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تسجيل المقابلة
تسجل دائرة الهجرة الصوت دائما في مقابلة طلب اللجوء – يمكنك أن تطلب التسجيل لنفسك.
يُحفظ التسجيل مدة خمس سنوات.

يمكنك أن تطلب تسجيل مقابلتك لطلب اللجوء مجانا ً.يتم إرسال التسجيل على قرص سي دي ) (CDوال يمكن
إرساله كملحق بالبريد اإللكتروني ألسباب أمنية.
اطلب التسجيل لنفسك بواسطة استمارة طلب البيانات.
يمكنك إذا أردت الحضور إلى دائرة الهجرة من أجل االستماع إلى التسجيل.

يمكنك أيضا أن تسجل مقابلتك بنفسك
يتم إجراء المقابلة في أماكن دائرة الهجرة المخصصة لذلك ،والتي ال يتوفر للجمهور حرية الوصول إليها .يُسمح
في هذه األماكن إجراء تسجيل المقابلة الخاصة ،أي التصوير أو تسجيل الصوت أو الفيديو من أجل مالحظة
عمل دائرة الهجرة.
لكن أخذ الصور أو الفيديوهات الشخصية عن موظف دائرة الهجرة أو المترجم الشفوي ليس مسموحا ،ألن
األمر عندئذ ال يتعلق بمالحظة وقائع المقابلة أوعمل المترجم.

التسجيل مسموح فقط وقت المقابلة وفي المكان المخصص لذلك
ال يمكنك أن تسجل مقابلة طلب اللجوء إال أثناء المقابلة الفعلية وفي المكان المخصص لذلك فقط .ال يُسمح
لك بالتصوير أو تسجيل الصوت قبل المقابلة أو بعدها أو خالل فرص االستراحة أو خارج المقابلة كبهو
االنتظار مثال المحظور على األشخاص الخارجيين .التسجيل في هذه األماكن ممنوع في مختلف أشكاله وذلك من
أجل حماية هوية وخصوصية طالبي اللجوء.
ونظراً لطبيعة معامالت طلب اللجوء فإن السلطات المختصة مسؤولة عن حماية هوية وخصوصية طالبي
اللجوء ،لذلك يتم التأكيد على منع التسجيل في األماكن المحظورة على الجمهور والتي يتواجد فيها طالبي
اللجوء.
من حيث المبدأ التسجيل مسموح به أيضا ً في مقابلة وحدة الحجز االحترازي ،لكن يمكن وضع قيود
على التسجيل في وحدة الحجز االحترازي حسب كل حالة على حدا وذلك بنا ًء على التشريعات القانونية.
إذا قمت بتسجيل مقابلتك فتذكر:




ليس من المسموح أن يزعج التسجيل المقابلة .فإذا سبب التسجيل إزعاجا للقائم بالمقابلة أو للمترجم
الشفوي أو لتركيزك ،فيمكن إيقاف المقابلة.
أنك تتحمل مسؤولية المخاطر ذات الصلة بإبقاء تيار هاتفك الجوال شغاالً وحماية البيانات .توصيك
دائرة الهجرة بقفل تيار هاتفك الجوال طوال فترة المقابلة إذا كنت ال تسجل المقابلة.
ليس من المسموح جلب أية أجهزة إضافية إلى مكان المقابلة كاألضواء أو األشخاص الخارجيين
لغرض التسجيل.
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