
別記第七十四号様式（第五十五条関係）

نموذج منفصل 74 (یتعلق بالفقرة 55)

日本国政府法務省

وزارة العدل، الیابان

法　務　大　臣　 殿 

إلى: وزیر العدل
別名・通称名等 男

أسماء أو كنیات أخرى ذكر
女 االسم
أنثى

（日） （月） （年）

(الیوم) (الشھر) (العام) تاریخ المیالد

الجنسیة /المنطقة
(أو بلد اإلقامة السابق)

携帯電話番号 電話番号 方

رقم الھاتف المتحرك رقم الھاتف عنایة 

جواز السفر

تاریخ انتھاء مدة اإلقامة (أو صالحیة التأھیل) الوضعیة الحالیة لإلقامة (أو نوع التأھیل)

ھذه المساحة یمألھا المختصون

　（注）用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とする。

.JIS بحجم A4 یجب أن تكون كل أجزاء ھذا الطلب ورق ملحوظة: 

官　　用　　欄

発行・更新理由

在留期間満了日（又は許可の期限） 現に有する在留資格（又は許可の種類） 上陸港

発行機関 有効期限 発行・更新
年月日

本邦上陸年月日

صادر من مدة السریان صدر/تم تجدیده في

旅　　券

مكان اإلقامة في الیابان

الوظیفة الحالیة

難　民　認　定　申　請　書

طلب إثبات وضعیة الالجئ

氏　　名

現在の職業 生年月日

سبب اإلصدار/التجدید

منفذ الوصول تاریخ الوصول إلى الیابان

出生地 国籍・地域（又は常居
所を有していた国名）مكان المیالد

住居地

 بطاقة اإلقامة/الشھادة الخاصة
للمقیم الدائم

番　　号

الرقم

在留カード／

特別永住者証明書



　家族構成  

(注）６人以上は別紙を提出してください。 （計

(ملحوظة) إذا زاد عدد األفراد عن 6، برجاء تقدیم ورقة منفصلة 
①

②

③

④

⑤

(注）６人以上は別紙を提出してください。  その他（配偶者，子，祖父母等） 

(ملحوظة) إذا زاد عدد األفراد عن 6، برجاء تقدیم ورقة منفصلة  آخرون (زوجة، أوالد، جد أو جدة)
①

②

③

④

⑤

在外□

在日□

在外□

在日□

在外□

在外□

在日□

مقیم في الیابان

مقیم خارجھا

مقیم خارجھا

مقیم في الیابان

مقیم خارجھا

مقیم خارجھا

きょうだい

在外□

在日□

مقیم خارجھا

مقیم في الیابان

مقیم خارجھا

在外□

在日□

在外□

اإلخوة و األخوات

األب

تاریخ المیالد االسم العالقة

父

在外□

在外□

النوع

مقیم في الیابان

(أو بلد اإلقامة السابق)

在日□

رقم الھاتف مكان اإلقامة المھنة بلد اإلقامةالجنسیة /المنطقة

電話番号 居住地 在日，在
外の別

職業 氏　　名 続柄

 البناء األسري
国籍・地域

（又は常居所
を有していた

国）

性別 生年月日

在外□

在日□

مقیم خارجھا

在日□

األم

(إجمالي عدد األفراد　　　)

在日□ 母

在日□

人）

مقیم في الیابان

مقیم في الیابان

مقیم في الیابان

在日□

مقیم خارجھا
在外□

مقیم في الیابان

مقیم خارجھا

مقیم في الیابان

مقیم خارجھا

مقیم في الیابان

مقیم خارجھا

مقیم في الیابان

مقیم في الیابان

مقیم خارجھا

在外□

在日□



المدة مكان اإلقامة
～

～

～ بیانات اإلقامة

～

～

～

～

بیانات التعلیم
～

～

～

～

～

～

～ بیانات العمل

～

～

تاریخ المغادرة
退去強制の有無

 برجاء تعبئة
 المعلومات عما قبل

 وبعد المجئ إلى
الیابان

本邦出入国歴

   أخرى
中退□，卒業□ 高等□，中等□，初等□

入　国　日

役職，業務内容 所在地 業　種 会社等名

العنوان

出　国　日

   أخرى

（　　　）その他□ （　　　）その他□，大学□

中退□，卒業□ 高等□，中等□，初等□

    جامعة    /  أخرى

学校名

（来日前，来
日後いずれも

記載）

居　住　期　間 居　住　地

卒業等

居住歴

الفترة (السنة/الشھر/الیوم)

中退□，卒業□

تخرج   /  لم یكمل الدراسة

（　　　）その他□ （　　　）その他□，大学□

تخرج   /  لم یكمل الدراسة مدرسة ابتدائیة/ مدرسة إعدادیة/ مدرسة ثانویة

（　　　）その他□

التخرج، إلخ النوع

اسم الشركة، إلخ

مدرسة ابتدائیة/ مدرسة إعدادیة/ مدرسة ثانویة

    جامعة    /  أخرى
高等□，中等□，初等□

（　　　）その他□，大学□

اسم المدرسة

 برجاء تعبئة
 المعلومات عما قبل

 وبعد المجئ إلى
الیابان

期間（年月日）

高等□，中等□，初等□ 学　歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

 برجاء تعبئة
 المعلومات عما قبل

 وبعد المجئ إلى
الیابان

期間（年月日）

المنصب، الواجبات

ومغادرتھا

ھل سبل أن تم ترحیلك من الیابان؟

بیانات الدخول في
 الیابان

تاریخ الوصول في الیابان

الفترة (السنة/الشھر/الیوم)

（来日前，来
日後いずれも

記載）

مدرسة ابتدائیة/ مدرسة إعدادیة/ مدرسة ثانویة

    جامعة    /  أخرى

職　歴

نوع العمل

（　　　）その他□，大学□

تخرج   /  لم یكمل الدراسة

所在地 種　別

العنوان

   أخرى

تخرج   /  لم یكمل الدراسة

   أخرى
（　　　）その他□

中退□，卒業□

تخرج   /  لم یكمل الدراسة

   أخرى

مدرسة ابتدائیة/ مدرسة إعدادیة/ مدرسة ثانویة

    جامعة    /  أخرى

مدرسة ابتدائیة/ مدرسة إعدادیة/ مدرسة ثانویة

    جامعة    /  أخرى

（　　　）その他□，大学□

中退□，卒業□ 高等□，中等□，初等□

（　　　）その他□



～

～

～

یمكنني الكتابة یمكنني التحدث یمكنني القراءة اللغة

اللغة األم

لغات أخرى األم

もしあなたが本国に戻った場合に，迫害を受ける理由は次のどれですか。１

ما ھو السبب في أن ستضطھد في حالة عودتك إلى بلدك؟ ضع عالمة في المربع المناسب 
特定の社会的集団であること　□ 国籍　□ 宗教　□ 人種　□

الجنسیة  عضویة جماعة اجتماعیة معینة الدیانة العرق

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）その他　□ 政治的意見　□

اآلراء السیاسیة  أسباب أخرى 
２

上記１の理由により，あなたは誰から迫害を受けるおそれがありますか。　（１）

ممّن تخشى االضطھاد عن السبب المذكور أعاله في رقم 1؟
(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称等）　国家機関　□

( منظمات حكومیة  (السم
（具体的に書いてください。）　上記以外　□

أخرى بخالف ما ذكر أعاله (كن محددًا ھنا)

あなたが迫害を受けるおそれを感じたのはいつからですか。（２）

متى بدأت تشعر بالخوف من االضطھاد؟

迫害を受ける理由，根拠を具体的に書いてください。（３）

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

أعط وصفًا مفصالً حول سبب االضطھاد.
ملحوظة: في حالة طلبك لمساحة إضافیة، بتحضیر وتقدیم ورقة منفصلة.

その他の
可能な言語

الدیانة (الطائفة / الملة)العشیرة / العرق

سجل السفر للخارج

母国語

書くこと 話すこと 読むこと 使用言語

海外渡航歴

宗教（宗派） 部族・民族

渡航理由 渡航期間 渡航先（国名）

الغرض المدة الوجھة (البلد)



（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

ماذا تتوقع أن یحدث في حالة عودتك إلى بلدك؟ أعط وصفا مفصال للموقف المتوقع والسبب.
ملحوظة: في حالة طلبك لمساحة إضافیة، بتحضیر وتقدیم ورقة منفصلة.

４

あなたは上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。（１）

ھل سبق وأن قبض علیك أو احتجزت بأي طریقة أخرى أو تم االعتداء علیك ألي سبب وارد في  1.
いいえ　□ 　はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

إذا كانت إجابتك بـ"نعم"، أعط وصفًا مفصالً حول االعتقال أو االعتداء.

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

ملحوظة: في حالة طلبك لمساحة إضافیة، بتحضیر وتقدیم ورقة منفصلة.
あなたは上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。（２）

ھل سبق اعتقالك، أو تم منعك واحتجازك جسدیًا أو تم االعتداء علیك بطریقة أخرى بخالف ما ذكر في رقم 1؟
いいえ　□ 　はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

إذا كانت إجابتك بـ"نعم"، أعط وصفًا مفصالً حول االعتقال أو االعتداء.

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

ملحوظة: في حالة طلبك لمساحة إضافیة، بتحضیر وتقدیم ورقة منفصلة.

السبب الوصف المحتجز أو المعتدي المكان الفترة من العام/الفترة

الفترة من العام/الفترة

理　　由 行為の内容 行為者 場　所 時期・期間

السبب الوصف المحتجز أو المعتدي المكان

あなたが本国に帰国するとすれば，いかなる事態が生じますか。その具体的内容及び理由を書いてください。　３

理　　由 行為の内容 行為者 場　所 時期・期間



５

ھل سبق وأن القبض على أحد أفراد أسرتك أو احتجز بأي طریقة أخرى أو تم االعتداء علیھ ألي سبب وارد في 1.
いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

إذا كانت إجابتك بـ"نعم"، أعط وصفًا مفصالً حول االعتقال أو االعتداء.

المحتجز أو المعتدي المكان

ھل سبق احتجاز أو القبض على أفراد أسرتك بطریقة أخرى بخالف تلك المذكورة في رقم 1؟ 
いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

إذا كانت إجابتك بـ"نعم"، أعط وصفًا مفصالً حول االعتقال أو االعتداء.

المحتجز أو المعتدي المكان

あなたは本国政府に敵対する組織（本邦を含む。）に属していましたか。６

ھل كنت عضوا في منظمة (بما فیھا بالیابان) معادیة للحكومة في بلدك؟
いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

. إذا كانت إجابتك بـ"نعم"، أعط وصفًا مفصالً

وصف النشاط موقعك المدة

االسم

اسم المنظمة

العالقة االسم

活動内容 役　職 組織名 期　間

氏　名

الوصف الفترة من العام/الفترة العالقة

場　所 時期・期間

あなたの家族は上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。（２）

行為の内容 行為者 場　所 時期・期間 続柄

الوصف الفترة من العام/الفترة
続柄 氏　名

あなたの家族は上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。（１）

行為の内容 行為者



あなたは本国政府に敵対する政治的意見を表明したり，行動をとったことがありますか（来日後にとった　７

　行動を含む。）。 

ھل سبق وعبرت عن رأي سیاسي أو تصرفت بطریقة معادیة للحكومة في بلدك (بما فیھا بعد وصولك إلى الیابان)؟

いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

إذا كانت اإلجابة بـ"نعم"، أعط وصفا مفصال للرأي.
ملحوظة: في حالة طلبك لمساحة إضافیة، بتحضیر وتقدیم ورقة منفصلة.

上記１の理由によりあなたに対して逮捕状の発付又は手配がなされていますか。８

ھل تم إصدار أمر بإلقاء القبض علیك ألي سبب من األسباب الواردة في  1؟

いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

إذا كانت اإلجابة بـ"نعم"، أعط وصفا مفصال لإلذن.

التھمة صادر من إصدار في

上記事実をどのような方法で知ったのですか。

كیف عرفت الواقعة السابقة ؟

来日前，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。９

ھل سبق وأن تم اعتقالك من قبل الشرطة واتھمت بتھمة جنائیة قبل مجیئك إلى الیابان؟
いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

إذا كانت اإلجابة بـ"نعم"، صف نتیجة المحاكمة الجنائیة.

قرار المحكمةالتھمة اسم المحكمة التاریخ
判決内容 罪　名 裁判所名 年月日

罪　　状 機関名 年月日



あなたは他の国に庇護を求めたことがありますか。10

ھل سبق وأن طلبت حق اللجوء في بلد آخر؟
いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

إذا كانت إجابتك بـ"نعم"، أعط معلومات مفصلة.

外国大使館，国連（ＵＮＨＣＲ）に庇護を求めたことがありますか（来日前，来日後いずれも記載）。11

ھل سعیت للحصول على اللجوء السیاسي لدى سفارة أجنبیة أو مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین.
いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

إذا كانت اإلجابة بـ "نعم"، أعط وصفا للموقف.

النتیجة اسم المنظمة التاریخ

あなたは，上記１から11までに記載した内容を裏付ける資料を提出することができますか。12

ھل تستطیع تقدیم أدلة لدعم إجابات االسئلة من 1 إلى 11؟
いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

إذا كانت إجابتك بـ"نعم"، أعط بیانًا بالمواد.

結　　果 機関名 年月日

提出予定時期 提出理由 内　容 資料名

المادة

結　　果 手続内容 国　名

الزمن المتوقع للتقدیم سبت التقدیمالمحتوى

النتیجةاإلجراءاتاسم الدولة 



あなたが迫害を受けるおそれのあった国から脱出した日から日本に上陸するまでの経緯について具体的に　13

　書いてください。複数の国を経由した場合は，すべて書いてください。 

أعط وصفا مفصال لكیفیة وصولك إلى الیابان بعد ھروبك من البلد الذي تم اضطھادك بھ. وفي حالة قیام بعبور أي بلدان أخرى قبل
 مجیئك إلى الیابان، اذكر ھذه البلدان  .

اسم الطائرة أو السفینة منفذ الوصول التاریخ منفذ المغادرة التاریخ
(مكان الوصول) (مكان المغادرة)

今回の日本への入国について該当するものにチェックしてください。

كیف دخلت إلى الیابان؟ ضع عالمة في المربع المناسب
第三国経由　□ 直行　□

عبر بلد ثالث من بلدك مباشرة لقد أتیت إلى الیابان

第三国経由の場合は，該当するものにチェックしてください。

في حالة مجیئك إلى الیابان عبر بلد ثالث، ضع عالمة في المربع المناسب
滞在　□ 乗換え　□

لقد عبر البلد فقط أقمت في البلد

第三国に定住した場合は，具体的に書いてください。

إذا كنت قد أتیت إلى الیابان عبر دولة أخرى، أعط لنا وصفًا حول الموقف.

وضع المعیشة المكان الغرض من اإلقامة مدة اإلقامة البلد
(رقم الھاتف) (من    إلى) 

あなたは，日本で難民認定申請ができることを，いつ，どこで，どのようにして知りましたか。14

كیف وأین ومتى عرفت أنھ یمكنك التقدم بطلب إلثبات وضعك كالجئ في الیابان؟

国　名

（電話番号） （　　　～　　　）

（出発地）

出国港

الناقل

生活状況 滞在場所 滞在目的 滞在期間

運送業者名 入国港 年月日

（到着地）

年月日便名又は船名



現在の生活費用について何によって賄っているのか書いてください。15

كیف تستطیع أن تدفع نفقات معیشتك في الوقت الحالي؟ 
（　　　　　　　　　　　　）その他　□ 預金　□ 給与　□

من خالل مرتب من خالل ودیعة في بنك  بطرق أخرى 

「給与」と答えた場合は，書いてください。

إذا كانت اإلجابة بـ "عن طریق المرتب"، أعط وصفا للمرتب.

شھري أم یومي المرتب الشركة
月給　□

شھري

日給　□

 یومي

「預金」と答えた場合は，書いてください。

إذا كانت اإلجابة بـ "من خالل ودیعة في البنك"،أعط وصفا للودیة الخاصة بك.

نوع الحساب ورقمھ حساب الودیعة المؤسسة المصرفیة

「その他」と答えた場合で，第三者から金銭的支援を受けている場合は，書いてください。

إذا كانت اإلجابة بـ "طریقة أخرى" وكان ھناك طرف ثالث یدعمك مادیا، قم بوصف مصدر الدعم.

المبلغ الفترة (من        إلى   ) مصدر الدعم (مجموعة أو شخص)
（円／年）

（円／月）

在外親族に送金したことがありますか。16

ھل سبق وأرسلت أمواال ألفراد أسرتك الذین یعیشون خارج الیابان؟
いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

إذا كانت اإلجابة بـ "نعم"، أعط وصفا للحوالة.

الحوالة العالقة االسم

（　　　　～　　　　）

金融機関名 送金額 続柄 氏　　名

المؤسسة المصرفیة

(ین/السنة)

(ین/الشھر)

口座の種類・番号 預金残高 金融機関名

支援金額 期　間 支援団体又は支援者名

月給・日給の別 給与の額 会　社　名



来日後6月以内に難民認定申請を行っていない人は，申請が遅れた理由を具体的に書いてください。17

إذا لم تكن قد تقدمت بطلب إلثبات وضعك كالجئ خالل ستة شھور من تاریخ مجیئك إلى الیابان، اشرح سبب التأخیر.

来日後，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。18

ھل سبق وأن تم اعتقالك من قبل الشرطة واتھمت بتھمة جنائیة بعد مجیئك إلى الیابان؟
いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

إذا كانت اإلجابة بـ "نعم"، صف نتیجة المحاكمة الجنائیة.

التھمة

第三国への渡航を希望しますか。19

ھل ترغب في الذھاب إلى دولة ثالثة؟
いいえ　□ はい　□

ال نعم 

「はい」と答えた場合は，渡航先国及びその理由を具体的に書いてください。

إذا كانت إجابتك بـ"نعم"، حدد رجاءً اسم الدولة وأسبابك لذلك.

迫害を受けるおそれ以外の理由で，本国に帰国できない理由があれば，具体的に書いてください。20

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

إذا كنت ال تستطیع العودة إلى بلدك ألسباب خالف االضطھاد، برجاء ذكر تلك األسباب. 
ملحوظة: في حالة طلبك لمساحة إضافیة، بتحضیر وتقدیم ورقة منفصلة.

判決内容 罪　名 裁判所名 年月日

قرار المحكمة اسم المحكمة التاریخ



現在の健康状態はどうですか。21

ما ھو وضعك الصحي الحالي؟
良好　□

جید

「不良」と答えた場合は，その状況を具体的に書いてください。 不良　□

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。 سيء
إذا كانت إجابتك بـ "سيء"، برجاء شرح الوضع الحالي.

ملحوظة: في حالة طلبك لمساحة إضافیة، بتحضیر وتقدیم ورقة منفصلة.

難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。22

ھل ترید مترجما فوریا عندما تقابل محققا ؟
いいえ　□ はい　□

ال نعم 

語 必要とする場合は何語を希望しますか。

اللغة إذا كانت اإلجابة بـ "نعم"، حدد اللغة .

その他通訳に関して希望する事項があれば，書いてください。

إذا كانت لدیك أیة طلبات أخرى لمترجمك الفوري ، اذكرھا .

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

أقر أن المعلومات الواردة في ھذا الطلب حقیقیة وصحیحیة .

日 月 年 申請者（代理人）の署名

التاریخ: توقیع صاحب الطلب (أو من ینوب عنھ)
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