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 :مقدمه 

تالش مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت در طول سالها افزایش دانش 

در جلسه مصاحبه و احقاق حق با رعایت اصل موازنه حقوقی پناهجویان 

با اصول حقوقی ا در رابطه فلذا مطالب و نکات گوناگونی ر حقوقی است 

 تشر کرده ایمنممختلف 

این 2007  بلژیک درسال پنا هندگی ت اساسی رویهبه اصالحا باتوجه 

های است به درخو رسیدگیرا در مورد  فرایند اصولی جدیدیک کشور 

ی موردبررسی چندین موضوع در گروه ها ی کارو  آغاز کردپناهندگی 

 یک کارگروه در زمینه آمادگی و انجام مصاحبه وبحث قرار گرفت،به ویژه

برخی از کشور مورد در اطالعات در مورد  هم یک گروه کار ی پنا هندگی

هندگی قرار دارد،توسط ناپ در قلب روند پنا هندگی مصاحبهو چون  ها

آنها .شد تخا بانبرا ی گزار ش  به عنوان موضوعی چندتن از کارکنان

ها ی  ش افسر حفاظت و دستورالعملبرا ی نگر مسائلی مانند دستورالعمل

به که  و منشوری را ارائه کردند پنا هندگی رابررسی کردند انجام مصاحبه

 کرد .عنوان آیین نامه رفتار افسر حفاظت عمل 

و در نهایت هدف بنده از ارائه این منشور این است که پناهجو بداند در 

ذهن آفیسر بررسی کننده چه میگذرد و چگونه برخورد میکند و چه 

اصولی برای او حائز اهمیت است تا متناسب با ان رویکرد خود را تنظیم 

 کند 

 

 با تشکر                                  

 هادی                                  



 

 

 افسر رسیدگی کننده باید اطمینان حاصل کند :

  اتاق تمیز و مرتب است 

  اطمینان پیدا کند مصاحبه بوسیله عامل خارجی

 قطع نشود 

  ممکن است تماس فوری دریافت کند لذا باید اتاق

اهجو و بی را ترک کند و اجازه ندارد در حضور پن

اوتلفن همراه خود را در دهد تفاوت به او پاسخ 

حالت ویبره قرار می د هد و از افراد حاضر می 

 دوا هد که همین کار را انجام د هنخ

  به دالیل محرمانه و حفظ حریم خصوصی، افسر

تا حد امکان از صدا زدن نام متقاضی در  حفاظت

 اتاق انتظار اجتنا ب می کند. 

  بین المللی رابر اساس عناصر  متقاضی حمایتاگر

 تولد،ترکیب موجود درپرونده خود )تصویر،تاریخ

هد، شخصاً او را مورد خطا ب خانواده(تشخیص د

 قرار می د هد

 



  افسر حفاظت از وضعیت کشور مبدا متقاضی اطالع

  خوبی دارد

 تاطالعاشخصی، برا ی مصاحبه دنش هنگام آماده 

 مربوطه و مفید کشور مبدا رابررسی می کند

 شده اند برنامه ریز ی عناصر کلید ی همه از قبل 

 بر موضوعاتی متمرکز است که شخصی مصاحبه 

 بسیار مهم هستند وبر اساس ی درخواستبرا

هویت متقاضی، ما هیت، انگیزه ها و عوامل آزار 

به  بازگشت وشکنجه،ترس متقاضی در صور ت

 کشور مبدا وشوا هد موجود 

 به دوره مصاحبه و عناصر مطرح شده، کمی  بسته

  انعطاف الزم است

 افسر حفاظت  برا ی مصاحبه شدن برا ی آماده ،

بین  یتمدارک موجود، مشخصا ت متقاضی حما

پنا هندگی مربوطه را در نظر  المللی وپرونده ها ی

 می گیرد

 شخصی،ساختار و مصاحبه ها ی سیر کلی مصاحبه 

 ویژگیبا  بین المللی با متقاضیان حمایت شخصی

 خاص:

 قرار  شکنجهبند  تحت به طور بالقوه متقاضیانی که

 یک گروه آسیب به می گیرندیا متقاضیان متعلق



 ، متقاضیان آسیب دیده، متقاضیانی که دالیل پذیر

پنا هندگی مرتبطبا جنسیت را مطرح می کنند 

 تجاوز جنسی،سوء استفاده جنسی، گرایش جنسی)

در این موارد افسر بررسی کننده   )هویت جنسی و

 الزم را داشته باشد باید تخصص

 

 سؤاال ت و جنبه  وباشد شخصی باید جریان مصاحبه

برا ی ارزیابی ادعا ی درخواست حیاتی  هایی که

شوند. افسر حفاظت باید آن  هستندباید مشخص

 باید در طول مصاحبه دسته از عناصر ی را که

 شناسایی کندرا شوند روشن

 

 به به طور خالصه روندپنا هندگی را افسر حفاظت

 توضیح می د هدپناهجو 

 شخصی  افسر حفاظت مسیر و هدف مصاحبه

 هدراتوضیح می د

 بررسی می کند که آیا متقاضی مترجم  افسر حفاظت

 ک می کندیا خیرا در



 بین المللی اطالع  به متقاضی حفاظت افسر حفاظت

واست می د هد که در صور ت لزوم میتواند درخ

 ب دریغ نکنداستراحت کند و در درخواست آ

 سیگار  افسر حفاظت نیزبه اویادآور ی می کند که

 کشیدن ممنوع است

 بررسی می کند که آیا محل اقامت  اوبا متقاضی

 یا خیر کرده استتغییر  اومنتخب 

  معرفی می کندخود را به پناهجو 

 سایر افراد حاضر را معرفی کرده و  او همچنین

با این حال، او نام نقش آنها راتوضیح می د هد

 مترجم را ذکر نمی کند

  به  یلتما یا حتی عدم عواقب امتناعافسر حفاظت

 هدی راتوضیح می دهمکار

 بیان حقیقت اشاره  به به الزام متقاضی ی همچنینو

 می کند

 شخصی را در داخل رویه قرار می د هد و  مصاحبه

 تجدید نظر راتشریح می کند گزینه ها ی

 ی متقاضی برا او از واژگانی استفاده می کند که

 بین المللی قابل درک است حمایت

 شده در طول  بیان ا تبودن اظهار اوبر محرمانه

تأکید می کند و  وتمام عناصرپرونده مصاحبه



تعقیب  به عامل هد که هیچ اطالعاتیاطمینان می د

 منتقل نمیشوداو 

  هیچ کودکی در این مد ت حضور ندارد 

 یادداشت ها ی  به امکان درخواست دسترسی

وجود دارد و  شخصی قبل ازتصمیم گیر ی مصاحبه

 حبهس از مصاپ این باید ظرف دو روز کار ی

  شود درخواست

 س از دریافت کپی، پ یظرف هشت روز کار

تمایل،  تیا وکیل او میتوانند در صور متقاضی

در نظر CGRS توسط نظراتی را ارائه د هند که

 گرفته می شود

 می د هد  به متقاضی و وکیل او اطالع افسر حفاظت

در هنگام مصاحبه  کودک مجازبه حضورآیاکه 

یا  )مثالً مشکال ت خاص کودکهستند یا خیر

 والدینش(

 به کودک اجازه د هد که  افسر حفاظت ممکن است

در صور ت حضور هر دو  ولی در آنجابماند

انتظار خانواده والدین،یکی از آنها میتواند در اتاق 

 از کودک مراقبت کند

  را ندارد  مصاحبهروند اجازه دخالت در متقاضی

 اما میتواند درپایان مصاحبه اظهار نظر کند



 بی طرفانه انجام محترمانه به صور ت مصاحبه 

 دوشمی

  شخصی متقاضی را در  بایدشرایط مصاحبهدر

: جنسیت،سن،سطح تحصیال ت و مثل نظربگیرد

 غیره

 برخورد می کنند  با متقاضیکه همه افراد حاضر

نگرشی را اتخاذ ،  یابعد از مصاحبه قبل، در حین

جانبدار ی، تبعیض، بتواند احساس  نمی کنند که

 بودن را ایجاد کند یا عدم حرفه ا ی عدم احترام

 یک نگر ش حرفه  ، افسر حفاظت در طول مصاحبه

  به متقاضی حفظ می کند ی نسبتا

 شفقت نشان دادن حق هد امااو همدلی نشان می د 

 ندارد دلسوزی یا 

 بین او  شد که جهبه محض اینکه افسر حفاظت متو

تضاد منافع وجود دارد،بالفاصله به  و متقاضی

 هدخود اطالع می دپایان داده وبه مافوق  مصاحبه

 بین المللی  هنگامی که متقاضی حمایت

 ی از خود نشان می د هدیا وکیلرفتارپرخاشگرانه ا

یک خردسال(  شخص مورد اعتماد )یا قیم همراهیا

از طریق رفتار او در مصاحبه مزاحم میشود، افسر 

به همه طرف ها ی حاضریادآور ی می کند  حفاظت



 یپنا هندگ به روند آرام به کمک که ملزم

 اگربا وجود این هشدار، رفتار مخر ب ادامههستند

پایان می د هد  به مصاحبه یابد، افسر حفاظت

 هدخود اطالع می دبه مافوق  وبالفاصله

  دریادداشت ها ی  را این حادثهافسر حفاظت

 وکالبه دفتر  ثبت می کند و همچنین مصاحبه

CGRSهداطالع می د 

 بی طرفانه هستند  سواال ت 

  برا ی ارزیابی  ،تمام عناصر ی را کهتا حد امکان

یا وضعیت حمایت فرعی  پنا هندگی دالیل وضعیت

 دپرسضرور ی است، می 

 به مترجم اخطار میدهد وارد مکالمه  افسر حفاظت

 شخصی با پناهجو نشود 

 رابر عهده دارد ی مصاحبههبرافسر حفاظت ر 

 سؤاال ت مربوط نباشد،  به اگر اظهارا ت متقاضی

افسر حفاظت مداخله کرده و او رابه عناصر اصلی 

 درخواست خود هدایت می کند

  در صور ت لزوم، او می تواند در هر زمان عواقب

 یادآور ی کند ی رابه متقاضیم همکارعد

 د دهانعطاف نشان می افسر حفاظت در طول مصاحبه

 اسؤاال ت جدیدی ی جدیدیو زمانی که عناصر ماد



 هدح میشود، خود راباشرایط وفق می دمطر

 بگیرد هانهتابتواندتصمیمی آگا

 یاشخص  ، افسر حفاظت از وکیل درپایان مصاحبه

مورد اعتماد )یا قیم در مورد صغیربدون همراه( 

 یا خیرمیپرسد که آیا می خوا هد چیز ی اضافه کند

 با محتوا ی  ی غیر مرتبطمتقاضی و مترجم گفتگو

 روع نمی کنندشخصی راش مصاحبه

  ب خودبه وضوحدر گزار ش مکتوافسر حفاظت 

یا هر حادثه ا ی را گزار ش  هرگونه رفتار متقاضی

تردید، احساسا ت،پرخاشگر ی، :مانند می کند

  سایر افراد حاضر و غیره مداخله نامناسب

 سوال نمیپرسد بیش ازیک همزمان 

 هد، ی می دبسیار طوالن پاسخ هنگامی که متقاضی

افسر حفاظت اطمینان حاصل می کند که مترجم قادر 

در ترجمه کند پاسخ رابه طور کامل است این

ت لزوم، اوبا درایت صحبت متقاضی را قطع صور

 بد هد ترجمه می کند تابه مترجم اجازه

 ی نمیکند تلقین سواال ت  

  مخالفت نمی کندبا اظهارات پناهجو 

 صحبت میکنند ی که متقاضی و مترجم دارند زمان

 هداوبا دقت گو ش می د



  هی الزم صحبت نمی کند وسواال ت کوتابیش از حد

 به راحتی قابل درک است میپرسد که

 برا ی به دست آوردن جزئیا ت الزم ویا برا ی

در )یک نکته میتوان ازسواال ت بسته شدن روشن

فایل جداگانه سواالت باز و بسته را توضیح دادم 

 استفاده کرد(

 به درستی و  افسر حفاظت گزارشی می نویسد که

 باشد ی مصاحبهبیانگر جریان و محتوا صادقانه

 به کلمه  به طور کلمه تمام اظهارا ت متقاضی

 نوشته میشود

 شود بباید اجتنا یساز از هر گونه خالصه 

 باشند،  والً قابل فهمتا زمانی که اختصارا ت معم

 میتوان از آنها استفاده کرد

 بابیان مجددسوال هم احتمالیسوءتفا هرگونه 

 برطرف میشود

 بدون صی اگر متقاضی صغیر شخ در طول مصاحبه

یاتناقض در  پاسخ نامحتمل هرگونه اگرباشد  همراه

به او فرصت می د هدتا این گفته ها ی اوست 

 ت را روشن کندنکا

 یکرد خود راتنظیم می کند و از افسر حفاظت رو

 استفاده می کند ش ها ی گفتگو ی خاصرو



 شده در طول  ت دادهشده و اطالعا پرسیده تسواال

مصاحبه،شخصیت،تجربه وپیشینه فر هنگی 

متقاضی )سن، جنسیت،سالمت، موقعیت 

را در نظر می  (تحصیال ت، مذ هب  اجتماعی،سطح

 گیرد

 بر اساس اطالعاتی که  تا حد امکان افسر حفاظت

در اختیار دارد )سن متقاضی،تحصیال ت و ...( 

یتوان از متقاضی در اظهارنامه میزان دقتی را که م

 هایش انتظار داشت، ارزیابی می کند

 ابهامات و عدم )میشود پرداخته  ی مرددپاسخ ها به

 (ذکر جزییات 

 شده  نتعیی ساعت4ت زمان مصاحبه حداکثر مد

استثنائا میتوان نیمساعت ً تمدید کرد.با که  است

 حداالمکان  شودتا باید انجام این حال، هر اقدامی

 شود یتمدید جلوگیر از هرگونه

 طوالنی،  س ازیک مصاحبهپ هنگامی که حتی

عناصرتعیین کننده هنوز نامشخص هستند، افسر 

سعی می  فاصلهبال به همراه واحد اعزام حفاظت

 تعیین کنند که ی رابرا ی مصاحبهکنندتاریخ دیگر

 هداطالع می دبه متقاضی  بالفاصله

 دقیقه استراحت کرد۵۱باید  هریکساعت و نیم 



 شروع وپایان استراحت دریادداشت ها ی مصاحبه 

 شخصی ثبت میشود

 که در  مکانی اظت متقاضی و وکیلش رابه افسر حف

 هدایت برا ی آنها رزروشده است  زمان استراحت

 میکند 

 میشود افسر  تنها با خود  زمانی که متقاضی

یابعد  حفاظت مراقب است که مترجم قبل، در حین

 متقاضی صحبتی را آغاز نکند با از مصاحبه

 یک قاعده، افسر حفاظت هرگز مترجم  به عنوان

 تنها نمی گذارد بین المللی رابا متقاضی حمایت

  ی را که وکیل در این زمینه حفاظت هرتذکرافسر

 هد کهداشت می کند وبه وکیل اطالع می دمی کندیاد

همچنان میتواند اظهارا ت کتبی  س از مصاحبهپ

 ارسال کند

 افسر حفاظت مدتی طول می  درپایان مصاحبه ،

را مرور کند،بررسی  کشدتایادداشت ها ی مصاحبه

به اندازه کافی  عناصر حیاتیبه ی کند که آیا م

تصمیم  یبرا ی کهو آیا عناصر ستشده ا پرداخته 

شده اندیا  بررسی ی هستندبه دقتگیر ی ضرور

 خیر

 



 

 

 


