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 الخطوط العامة لنظام االعتراف بوضعية الالجئ في اليابان .1 قسم

") اقية الالجئيناتف"المشار إليها الحقا باسم ( باالتفاقية المتعلقة بوضعية الالجئين 1982حيث أنه قد تم العمل في اليابان عام 
فقد تم إقرار نظام االعتراف بوضعية , ") )البرتوآول"المشار إليه الحقا باسم (والبرتوآول المتعلق بوضعية الالجئين 

ويجوز لالجئ األجنبي بموجب هذا النظام التقدم يطلب لالعتراف به من , الالجئ بغرض تطبيق بنود هذه المعاهدات محليا
 . يجوز له االستفادة من الحماية آالجئ آما نصت عليها اتفاقية الالجئينقيل وزير العدل آالجئ، و

 من 1 من اتفاقية الالجئين أو المادة 1الواردة في هنا الدليل إلى الالجئ آما تم تعريفه في المادة " الجئ " وتشير آلمة 
الضطهاد بسبب العرق أو الدين الالجئ هو شخص موجود خارج بلده بسبب خوف له ما يبرره من التعرض ل: البروتوآول

أو االنتماء لجماعة اجتماعية معينة أو آلرائه السياسية ويكون آنتيجة لهذا الخوف غير قادر أو راغب في االستفادة من 
 .حماية هذا البلد

 .وطريقة االعتراف بوضعية الالجئ هي تقصى وضعية الشخص األجنبي وتحديد ما إذا مستحقا لوضع الالجئ أم ال
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 الحقوق والمزايا التي يتمتع بها األجانب المعترف بهم آالجئين .2 قسم

  .الحقوق والمزايا التالية هي أمثلة لما يتمتع به األجانب المعترف بهم آالجئين

  التخفيف الجزئي من شروط منح رخصة اإلقامة الدائمة .1

 .يشترط على األجانب المقيمين في اليابان ممن يرغبون في الحصول على إقامة دائمة الوفاء بالشرطين التاليين

 .حسن السير والسلوك) 1(
 .وجود مصدر دخل أو أصول أو مقدرة آافية إلعالة أنفسهم) 2(

الدائمة بموجب قرار صادر من وزير العدل حتى لو لم يكن ويجوز منج األجنبي المقيم في اليابان تصريح باإلقامة 
 .مستوفيا للشرط الثاني

 إصدار وثيقة سفر لالجئ .2

يجوز لألجانب المعترف بهم آالجئين الحصول على وثيقة سفر خاصة بالالجئين لو رغبوا في السفر إلى خارج 
يع األجانب الذين بحوزتهم هذه الوثيقة مغادرة اليابان والدخول إليها خالل فترة الصالحية المذآورة في ويستط, اليابان
 .الوثيقة

 الحقوق المختلفة المنصوص عليها في اتفاقية الالجئين .3

على (مبدأ، هي نفس معاملة المواطن في الدولة الموقعة تكون معاملة األجانب المعترف بهم آالجئين، من حيث ال
, أو الفرد األجنبي العادي وذلك فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المنصوص عليها في اتفاقية الالجئين) اتفاقية الالجئين

الوطني وقد آفلت اليابان لالجئين نفس معاملة المواطن الياباني فيما يتعلق باستحقاق معاش تقاعدي من النظام 
 .للمعاشات وإعانة رعاية األطفال واإلعانة االجتماعية وغير ذلك من المزايا المماثلة األخرى
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 إجراءات االعتراف بوضعية الالجئ .3 قسم

  آيفية تقديم الطلب .1

 لطلبمدة تقديم ا )1(

 .ليس هناك شرطا يحدد مدة التقدم بطلب االعتراف بوضعية الالجئ

 المكتب المختص بقبول الطلبات )2(

هي مصلحة الهجرة أو مكاتبها أو فروعها . الجهة المنوطة بقبول طلبات االعتراف بوضعية الالجئ
 .تابعة  للمنطقة التي يسكن فيها مقدم الطلبال

 سنة أو من يتعذر 16ويجب أن يقوم مقدم الطلب بتقديم الطلب بنفسه ولكن يجوز لمن هو دون سن 
عليه الحضور بسبب المرض وغير ذلك من األسباب القهرية أن ينوب عنه في تقديم الطلب والده أو 

 .أو أقربائهأو أحد أبنائه ) أو زوجها(والدته أو زوجته 
  :فيما يلي قائمة بإدارات مصلحة الهجرة ومكاتبها وفروعها التي تقبل استالم الطلبات

 
 المستندات الالزمة لتقديم الطلب  )3(

 استمارة يجب تقديم المستندات التالية عند تقديم الطلب، وبإمكان األجانب الذين ال يستطيعون ملئ
الطلب بسبب إصابتهم أو وجود إعاقة بدنية التحدث شفهيا إلى مفتش الهجرة أو محقق شؤون 

 .الالجئين عوضا عن تقديم استمارة الطلب
  
الوثائق الواجب تقديمها   

  1عدد)                تتوفر الطلبات في مكتب تقديم الطلبات( طلب االعتراف بوضعية الالجئ -   أ

  بما في ذلك التصريح الذي( الوثائق التي تثبت أن مقدم الطلب ينطبق عليه وضعية الالجئ - ب

  1 ينص على أن مقدم الطلب ينطبق عليه وضعية الالجئ                                               عدد

  2عدد)     سم على الوجه الخلفي للصورةوفقا للمواصفات المكتوبة أدناه، مع آتابة اال( صور - ج

  ) صور بالنسبة لألشخاص الغير حاصلين على إقامة3يجب تقديم (

  ]مواصفات الصور [
  
  .يجب أن تكون الصور لمقدم الطلب ويظهر لوحده في الصور) أ (
   الصورةمقاسات) ب (

ويجب أن (ة التالية  آما هو موضح في الصور- باستثناء الحواف - يجب أن تكون مقاسات الصورة 
  )إلى أسفل الذقن) بما في ذلك الشعر(تكون مقاسات الوجه من أعلى الرأس 

                          

)ملم:وحدة القياس(
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وفي حالة عدم التمكن من تقديم صور (ر مأخوذة من األمام وبدون قبعة يجب أن تكون الصو) ج (
ينطبق عليها هذا الشرط ألسباب دينية أو أسباب مرضية فإنه يتوجب على مقدم الطلب التقدم 

  ). يكتب فيه األسباب التي تمنعه من تقديم صور وفقا لهذا الشرط– شكله اختياري –بتصريح خطي 
  . للصور- بما فيها الظل -اك أي خلفية يجب أن ال يكون هن) د (
صور تم التقاطها بشكل واضح، وال يوجد عليها أية بقع (يجب أن تكون الصور واضحة ) ه (

إلخ بشعر ..سوداء، أو أوساخ، أو ثقوب، وال يوجد ظل للوجه، وعدم تغطية العين واألنف والفم
علومات عن مواصفات الصور يرجى ولمزيد من الم. الرأس أو بالمالبس، وال يوجد خلفية للصور

مراجعة موقع مصلحة الهجرة على اإلنترنت لإلطالع على عينة وأمثلة عن مواصفات الصور 
  ).الواجب تقديمها مع طلب االعتراف باللجوء

وفي حالة عدم التمكن (يجب أن تكون الصور قد تم أخذها خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديمها ) و (
ذها خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديمها لعدم التمكن من أخذ الصور لسبب ما من تقديم صور تم أخ

إلخ، فيرجى في هذه الحالة تقديم ..آعدم التمكن من أخذ الصور بسبب التواجد في المستشفى للعالج
  ).أحدث صور يمتلكها مقدم الطلب قدر اإلمكان

 اإلقامة يجب عليهم تقديم وثائق  األشخاص الذين ال يستطيعون إبراز جواز السفر أو بطاقة- د
  1عدد.                                                                                              توضح سبب ذلك

  

الوثائق الواجب إبرازها   

  .طويلة أو متوسطة إقامة ديهمل الذين لألشخاص بالنسبة اإلقامة بطاقة و السفر جواز -أ 
 جواز السفر و بطاقة اإلقامة للمقيمين الدائمين ذوو الوضع الخاص بالنسبة لألشخاص المقيمين -ب

  .ذوو الوضع الخاص
 جواز السفر أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألشخاص الذين ليس لديهم إقامة متوسطة أو طويلة و -ج

وثيقة إطالق سراح مؤقت بالنسبة لألشخاص الذين تم إطالق ( المقيمين الدائمين ذوو الوضع الخاص
  ).سراحهم بشكل مؤقت

 الوثائق التي تدل على الموافقة المؤقتة لدخول اليابان بالنسبة لألشخاص الذين سمح لهم بالدخول -  د
المؤقت، والطيارين ومضيفي الطيران، ومن هم في حالة طوارئ، أو من تعرض لمشكلة ما، أو 

 .يهم حق اللجوء السياسي المؤقتالذين لد
  المستندات الدالة على وضعية الالجئ )4(

تقوم عملية االعتراف بوضعية الالجئ على إثبات صحة المستندات التي قدمها مقدم الطلب، ولذلك 
هنة على أنه الجئ عن طريق تقديم فمن من المفترض أن يبذل مقدم الطلب أقصى ما في وسعه للبر

باإلضافة إلى ذلك، يجب إرفاق الترجمة . المستندات الالزمة وشهادات من قبل األشخاص المعنيين
 . المكتوبة باللغات األخرى- بما فيها تصريح بوضعية الالجئ –اليابانية مع الوثائق 

 فسوف يقوم محقق شؤون وفي حالة آون المستندات المقدمة من قبل مقدم الطلب غير آافية،
الالجئين بالتحقق من صحة البيانات التي قدمها مقدم الطلب من خالل مقابلته أو الرجوع للدوائر 

 .المعنية وبذل الجهود الالزمة لضمان صحة عملية االعتراف بوضعية الالجئ

 تصريح اإلقامة المشروطة .2

 يتقدم شخص أجنبي ال يتمتع بوضع إقامة قانوني مثل المقيم غير الموثق بطلب لالعتراف به آالجئ عندما
بغرض تثبيت حالته القانونية، يتم السماح له باإلقامة المؤقتة في اليابان ويتم تعليق إجراءات الترحيل إذا آان 

أو (ل ستة أشهر من وصوله إلى اليابان مستوفيا لمتطلبات معينة مثل تقديم طلب لالعتراف بوضعية الالجئ خال
أو أنه قد جاء مباشرة إلى ) بعد اليوم الذي عرف فيه بظهور ظروف قد تجعله الجئا أُثناء وجوده في اليابان

 .اليابان من منطقة قد يعاني فيها من االضطهادات المنصوص عليها في اتفاقية الالجئين

يح باإلقامة المشروطة بشكل منفصل نظرا ألنه يتم الحكم وليس من الضروري تقديم طلب للحصول على تصر
على التصريح بناًء على المستندات المقدمة من ِقَبل مقدم طلب الحصول على االعتراف بوضعية الالجئ، بما 

 .في ذلك استمارة طلب الحصول على االعتراف بوضعية الالجئ
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 قامة المشروطةاإلقامة بناًء على تصريح باإل )1(

يتم تعليق إجراءات الترحيل بشكل مؤقت عند وجود تصريح باإلقامة المشروطة، وقد يقيم أجنبي 
بشكل قانوني في اليابان إلى أن تنقضي مدة التصريح النقضاء فترة اإلقامة المشروطة أو ألسباب 

 .أخرى

 بي باإلقامة المشروطةالتصريح الكتا )2(

يتم إصدار تصريح آتابي باإلقامة المشروطة لألجنبي المصرح له باإلقامة المؤقتة في اليابان من 
  .وبجب أن يقوم هذا الشخص حمل هذا المستند دائما خالل مدة التصريح. ِقَبل وزير العدل

 مشروطة وتمديد هذه الفترةفترة اإلقامة ال )3(

 . شهور من حيث المبدأ6فترة اإلقامة المشروطة هي 
ويتم تلقي طلب تمديد فترة اإلقامة المشروطة خالل عشرة أيام قبل انتهاء الفترة،  ويتم تسليم 

مكاتب الفرعية استمارات تقديم الطلبات في آل مصلحة هجرة إقليمية ومكاتب مصلحة الهجرة وال
 .لها

 شروط الحصول على تصريح باإلقامة المشروطة )4(

يخضع مكان إقامة الشخص المصرح له باإلقامة المؤقتة في اليابان ومجموعة األنشطة التي يمارسها 
عمل وبالنسبة لألنشطة في اليابان، فسوف يخضع الشخص للعديد من الشروط مثل منعه من ال. للقيود

وإجباره على التواجد في مكان محدد في تاريخ معين للتعاون في تنفيذ إجراءات االعتراف بوضعية 
 .الالجئ عندما يطلب ذلك محقق شؤون الالجئين

 سحب تصريح اإلقامة المشروطة )5(

هاك الشخص المصرح له باإلقامة المؤقتة في قد يتم سحب تصريح اإلقامة المشروطة في حالة انت
اليابان للشروط المنصوص عليها، وفي حالة تحايله بتقديم مستندات مزورة ليتم إثبات وضعيته 

 .آالجئ، وفي حالة تقدمه ببيان مزيف، وفي الحاالت األخرى المماثلة

 إصدار شهادة بوضعية الالجئ .3

ويمكن لالجئ , يتم إصدار شهادة بوضعية الالجئ لألجنبي الذي تم االعتراف به آالجئ من قبل وزير العدل
 .تقديم هذه الشهادة إلثبات وضعه آالجئ عند طلبه التمتع بإجراءات الحماية المختلفة آالجئ

 التصريح المرتبط بوضع اإلقامة .4

إذا لم يكن األجنبي الذي تم إثبات وضعيته آالجئ قد حصل على وضع قانوني لإلقامة بعد، يتم منحه وضع 
إقامة مماثلة بوصفه مقيما في مكان ثابت إذا استوفى متطلبات معينة مثل تقديم طلب االعتراف بوضعية الالجئ 

اشرة إلى اليابان من منطقة قد يعاني فيها من خالل ستة أشهر من وصوله إلى اليابان أو أنه قد جاء مب
 .االضطهادات المنصوص عليها في اتفاقية الالجئين

ويمكن التصريح بصورة استثنائية لألجنبي باإلقامة في اليابان حتى إذا لم يتم استيفاء هذه المتطلبات، إذا آان 
  .هنالك سبب خاص لمنحه تصريح باإلقامة في اليابان

 . شهور نتيجة لذلك بطاقة إقامة3لذي أصبحت مدة إقامته أآثر من ويتم منح الشخص ا
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  تقديم االلتماس .4 قسم

 إجراءات تقديم االلتماس .1

 من يحق له تقديم التماس )1(

يجوز لألجانب الذين لم يتم االعتراف بهم آالجئين رغم قيامهم بتقديم طلب لذلك أو الذين ألغيت 
  .صفتهم آالجئين بعد االعتراف بهم آالجئين تقديم التماس إلى وزير العدل

 مدة تقديم االلتماس )2(

إشعارا برفض االعتراف به آالجئ ، أو من تلقي إشعارا بأن صفته آالجئ قد ألغيت، يحق لمن تلقي 
ومع ذلك، يجوز له تقديم االلتماس حتى , تقديم التماس خالل سبعة أيام من تاريخ استالم هذا اإلشعار

 .بعد انقضاء فترة األيام السبعة إذا منعه ظرف قهري مثل حدوث آارثة طبيعية من ذلك

 المكتب المختص بقبول االلتماس )3(

يمكن تقديم االلتماس لمصلحة الهجرة ومكاتبها وفروعها التابعة للمنطقة التي يسكن فيها مقدم 
 .االلتماس وهو نفس المكان الذي يتم فيه تقديم طلبات االعتراف بوضعية الالجئ

 .بة آما يجوز إرسال المستندات الالزمة بالبريدويجوز تقديم االلتماس باإلنا

  :فيما يلي قائمة بمراآز مصلحة الهجرة ومكاتبها وفروعها التي تقبل استالم االلتماس
  المستندات الالزمة لتقديم االلتماس )4(

  :يجب تقديم المستندات التالية

  1تماس                                                                                        نسخة استمارة االل–أ 

  
 نظام المستشارين القضائيين لشؤون الالجئين .2

لذين يتخذون القرارات بشأن االلتماسات يلتزم وزير العدل بسماع آراء المستشارين القضائيين لشئون الالجئين ا
المقدمة، ويتم تعيين المستشارين القضائيين لشئون الالجئين من  ذوي الخبرة في القضايا القانونية أو الشؤون 

ويحق للمستشارين القضائيين لشؤون . الدولية الذين يمكنهم إصدار األحكام العادلة بشأن االلتماسات المقدمة
 على إجراءات تقديم طلبات االلتماس والتصريحات المتعلقة بها و استجواب األشخاص الذين الالجئين باإلطالع

  .قاموا بتقديم تلك االلتماسات

  
 قرار وزير العدل .  3

 معقوال وبقوم باالعتراف يتم إصدار شهادة بوضعية الالجئ للشخص األجنبي إذا رأي وزير العدل أن التماسه
 .به آالجئ

وإذ استوفى األجنبي المعترف به آالجئ متطلبات معينة، يتم منحه وضع إقامة بوصفه مقيما في مكان ثابت 
 .ويصرح له باإلقامة في اليابان

ذا آان ويمكن التصريح بصورة استثنائية لألجنبي باإلقامة في اليابان حتى إذا لم يتم استيفاء هذه المتطلبات، إ
  .هنالك سبب خاص لمنحه تصريح باإلقامة في اليابان
 . شهور نتيجة لذلك بطاقة إقامة3ويتم منح الشخص الذي أصبحت مدة إقامته أآثر من 
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  وثيقة سفر الالجئ .5 قسم

الحصول على وثائق سفر من وزير العدل ,  آالجئينمن الممكن لألجانب المقيمين في اليابان، ممن تم االعتراف بهم
 .لمغادرة البالد

 المكتب المختص بقبول الطلبات .1

المكتب المختص بقبول طلب إصدار وثيقة سفر لالجئ هو نفس المكتب الذي يقبل طلبات االعتراف بوضعية 
ويجب أن يقوم مقدم الطلب بتقديم الطلب بنفسه ولكن يجوز لمن هو دون سن ,  ))2 (1-3ع قسم راج(جئ الال
 سنة أو من يتعذر عليه الحضور بسبب المرض وغير ذلك من األسباب القهرية أن ينوب عنه في تقديم 16

ة، يرجى ممن ينوب عن وفي هذه الحال. أو أحد أبنائه أو أقربائه) أو زوجها(الطلب والده أو والدته أو زوجته 
الشخص المعني في تقديم الطلب أن يقوم بإبراز ما يثبت صلته بالشخص المعني آجواز السفر، أو بطاقة 

 .إلخ..اإلقامة، أو شهادة الميالد، أو صورة عن السجل المدني

 المستندات الالزمة لتقديم الطلب .2

 المستندات الواجب تقديمها )1(

    1عدد)                                     االستمارة متوفرة في المكتب( طلب وثيقة سفر لالجئ من -أ 
ف  سنتيمتر لم يمر عليها أآثر من ستة شهور للنص5 × 5 صورة فوتوغرافية حديثة مقاس -ب

يرجى آتابة ( العلوي من الجسم، على أن يكون الرأس بدون غطاء للرأس وأن يظهر الوجه بأآمله 
   2عدد)                                                                       االسم وتاريخ الميالد خلف الصورة

  )في حال تم الحصول عليها بشكل مسبق(  وثيقة سفر الالجئ -ج
تصريح مكتوب فيه سبب عدم التمكن من تقديم وثيقة سفر الالجئ بالنسبة لألشخاص الذين ال  -د

  1عدد.                                                                                 يستطيعون تقديم هذه الوثيقة
ة اإلقامة بالنسبة لألشخاص  تصريح مكتوب فيه سبب عدم التمكن من إبراز جواز السفر أو بطاق-ه

  1عدد.                                                                     الذين ال يتسطيعون إبراز هذه الوثائق
   

 الواجب إبرازهاالمستندات  )2(

   شهادة وضعية الالجئ-أ
  .طويلة أو متوسطة إقامة لديهم الذين لألشخاص بالنسبة اإلقامة بطاقة و فرالس جواز -ب
 جواز السفر و بطاقة اإلقامة للمقيمين الدائمين ذوو الوضع الخاص بالنسبة لألشخاص المقيمين -ج

 .ذوو الوضع الخاص
ويلة و  جواز السفر أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألشخاص الذين ليس لديهم إقامة متوسطة أو ط-د

  .المقيمين الدائمين ذوو الوضع الخاص
حتى لو قام شخص آخر بتقديم الطلب نيابة عن الشخص المعني فإنه يتوجب عليه إبراز ) مالحظة(

جواز السفر وبطاقة اإلقامة وما إلى آخره من وثائق ضرورية تخص الشخص المعني، ويرجى ممن 
م بتصوير هذه الوثائق وأن يكتب عليها بأنه ينوب يقوم بتقديم الطلب نيابة عن الشخص المعني أن يقو

عن الشخص المعني بتقديم الطلب، وأن يعطي نسخة من هذه الوثائق للشخص المعني ويجعله يحملها 
  .معه خالل الفترة التي يحتفظ بها بالوثائق األصلية

 
 مدة صالحية وثيقة سفر الالجئ .3

مدة صالحية وثيقة سفر الالجئ هي سنة واحدة يستطيع خاللها صاحب الوثيقة الخروج والدخول من وإلى 
آما في حالة آون المدة المتبقية " المدة المصرح بها بالدخول إلى اليابان"اليابان عدة مرات، وإذا تم تحديد 

حب الوثيقة الدخول إلى اليابان قبل انتهاء المصرح بها لإلقامة في اليابان أقل من سنة واحدة، فيجب على صا
 2هذه المدة المصرح بها بصرف النظر عن مدة صالحية وثيقة سفر الالجئ، وهذه المدة مبينة في المادة 

بالصفحة األولى من وثيقة سفر الالجئ، ويجب على صاحب وثيقة سفر الالجئ أن يتأآد من المدة المصرح بها 
 .ن مدة صالحية وثيقة سفر الالجئبالدخول وال يخلط بينها وبي
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 الرسوم .4

يجب دفع الرسوم الالزمة عند صدور وثيقة سفر الالجئ، وفي حالة تمديد مدة صالحية وثيقة سفر الالجئ 
 . خارج اليابان فيجب دفع الرسوم المطلوبة بعملة البلد
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 ول من أجل اللجوء المؤقتتصريح الدخ .6 قسم

يمنح تصريح الدخول من أجل اللجوء المؤقت من قبل مفتش الهجرة لألشخاص األجانب المسافرين على متن 
بواخر الخ في حالة تقديره بأن هؤالء األشخاص في حالة فرار من أراض تعرضت فيها حياتهم أو أجسامهم أو 

دة في اتفاقية الالجئين أو ألسباب أخرى مشابهة وانه من المعقول السماح لهم حرية تنقلهم للخطر لألسباب المحد
 )."اللجوء اإلقليمي(إجراء وطنيا استعجاليا لتوفير الحماية "بالدخول مؤقتا ولذا يعتبر هذا التصريح 

 تقديم الطلب .1

  األشخاص المسموح لهم )1(

  اص األجانب المسافرون على متن بواخر أو طائراتاألشخ

 طريقة تقديم الطلب )2(

يجب أن يقوم مقدم الطلب بتقديم الطلب بنفسه في مكتب مصلحة الهجرة الموجود على مستوى ميناء 
ض  سنة أو من يتعذر عليه الحضور بسبب المر16أو مطار الدخول  ولكن يجوز لمن هو دون سن 

) أو زوجها(وغير ذلك من األسباب القهرية أن ينوب عنه في تقديم الطلب والده أو والدته أو زوجته 
 أو أحد أبنائه أو أقربائه 

 المستندات الالزمة لتقديم الطلب .2

 المستندات الواجب تقديمها )1(

 ويمكن الحصول عليها على متن E/Dمى هذه الوثيقة عادة بطاقة وتس( الدخول األجنبي وثيقة –أ 
  نسخة1      .)الطائرة أو على مستوى مكتب الشرآة الجوية أو نقطة تفتيش المهاجرين على مستوى المطار

الهجرة على مستوى ميناء أو مطار الدخول وتذآر فيه مصلحة يتم تسليمه في مكتب   (عالن  إ–ب 
  نسخة1       ) الخوضعية طالب اللجوء وأسباب تقديم الطلبالمسائل المتعلقة ب

  نسخة      2 )إن وجدت(فوتوغرافية صورة  – ج

  نسخة1       )إن وجدت(مستندات تبرر طلب اللجوء  – د

 المستندات الالزمة للعرض فقط )2(

 )إن وجدت( سفر أخرى مستندات جواز السفر و–أ 

 )إن وجدت(ت تثبت الهوية  مستندا–ب 

  اللجوء المؤقتتصريحإصدار شهادة  .3

. إذا ما منح تصريح الدخول من أجل اللجوء المؤقت بعد التفتيش والمعاينة تصدر شهادة تصريح اللجوء المؤقت
 .األنشطة المسموحة بهتحدد هذه الشهادة مدة اإلقامة ومكان اإلقامة وبنود وشروط الدخول آتحديد أنواع 
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 رسم توضيحي إلجراءات االعتراف بوضعية الالجئ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 األجنبي في اليابان
 

 تقديم طلب لالعتراف بوضعية الالجئ

 )الطلب(

 معقولية االلتماس

إصدار شهادة االعتراف بوضعية 
 الالجئ

عدم معقولية االلتماس

 إشعار بالرفض لعدم آفاية األسباب

 .مكاتب مصلحة الهجرة وغيرها
 

 محقق شؤون الالجئين

 
  وزير العدل 

 )مصلحة الهجرة، وزارة العدل(

)لاإلرسا(

 القبول الرفض

إصدار شهادة اعتراف
لالجئ بوضعية

  موافقة

 إشعار برفض االعتراف بوضعية الالجئ وأسبابه

 اعتراض

 طلب تقديم التماس إلى وزير العدل

  اآلراءتقديم
 المستشارين القضائيين لشؤون الالجئين
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  ）جئينمكتب االعتراف بالال（

 إدارة األحوال  مكتبها في سابورو
 إدارة األحوال مكتبها في سنداي 

 إدارة الالجئين  مصلحة الهجرة في طوآيو
 فتيش اإلداري قسم الت مكتبها في مطار ناريتا

 قسم التفتيش اإلداري  هانيدامكتبها في مطار

 إدارة التوظيف واإلقامة الدائمة  مكتبها في يوآوهاما
  قسم التفتيش اإلداري  مكتبها في ناجويا

 قسم التفتيش اإلداري  مكتبها في مطار تشوبو
 ة التوظيف واإلقامة الدائمة إدار مكتبها في أوساآا

 قسم التفتيش اإلداري   مكتبها في مطار آانساي
 إدارة األحوال  مكتبها في آوبي
 إدارة تأشيرات الدخول والحالة مكتبها في هيروشيما 
 إدارة األحوال مكتبها في تاآاماتسو 
 إدارة تأشيرات الدخول والحالة  مكتبها في فكويوآا

 إدارة األحوال مكتبها في ناها 

  

  )االلتماس بقبول المختص المكتب(

 إدارة األحوال مكتبها في سابورو 
 إدارة األحوال مكتبها في سنداي 

 رة القضائية  مصلحة الهجرة في طوآيو
 رة القضائية مكتبها في مطار ناريتا

 قسم التفتيش اإلداري        اديناه مكتبها في مطار

 رة القضائية امكتبها في يوآوهام
 رة القضائية  مكتبها في ناجويا

 قسم التفتيش اإلداري مكتبها في مطار تشوبو
 رة القضائية مكتبها في أوساآا

 قسم التفتيش اإلداري   مكتبها في مطار آانساي
 إدارة األحوال  مكتبها في آوبي
 رة القضائية مكتبها في هيروشيما 
 ألحوالإدارة ا مكتبها في تاآاماتسو 
 رة القضائية  مكتبها في فكويوآا

 إدارة األحوال مكتبها في ناها 

 


