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  ش پناهنده در ژاپنيريچارچوب نظام پذ.     1بخش 

مقاوله نامه مربوط «و ) »یثاق پناهندگيم«منبعد (» ثاق ناظر بر وضع پناهندگانيم« که 1982در سال 
 و یثاق پناهندگين نامه مي مفاد آئیدر ژاپن به مرحله اجرا در آمد به منظوراجرا» به وضع پناهندگان

ک فرد ي ن نظامي طبق ا.جاد شديندگان ارش پناهي پذی برایژه ايمقاوله آن در داخل کشور نظام و
 آن را یر دادگستري کند و هر گاه وزیرش پناهندگيتواند درخواست پذي که پناهنده شده باشد میخارج
  . قرارخواهد گرفتیثاق پناهندگيت مقررات ميرد در حمايبپذ

 اطالق ی به کس مقاوله نامه1 و ماده یثاق پناهندگي م1ف ماده يطبق تعر» پناهنده«در اين راهنما 
 یت و تعلق به گروه اجتماعيشود که در خارج کشور متبوع خود بوده و بخاطر نژاد، مذهب، مليم

م و يل بيذا قرار دارد به دليب و اي از تعقیم و هراس واقعي اش در بیاسيده سي و يا داشتن عقیخاص
  .باشد  دوخ عوبتم تلود تي خواهد تحت حمای تواند و يا نمیهراسش  نم

ط  ي پناهجو حائز شرایا خارجيق است تا بتوان معلوم ساخت که آي مستلزم تحقیرش پناهندگيه پذيرو
 . ريک پناهنده هست يا خي
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   که پناهنده شناخته شده ی فرد خارجیايا مزايحقوق .   2بخش 

  

ه شدن حق دارد  پس از پناهنده شناختی است که  فرد خارجیائيا مزاي از حقوق یر نمونه هائيموارد ز
  .از آن برخوردار شود

   از الزامات اقامت دائمیت از بعضيمعاف .1

 کند بايد حائز ی اجازه اقامت دائم می برد و  تقاضای که در ژاپن به سر میک  فرد خارجي 
 :  ر باشديشروط دوگانه ز

  .سته و حسن سلوک  باشدي رفتار شایدارا)  1(

  . اعاشه خانواده خود را داشته  باشد نيمأت یائ  يا توانی کافیدرآمد و دارائ)  2(

 اجازه اقامت     یر دادگستريد وزيم ژاپن که واجد شرط دوم  نباشد به صالحدي مقیبه فرد خارج
 .شوديدائم داده م

  صدور سند مسافرت.    2

 یک کشور خارجي که پناهنده شناخته شده به منظورسفر به یک شخص خارجي یبرا
تواند در مدت ي دارنده  سند مسافرت میفرد شخص خارج. شودي صادر مسند مسافرت

  . اعتبار سند مسافرت چند بار ازکشور خارج شود و به ژاپن مراجعت کند

  یثاق پناهندگيحقوق مختلف مندرج در م.  3

ثاق  ي امضا کننده می که پناهنده شناخته شده اصوًال مانند تبعه کشورهایک خارجيبا 
 رفتار ی عادیک فرد خارجي مانند یثاق پناهندگيز لحاظ مقررات م يا ایپناهندگ

 و کمک ی از حقوق بازنشستگیژاپن با پناهندگان از لحاظ برخوردار. خواهد شد
 مشابه مانند اتباع ژاپن رفتارخواهد یاي و مزای رفاهینه فرزندان و کمک هايهز
 .کرد
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  رش پناهنده ين نامه پذيآئ.    3بخش 
  
  ی درخواست پناهندگمقررات.   1

  مهلت درخواست  )  1      (
 .  دنک یمن رش پناهنده را محدوديک ازمقررات موجود مهلت درخواست پذيچيه

   ی به درخواست پناهندگیدگيدفتر رس)  2      (
 يا شعبات آن که ی ازادارات مهاجرت منطقه ایکيتوان به يرش پناهنده را ميدر خواست پذ

  .م کردي باشد، تسلینده تحت پوشش آن ممحل اقامت درخواست کن
  ی مراجعه کند ولی شخصا به ادارات منطقه ای درخواست پناهندگیدرخواست کننده بايد برا

ابد پدر يا مادر، يگر نتواند حضور يل دي يا دالیماري سال داشته يا به علت ب16اگر کمتر از 
 .درخواست کند تواند از طرف او یگر او ميشاوند ديهمسر، فرزند و يا خو

ر در آخ  مهاجرتی و محلی در ادارات منطفه ای پناهندگی به تقاضایدگيفهرست دفاتر مسئول رس
   .ن رهنمود درج شده است ي اصفحه 

  ی درخواست پناهندگیمدارک الزم برا) 3(
ل ي که به دلی خارجیک پناهجوي. ر فراهم باشدي بايد مدارک زی درخواست پناهندگیبرا
 تواند یل تقاضانامه مي تکمی نتواند تقاضانامه پرکند، بجای جسمیت يا ناتوان، جراحیماريب

 . اظهار داردیشفاهًا وضع خود را به بازرس مهاجرت يا بازپرس پناهندگ
  م شودي که بايد تسلیاسناد)  1(

در فرم موجود در دفتر ( به عنوان پناهنده یرش يا شناسائي پذیتقاضانامه برا–     الف 
  نسخه1).                                                                                  ه هاتقاضانام

 بر پناهنده بودن ی مبنیتواند شرحي میمتقاض( ازپناهنده بودن شخص ی حاکیسند–ب 
   نسخه1  ).                                                                       م دارديخود تسل

 نوشته یل را داشته باشد و پشت آن نام متقاضيط ذيکه شرا( عکس تمام صورت –ج 
   قطعه2).                                                                                  شده باشد

  .)ل دهندي قطعه عکس تحو3زا ندارند الزم است ي که ویالزم به توجه است که افراد(
  ط عکسيشرا

  . در عکس باشدیر متقاضيفقط تصو) الف
  اندازه عکس)  ب

. ر باشدير زي تصوی اطراف صورت مانند اندازه های خالی        اندازه فضا
  ) شودیر چانه ميتا ز)  شودیشامل مو هم م(اندازه صورت، از قسمت سر ( 

  
     

ا ي یل مذهبياگر به دال. (ن باشدي دوربیم صورت روبرويبدون پوشش و مستق) ج
فرم  (یل خود را در نامه ايد دلي را ندارین عکسيم چني امکان تسلیپزشک
  . )ديم نماينوشته تسل) دلخواه

  .داشته باشد) هي سایو حت(نه يد زميعکس نبا) د
رت فکوس کرده باشد، عکس،  صویلنز درست رو. (د واضح باشديعکس با)  ه

ه ي صورت سایرو. از آن سوراخ نشده باشد یياجف نشده باشد، يا کثيچروک 
ا مو پوشانده نشده باشد و يله لباس يره به وسي دهان و غینيفتاده باشد، چشم، بين

)متريليواحد م(
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ت اداره يد به ساي توانیفت عکس ميشتر از کي اطالع بیبرا. نه باشديبدون زم
  .)ديني تقاضانامه را ببیمونه عکس هامهاجرت رجوع کرده و ن

 یلياگر به دل. (م مدارک گرفته شده باشديخ تسلي ماه از تار3د کمتر از يعکس با) و
ر گرفته يماه اخ3 که در یم عکسيمارستان و امکان تسلي بودن در بیمانند بستر

ن عکس را يد تري که امکان دارد جدیيچ وجه وجود ندارد، تا جايشده باشد، به ه
  .)دييم نمايسلت

ل يند، دليارائه نما)  اقامتی برایاجازه قانون(زا يا وي توانند گذرنامه ی که نمی  کسان-د
  نسخه1.                                                           م کنندي تسلیآن را در نامه ا

 
      

   که بايد ارائه شودیمدارک)  2(
 .نديا کارت اقامت ارائه نمايد گذرنامه ي در ژاپن هستند بایالنمدت طو هک ی کسان–      الف 
  . نديد گذرنامه و مدرک اقامت دائم خود را ارئه نماي که اقامت دائم دارند بای کسان–ب 
 ). باشدی که نزد متقاضیدر صورت ( ی ثبت نام به عنوان خارجیگواه

م ي خود را تسلیزايرنامه و ود گذي و نه دائم دارند، بای که نه اقامت طوالنی کسان–ج 
  .)ندي موقت خود را ارائه نماید حکم آزادي که موقتا آزاد هستند بایافراد. (ندينما

ما و يا ي يا هواپی بطور موقت يا به عنوان خدمه کشتیکه شخص خارجي در صورت–د 
ه يا سانحه يا به عنوان پناهنده موقت وارد شده باشد يک بليجه يرًاو يا در نتارطضا

  .م کنديبايد اجازه ورود خود را تسل
 

  یت پناهندگي اثبات صالحیمدارک الزم برا)     4( 

بنا بر اين .   کندیم مي تسلی است که متقاضی برمدارکی مبتنیرش پناهندگيپذ
ربط  پناهنده بودن خود ي يا شهادتنامه اشخاص ذی بايد بتواند با مدارک کافیمتقاض  
  یبه زبان خارج)  شودیشامل اظهارنامه هم م(ارک  که مدیدرصورت. را ثابت کند  

 .م شوديوست تسليز به پيآن ن ینپاژاست الزم است که ترجمه 
 نباشد بازپرس ی کافی اثبات پناهنده بودن متقاضی برایميکه مدارک تسليدر صورت

 ی که نزد مقامات دولتی يا  بر اساس اظهاراتیق مصاحبه با متقاضي از طریپناهندگ  
 یت پناهندگي احراز صالحی پردازد و برایق ميات به تحقيدرباره واقعکرده   
  . کندي کوشش میمتقاض  

 ا مشروطي اجازه اقامت موقت.   2
 اقامت یر قانوني که بطور غی اقامت يا کسی برایت قانوني فاقد وضعیک شخص خارجيهرگاه 

اهنده کند  به او اجازه رش به عنوان پني خود درخواست پذیت وضع قانونيده به منظور تثبيگز
 درخواست خود را ظرف یعنيط الزم باشد يشود و اگر حائز شراياقامت موقت در ژاپن داده م

 لوط رد دوخ تلود فرط زا رطخ عوقو زا یخ آگاهييا از تار(خ ورود به ژاپن يشش ماه از تار
 یثاق پناهندگيت م آمده که طبق مقررایمًا ازکشوريل که مستقيو يا به اين دل) نپاژ رد تماقا

 .  دتفا یم قيلعت هب  از کشوریرود حکم اخراج ويبش مياحتمال تعق

 که بر اساس آن اجازه اقامت داده یرا حکمياز به درخواست جداگانه ندارد زياجازه اقامت موقت ن 
م يرش به عنوان پناهنده تسلي پذی است که در خواست کننده برای بر مدارک و فرمیشود مبتنيم

  . استکرده 
  اقامت بر اساس اجازه اقامت موقت)  1(       

 هکينامز ات و هداتفا قيلعت هب روشکزا جارخا لحارم هک تسا نآ هلزنمب تقوم تماقا هزاجا ذخا
تواند قانونًا در ژاپن ي لغو نشده باشد میلي يا اجازه اقامتش بنا به دلیمدت اقامت موقتش منقض

 . اقامت داشته باشد
   اقامت موقت  یوزکتبمج)  2     (

 به او یر دادگستريشود که وزي صادر می آن شخص خارجیبرا»  اقامت موقتیمجوزکتب «
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دارنده مجوز بايد در مدت اعتبارمجوز خود را همراه داشته .  اجازه داده موقتًا در ژاپن بماند
  .باشد

  د مدت آن يمدت اقامت موقت و تمد)   3(       
  .قامت موقت شش ماه است           اصوًال مدت ا
    .م شودي مدت تسلید اقامت موقت بايد ظرف ده روز قبل از انقضاي            درخواست تمد

 .موجود است اداره مهاجرت تابعش درخواست در دفاتر ویفرم ها  
   اقامت موقتیط الزم برايشرا)   4    (

کند مشمول يافت ميت موقت در ژاپن در که اجازه سکونیت فرديحوزه اقامت و رشته فعال
 وهرگاه  هتشادن ار یياج ردمادختساا ي  وراک هزاجا هدننک تساوخرد.    استیت هائيمحدود
رش به يت مقررات پذي و رعای از او بخواهد، بايد به لحاظ همکاری پناهندگیسرربمأمور

  .ابدين و در محل مقرر حضور يخ معيعنوان پناهنده در تار
 لغو اجازه اقامت موقت  )    5    (

ط مقرر تخلف کند يا يافت کرده از شراي که اجازه سکونت موقت در ژاپن دریچنانچه فرد 
م يا اظهارات خالف ي تسلی خدعه اسناد جعلیرش به عنوان پناهنده عمدًا و از روي پذیبرا
 .شوديقامت موقتش لغو م مرتکب شود اجازه ای مشابهیقت ارائه دهد و خالفهايحق

 ی پناهندگیصدور گواه.   3
 او را پناهنده شناخته است صادر یر دادگستري که وزی آن شخص خارجیبرا» ی پناهندگیگواه«
ت از پناهندگان ي از امکانات معمول در مورد حمایهر گاه پناهنده درخواست برخوردار.  شوديم
 . را ارائه دهد خودی پناهندگید گواهي کند بایم

   اقامتی برایت قانونياجازه مربوط به وضع.   4
 اقامت را احراز ی برایت قانوني که به عنوان پناهنده شناخته شده هنوز وضعیچنانچه فرد خارج

رش به عنوان پناهنده در ظرف يم درخواست پذيط الزم مانند تسلينکرده باشد به شرط احراز شرا
تواند پناهنده ي که بر اساس آ ن می از مقرراتیخ آگاهيپن يا از تارخ ورود به ژايشش ماه از تار

بش يثاق پناهندگان احتمال تعقي آمده که طبق مفاد میمًا ازکشوريل که مستقيشود و يا به اين دل
 .  شودي مجوز اقامت که معادل اجازه اقامت دائم است داده میرود به ويم
 اجازه اقامت یشخص خارجبه  که تسا نآ ناکما هژيو و صاخ ليالد دوجو و یدرف تيعقومربانب

 که یاني متقاضین صورت برايدر ا. ط مندرج در باال نباشدي اگر حائز شرایحتشود در ژاپن داده 
  . شودیش سه ماه باشد، کارت اقامت صادر مياقامت آنها ب

  
  



- 6 - 

 ا پژوهشياعتراض .      4بخش 

 ن ثبت اعتراض يا پژوهشيئآ.   1

  پژوهشخواه )  1    (
ت ي، به عنوان پناهنده شناخته نشده يا وضعی که با وجود درخواست پناهندگیک خارجي

 ی تقاضایر دادگستري تواند به وزی اش پس از پناهنده شناخته شدن لغو شده میپناهندگ
  .پژوهش دهد

  مدت ثبت درخواست پژوهش  )  2    (
 به ثبت یپناهندگ شريذپ مده عيافت اطالعيبايد ظرف هفت روز از دردرخواست پژوهش 

تواند ي شود می مانع ویعيه طبيرمانند سانحه يا بلي اما اگر اوضاع و احوال اجتناب ناپذ.برسد
 . بعد از گذشت هفت روز اعتراض خود را عنوان کندیحت

    پژوهش   یاداره ثبت درخواست ها)   3    (
رش به عنوان پناهنده، درخواست پژوهش را به اداره ي يا پذیناهندگهمانند درخواست پ
 .م کردي تحت پوشش آن اداره است،  تسلی متقاضی که محل زندگی يا شعبیمهاجرت منطقه ا

    . له پست ارسال داشتيم کرد يا  بوسيل تسليق وکيتوان از طريدرخواست پژوهش را م  .
در  ثبت درخواست پژوهش یو شعبات آن برا  مهاجرت ی و محلیفهرست ادارات منطقه ا

 . تسا هدش جرد دومنهر نيا رخآ هحفص
  اعتراض ميلستيمدارک الزم برا)  4 (   

  :م  کرد عبارتند ازيد تسلي که بای      مدارک
   نسخه1    همان ک برگ اعتراضي –     الف 

   
 پناهندگانت ي به  وضعیدگي در رسینظام مشورت.    2

 رش يان پذيم نسبت به اعتراض متقاضي اخذ تصمی موظف است برایر دادگستريوز     
ل هستند که ي اصین افرادياين مشاور.  را حتما بپرسدین امور پناهندگي عنوان پناهنده نظر مشاوربه
ا امور  يی حقوق  ان کارشناساني دهند و ازمیان منصفانه راي توانند نسبت به اعتراض متقاضیم
 ی پناهندگی، در زمان مصاحبه با متقاضین امور پناهندگي درضمن، مشاور. انتخاب شده اندین الملليب

  .حضور دارند و حق قضاوت در باره آنها را دارند
  یر دادگستريم وزيتصم.    3     

هنده بشناسد   را پنایص دهد و وي تشخی اعتراضش را منطقیر دادگستري که وزی شخصی     برا
  .شودي صادر می  پناهندگی اعطایگواه  

ط الزم باشد به او اجازه اقامت دائم وي که پناهنده شناخته شده واجد شرای    چنانچه فرد خارج
 . شوديدر ژاپن داده م  تنوکس  

 اقامت او در ژاپن ی برایل خاصي دلیط فوق را نداشته باشد ولي شرای اگر فرد خارجی     حت
ط به ين شرايبا توجه به ا.  کندیشود در ژاپن زندگياشته باشداستثنائًا به او اجازه داده موجود د  

  . شودیباشد، کارت اقامت داده مش از سه ماه ي که مدت اقامتشان در ژاپن بیافراد
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  اسناد سفر پناهنده.    5بخش 
ر يته شده بخواهد از ژاپن خارج شود وزرفيم در ژاپن پذي که به عنوان پناهنده مقیک خارجي که یموقع

 . ژه پناهندگان صادر کندي او مدرک سفر وی تواند برای میدادگستر

  اداره صدور مدرک سفر پناهندگان.     1

رش  ي توان ازهمان اداره درخواست پذیژه سفر پناهندگان را مي درخواست صدور مدرک و
د حضورًا درخواست ي بایاصوًال متقاض).  3.1) 2(د به بخش يرجوع کن(افت کرد ي دریپناهندگ

ل اجتناب يا دالي یماريل بيا به دلي سال داشته باشد 16 کمتر از یم کند اما اگر متقاضيخود را تسل
 تواند یگراو ميشاوند ديا خويا مادر، همسر، فرزند يمراجعه کند پدر  ًاصخش دناوتن رگيد ريناپذ
 لصا، یر از کپيد به غي باینده متقاضين صورت، نمايدر ا. م کندي او را تسلیابتًا تقاضاين

 ار  یرادرهش زاخود  تنوکس لحم ی، گواه)شناسنامه(گذرنامه، کارت اقامت، مدرک والدت 
 .دهد هئارا یضاقتم اب دوخ تبسن تابثا تهج
 

 مدارک الزم.     2

  :د ارائه شود عبارتند ازي که بایمدارک)  1        (

برگ درخواست در دفتر صدور فرم       (ژه پناهندگان ي درخواست مدرک سفر و–  الف 
   نسخه1)                                                                شودیع ميدرخواست    توز

ده شود و   يمتر، بدون سرپوش که چهره کامًال دي سانت5 در 5ه ابعاد ک قطعه بي( عکس – ب 
م درخواست، گرفته شده باشد و نام کامل يش به بعد، تا هنگام تسلي ماه پ6عکس باالتنه که 

    قطعه2)                                           پشت آن نوشته شده باشدیخ تولد متقاضيو تار

  )افت کرده اندي که دری افرادیبرا(پناهندگان ژه ي مدرک سفر و–ج

 توانند آن را ی نمی به علتیافت کرده اند وليژه پناهندگان را دري که مدرک سفر وی افراد–د
  نسخه1                            .  مطلب نوشته شودتلع یا هضيرع ردند، يم نمايتسل

 بلطم تلع یا هضيرع در م کنند،ي خود را تسلیزايا وي توانند گذرنامه ینم که ی افراد–ه
  نسخه1                                                                             .دوش هتشون

  

  د  ارائه شودي که بایمدارک)  2      (

  یت پناهندگي وضعی گواه–الف 

ر از مدرک سفر يبه غ( در ژاپن اقامت دارند، گذرنامه ی مدت طوالنی که برای  افراد– ب
  و کارت اقامت)  کندیژه پناهندگان که دولت ژاپن صادر ميو

   که اقامت دائم دارند، گذرنامه و مدرک اقامت دائمی  افراد–ج 

ا ينامه  در ژاپن اقامت دارند و نه اقامت دائم، گذری مدت طوالنی که نه برای افراد–د 
  .مدرک اقامت دائم

کارت  لصا دياب ديهديم هئارا دوخ هدنيامن قيرط زا ار دوخ یاضاقت هک یتروصرد) توجه(
 هدنيامن طسوت یرادا یاهراک هکنيا ديق اب برابر با اصل یخود را بهمراه کپاقامت  و گذرنامه 

 قوف کرادم یپکوتف نتشاد هارمه نينچمه و هداد دوخ هدنيامن ليوحت ار دريگيم تروص شا
  .تسا یمازلا مه ناتدوخ هارمهب
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  مدت اعتبار مدرک سفر پناهنده.    3

 تواند در طول مدت اعتبار       یدارنده مدرک م.  ک سال اعتبار داردي  مدرک سفر پناهنده مدت 
اما صرفنظر از اعتبار .  آن هر چند بار که الزم باشد از ژاپن خارج شود و به ژاپن برگردد

مانده ي که باقی شود، مثًال موقعین ميمع» ورود به ژاپنمهلت « که یده، هنگاممدرک سفر پناهن
ورود به ش از آنکه مهلت ي پیستي بایک سال باشد، دارنده ميمدت مجاز اقامت در ژاپن کمتر از 

ه  صفحه نخست مدرک سفر پناهند2ورود به ژاپن در بند مهلت.   شود وارد ژاپن شودیژاپن منقض
بازگشت خود    رود در مورد مهلت یاز دارنده مدرک سفر پناهنده همواره انتظار م.  منعکس است

 .نان حاصل کند و آن را با مد ت اعتبار مدرک سفر پناهنده اشتباه نکندياطم

  حق الزحمه.  4

  د مدتي تمدیبرا.   شودیحق الزحمه الزم اخذ م» مدرک سفر پناهنده«     به هنگام صدور       
  ج هماني حق الزجمه الزم به وجه رایک کشور خارجيدر » مدرک سفر پناهنده«     اعتبار  
  .     کشور مطالبه خواهد شد  
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   مـوقـتی پنـاهنـدگـ ت وي حماتساوخرد بـه منظـور دورواجـازه .       6بخش 
  

 به یمهاجرت زمان موقت توسط بازرس اداره یپناهندگ و تيامح تساوخرد به منظور دورو  اجازه
 یص ميره هستند و  بازرس اداره مهاجرت تشخي و غی شود  که سوار بر کشتیگانه اعطا مياتباع ب

، یگر زندگيل ديا به دالي یثاق پناهندگي آمده اند که به دالئل مشخص شده در مینيدهد که آنها از سرزم
.  موقت داده شود دوروه به آنها اجازه سته است کي آنها در آنجا عمًال در خطر است و شایا آزاديجان،  
 اعطا ین اجازه ايچن) یپناه ارض(ن حفاظت ي تأمی برای ملیر اضطراريک تدبينرو به عنوان ياز ا
  .  شودیم
   

  درخـواسـت .     1

  اشخاص واجد شرائط) 1       (

  .ما آمده انديا هواپي یکشت له يبوس کهیگانگاني             ب

   درخواستنحوه) 2       (

 اداره مهاجرت درفرودگاه يا ید شخصًا در دفتر منطقه اي بایم درخواست، متقاضي تسلی برا
گر يا دي یماريا به سبب بي سال دارد 16 کمتر از یاما اگر متقاض.  ابديبندر ورود حضور 
 ا مادر،ي توان توسط پدر ی تواند شخصًا مراجعه کند درخواست را میر نميدالئل اجتناب ناپذ

  .  م کردي از جانب او تسلیندگيگر به نمايشان ديا خويهمسر، فرزند 

    درخواستیمدارک الزم برا.     2

  مي تسلیمدارک برا) 1       (

ن کارت     يا.   شودی خوانده مE/Dکه معموًال کارت (گانه ي مدارک ورود فرد ب–الف 
 اداره مهاجرت  همانرذگ لرتنک تمسق اي یمائيشه شرکت هواپي شود و در گیما داده ميدرهواپ

   نسخه1.)                                                                          در فرودگاه موجود است

 اداره مهـاجـرت در بندر و يا ی توان از دفتر منطقه این بـرگ را ميا(ـه ي اظهـار–ب 
د در آن يره بايل درخواست و غيلت شخص، ديفرودگاه گرفت و موضوعات مربوط به وضع

   نسخه1.)                                                                                             ذکر شود

                                                                                                    

   قطعه2)                                                                      باشداگر موجود( عکس –ج 

   نسخه1)                     اگر موجود باشد(ه کند ي را توجی که درخواست پناهندگی مدارک–د 

  د نشان داده شود ي که بایمدارک) 2      (

  )اگر موجود باشد (رفس کرادم و گر اوراقيا دي گذرنامه –            الف 

  )اگر موجود باشد(ت شخص را نشان دهد ي که هوی مدارک–             ب 
  

   موقت ی اجازه پناهندگیصدور گواه.   3

 ی اجازه  پناهندگیک گواهي موقت اعطا شود یبه منظور پناهندگ دورو اجازهیچنانچه پس از بازرس
 نآ ت مجاز دري مانند حدود فعال دورو شرائط مدت اقامت، محل سکونت، و.   شودیصادر م موقت
  . شودی ذکر میگواه
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  ت پناهندگاني به وضعیدگي رسیبرا  همزال لحارمه يرو رادومن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در ژاپنیاتباع خارج

یت پناهندگيرش وضعيدرخواست پذ

یمنطق  

ت ي وضعیصدور گواه
یپناهندگ  

یرمنطقيغ  

 به سبب رد درخواست اعالم
  ليالد ندوبن هجوم

نآرياس  مهاجرت ویدفتر منطقه ا  

یگدنهانپ یسرربرومأم  

 
یر دادگستريوز  

( یاداره مهاجرت وزارت دادگستر ) 

(ارسال)

)تقاضانامه(

رشيب و پذيتصورفتنينپذ

رش ي  پذیصدور گواه  
یپناهندگ  

قبول

یه درباره رد پناهندگياطالع  
ل آنيو دال

اعتراض

یدرخواست ثبت اعتراض در وزارت دادگستر  

 روما نيرواشم تواضق  ارائه نظرات
ناگدنهانپ
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  )ی پناهندگاداره مهاجرت جهت ارائه درخواست رتافد تس رهف (

  

  اداره مهاجرت منطقه ساپورو ت پناهندگاني به وضعیدگياداره رس (

  یه سنداياداره مهاجرت ناح ت پناهندگاني به وضعیدگياداره رس

 وياداره مهاجرت منطقه توک اداره پناهندگان
 اتيدفتر مهاجرت فرودگاه نار یاداره بازرس
     دفتر مهاجرت فرودگاه هاندا یاداره بازرس

 اوکوهامياداره مهاجرت منطقه  اداره استخدام و اقامت دائم

 ايوگان  منطقهاداره مهاجرت اداره استخدام و اقامت دائم
دفتر مهاجرت فرودگاه چوبو بخش اقامت دائم  

 ااداره مهاجرت منطقه اوزاک اداره استخدام و اقامت دائم
  یدفتر مهاجرت فرودگاه کانسا  یاداره بازرس

  هبوک هياداره مهاجرت ناح ت پناهندگاني به وضعیدگياداره رس

  اميروشياداره مهاجرت منطقه ه ت پناهندگانياداره ورود و وضع
 اداره مهاجرت منطقه تاکاماتسو ت پناهندگاني به وضعیدگياداره رس

 ااداره مهاجرت منطقه فوکواک ت پناهندگانياداره ورود و وضع
ت پناهندگاني به وضعیدگياداره رس ه ناهايداره مهاجرت ناح  

  

  )  پژوهشیاداره ثبت درخواست ها(

  ورواداره مهاجرت منطقه ساپ تين وضعييبخش تع

  یه سنداياداره مهاجرت ناح تين وضعييبخش تع

 وياداره مهاجرت منطقه توک اتي به شکایدگيبخش رس
 اتيدفتر مهاجرت فرودگاه نار اتي به شکایدگيبخش رس

     ادناه هاگدورف ترجاهم ردفت یبخش بازرس
 اوکوهامياداره مهاجرت منطقه  اتي به شکایدگيبخش رس

 ااداره مهاجرت منطقه اوزاک اتي به شکایدگيسبخش ر
دفتر مهاجرت فرودگاه چوبو یبخش بازرس  

 ايوگان اداره مهاجرت منطقه اتي به شکایدگيبخش رس
  یدفتر مهاجرت فرودگاه کانسا یبخش بازرس

  هبوکه ياداره مهاجرت ناح تين وضعييبخش تع

  اميروشياجرت منطقه هاداره مه اتي به شکایدگيبخش رس
 اداره مهاجرت منطقه تاکاماتسو تين وضعييبخش تع

 اکاداره مهاجرت منطقه فوکوا اتي به شکایدگيبخش رس
تين وضعييبخش تع ه ناهايداره مهاجرت ناح  

  

 


