یتحدث بالتفصیل عن
أسباب فراره من بلده .ویجب علیھ أن یشرح بكل دقة وتفصیل أسباب الفرار )الملحقات التي كان یعیشھا
.في بلده ومخاطرھا مثل السجن وسوء المعاملة والتعذیب (...وكل أسباب الھروب الخرى
أما بالنسبة للتصریحات المقدمة من طرف طالب اللجوء فل بد أن تقتصر الجابة على المخاوف الشخصیة
في حالة العودة الى البد الصلي .ویتوقف المر خلل جلسة الستماع على أن یركز طالب اللجوء على
.أسباب الھروب بصورة دقیقة وبدون لف ودوران
وبناء على تلك المعطیات المقدمة أثناء جلسة الستماع فسوف یتم إتخاذ القرار في مسألة قبول طلب اللجوءأو
.رفضھ
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:قبل جلسة الستماع
یمكن لطالب اللجوء العتماد على الرشادات الجرائیة أو اللتجاء الى أحد المحامین المختصین -1
للستعداد لجلسة الستماع .ول بد من معالجة أطوار الملحقة وطریق الرحلة مسبقا .ویعني ذلك "ما حدث
"ومتى؟
توضیح المر مسبقا بخصوص إمكانیة الحضور الى جلسة الستماع مع أحد الشخاص من أھل الثقة -2
.وإعلم المكتب التحادي للھجرة بذلك .ھام جدا :تفویض كتابي خاص بالمعاون
 Üإشعار المكتب التحادي للھجرة بالرغبة في موظف أو موظفة خلل جلسة الستماع  /إختیار المترجم
.المناسب
 Üھل ھنالك أمراض یجب ذكرھا؟ ھل ھنالك شھادات طبیة لتقدیمھا لدى المكتب التحادي للھجرة؟
 Üالحتفاظ بنسخة من الوثائق الصلیة إذا وجب تقدیمھا لدى المكتب التحادي للھجرة
 Üھل من الضروري إحضار مترجم بسبب لغة معینة  /لھجة معینة؟ ل بد من إشعار المكتب التحادي
.للھجرة مسبقا بذلك

:خلل جلسة الستماع
 Üھل تمكنت من فھم المترجم كما ینبغي؟
 Üھل أن طالب اللجوء في حالة صحیة جیدة تسمح لھ بمتابعة الجلسة؟
. Üالمطالبة بفترات استراحة كلما اقتضت الضرورة
 Üھل أن الترجمة في نھایة الجلسة تتطابق مع التصریحات التي قدمھا طالب اللجوء؟ ل بد من إشعار
!المكتب التحادي للھجرة بذلك
) Üتقدیم الثباتات والدلة الموضوعیة )فقط نسخة منھا في أول المر
 Üھل تتطابق التصریحات خلل جلسة الستماع مع المعطیات التي قدمھا طالب اللجوء في المرة الولى؟
! Üل بد من أن تتم الجابة بشكل دقیق وبالتفصیل وفي منتھى الراحة أي دون توتر
:بعد جلسة ألستماع
.Üل بد من مراجعة البروتوكول وإرسال التصحیحات الى المكتب التحادي للھجرة عند الضرورة
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