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Ⅰ  پناهنده كيست؟ - پيشگفتار 

  ):1951سال  )2(بند  1Aماده  مربوط به جایگاه پناهنده (، بنا به کنوانسیون پناهندگی

 اجتمــاعینژاد، مذهب، قوم و ملیت و یا عضویت در یک گــروه  خاطراش به شود که در کشور بومیپناهنده به کسی اطالق می

یــت ی کــه خــارج از کشــور ،دلیــل موجــه بــرای آن داشتن ترس وو  آزار و اذیت بوده معرض و یا سیاسی خاص در
ّ
 آن را داردمل

ش یلــی حاضــر بــه دریافــت حمایــت کشــورخوردار نبوده یا به خاطر چنین دالاز حمایت کشور بومی خود برسکونت داشته و 

د و امکــان آنجــا را نــدارتابعّیــت یا به دلیل چنین مشکالت و ترس از کشوری که صالحیت سکونت در آن را داشته ولی  ،نباشد

الحیت ســکونت در آن را حاضر به برگشتن به کشــوری کــه صــ ،و یا به خاطر ترس از این موضوع ،درا ندار کشوراین برگشت به 

  بر اصول انجمن حمایت از پناهندگان است)ا(جمالتی که زیر آن خط کشیده شده بن. دارد نباشد

  الزامی است: زیر شرایط ۴ داشتن ،پناهندهطبق کنوانسیون پناهندگی برای پذیرش فردی به عنوان 

 خارج از کشور بومی خود بودن. ) 1

 .برای ترس داشتن ( ظلم حاّد)، دلیل موجهتحت آزار و اذیت قرار گرفتن ) 2

وجود خطر و وحشت و ترس مبنی بر اختالفات نژادی، مذهبی ملی و یــا قــومی و یــا عضــویت در یــک گــروه اجتمــاعی  ) 3

 خاص و یا عقاید سیاسی خاص.

 نباشد.دریافت حمایت راضی به  از این موضوعو یا به علت ترس و وحشت ، ر بومی خودروم بودن از حمایت کشومح ) 4

  گیرد؟شناسائی پناهنده توسط چه کسی انجام میتشخیص و مراحل 

  .استشرح داده شده گی شناسائی پناهندتشخیص و مراحل زیردر  .باشدپن مسئول تشخیص جایگاه پناهندگان میدولت ژا

  در صفحۀ دیگر رجوع شود. ]پروسه پناهندگیهمینطور به [

 

Ⅱ  بدانيدمواردي كه قبل از تقاضاي پناهندگي بايد 

  ژاپن كشور در پناهندگي شناسائيتشخيص و  سيستم 1

 مراحل شناسائی )1

 شــناخته رســمیت بــه 1982 ســال در. (آمــد در پناهنــدگی کنوانســیون کنندگانءامضا عضویت به 1981 سال در ژاپن کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد).   ش

 اداره «مخفــف  در ایــن رهنمــود از (از اینجا به بعــد، ]پناهندگی و براساس قانون داخلی، [ اداره نظارت بر کنترل ورود و خروج

تشــخیص پناهنــدگی، اداره پروســۀ در مــورد  .باشــدمیدرخواست پناهنــدگی  سئول تعیین پروسۀم )شودمیاستفاده » مهاجرت

، اســپانیاییتشــخیص پناهنــدگی] (ژاپنــی، انگلیســی، چینــی، فرانســوی، پروسۀ  تهّیه کرده [راهنمایمهاجرت در بروشوری که 

ردو، فارسی، روسی، کرهعربی، ترکی، برمه
ُ
  ، دری، پشتو، توضیح داده است.ایای، ا

  اندحقوق به رسمیت شناخته شده پناهندگانی که مورد پذیرش قرار گرفته )2

 
ً
  شوند:میذیل شامل شما  مزایایشناخته شوید به عنوان یک پناهنده  اگر رسما

 شوید.عدم بازگردانیدن شما به کشورتان: به هیچ وجه بر خالف میل شخصی خود به کشورتان بازگردانیده نمی ●
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اید نیز از اقامت بــدون محــدودیت حق اقامت در ژاپن و اشتغال: حتی اگر ورود و یا اقامت غیرقانونی یا کوتاه مدت داشته ●

 ت برخوردار خواهید شد.در فعالی

توانید درخواست کارت شناسائی کنید که بــه جــای گذرنامــه بــا آن مســافرت بــه کشــورهای : میرصدور کارت مجوز سف ●

 خارجی میسر خواهد شد.

اجــازه  ،) برخــوردار اســت: برخورداری از خدمات مساوی که هر شخص ژاپنی(ژاپنــی ســاکن در ژاپــنانواع مزایااعطای  ●

 تسهیل شرایط برای تغییر ملیت به ژاپنی.ئم و اقامت دا

، شــما مجــاز بــه دعــوت از همســر و عد از دریافت اجازه اقامت طوالنی، اگر شرایط الزم بر آورده شــود: بنوادهپیوستن خا ●

  باشید.زیر سن بلوغ می  فرزندان

  در ژاپنو پذیرفته شدگان آمار متقاضایان پناهندگی  )3

تذکر: ارقامی که داخل () است نشانگر تعداد افرادی است که بعــد  )نظارت وزارت دادگستریمنبع آمار، اداره مهاجرت تحت (

  اند.از اعتراض به عدم موافقت پناهندگی تقاضای تجدید نظر نموده و سپس به عنوان پناهنده پذیرفته شده

 تعداد متقاضیان سال
  /ها اعتراضی

 بررسیهای درخواست

پناهنده 

 هاشدهشناخته

  ها مردودشده

 (بار اول)

  هادادهانصراف

 (بار اول)

اجازه اقامت بدالیل بشر 

 دوستانه

٨٩ ٩٠-١٩٨٢۶ ٢۴١٩ ٣۶ ۵١۵ ١۴١ 
 

 

١٩٩١ ۴١٣ ١ ١٠ ٢ ۵ ٧ 
١٩٩٢ ۶٣ ٨۶ ٣ ۴٢ ٢ ١ 
١٩٩٣ ۵٢٨ ٠ ۶ ١ ٣٣۶ ٣ 
١٩٩۴ ١ ٣٣ ٧٣ ۴٩ ٩ ١ 

١٩٩۵ ۵٢ ٣٢ (١)١ ٣٩ ٢۴ ٣ 

١٩٩۶ ١۴٣ ٧۵ ١ ۴٣ ۶ ٣ 
٢ ١٩٩٧۴٢ ۴٣ ٢٧ ٨٠ ١ ١ 

١ ١٣٣ ١٩٩٨۵١ ٩۵(١) ٢٩٣ ۴١ ۴٢ 

٢ ١٩٩٩۶١ ٠۵١ ١٧٧ (٣)١٣ ٨۶ ۴۴ 

٢١ ٢٠٠٠۶ ۶٢ ١٣٨ ٢٢ ١۵ ٣۶ 

٣ ٢٠٠١۵٢ ١٧٧ ٣۴(٢) ٣١۶ ٢٨ ۶٧ 

٢ ٢٠٠٢۵٢٢ ٠۴ ١۴ ٣٩ ٢١١ ۴٠ 

٣٣ ٢٠٠٣۶ ٢٢۶ ۶(۴) ١ ٢٣ ٢٩٨۶ 

٢٠٠۴ ۴٢۶ ٩ ٢٠٩(۶) ٢٩۴ ۴٩ ١ 

٢٠٠۵ ٣٨۴ ٣١ ١٨٣（١۵） ٢۴٩٧ ٣٢ ٩ 

٢٠٠۶ ٩۵۴ ٣۴٣٨٩ （١٢）٢٢ ٠ ۴٨ ۵٣ 

٨١ ٢٠٠٧۶ ٣۶٣٧ ٢（۴） ۴۴۶ ۶٨٨ ١ 

١ ٢٠٠٨۵٩٩ ۴٢٩ ۴٣ ٨٧ ٧٩١ （١٧）٠۶٠ 

١١ ١٣٨٨ ٢٠٠٩۵۶ ٣٢١ ١٧٠٣ (٨)٢٢  ۵٠١ 

٨ ١٢٠٢ ٢٠١٠۵٢ ٩۶(١٣) ١٣٣۶ ٣ ٩٣۶٣ 

١٨ ٢٠١١۶٧ ١٧١٩ ٧(١۴) ٢ ١١٠ ٢٠٠٢۴٨ 

٢ ٢٠١٢۵۴۵ ١٧٣٨ ۵(١٣) ١١٢ ١١٠ ٢٠٨٣ 

٣٢ ٢٠١٣۶٢ ٠۴٣ （٣）٣ ٠٨۴٣ ٢٠۵١ ١۵٧ 

٢٠١۴ ۵٢ ٠٠٠۵٣٣ ۶（۵） ۴٠٧٧ ۶١١٠ ٠١ 

٢٠١۵ ٧۵٨۶ （٨）٢١ ٣١٢٠ ۵١٧۴ ٧٩ ٩٧٢ 

٢٠١۶ ١٠٩٠١ ۵٢ ١٩٧۶（٢） ٩۶٠۴ ١۴٩٧ ٩٧ 

 ٢۵۴٩ ۴۵٢٨ ٣٣٧٩٨ (١٣١)۵۵٩ ٢١٧٢٣ ۴١٠۴۶ جمع کل
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 عمده کشورهای مبدا پذیرفته شدگان )4

  ،بنگالدش نفر از 2، اریتره نفر از 3، اتیوپی نفر از 4، افغانستان نفر از 7:  2016سال 

  نپال نفر از 2، اریتره نفر از 2، سریالنکا نفر از 3، اتیوپی نفر از 3، سوریه نفر از 3، افغانستان نفر از 6: 2015سال 

 شناسائی پناهندهتشخیص و شرح مراحل  )5

  وضعیت پناهندگی به رسمیت شناختنتسلیم فرم درخواست  

محــل به اداره مهاجرت دفتر نزدیکترین با مراجعه به ندارد. وجود  یناهندگی محدودیتپذیرش پدرخواست  زماِن هلِت مدر مورد 

  ن درخواست پذیرش پناهندگیتان را ارائه دهید.زندگیتا

 پناهندگی و نتیجه آن تشخیص بررسیافسر مصاحبه  

 د. مصــاحبه ممکــن اســتیشــوبررسی پناهندگی دعوت به مصــاحبه میافسر بعد از تسلیم فرم درخواست پناهندگی، از طرف 

توانــد در و یا آشــنای وی نمی بالغ باشد هنگام مصاحبه وکیلد فربیش از یکبار انجام شود. در صورتیکه متقاضی پناهندگی یک 

نتیجه یعنی پذیرش و یا عدم پذیرش به عنــوان پناهنــده بــه شــخص متقاضــی ، آن مصاحبه حضور داشته باشد. بعد از مصاحبه

 تا دعوت شدن به  اعالم خواهد شد. در نظر داشته باشید که
ً
اعــالم نتیجــه چنــدین مــاه طــول خواهــد  و وصول مصاحبهمعموال

کشید. اظهارات متقاضی پناهندگی در مصاحبه در پرونده اظهارات وی درج خواهد شــد. پــس از پایــان مصــاحبه از متقاضــی 

لــذا  ،خواهد شــد هط مترجم ترجمشود که پرونده اظهاراتش را امضا کند. توجه داشته باشید که مطالب مندرجه توسخواسته می

  کنید. ءکسب اطمینان آن را امضا پرونده و تمندرجاپس از درک کامل 

  جهت بررسی مجدد تجدید نظرشده و درخواست اعتراض به نتیجه اعالم 

از توانیــد در صورتیکه درخواســت پناهنــدگی شــما "رد" شــده باشــد، میبعد اینکه اعالم درخواست پذیرش پناهندگی نمودید، 

از روزی کــه جــواب رد دریافــت کردیــد بــه مــدت جدید نظر برای درخواست ت بنمائید. جدید نظرتوزیر دادگستری درخواست 

توانیــد بــرای درخواســت میروز نیز  ۷بعد از گذشت  هغیر منتظرروز فرصت دارید. اما به دالیلی مثل بالیای آسمانی یا دالیل ۷

را به محض اعــالم جــواب درخواســت پناهنــدگی جدید نظر درخواست تمخصوص برگه های معموال اقدام نمائید.  جدید نظرت

بعــد از . بخواهید تا به شما بدهنــداز اداره مهاجرت  ،دریافت(عدم پذیرش)به شما تحویل داده خواهد شد ولی در صورت عدم 

خود را دارید.(اگر طــی مــدت تعیــین شــده  نامهدرخواست تسلیمهفته مهلت  ۶تا مدت  جدید نظراز روز ارائه درخواست ت ،آن

امکان ارائه آن را ندارید، با اداره مهاجرت مشورت کنید). درخواست تجدید نظر را نیــز هماننــد درخواســت پــذیرش پناهنــدگی 

 یــا یاداره مهــاجرت محــل زنــدگدفتــر  یکتــریننزد را به نامهدرخواستوکیل یا از طریق پست مدارک الزم و از طریق  ،توانیدمی

  د.نباشارسال نمائید. مراحل درخواست تجدید نظر به شرح ذیل میو شعبه آن  یندگینما

 درخواست تجدید نظر برای بیان اظهارات بطور شفاهی (مصاحبه) ●

مصاحبه بــرای بیــان اظهــارات بطــور شــفاهی (شخصــی کــه  یان: متقاضیدعوت به مصاحبه از طرف مسئوالن اجرائی ●

تواننــد بــرای بیــان به اعالم نتیجه عــدم پــذیرش پناهنــدگِی مســوالن اجرائــی، می نظر کرده) نسبت درخواست تجدید

باید سوالها و مطالبی را که بــرای اظهــار کــردن  ،اظهارات خود بطور شفاهی (مصاحبه) درخواست کنند. در اینصورت

های پناهنــدگی ن پرونــدهد. بنا بر سواالت و مطالــب غیــره، فقــط وقتــی کــه محققــیند را از قبل ارائه دهانهدر نظر گرفت

 د.شونمیضرورت تشخیص دهند، از طرف مسئوالن اجرائی دعوت به مصاحبه 

  ارائه شواهد و اسناد ●
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 : متقاضی مصاحبه برای بیان اظهارات بطــور شــفاهی تــا پایــان مراحــل تجدیــداسناد حق درخواست بررسی شواهد و ●

بــا ایــن و تحویــل کپــی مــدارک مربوطــه را بنمایــد، ه شــده درخواست مرور اسناد ارائــه داد ،تواند از مشاورین، مینظر

  د.گیرمورد قبول قرار نمی نها بنمایدآوجود، اگر مشاور مربوطه تشخیص به غیر ضروری بودن 

نظر نسبت به رأی عدم پــذیرش  وکیل متقاضی تجدیدو به نام ای از طرف نامهو تنظیم و ارائه : تهیه نامهدرخواستارائه  ●

 قاضی و ارائه آن.دلیل اعتقاد به داشتن شرایط پناهندگی متقاضی، و اظهارات دیگر شخص متپناهندگی، ذکر 

  ی، سوال اظهارات بطور شفاه بیان ●

وقتی مشاورین تحقیق تشخیص دهند کــه تحقیقــات الزم انجــام گرفتــه اســت،  :خاتمه مراحل درخواست تجدید نظر ●

خواهــد متقاضی تجدیــد نظــر  اطالع به، اعالم خاتمه تحقیقات . در آن صورتیافت  دمراحل تحقیقات خاتمه خواه

 رسید.

پایان مراحل، نتیجه درخواست تجدید نظر به اطالع متقاضی خواهد رســید. اگــر بپذیرنــد کــه عــدم : بعد از اعالم رأی ●

عــدم پــذیرش ینکه جوابی مبنی بر اپذیرش به عنوان پناهنده اشتباه بوده، به عنوان پناهنده شناخته خواهید شد، ولی اگر 

بــه رســمیت شــناختن  دریافت نمائید، مراحل درخواست(دلیلی برای تجدید نظر نیست)  استدرست بوده  پناهندگی

  توانید برای بار دوم درخواست تجدید نظر بنمائید.پناهندگی خاتمه یافته، و نمیوضعیت 

 به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگیبرای  مجدد در مورد در خواست 

عدم پذیرش به عنوان پناهنده درست بوده است، مراحل به رســمیت  ،دریافت نتیجه درخواست تجدید نظر مبنی بر اینکه بعد از

امکان درخواست تجدید نظر برای بار دوم وجود نــدارد. از تــاریخ مــاه ژوئــن ســال  یابد.شناختن وضعیت پناهندگی خاتمه می

یت شناختن وضعیت پناهنــدگی، مراحــل بــه رســمیت شــناختن وضــعیت ، با پر کردن یک فرم جدیِد درخواست به رسم۲۰۱۷

قبلی درخواست به رسمیت شــناختن پناهنــدگی  ِکیِس  با توجه به وضعیت ،در این میان. گیردمیبه این صورت انجام پناهندگی 

قــرار  ررســیبمــورد درخواســتتان محتــوای  تان و داشتن یا نداشتن دلیل جدید برای درخواست به رسمیت شــناختن پناهنــدگی،

 دهند، خواهد گرفت. افرادی که برای بار دوم درخواست ارائه می
ّ
درخواســت بــه رســمیت ، فــرم قبلــیبــا  است کــهت الزم به دق

 ).۱مبحث  شود به(مرجع  شود.آنان پذیرفته نمیشناختن پناهندگی 

 خواهی قانونی (بررسی قضائی) داد 

  ، اضیقمت تری شکایت کنید.توانید به دادگسنسبت به رای عدم پذیرش، می

o  یافت جواب رّد   بعد از در

o  در حین درخواست تجدیِد نظر  

o  یافت رأِی در خواست تجدیِد نظر   بعد از در

جواب رّد گرفتید، تــا تــاریخ  ژانویه ۱۰ماه (برای مثال اگر در تاریخ  ۶جواب رّد تا قبل از تواند اعالم شکایت نماید. از تاریخ می

  شکایت خود را اعالم نمائید.) باید ژوئیه ۱۰

  با وکیل مشورت نمائید. ،سپری شدهیا قصد شکایت دارید و مهلت مذکور در باال و  کنیدشکایت  خواهیدمیاگر 

قــادر بــه پرداخــت  اگــرولــی  ،باشــدهمینطور، برای شکایت از عدم شناخته شدن به عنوان پناهنده، نیاز به پرداخــت هزینــه می

  نیستید با وکیل مشورت نمائید.
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یت سیستم تشخیص پناهندگی  ۱مبحث   آغاز شد.  ۲۰۱۵ماه سپتامبر سال  ~: بررسی مدیر

  زمینه : ●

و تغییــر گــرایش  متقاضــیانسوءاســتفاده بعضــی از  ،به رسمیت شناخته شدن تشخیص پناهنــدگیمتقاضیان برای افزایش تعداد 

المللی بــرای حفاظــت های جوامع بینهای آفریقایی، برای پشتیبانی از تالشایی کشورهای ناحیهمیانه، درگیریداخلی، و خاور 

نظر بین کارشناســان انجــام شــد و  از پناهندگان در مورد بررسی سیستم درخواست به رسمیت شناختن پناهندگی، بحث و تبادل

کــردن در حمایــت از پناهنــدگان حقیقــی، [بررســی مــدیریت سیســتم  پس از آن وزارت دادگستری، برای تسریع و یقین حاصل

  اعالم کرد. ۲۰۱۵تشخیص به رسمیت شناختن پناهندگی] را در ماه سپتامبر سال 

انتقاد از داخل و خــارج از کشــور مبنــی بــر  ①های مدیرّیت در سیستم پذیرش پناهندگی، در بررسی اجمالی، به عنوان چالش

سوءاستفاده از سیستم پذیرش پناهندگی، افزایش موردهای نا درست نام برده شــده اســت.  ②کم بودن تعداد پذیرش پناهندگی،

ل همینطور در بررسی اجمالی، بدهی، دعوا بر سر ارثیه و اموال، سختی زندگی بعد از برگشتن به کشور، اختالف بــا اهــالی محــ

 سکونت، پرونده
ً
اذیــت، مطــابق بــا درصد بوده که طبق اعالم وزارت دادگستری جزو دالیل آزار و  ۳۰های خشونتی و غیره تقریبا

شــود، چنــد نکتــه مــورد می ①باعــث بــدتر شــدن  ②شود. سپس، با این فکر کــه چــالش کنوانسیون پناهندگی محسوب نمی

  تجدید نظر و به اجرا گذاشته شد. 

هــا بــرای نوجوانــان، بیمــاران مبــتال بــه ذکر مربوط بــه مراحــل، [همزمــان بــا ارائــه اطالعــات الزم در مــورد روش نکاتی شایان

سنجیدن چگــونگی پیشــرفت در راهنمــایی مراحــل مربوطــه، دســته بنــدی  ،های آنانهای سخت، و روشن کردن ویژگیبیماری

تجدید نظر در مورد وضعیِت دادن اجازه کار بــه متقاضــیان و مراحل از قبل برای ساده کردن آن، سرعت بخشیدن به حل مسائل، 

باشــد. شود] و غیــره میدر مورد درخواست مجدِد پذیرش پناهندگی، فقط به مواقعی که دلیلی جدید پیش آمده باشد محدود می

  شود.در زیر نکاتی در رابطه با درخواست پذیرش پناهندگی ذکر می

  نکات اصالح شده قابل توجه : ●

 طور مفصل، در بارۀ مواردی که در باال ذکر شد و از دید اداره مهاجرت افرادی کــه ادعــای مــورد آزار و اذیــت آنــان ب ①
ً
بــا علنــا

کنوانسیون پناهندگی مغایرت دارد (برای مثال [از بدهی که در کشــورم دارم پنــاه آوردم]، [بــرای در آمــد بهتــر بــه ژاپــن آمــدم] و 

قبــل از آغــاز  ،کننــدمیهای مجدد که هیچ دلیل موجهی نداشــته و ادعــای قبلــی را تکــرار ستغیره،) همینطور نسبت به در خوا

ی، تقسیم بندی شده، عالوه بر دادن فرصت به متقاضی برای ثابت کردن ادعای خویش و همینطــو
ّ

مصــاحبه  رمرحله تحقیق جد

  توسط بازپرس پناهندگی و به سرعت تدبیر الزم انجام خواهد گرفت.

اند، بعد از گذشت یک مدت مشخص اجــازه کــار نسبت به افرادی که با ویزای قانونی درخواست پناهندگی کرده همینطور، ②

شود، ولی از آنجا که این موضوع باعث سوءاستفاده یا استفاده نادرست از سیستم پذیرش پناهندگی شــده، نســبت شامل آنها می

ن برای امرار معاش ندارند و بدون دلیل موّجه ادعای قبلی خود را تکــرار و به متقاضیانی که تشخیص داده شود که نیاز به کار کرد

اند، تا زمانی که نتیجۀ درخواست آنان مشخص شود، ویزای آنها تمدید خواهــد شــد ولــی اجــازۀ کــار نخواهنــد درخواست داده

  داشت. 

 به عالوه، متقاضیانی که ادعای مورد آزار و اذیت آنان تکراری و  ③
ً
وانسیون پناهندگی مغــایرت داشــته یــا بــدون دلیــل با کنعلنا

ویــزای آنــان امــا موّجه ادعای قبلی خود را بطور مرتب تکرار کرده و درخواست کنند، مراحل پناهندگی آنان اجــرا خواهــد شــد، 

  تمدید نخواهد شد.

 پناهندگی  جدید و بررسی اجمالی مدیریت سیستم تشخیص پذیرشتسایت وزارت دادگستری در مورد منبع: از وب
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 اطالعات اساسي در مورد پناهندگي 2

  د:نباشدرخواست پناهندگی به شما کمک خواهد کرد به شرح ذیل میرسد برای آمادگی میبه نظر مطالبی که 

 چیست؟آزار و ستم  )1

دولــت ژاپــن،  یــدۀبــاره وجــود دارد. بــه عق یندر ا یمختلف یکلمه آزار و ستم وجود نداشته و طرز فکرها یبرا یائجامع یفتعر

کمیســاریای عــالی ســازمان ملــل ( UNHCRچاپ  یدر کتابچه راهنما ،باشدمی یمعن ینبه ا یجسمان یتجاوز به جان و آزاد

که نقض حقوق بشــر  ی" استدالل آزار و ستم است، بلکه مواردیسلب آزاد دیدو ته ی)، نه تنها "خطر جانمتحد برای پناهندگان

  شود.میآزار و ستم استدالل  یزشود نیمحسوب م

تبعیضی سخت و بطور پیوسته انجام گیرد احتمال اینکــه بــه عنــوان آزار ولی اگر  ،کندستم فرق می و بطور معمول تبعیض با آزار

  و ستم محسوب شود وجود دارد.

  : شامل موارد ذیل هستستم به عنوان مثال آزار و 

  انیانی و جسمجوحشت از خطر تعرض امنیت 

مورد حملــه قــرار گرفتــه کشورش  پناهندگی در کشور خود از طرف مقامات دولتِی متقاضِی در صورتیکه :  خطر جانی  ●

 باشد و غیره .

دستگیری و بازداشت: وحشت از خطر دستگیری و حبس خــواه قــانونی و خــواه غیرقــانونی توســط پلــیس و نیروهــای  ●

نــوان آزار و نیز بــه ع مردمدر دفاع کردن دولت شتن اراده و توانائی داامنیتی و انتظامی و یا گروهای چریکی. اثبات عدم 

" ســتم"از آزار و ، بلکه در صدد دستگیری قرار گرفتن نیــز دستگیری و حبسنه تنها داشتن تجربۀ  شود.ستم شناخته می

 شود.میمحسوب 

 به عنوان شکنجه قید نشده  شکنجه  ●
ً
شــود. است نیز "شکنجه" محسوب می: بسیاری از رفتارهای غیرانسانی که معموال

 شود.وب میسبه عنوان مثال ندادن غذا و یا جلوگیری از خواب در بازداشتگاه و زندان یک نوع "شکنجه" مح

 بطور مستقیم.خانواده و یا دوستانش  ،شخص متقاصی: مورد تهدید قرار گرفتن  تهدید  ●

 ، خانواده و یا دوستانش.خص متقاضیشیا مفقود شدن ربائی : وحشت از خطر آدم  مفقوداالثر شدن ●

  وحشت از عدم امنیت اقتصادی، اموال و ثروت

 اموالوحشت از مصادره و ضبط  ●

 اشتغالفرصت های حرومیت از و مممنوعیت از اشتغال   ●

 تحصیلاز محرومیت  ●

  سایر موارد

 اجبار به رعایت احکام شرعی مذهبی و یا اجبار به بازگشت به دین قبلی خود. ●

 ملحق شدن به حزب سیاسی خاصی و یا مجبور به ترک عضویت از حزب سیاسی خاصی.اجبار به  ●

 شوندمشمول پذیرش پناهندگی میه هائی کآزار و ستم دالیل )2

 . طایفه و یا خاندان ،: شامل قوم نژاد ●

  مذهب ●

 شود.به غیر از مضاعف با نژاد، شامل حقوق شهروندی نیز می:  ملیت ●
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[نســبت دادن عقیــده  حتــی اگــر فعالیــت خاصــی نداشــته و سیاسی و فعالیتهای سیاسی.بیانیه : اعم از  عقیده سیاسی ●

 شود.میسیاسی] به شخص متقاضی نیز جزو موارد آزار و ستم محسوب 

که شــامل افــرادی اســت کــه در عــادات و رســوم بــومی  : منظور گروهیعضویت داشتن در یک گروه اجتماعی خاص ●

 لبته فقط عضو بودن در یک گــروه اجتمــاعی خــاص دلیــل کــافی بــرای درخواســتاجتماعی خاصی مشترک هستند. ا

بطور ویــژه دلیــل محکمــی ولی گاهی عضویت در یک گروه اجتماعی خاص در بعضی از موارد  ،باشدپناهندگی نمی

 .شودستم محسوب میو آزار  برای ترس

 ستماثبات آزار و  )3

  باشد. مسئول ثابت کردن آن می پناهندگیشخص متقاضی  ،و عقیدۀ دولت ژاپن بنابر کتابچه راهنمای اصول پناهندگی

  باید موارد ذیل را اثبات نماید:برای این منظور، متقاضی 

  بررسی پناهندگی همکاری کند.تشخیص و  افسرو با  بیان کردهباید حقیقت را برای اثبات موضوع،  1

مدارک موثــق بطــور دقیــق و  کمبوددر صورت  رده،ک خود را مستحکم نامهدرخواستقابل دسترس  با ارائه مدارک متقاضی 2

 در صورت لزوم برای جمع آوری مدارک بیشتر تمام سعی خویش را بنماید. کامل باید موقعیت خود را شرح دهد.

بررســی تشــخیص و افسردر اختیار گذاشتن اطالعات دقیــق و کــافی از وضــعیت و موقعیــت خــود بــرای متقاعــد نمــودن  3

  بر اساس تجربیات شخصی متقاضی در گذشته. در مورد تمام ادعاهای خود بدون مغایرت توضیح داده شود.گی پناهند

نقــض حقــوق بشــر و  . مهــم اســت یامــر ادارۀ مهــاجرتبا خطر در کشور خود به  ئیروبروکردن توجه داشته باشید که اثبات 

بــرای پناهنــدگی شــناخته  یکشــور مقــیم آن) دلیــل مــوجه نداشتن ثبات سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی کشور متبوع خود (یــا

 در کشورش با خطرهای جدی و واقعــ متقاضیشود. نمی
ً
روبــرو بــوده و در صــورت بازگشــت هــم ی باید اثبات کند که شخصا

 توصــیه می شد.روبرو خواهد 
ً
دهیــد کپــی گرفتــه و نــزد خــود شــود از ســندها و مــدارکی کــه بــه اداره مهــاجرت ارائــه میضمنا

  گهدارید. ن

 بايد آماده كنيد  پناهندگيپذيرش جهت درخواست ي كه مدارك 3

بــرای اطمینــان  شــودبه شــما توصــیه می مدارکی که جهت درخواست پناهندگی باید ارائه شود در صفحه بعدی ذکر شده است.

   دهید یک نسخه کپی برای خود بگیریداز کل مدارکی که ارائه می اید،را نوشتهاز اینکه چه نکاتی ن حاصل کرد

 )A4 ذصفحه به سایز کاغ 12پناهندگی پذیرش پناهندگی (فرم پذیرش یک نسخه فرم درخواست  ●

 نامهدرخواســت دردرج شــده اما موضوعات  ،نیست یاجبار نامهدرخواست(البته ارائه  نامهدرخواستنسخه  ارائه یک ●

 ندارد.)وجود فرم خاصی  نامهدرخواستبرای پناهنده شناخته شدن اهمیت بسیاری خواهد داشت. برای 

 کننده را اثبات کند.ارائه اسناد و مدارکی که دالیل پناهندگی درخواست ●

ــایز عکــس  2 ● ــس (س ــام رخ 5x5قطعــه عک ــانتیمتر تم ــ ،س ــه در دوب ــد.) 2ن کــاله ک ــده باش ــه ش ــر گرفت ــاه اخی   م

 عکس ارائه دهند.)قطعه  3جاز ندارند باید (آفرادی که اقامت م

  .همراه خود داشته باشید.پناهندگی باید مدارک ذیل را پذیرش هنگام درخواست 

 گذرنامه، اوراق و یا کارت سفر و یا گواهی وضعیت اقامت (در صورت داشتن) ●

 )کارت اقامت اتباع خارجی (در صورت داشتن ●

  (در صورت داشتن)مشروط آزادی  ۀاجاز ۀبرگ ●
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  ورود موقت یا مجاز ورود (در صورت داشتن) ۀاجاز ۀبرگ ●

  پناهندگیپذیرش نحوه تهیه فرم درخواست  )1

گی، گونمــا، ایتاما، چیبــا، تــوچیســتوکیــو، اســتانهای  غیر از اســتان کاناگــاوا باشــید (یعنــی ،ژاپنهای شرقی استان ساکناگر 

توانیــد از بخــش بررســی پناهنــدگی در طبقــه ســوم اداره ی را میشی، ناگــانو، نیگاتــا) فــرم درخواســت پناهنــدگناایباراکی، یاما

 به اداره مذکور مراجعه و درخواست فرم 
ً
  .)را بنمائیدمهاجرت توکیو واقع در شیناگاوا بگیرید. برای دریافت فرم باید حضورا

 و، شعبۀ یوکوهاما دریافت نمایند. توانند فرم مورد نظر را از ادارۀ مهاجرت توکیمی ،باشندمیافرادی که ساکن استان کاناگاوا 

اف) پرینــت کنیــد. دیتوانید از سایت اینترنتی وزارت دادگستری (فرم پــیمی چنینپناهندگی را همپذیرش البته فرم درخواست 

 ی،عربــ ی،امهــار یســی،انگلفرم مذکور به زبانهای مختلف تهیه شده اســت. (زبانهــای  .)http://www.moj.go.jp(سایت 

 ی،فرانســو ی،هنــد ی،پشــتو، پنجــاب ی،نپــال ی،ترکــ ری،د یــل،تاگالوگ، تام یلندی،تا یلی،سواح یایی،اسپان یناال،س یایی،اندونز

توانیــد از انجمــن حمایــت از بته فــرم مــذکور را مییره.) الاردو و غ ی،روس ی،مغول ی،ابرمه ی،پرتغال ی،بنگال ی،فارس یتنامی،و

  هم تهیه فرمائید. )JAR( پناهندگان

اداره مهاجرت استان خــود  ۀتوانید در فهرست آخر این جزوه آدرس شعبهستید، می غیر از استانهای مذکوراستانی ساکن اگر  *

 در فرودگــاه را پیدا کنید. اگر اکنون در بازداشت هستید از مأموران بازداشتگاه درخواست فــرم نمــوده و آنــرا دریافــت کنیــد. اگــر

، به اطالع مأموران اداره مهاجرت در فرودگــاه برســانید. هستیدپناهندگی  پذیرش درخواستخواهان دریافت اطالعات در مورد 

) و یــا دفتــر 6003-5379-472/03-477-0120(تلفــن  )JAR( توانید با دفتر انجم حمایــت از پناهنــدگانمی همچنین

  .) تماس حاصل نمائید2011-3499-03در ژاپن (تلفن  )UNHCR( کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان

  پناهندگی پذیرش پر کردن فرم درخواست )2

کــه بــه آن تســلط کامــل تــان پر شود. برای اینکه با مشکلی مواجه نشوید فرم را به زبان مــادری  متقاضیفرم باید توسط شخص 

 بــا مســئولین بخــش پناهنــدگی اداره مهــاجرت مشــورت نیستید،  قادر به خواندن و نوشتن ی کهدارید، بنویسید. در صورت
ً
لطفــا

نوشــته شــده  نامهدرخواســتنوشــتن "ادامــه مطلــب در  توانید بامطالبتان در فرم نبود میجای کافی برای نوشتن تمام اگر نمائید.

خــود را  نامهدرخواســتۀ ای ادامــجداگانــه ۀدر آخــر مطالــب خــود، در برگــ" نامهدرخواســتاست" و یا "ادامه مطلب رجوع به 

 از شما تقاضای ترج ،ضمیمۀ فرم کنید. در اینصورتو در آخر  بنویسید
ً
  مۀ صفحات ضمیمه شده خواهد شد.احتماال

  پناهندگیپذیرش محل تحویل فرم درخواست  )3

فرم درخواست پناهندگی را به مسئولین بخش پناهندگی اداره مهاجرت تحویل دهید. وقتیکــه فــرم مــذکور از شــما گرفتــه شــود 

 خواهد داد که » رسید«مسئول مربوطه به شما 
ً
رسید شماره پرونده پناهنــدگی شــما  . در اینشودمیمنگنه تان به گذرنامه  معموال

باشد. حتی اگر مامور اداره مهاجرت فــرم درخواســت را تحویــل بگیــرد ولــی رســید میدریافت رسید خیلی مهم شود. درج می

عدم دریافت رسید بــه منزلــه عــدم تحویــل و ثبــت پرونــده پناهنــدگی شود. اعالم درخواست قانونی محسوب نمیصادر نکند، 

دقــت داریــد. لــذا در نگهــداری آن  پناهندگی نــزد خــود نگــهپذیرش باشد. این رسید را باید تا موقع اعالم نتیجه درخواست می

   کنید.
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   نامهدرخواستتنظیم روش  )4

تــوانیم [ابــزار می تربرای کســب توضــیحات مفصــل. ستپناهندگی اپذیرش یکی از مهمترین اسناد درخواست  نامهدرخواست

دم بطــور دقیــق عــ بایــد نامهدرخواســتدر  را در اختیارتان بگذاریم برای دریافــت از کارکنــان ســوال کنیــد. برای کمک به خود]

  ت ذیل باشد:اباید به عبار نامهدرخواستموضوعات  بنویسید. توانائی بازگشت به وطن خود را

 چه تجربیاتی داشته. ،انجام گرفته هائیستمآزار و چه نوع : ستم آزار و وضعیت  . 1
ً
 متقاضی شخصا

دارد کــه تحــت آزار و احتمــال قرار گرفتــه و یــا چــرا  هائیستم: به چه علتی و تحت چه آزار و ستم توضیح علل آزار و  . 2

 قرار گیرد. ستم

 گرفتن .در صورت برگشت به کشور خود احتمال تحت آزار و ستم قرار موقعیت:   . 3

نــه فقــط تجربیــات شخصــی خــود، بلکــه تجربیــات  مثــال، ذکــرفوق: ذکر شده  ۳تا ۱رد موضوعات ومتوضیحات کاملتری در

  عضو آن است را بطور دقیق بیان کند.متقاضی خانواده، دوستان و یا گروهی که 

از بــدو متقاضــی بایــد موقعیــت خــود را . داوضاع خود را به طور مفصل توضیح ده نامهدرخواستتا جائی که ممکن است در 

شرح دهد. اما مهمتــرین مطلــب  را به روشنیتولد تا وضع کنونی خود (در صورت لزوم در مورد وضعیت خانواده و بستگانش) 

.) در شــرح دقیــق بــوده اســت. (یا احتمال خطر مواجه شدن با آن ه استاست که با آن مواجه شدستم ها ئی بیان و شرح آزار و 

  د.نکن کوتاهیاتفاق افتاده، از نوشتن اسامی اشخاص، تواریخ و اماکان مربوط به آن حوادث  ایی کهماجراه

  به صورت مفصل بنویسد.تجربیاتی که خود متقاضی داشته، و دلیل موقعیت خطرناکی که در آن قرار گرفته را 

بیشتر توضیح داده و اســتدالل  مربوطه راوقایع » به چه صورت ِکی، کجا، با چه کسی، به چه نحوی، «با ذکر  نامهدرخواستدر 

 چه خطراتی را در بر خواهد  کنید
ً
چــه اتفــاقی برایتــان  و اگر در کشورتان باقی مانده بودیدداشت که بازگشت به کشور خود واقعا

. فرامــوش نکنیــد کــه یز اشاره کنیددهید نمیبه اسناد و شواهدی که به همراه فرم درخواست پذیرش پناهندگی تحویل . می افتاد

خــود اقوام درجــه یــک که از ی ئهاگفته (متقاضی مطلب درج شده نباید مطالب عمومی باشد بلکه باید در مورد تجربیات خود 

 شنیده یا دیده است) 
ً
  شخصا

ها صفحه خواهد شد. ولی مهمترین نکته آن است که دالیل پناهندگی خود و نیــاز مفصل ده هاینامهدرخواستمسلم است که 

 یــک نســخه کپــی گرفتــه و بــرای  نامهدرخواســتبه حمایت از طرف دولت ژاپن را مفصل و با استدالل توضیح دهید. از 
ً
حتمــا

کنــد. اگــر در مصــاحبه کننده را اثبــات میتخواهد بود که ادعای درخواســ رکیمهمترین مد نامهدرخواستدارید.  خودتان نگه

 اثر نامطلوب در پرونده شما خواهد داشتنباش نامهدرخواستپاسخ شما خالف موضوعات 
ً
  گذاشت.  د مسلما

  سایر مدارک الزم )5

و  زارآوری شــود کــه آمــدارکی جمــع از ایــن رو بایــد کنیــد. اثباتهای خود را ادعا برای پذیرفته شدن به عنوان یک پناهنده باید

قــرار خواهیــد گرفــت را اثبــات کنــد. درســت اســت کــه ن که به شما شده و یا در صورت بازگشــت بــه وطــن مــورد آهائی ستم

ثمر نخواهــد بــود. در بت کند، بیثاکی که وضعیت شما را رشک ارائه هر مدآوری و تهیه مدارک کار آسانی نیست و لی بیجمع

 باید تا آنجائیکــه میضمن منتظر نباشید که مسئول بررسی پناهند
ً
توانیــد مــدارک گی از شما مدارکی را درخواست نماید. شخصا

  آوری و ارائه دهید.بیشتری را جمع

  برای مثال شاید ارائه مدارک بعدی برای تأیید و اثبات ادعای پناهندگی شما مفید باشد.

x هــا بــا آن کــه در نتیجــه همــان فعالیت ئیاهوستمیا آزارهای متقاضی ها و مطبوعات در زمینه فعالیت مقاالت روزنامه

 مواجه شده است.
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x در آن بیان شده باشد.متقاضی ی که نظر سیاسی خاص هائهمقاالت و نوشت 

x :در رابطه با فعالیتهایش.متقاضی حکم تعقیب، جلب و دستگیری  اسناد دولتی مانند 

x مشــخص نمــودن نــوع فعالیــت و ســمت و مقــام و  . (باداریدو یا  داشتید تائیدیه از گروهی که در آن فعالیت گواهی یا

 درجه شما در آن گروه)

x  را تأیید کند.متقاضی موضوعات ادعای  حتص دتواندانشجوئی و یا کارتهایی نظیر آن که میکارت 

x های دولتی خارجی یا گروهای مدافع حقوق بشر. مانند: وزارت امــور خارجــه آمریکــا، وزارت کشــور انجمن گزارش

  الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر و امثال آن.مان عفو بینانگلستان، ساز

 مستقیمالزم نیست که همه مدارک 
ً
 کارت شناسائی یا تائیدیه از گروه یا انجمنــی، همــراه قاضی باشد. مربوط به وضعیت مت ا

ً
مثال

های حمایت از حقــوق ای یا گزارش انجمنای از روزنامهباشد. مقالهبسیار مفید می رکبه عنوان مدمتقاضی با ذکر اسم و مقام 

قابــل قبــول  رک،مــد تواند تأیید کند به عنوان یــکرا میمتقاضی ای نکرده ولی دالیل پناهندگی اشارهمتقاضی بشر نیز که به اسم 

توانــد بــرای تأییــد شــباهت دارد میمتقاضــی ا شــان بــاشخاصی کــه وضعیت یهاو ستم است. همچنین مدارکی مربوط به آزار

  ساز باشد.کمک های شخصادعا

 اداره مهــاجرت ارائــه داده و اصــل مــدارک را نــزد خــود نگــهبــه نسخه را کپی نکته مهم این است که از تمام مدارک کپی گرفته و 

بــه مســئولین بخــش رســیدگی پناهنــدگی دارید. موقع ارائه فرم درخواست پناهندگی و یا هنگام مصاحبه اصل اسناد و مدارک را 

  اصل مدارک خودداری کنید.تحویل شود از یه میص. به شما توندبا نسخه کپی مقایسه ک داداره مهاجرت نشان داده تا بتوان

  :ار سازی اطالعاتدرخواست آشک )6

شــود. چــون اکثــر میمنابع و یادداشت های مختلفی در ادارًه مهــاجرت نگهــداری مراحل درخواست پذیرش پناهندگی طی در 

تقاضای آشکار ســازی اطالعــات نمایــد. د توانمیطبق قانون ژاپن، متقاضی  ،باشدمیاین اطالعات درمورد شخصی متقاضی 

 
ً
و غیــره را شــامل  مصاحبه هائی که ثبــت شــده ،اسنادی که ارائه داده شده ،فرم درخواست پذیرش پناهندگی و ترجمۀ آن ،اصوال

  شود.می

ثبــت شــده اســت خیلــی مهــم بــوده، و  متقاضیاین اطالعات برای اطمینان یافتن از اینکه به چه صورت در مراحل درخواست 

به عنوان ماخذ عینی بی نهایــت مهــم  ،کردن روند حمایت از متقاضی و تعیین استراتژی صبرای مشخ ،هنگام مشورت با وکیل

باجــه الزم است که زودتر اقــدام کنیــد.  ،برای مشورت با وکیل و غیره ،کشید ماه طول زمان خواهد ۱باشند. مراحل اداری آن می

. درخواســت اســت ین  ۳۰۰باشد و هزینه آن می ۴بخش امور عمومی در طبقه  در اداره مهاجرت توکیودریافت فرم درخواست 

مراحــل تــرک  ،ورود موقــت آشکار سازی اطالعات به غیر از مراحل درخواست پذیرش پناهندگی (بــرای مثــال، مراحــل اجــازه

باشد. ولی در هر مورد ذکر شده، قبل از دریافت جواب، پرونــده هــا نیز برای کسب اطالعات الزم قابل اجرا می اجباری کشور)

  د شد.نآشکار سازی نخواه

 )(موقّت شروطاجازه اقامت م 4

شــامل دهند، اگــر شــرایط ذیــل اضای پناهدگی میافرادی که اجازه اقامت به عبارتی ویزا ندارند و اقامتشان غیرقانونی است و تق

ت(م مشروطاجازه اقامت  ،اعالم نتیجه پناهندگی تا ،شودحال آنها می
ّ
  شود.داده می )وق

 شود.مینبودن هیچ زمینۀ منطقی برای مشکوک شدن به اینکه ترک اجباری کشور شامل متقاضی  . 1

به کشــور ژاپــن (یــا تــاریخی کــه پــی بردیــد کــه بــرای  ماه از تاریخ ورود ۶تسلیم درخواست پذیرش پناهندگی ظرف  . 2
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 موضوعی مورد آزار و ستم قرار خواهید گرفت و قادر به برگشت به کشورتان نیستید).

 مورد آزار و ستم قرار خواهید گرفت.ورود مستقیم به ژاپن از منطقه . 3
ً
 ائی که احتماال

مرتکــب جرمــی کــه مجــازات آن حــبس باشــد نشــده پس از ورود به کشور ژاپن، جرم و خالفی که جزای کیفری و یا  . 4

 باشید.

 حکم ترک اجباری (اخراج) صادر نشده باشد. . 5

  دلیل منطقی برای فرار یا گریز متقاضی نباشد. . 6

باشند، ورود [مســتقیم] از کشــور خــود بــه ژاپــن میحمایت  دی که خواستارِ اکثر افراچون برای  ،ورود مستقیم به ژاپن در مورد

ــت(مشــروط باشد. اجازه اقامت ممیپذیری در این مورد همین احتمال انعطافمشکل بوده، برای 
ّ
باشــد. مــاه می ۶) اصــوال وق

ــت(م شــروطپذیر است. در طــی مــدت زمــانی کــه اجــازه اقامــت مامکانروز قبل از پایان مهلت آن  ۱۰ ازبرای تمدید آن، 
ّ
) وق

ــت(مشــروط اجرا گذاشته نخواهد شد. اگر اجازه اقامــت م بازداشت نخواهید شد و مراحل ترک اجباری کشور نیز به ،دارید
ّ
) وق

ت(م شروطدر طی مدتی که اجازه اقامت م ،داده شود
ّ
صــدور ) دارید، مراحل ترک اجبــاری متوقــف نخواهــد شــد و احتمــال وق

بــه اجبــار اخــراج  ،تا زمانی که مراحــل درخواســت پــذیرش پناهنــدگی در جریــان اســت ،باشد. ولیمیحکم ترک اجباری نیز 

   نخواهید شد.

 )يزااجازه اقامت (و يدتمد ياو  يدتجد 5

  د،نهست یزاو یدارا یپناهندگ یرشدرخواست پذ یمکه هنگام تسلافرادی 
ً
درخواســت  یمرا بعــد از تســل یزانوع و دنتوانمیمعموال

 یرشدرخواســت پــذ یانمتقاضــ ی. بــراینــدنما یــد] تجدخصــوصم یــتتحــت عنــوان [اجــازه فعال یزائیبه و یپناهندگ یرشپذ

آنــان مشــخص شــود، اداره  یپناهنــدگ یرشدرخواســت پــذ یجــهکــه نت مانینداشته باشند تا ز یبخصوص یط، اگر شرایپناهندگ

 یــزاو یــدتمد یرفتناحتمــال نپــذ ،ده باشــندشــ یفــریک یتاگر مرتکب جنا یخواهد کرد. ول یدرا تمد یانمتقاض یزایمهاجرت و

 که  یانیقاضمت یبرا ینطورباشد. همیم
ً
دا

ّ
  باشد. یم ویزا یدتمد یرفتناحتمال نپذ یز،ن یندنمایم ی درخواست پناهندگمجد

 یــد،کن یــدخود را تمد یزایو نشودفراموش  و یداست. دقت کن یرامکان پذ یزامهلت و یانماه قبل از پا ۳، یددرخواست تمد برای

 یاگــر طــ ی، حتیدنمائ یددرخواست تمد یددار یزاکه و یخواهد شد. اگر در مدت زمان یقانون یراقامت شما غ ینصورتا یردر غ

، حــد یریــدکــه جــواب بگ یشود. تا وقتــیمحسوب نم یقانون یر، اقامت غمشخص نشود استدرخو یجۀنت یددار یزاکه و یمدت

  .یداقامت داشته باش یدتوانیم یقبل یزایماه، با و ۲اکثر تا 

  .یددرخواست اجازه کار بنمائ یدتوانمی ی،پناهندگ یرشدرخواست پذ یمماه از تسل ۶بعد از گذست  

ــ«مشــروط اداره مهاجرت کارت اجازه مانــدن(اقامت  ید،] گرفتخصوصم یتتحت عنوان [اجازه فعال یزائیو یوقت
ّ
بــه ) »تموق

  .یدشویم یملبهداشت  یمهکارت ب یافتدر، مشمول یدمحل سکونت خود مراجعه نمائ یبه شهردار اگر دهد.یشما م

 بشردوستانهمالحظات  يلاجازه اقامت به دل 6

درخواست پذیرش پناهندگیتان َرّد اعالم شود، امکان دریافت اجازه اقامت بــه دلیــل مالحظــات بشــر دوســتانه  حتی اگر جواب

ت ، »ساله  ۱ «فعالیت مخصوص امکان دریافِت  ،باشد. برای مثالمی
ّ

باشــد. اگــر حــین درخواســت پــذیرش میویزای دراز مد

  پناهندگی دارای ویزا بوده باشد، نوع اجازه اقامت تغییر یا تمدید خواهد شد.

شود. طبق قوانین کنترل ورود و خروج و پناهندگی، اگر دلیل خاصی برای دادن اقامــت میداده ویژه اجازه اقامت  ،زا نیزبدون وی

  اده خواهد شد.اقامت د ،در ژاپن باشد
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 هــایشــرایطی نظیــِر پنــاه آوردن از موقعیت انــد.شــود را مشــخص نکردهاز طرفی، بر چه اساسی [دلیــل خــاص] شــناخته می

ها بطــور مفصــل در دســتورعمل ،باشــدرسد سه نوع میکشمکش، موقعیت کشور متبوع و اوضاع خانواده، و غیره که به نظر می

   http://www.moj.go.jp/content/000007321.pdf مشخص شده است.

در نتیجۀ مراحل ترک اجباری کشور و درخواست پذیرش پناهندگی داده خواهد شد، اگر درخواســت پــذیرش اجازه اقامت ویژه 

 اید، پناهندگی کرده
ً
ت کنید، چون لزوم لطفا

ّ
مورد مالحظــه قــرار اجازه اقامت ویژه در طی درخواست پذیرش پناهندگی  دادندق

 گیرد نه در مراحل ترک اجباری کشور.می

 رمراحل ترك اجباري كشو 7

از طرف مسئول بخش رسیدگی بــه تخلــف از قــانون اداره اند، در مورد متقاضیان پذیرش پناهندگی که بدون ویزا درخواست داده

شود، یا از طریق تمــاس تلفنــی بــه اطــالع شــما میمهاجرت به صورت کتبی اعالم درخواست معرفی خود به این اداره فرستاده 

شــتن از خواهند رسانید. این درخواست معرفی مربوط به مراحل پذیرش پناهندگی نبوده، بلکه بــرای تحقیــق در مــورد دلیــل گذ

مراحل ترک اجباری کشور بطور کل به ترتیبی کــه باشد. مهلت ویزا یا ورود غیر مجاز بوده و جزو پروسه ترک اجباری کشور می

  ) ۵۵تا  ۲۷گیرد. (مرجع، قانون اداره مهاجرت ماده در ذیل ذکر شده انجام می

  تخلف از قانونرسیدگی به  بررسی و تحقیق در مورد )1

تخلف از قانون) تحقیق در مــورد رسیدگی به بخش سوم بررسی و بخش تحقیق در مورد  ۶جرت توکیو، طبقه ابتدا (در اداره مها

  گیرد.تخلف از قانون انجام می

 ،تخلف و مأمور بررسی و تحقیــقرسیدگی به گیرید. در این مصاحبه، برای مأمور کنترل برای تحقیقات مورد مصاحبه قرار می

 به کشورتان نیستید را توضیح دهید.دلیل اینکه قادر به برگشت 

  درخواست برای آزادی مشروط(موقت) )2

 مــورد بازداشــت قــرار میترک اجباری کشور ژاپن دلیلی برای اگر
ً
ی در این مورد باشد، معموال

ّ
گیردیــد. بــرای مثــال، یا حتی شک

ما را بازداشــت کننــد، یــک شــرایطی را اقامت غیر مجاز بعد از پایان یافتن مهلت ویزا. آزادی مشروط (موقت)، به جای اینکه ش

  شود باید به موارد زیر عمل نمایند.کنند که باید به آنها عمل نمائید. کسانی که آزادی مشروط (موقت) شامل آنها میتعیین می

 معرفی کردن.خود را به اداره مهاجرت  هر ماه یا سه ماه یکبار، ●

 د (ولی اگر از قبل درخواست کنید، اجازه سفر داده خواهد شد). ائی که اجازه رفت و آمد داریخارج نشدن از محدوده ●

 در آدرس داده شــده زنــدگی می ●
ً
کنیــد، کسب اجازه قبل از عوض کردن محل سکونت (بــرای اطمینــان از اینکــه واقعــا

 باشد).میارائه قرار داد اجاره خانه درخواست احتمال 

امانت ســپردن مبلغــی بــه عنــوان ضــمانت نیــز عمل نمودن به این شرایط، احتیاج به ضامن و  ضمانِت همینطور، برای  ●

 باشد.می

گذارید، در صورتی که فرار نکنید، بعد از پایاِن مراحــل (بــرای مثــال بازداشــت بــرای برگردانــدن یــا مبلغی که برای ضمانت می

  گردد.دیپورت، یا بعد از دریافت ویزا) به شما برمی

،
ً
  .گرفته می شودحفظ شرایط تعهد  برایشخص متقاضی  از باشد، ولیت نمیاضامن مسئول جبران خسار اصوال
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شود، حد اکثر ایــن مبلــغ بعد از درخواست اجازه آزادی مشروط (موقت) دستور پرداخت مبلغ امانتی به عنوان ضمانت داده می

(اگــر قــادر بــه  توان در این مــورد نظــر دادکند، نمیق میمیلیون ین است، ولی در اصل چون مبلغ آن بستگی به هر ِکیس فر ۳

  .)مبلغ سنگین برای ضمانت نیستید، با مأمور مسئول کنترل اداره مهاجرت در مورد کم کردن مبلغ گفتگو کنیدپرداخت 

بررســی تخلــف گیریــد. بعــد از آن بــه مرحلــه بعــدی بعد از پرداخت مبلغ ضمانتی اجازه ازادی مشروط (موقت) را تحویل می

 رسید. می

گیرید، برای اکثر افراد، این تا زمانی که همه مراحل ترک اجباری کشــور بــه پایــان برســد بوقتی که اجازه ازادی مشروط (موقت) 

 به صورت متوالی ادامه دارد.

  مراحل بعدی  )3

[اقامت غیرقــانونی] یــا [ورود غیــر نتیجه تحقیق و بررسی مأمور کنترل و مأمور بازرس اداره مهاجرت، شما را مشمول، وقتی که 

  بازجوئی شفاهی توسط بازجوی ویژه را ارائه دهید. توانید درخواست (مصاحبه)کند، میقانونی] محسوب می

اهی تواننــد حضــور داشــته باشــند. اگــر نتیجــه ایــن بــازجوئی شــفدر این بازجوئی شفاهی (مصاحبه) وکیل یا آشــنای شــما می

وزیــر دادگســتری (احتمــال جواب دریافتی به توانید نسبت به سبت به آن اعتراض داشته باشید، می(مصاحبه) نیز منفی باشد و ن

اعالم شکایت بنمائید. با این وجود، تا زمانی تحقیق توســط باشد) سپردن این وظیفه به رئیس شعبه اداره مهاجرت منطقه نیز می

 گردانند.دارد، به اجبار به کشورتان بر نمیوزارت دادگستری در مورد درخواست پذیرش پناهندگی ادامه 
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Ⅲ پرسش و پاسخ                                          

  آید به شرح ذیل است:سواالتی که برای بیشتر متقاضیان پناهندگی پیش می

بــرای مصــاحبه و رســیدگی بــه تخلــف از  ، اعالم شود کهپناهندگی به اداره مهاجرت خواستارائه در اگر بعد از  )1

 چه کار باید بکنم؟، قانون مهاجرت حاضر بشوم

  برای کسب اطالعات بیشتر به بخش مراحل ترک اجباری رجوع نمائید.

اقامت و یا ورود شما غیرقانونی باشد ممکن است از شما خواسته شود که به بخش رسیدگی تخلفات مراجعــه و خودتــان را اگر 

د به بخش رســیدگی تخلفــات مراجعــه کنیــد تــا وممکن است قبل از پذیرش درخواست پناهندگی به شما گفته شمعرفی کنید. 

مامور مربوطه با شما مصاحبه کند. اگر هنگام درخواست پناهندگی به شما گفته شد به بخش تخلفات مراجعه نمائید، بــه شــما 

 اول درخواست پناهندگی خود را ارائهتوصیه می
ً
داده و پس از گرفتن رسید به بخش رســیدگی تخلفــات مراجعــه و  شود که حتما

 در مصاحبه رسیدگی تخلف از قانون مهاجرت حاضر شوید.

 توانم تقاضای پناهندگی بدهم؟به ژاپن و یا اقامت در ژاپن غیرقانونی باشد با اینحال می ودماگر ور  )2

تواند تقاضای پناهندگی دهد. افــرادی کــه ویزایشــان کند مییاینکار امکان پذیر است. هر فرد خارجی که در ژاپن زندگی مبله، 

تمام شده (ویزایشان فاقد اعتبار است و یا قابل تمدید نیست) است و یا بــا گذرنامــه جعلــی بطــور غیرقــانونی وارد کشــور ژاپــن 

رد بازداشــت قــرار نخواهنــد توانند تقاضای پناهندگی بدهند. اینگونه افراد هنگام ارائه درخواســت پناهنــدگی مــواند هم میشده

  گرفت.

را بــه تعویــق انداختــه تــا اســناد و مــدارکم کامــل  ناقص بودن مدارک آیا بهتر است ارائه درخواســت در صورت )3

 بشود؟

نامه پناهندگی تمام مدارک و اسناد شما کامل باشد. بهتر است هــر چــه زودتــر تقاضــای که در موقع ارائه درخواست الزم نیست

  و بعد از کامل شدن مدارکتان آن را به بخش مربوطه ارائه دهید.پناهندگی کرده 

 در صورتیکه ترجمه مدارک به زبان ژاپنی برایم میسر نباشد چه باید کرد؟ )4

کننده اســت. و مدارک به عهده خــود درخواســتدرخواست نامه مقررات و قوانین اداره مهاجرت وزارت دادگستری ترجمه طبق 

ابتــدا ســعی کنیــد بــا کمــک شود تا آنجائیکه برایتان مقدور است مدارک را به زبان ژاپنی ترجمه کنید. بنابراین به شما توصیه می

ترجمــه همــه مــدارک  شود،میچون هزینه ترجمۀ همه مدارک خیلی سنگین  ولی دوستان یا اشنایان مدارک خود را ترجمه کنید.

خــارجی باشــد و در بررســی پناهنــدگی مهــم شــناخته شــود  ی زبانهااگر مدارک به زبان انگلیسی و یا سایر عملی نخواهد بود. 

امکان دارد خود اداره مهاجرت برای ترجمه آن از طریق مترجم اقدام کند. اما این احتمال هم هست که اکثــر مــدارک غیــر زبــان 

  د. نپنی به علت نداشتن ترجمه ژاپنی تحت بررسی اداره مهاجرت قرار نگیراژ

 هندگی نیاز به وکیل دارم؟پناآیا برای درخواست )5

توانید به تنهائی برای درخواست پناهندگی اقدام نمائید. اما در طی گذرانــدن مراحــل شــاید بــه کمــک و مشــورت شما می خیر.

اتبــاع خــارجی را راهنمــائی  و یا غیر رایگــان به صورت رایگان هم ءوکالانجمن کارشناسان حقوقی احتیاج داشته باشید. کانون 

خود مراجعه و مشــورت نمائیــد. حــق سکونت شود به مراکز مشاوران حقوقی نزدیک محل این رو به شما توصیه می کند. ازمی
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ً
و حق الزحمــه  هزینه ایاب و ذهاب ،هزار ین خواهد بود (غیر از حق الترجمه ۵۰۰هزار ین الی  ۲۰۰الزحمه یک وکیل حدودا

وکــالی ژاپــن  انجمــن »کمکــیسیســتم «در مــورد بــا وکیــل خــود  ،). اگر اســتطاعت مــالی نداریــدبرای دریافت جواب مثبت 

  درخواست کمک کنید. 

 یجِان« ی نظیرئهاسازمان آیا )6
ُ
 د؟نکنژاپن حمایتی می »ا

 و یــا ســازمانهای حقــوقی و اجتمــاعی غیردولتــی یجــِاند به سازمانهائی نظیر نتوانمی پناهندگی متقاضیاِن درخواسِت پذیرِش 
ُ
ا

کــه بــا کمســیاریای عــالی ســازمان ملــل ) JARد. به عنوان مثال انجمن حمایت از پناهنــدگان (نکمک نمایمراجعه و تقاضای 

و در مورد انجام مراحل پناهندگی و یا امورات مربوط به اداره مهاجرت و یــا ســایر  همکاری دار) قرار داد UNHCRپناهندگان (

در مــورد وضــعیت ســالمت، کــار،  JARامورات حقوقی و مقرراتی مربوط به آن شما را راهنمائی خواهد کرد. همچنین مشاور 

کمک و پشتیبانی بیشتری نیازمند باشــد خواهد کرد. در صورتیکه فرد به  تبا شما مشور ،محل سکونت و سایر مایحتاج روزمره

هــای انجیلــی لــوتری ) و یــا انجمــن گروهISSJالمللــی ژاپــن (انجمن حمایت از پناهندگان به انجمن خــدمات اجتمــاعی بین

)JELA دفتــر تواننــد از طریــق میهمینطــور متقاضــیان یردولتی شــما را معرفــی خواهــد کــرد. غ) و یا سایر سازمانهای مربوطه

  .بنمایندش و رفاه پناهندگان آسیا از دولت تقاضای کمک مالی مرکزی آموز

یای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان )7  ) چه حمایتی خواهد کرد؟آر یان اچ س یو( کمیسار

کند، مــوارد زیــر اصول معاهده پناهندگی را رعایت می ،جهت اطمینان حاصل نمودن از اینکه دولت توکیو آر یان اچ س یودفتر 

  :تحت نظر دارد را 

افــرادی کــه بــه چگونگی دست یابی به مراحل دریافت حمایت و اطمینان حاصل کردن از دریافت حمایت نســبت بــه  •

 المللی نیاز دارندحمایت بین

جو، فــراهم نمــودن مشــخص شــود (عــدم بازداشــت پنــاه وجتا زمانیکه نتیجه پناهندگی پنــاه فراهم نمودن شرایط الزم •

، فراهم نمودن شرایط الزم جهت اســتفاده از امکانــات آموزشــی بــرای کودکــان، ماّدیشرایط جهت دریافت کمکهای 

  فراهم نمودن شرایط جهت استفاده از خدمات درمانی و سایر آن)

جو را در اختیــار دیــد بدســت آمــده از کشــور بــومی پنــاهجو اطالعــات  نظارتمراحل درخواست پناهندگی را  آر یان اچ س یو

در اداره مهــاجرت و یــا دادگــاه در ارتبــاط بــا مســائل پناهنــدگی  آر یســ اچ ان یــووزارت دادگستری خواهد گذاشت. همچنــین 

  عقاید حقوقی خود را عنوان نماید. ،تواند به عنوان مشاورمی

در رابطه بــا  است. از این رو بهترهمکاری داردقرارداد  آر یس اچ ان با یو انجمن حمایت از پناهندگان جهت کمک به پناهندگان

  مسائل زیر با این انجمن مشورت نمائید:

 مشورت در مورد کارهای مربوط به مراحل درخواست پناهندگی •

 در طول گذراندن مراحل پناهندگی ماّدیمشورت در رابطه با دریافت کمکهای  •

 ام مراحل حقوقیدرخواست کمک از وکیل برای انج •

 با ضمانت) موقت مشروط (راهنمائی شما برای گرفتن اجازه آزادی  •

  یبرای زندگی در ژاپن در طول گذراندن مراحل پناهندگ دریافت اطالعات الزم •
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 شود؟پناهندگی چگونه انجام میپذیرش مصاحبه برای بررسی  )8

 طــوالنی و بــه دفعــات انجــام خواهــد گرفــت و  مصاحبه
ً
برای بررسی پناهندگی از طرف مسئول مربوطه اداره مهاجرت معمــوال

، مــأموِر مربوطــه جهت اخذ اطالعات دقیــق و همچنــین جهــت تصــدیق پاســخها ختلفعبارت است از پرسش و پاسخهای م

  ،و اطمینان یافتن برای رفع سوء تفاهماست  ممکن
ً
 از شما بپرسد. مهم آن است که شــما بــه ســؤاالت پاســخ یک سؤال را مکررا

  دقیق داده و دالیل پناهندگی خود را با استدالل قوی توضیح دهید.

. اما اکر مترجم توانائی ترجمه مطالــب و نظــرات سیاســی شــما را نــدارد خواهد داشت ی حضور ادردر مصاحبه مترجم زبان م

 
ً
بخواهید که مترجم را عوض کند. با حضور متــرجم منصــف و مســلط بــه زبــان در  أموِر مربوطهاز مشجاعت نشان داده و حتما

  مصاحبه به سؤاالت پاسخ دهید.

تهیــه خواهــد کــرد کــه  را نــده اظهــاراتوداشت و پر مسئول بررسی پناهندگی در طول مصاحبه تمام مطالب را به زبان ژاپنی یاد

کنیــد. در ء های شــما، آن را تأییــد و امضــا طالب مندرجه با گفتهشود. در صورت مطابقت متوسط مترجم برای شما خوانده می

تواند حضور داشته باشد و فقــط در مصــاحبه مجــدد جهــت مصاحبه با افراد بالغ، وکیل، دوست یا آشنا و یا فرد ثالث دیگر نمی

  باشد.تقاضای تجدیدنظر حضور شخص ثالث امکانپذیر می

بــر أموِر مربوطــه ارائه داده را با دقت مرور کنیــد. مــدرخواست نامه رک خود را آماده و شود قبل از مصاحبه مدابه شما توصیه می

از  ،بدهیــددرخواســت نامــه از شما سؤال خواهد کرد. اگر شما پاسخی متناقض بــا موضــوع درخواست نامه اساس موضوعات 

  قضاتاکه در مورد تن شودمیه خواست شما
ً
  دهید.توضیح  کامال

 به عنوان یک پناهنده شناخته شوم؟ کشد تاچقدر طول می )9

 به شما اعالم خواهد شد. البته مشخص نیست کــه چقــدر زمــان می نتیجه
ً
بــرد. پناهندگی شما چه منفی باشد چه مثبت، حتما

ماه طول خواهد کشید و در صورت تقاضای تجدیدنظر در بعضی از موارد چنین ســال طــول خواهــد ۶توان گفت برای مثال می

  نهائی اعالم شود. کشید تا جواب

 طول در  متقاضی وضعیت اقامت ) 10
ّ

 ت اقدامات و مراحل بررسی تقاضای پناهندگی چگونه خواهد بود؟مد

 درخواست اگر
ً
کننده "ویزای اقامت کوتاه مدت" داشته باشد و قبل از پایان مدت اعتبار ویزایش تقاضای پناهنــدگی دهــد مســلما

" داده خواهــد شــد کــه مخصــوصهــای " فعالیتویزائی تحت عنوان وی مشخص شود اعتراض و تجدید نظر تا زمانیکه نتیجه 

 ۱۵ولــی از تــاریخ ماه از اخذ این ویزا ممکن است به شخص از طرف اداره مهــاجرت اجــازه کــار داده شــود. ۶پس از گذاشتن 

برای تمدیــد و یــا ع شــود)در سیستم درخواست انجام گرفت .(به صفحات دیگر رجو میالدی تغییراتی عمده ۲۰۱۸ژانویه سال 

تمدیــد و یــا رویــداد هــر . حق الزحمــه هیدتجدید ویزا باید به اداره مهاجرت مراجعه و برگه رسید درخواست پناهندگی را ارائه د

  باشد.ین می۴۰۰۰بار 

شت شــوید. البتــه تقاضای پناهندگی، بازدا رد شدناگر ویزا نداشته باشید و درخواست پناهندگی داده باشید احتمال دارد بعد از 

 آزاد خواهید شد ولی ایــن بــه منزلــه آن نیســت کــه بــه  ،با ضمانت را داشته باشید )موقتمشروط (اگر شرایط گرفتن آزادی 
ً
موقتا

بــا ضــمانت  )موقــت مشروط( شما اجازه اقامت قانونی داده شده باشد بلکه به این معناست که در مدتی که به شما اجازه آزادی

ل ترک اجباری شما به صــورت معلــق خواهــد مانــد. در حــال حاضــر بــه افــرادی کــه بــدون داشــتن ویــزا داده شده است مراح

شود. اگــر قبــل از دســتگیری و بازداشــت نتیجه آنها اعالم شود ویزای اقامت داده نمی دهند تا زمانیکهدرخواست پناهندگی می

با ضــمانت داده شــود. اگــر بــه  )موقتمشروط (شما آزادی  تقاضای پناهندگی دهید احتمال دارد که شما را بازداشت نکنند و به
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داده شود در طول آن مدت توسط پلیس دســتگیر و یــا  )موقتمشروط (با ضمانت و یا اجازه اقامت  )موقتمشروط(شما آزادی 

  گردانند.نمیبه کشورتان بر  رشوید. همچنین تا زمانیکه نتیجه پناهندگی شما مشخص نشده باشد شما را باالجبابازداشت نمی

 آیا در مدت گذراندن مراحل بررسی پناهندگی از طرف دولت تأمین خواهم شد؟ ) 11

 ،و یــا خــدمات درمــانی کرایــه خانــه،خــوراک،  در مــورد شوند.میبرای متقاضیانی که فقر مالی دارند، از طرف دولت حمایت 

ـــاق  ،بودجـــه کمکـــی ـــر میولـــی  ،باشـــدمیو محـــدودیت در تعـــداد ات ـــد از دفت ـــدگانتوانی  مرکـــزی حمایـــت از پناهن

از تــاریخی کــه  ) درخواست کمک نمائید. از طریق تماس تلفنــی بــرای مشــورت وقــت بگیریــد.۰۱۲۰۹۲۵۳۵۷کیو : ِاچ (آر

 
ً
  کشد.میروز طول  ۴۰درخواست کمک را ارائه دهید تا دریافت نامه پذیرفته شدن برای دریافت کمک حودا

 اگر بیمار شدم باید چکار کنم؟ ) 12

 کنند.میارستانها در ژاپن بدون توجه به اوضاع مالی یا اقامتی بیمار های اورژانسی را درمان اکثر بیم

  باشد و شما باید بعد از معاینه و درمان هزینه پزشکی خود را بپردازید.البته این خدمات مجانی نمی

و یــا  472-477-0120پناهنــدگان ()، انجمــن حمایــت از RHQدر بعضــی از مــوارد، دفتــر مرکــزی خــدمات پناهنــدگان (

) در پرداخــت هزینــه پزشــکی بــه 3471-3760-03المللی ژاپن () و یا انجمن خدمات اجتماعی بین03-5379-6003

  ماس گرفته و مشورت نمائید.تهای ذکر شده شما ممکن است کمک کند. در این مورد با انجمن

د بــه نــتواناز طرف بخش پناهندگی دارند می )موقتمشروط (ند و یا افرادی که اقامت ماه ویزای اقامت دار 6ی که بیش از افراد

سیســتمی اســت کــه ملــی  اقدام نمایند. بیمــه خــدمات درمــانی ملی شهرداری محل خود مراجعه و برای بیمه خدمات درمانی

به شــما کــارت بیمــه داده خواهــد  هت دریافت خدمات درمانیجدولت در اختیار شهروندان خود قرار داده است. پس از اقدام 

درصــد از کــل  30شود. (هزینــه درمــانی مجــانی نیســت و شد و با ارائه این کارت به بیمارستان، هزینه درمان تخفیف داده می

  هزینه را خودتان باید بپردازید.)

  شود.را پرداخت نمائید که با توجه به میزان درآمدتان مقرر می ملیدر ضمن ماهیانه باید حق بیمه خدمات درمانی 

توانیــد بــا مــددکاران بیمارســتان، دفتــر از طرف خدمات اورژانسی به شــما داده شــد، می سنگینیبسیار  بحساچنانچه صورت

ورت نمــوده و کمــک المللی ژاپن مشمرکزی خدمات پناهدگان، انجمن حمایت از پناهندگان و یا انجمن خدمات اجتماعی بین

پــس بــا  باشــد.می »درآمــدکم « درمان مجانی برای افراد سیستم یا استفاده از هزینه اولین ویزیتمجانی شدن  بگیرید. احتمال

  انجمن حمایت از پناهندگان مشورت کنید.

 چکار باید کرد؟ فرزندان تحصیالتبرای  ) 13

ستفاده از خدمات آموزشی از کــالس اول تــا نهــم داده خواهــد در صورت نداشتن ویزای اقامت قانونی به فرزند شما حق احتی 

 برای ثبت نام فرزند خود در دبستان و یا مدرسه راهنمائی به شهرداری محل 
ً
  خود مراجعه کنید.سکونت شد. لطفا

یکا، استرالیا) توانگذرانم میدر طول زمانیکه مراحل بررسی پناهندگی را می ) 14  بروم؟م به کشور ثالث (کانادا، آمر

کشوری است که معاهده پناهندگی را امضاء و به عضویت رسمی درآمده است بنــابراین در صــورت اخــذ تقاضــای  کشور ژاپن

خواهیــد از دولــت پناهندگی را بررسی نماید. اگر شما از دولت ژاپن تقاضای حمایــت نداریــد و می ِکیِس موظف است  ،جوپناه

 به سفارتخانه یا کنسولگری آن کشور مراجعه  کشور دیگر تقاضای حمایت کنید باید برای
ً
شــرایط پناهنــدگی  واخذ ویزا شخصا
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  آن کشور را جویا شوید.

 پذیر است؟بعد از تسلیم درخواست پذیرش پناهندگی، آیا امکان خروج و ورود مجدد به ژاپن امکان ) 15

 از ژاپن خارج شوید. ولی
ً
طبق مقّررات ژاپن، اگــر بــدون کســب اجــازه  شاید بعد از تسلیم درخواست پناهندگی، بخواهید موقتا

اگــر  گــردد.پناهندگی از ژاپن خارج شوید، درخواست پذیرش پناهنــدگی باطــل میورود مجدد، طی گذراندن مراحل شناسائی 

  در مرحله تجدید نظر باشید، جوابی که در مرحله اول پناهندگی دریافت کردید، قطعی خواهد شد.

 
ً
 ۱افــرادی کــه بــیش از در میان پناهندگی، کسب اجازه ورود مجدد سخت است ولی، برای مثال  برای متقاضیان پذیرشمعموال

باشد. بــرای همــین اگــر در فکــر احتمال دریافت اجازه ورود مجدد می، اندکردهسال ویزا داشته و درخواست پذیرش پناهندگی 

  باشید، با اداره مهاجرت در این مورد مشورت نمائید.سفر موقتی می

  پایان ...در 

 در صورت داشتن سوال یا مشکلی و یا درخواست کمک با انجمن حمایت از پناهندگان تماس بگیرید.

  

  یک تجربه از زبان یک پناهنده:  2مبحث 

با سیستم خاص خود واجد شرایط بودن یــک پناهنــده را ژاپن دولت سال از درخواست پناهندگی به عنوان پناهنده شناخته شدم.  4من بعد از گذشت 

طبــق اصــول بلکــه  ،خودســرانه تصــمیم نمیگیــرددولــت ژاپــن  ،قرار نگرفتم. در اصــل، بصورت اتوماتیک مورد قبول مندر باره ِکیِس . کندمیتعیین 

ممکن اســت ایــن امــر را دولــت ژاپــن نپــذیرد.  از طرف دولت کشورش تحت آزار و ستم باشدمتقاضی گیرد. حتی اگر میمعاهده پناهندگی تصمیم 

  باید با استدالل منطقی به دولت ثابت کند که تحت آزار و ستم است.متقاضی بنابراین خود 

خیلی طوالنی بود. در این مدت تنها مهم آن است که شما روی مراحل پناهندگی تمرکز کرده و در صورت امکان بــا یــک وکیــل من مراحل پناهندگی 

  های خود را به اثبات برسانید.هایی که در کشورتان به شما شده است را به طور دقیق بیان و با ارائه مدارک کافی گفتهمام آزار و ستممشورت و ت

 لاست که یک وکیل و یا سازمانهای غیر دولتی حمایت از پناهندگان شما را کمک و یا راهنمائی خواهند کرد ولی این شما هستید که باید دالیــمسلم 

ت. درخواست پناهندگی خود را به دولت ژاپن ثابت کنید. ناگفته نماند که طوالنی بودن مراحل پناهندگی مشکالت دیگری را هم در بــر خواهــد داشــ

  جه شدم.ادر مورد خودم چون قبل از درخواست پناهندگی ویزای کار نداشتم و اجازه کارد کردن به من داده نشده بود با مشکالت بسیاری مو

خود به طور دقیــق بنویســید کــه در درخواست نامه مهمتر است. شما در  رکیدهید از هر مدکه شما ارائه میدرخواست نامه ائی داشته باشید که ه توج

ر کشور خودتان با چه آزار و ستمهایی مواجه بودید و در صورت بازگشت چه خطرهایی شما را تهدید خواهد کرد. قبل از حضور در مصاحبه هــم بهتــ

صادقانه پاســخ داده و واقعیــت را  ارائه داده شده را با دقت مرور کنید تا با مشکلی مواجه نشوید. من در مصاحبه به تمام سؤاالت درخواست نامهست ا

  به طور کامل توضیح دادم.

عنوان پناهنــده شــناخته شــدم و برگــه  ای که از من شد به اداره مهاجرت احضار شدم و در آنجا به من اعالم شد که بهیک سال بعد از آخرین مصاحبه

  ام صادر شد.پناهندگی
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  برخي از واژگان مهم:
  I am a refugee. watashi wa nanmin desu  من پناهنده هستم

 I cannot go back to my country. watashi wa jibun no kuni ni kaeremasen  توانم به کشورم برگردممن نمی

 I want to apply for refugee status. nanmin nintei shinsei o shitai desu  دهم خواهم تقاضای پناهندگیمی

 I was persecuted. watashi wa hakugai saremashita  اممن مورد آزار و ستم قرار گرفته

 It is dangerous. kiken desu  خطرناک است

 Appeal〈to the refusal of refugee status〉 igi moushi-tate  اعالم اعتراض و درخواست تجدید نظر

 application form shinsei youshi  نامه فرم درخواست

 deportation taikyo kyousei or kyousei soukan  ترک اجباری

 detention koukin or shuuyou  بازداشت

  family kazoku  خانواده

  government seifu  دولت

 human rights jinken  حقوق بشر

 human rights violation jinken shingai  نقض حقوق بشر

 Immigration Office nyuukoku kanri-kyoku or nyuukan  اداره مهاجرت ژاپن

  lawyer bengoshi  وکیل

  persecution hakugai  آزار و ستم

  political party seitou  حزب سیاسی

 race jinshu  نژاد

 receipt 〈of application〉 juri-hyou  نامه)رسید (درخواست

 refugee nanmin  پناهنده

 Refugee Inquirer nanmin chousa-kan  مسئول بررسی پناهندگی

 refugee recognition nanmin nintei  فقت با پناهندگیاشناسائی پناهندگی، مو

  refugee recognition procedure nanmin nintei tetsuzuki  مراحل شناسائی پناهندگی

  Regional Immigration Office chihou nyuukoku kanri-kyoku  هاها و شهرستاناداره مهاجرت استان

 refusal of refugee status nanmin fu-nintei  فقت با پناهندگیاعدم مو

 religion shuukyou  مذهب

 Tokyo Immigration Office  اداره مهاجرت توکیو
Tokyo nyuukoku kanri-kyoku 

 Tokyo nyuukan  یا 

  torture goumon  شکنجه

 trial 〈of Judicial Court〉 saiban  دادگاه (مرجع قانونی)

  ســازمان ملــل متحــد  یعــال یساریایکم

  )آر یان اچ س (یو پناهندگان یبرا
UNHCR 

kokuren nanmin koutou benmu-kan 
 UNHCR  یا 
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  مربوطه:كز اهاي مرآدرس و شماره تلفن
 

یای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در ژاپن (   )UNHCRدفتر کمیسار
Wesley Center, 6-10-11 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan 

  18:00تا  10:00: یساعات ادار   2272-3499-03فاکس:    2011-3499-03تلفن:    0062-107〒کد پستی 

http://www.unhcr.or.jp  

 

  (RHQ)دفتر مرکزی خدمات رفاه اجتماعی پناهندگان آسیا در توکیو 
5-1-27 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo, Japan 

  7016-3449-03فاکس:    7011-3449-357/03-925-0120تلفن:    0047-106〒کد پستی 

 
 

  (RHQ)دفتر مرکزی خدمات رفاه اجتماعی پناهندگان آسیا در منطقه کانسای  �
 , Japan, HyogoCity ku, Kobe-dori, Chuo-18 Nakamachi-1-loor, 2F th11Nissei Kobe Ekimae Bldg.,   

  1323-361-078فاکس:    1700-361-091/078-090-0120تلفن:    0027-650〒کد پستی   
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  )Hou-terasuژاپن ( یحقوق یبانیمرکز پشت

  )IP(از طریق  03-6745-5600) / PHS(از طریق  078374-0570تلفن: 

  17:00تا  9:00،  شنبه 21:00تا  9:00: دوشنبه تا جمعه تماسساعات 

� Hou-terasu Tokyo 

 5300-3383-050 تلفن:  

 Stec-jouhou Bldg 13F, 1-24-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo    〒160-0023  

  

  

  شعبات اداره مهاجرت در ژاپن

 اداره مهاجرت توکیو �

 5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan  

  7111-5796-03تلفن:    8255-108〒کد پستی  

 

 اداره مهاجرت شعبه یوکوهاما �

 10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama City, Kanagawa, Japan 

  1721-769-045تلفن:    0002-236〒کد پستی  

 

یتا �  شعبه فرودگاه نار

 , Chiba, JapanCity Furugome, Narita1 -Floor, 1 thAirport Second Terminal Bldg., 6 Narita 

  2211-34-0476تلفن:    0004-282〒کد پستی  

 

 اداره مهاجرت شعبه اوساکا �

 1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-ku, Osaka City, Osaka, Japan 

  2190-4703-06تلفن:    0034-559〒کد پستی  

 

 شعبه فرودگاه کانسای �

 1 Senshu-Kuko-Naka, Tajiri-cho, Osaka, Japan 

  1457-455-072تلفن:    0011-549〒کد پستی  

 

 اداره مهاجرت شعبه کوبه �

 Kobe Local Joint Government Bldg., 29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo, Japan 

  6378-391-078تلفن:    0024-650〒کد پستی  

 

 اداره مهاجرت شعبه ناگویا �

 5-18, Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya City, Aichi, Japan 

  2126-559-052تلفن:    8601-455〒کد پستی  

 

 اداره مهاجرت شعبه هیروشیما �

 2-31, Kami-hatchobori, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima, Japan 

  4412-221-082تلفن:    0012-730〒کد پستی  
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 اداره مهاجرت شعبه فوکواوکا �

 3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka, Japan 

  5422-717-092تلفن:    0073-810〒کد پستی  

 

 اداره مهاجرت شعبه ناها �

 Naha First Local Joint Government Bldg., 1-15-15 Higawa, Naha City, Okinawa, Japan 

  4186-832-098تلفن:    0022-900〒کد پستی  

 

 اداره مهاجرت شعبه سندای �

 Sendai Second Legal Affairs Joint Government Bldg., 1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi, 

Japan 

  6076-256-022تلفن:    0842-983〒کد پستی  

 

 اداره مهاجرت شعبه ساپورو �

 Sapporo Third Joint Government Bldg., Odori-nishi 12, Chuo-ku, Sapporo City, Hokkaido, Japan 

  9658-261-011تلفن:    0042-060〒کد پستی  

 

 اداره مهاجرت شعبه تاکاماتسو �

 Takamatsu Legal Affairs Joint Government Bldg., 1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa, 

Japan 

  5851-822-087تلفن:    0033-760〒کد پستی  
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یهاگر در مورد این   شته باشیدسوالی دا نشر
ً
ید ، لطفا  .با ما تماس بگیر

 

 

 

  )JARانجمن حمايت از پناهندگان (
 

TAS Building 4F, 2-5-2, Nishi Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
 472-477-0120): متقاضیان پناهندگی برای رایگانشماره تلفن (

03-5379-6003 
 6002-5379-03فاکس: 

  info@refugee.or.jpایمیل: 

 

http://www.refugee.or.jp  
 

 

 

 پناهندگیبرای متقاضیان 

 

  )JAR( از پناهندگان یتانجمن حماچاپ 

 

 

 



  به اجرا گذاشته شد  ۲۰۱۸ژانویه سال  ۱۵ ریخدر مورد باز نگری وزارت دادگستری که از تا

وری شده توسط انجمن حمایت از پناهندگان) 
ٓ
  (جمع ا

    ～دارند (ویزا) بخصوص تغییرات در مورد اشخاصی که اجازه ماندن  ～
  

قصـــد کــار کـــردن، از سیســـتم پـــذیرش  بــه بعـــد بـــه ۲۰۱۰بــه ویـــژه از ســـال تعـــداد افـــرادی کـــه  افــزایشبـــرای جلـــوگیری از  وزارت دادگســتری،
ــتفاده نادرســـت  ــا اسـ ـــه متقاضـــیان انـــد، کردهپناهنـــدگی سوءاســـتفاده یـ ـــذیرش نســـبت ب ــور پ ــدودیت در کـــار و مانـــدن در کشـ پناهنـــدگی محـ

   قائل خواهد شد. داده نخواهد شد )( مجوز برای هیچ یک 
مــاه بطــور مســاوی بــه هــر شــخص  ۶بعــد از گذشــت  ،قــبال نســبت بــه متقاضــیان پــذیرش پناهنــدگانی کــه اجــازۀ مانــدن در کشــور را داشــتند 

   ماه ژانویه به بعد، به صورتی که در زیر ذکر شده تغییر یافته است. ۱۵شد، ولی از اجازۀ کار داده می
 

، A ،B ،Cهــای را بـه گروه ِکـیسشـود، وزارت دادگسـتری، طـی دو مــاه هـر میوقتـی درخواسـت پـذیرش پناهنــدگی تحویـل داده ، در ابتـدا
D کند.تقسیم می  

ی
دسته بند

 
ث

مبح
ه 

ا
 

ــث ــه طبــــق کنوانســــیون پناهنــــدگی،  A مبحــ ــال بــــه : افــــرادی کــ ــاد احتمــ ــده زیــ ــرفتن شــــوند، و یــــا لــــزوم شــــناخته میپناهنــ ــر گــ در نظــ
 ، به دلیل اوضاع جنگ داخلی در کشور شخصبشردوستانهمالحظات 

نان ادعای : افرادی که  B مبحث
ٓ
زار و ستم  یلدالشامل ا

ٓ
  نباشدطبق کنوانسیون پناهندگی  برا

 مشکل بدهی یا ارثیه و غیره که عمدتا مشکالت اموال و دارائی باشد ) 1( 
ــائل ادعـــای ســـخت شـــدن زنـــدگی بعـــد از برگشـــت بـــه کشـــور خـــود و یـــا تمایـــل  ) 2(  مـــد در ژاپـــن و مسـ

ٓ
ــه ادامـــه کســـب در ا بـ

 شخصی غیره
سیب دیدن، ناشی از وقایعادعای اختالف بین اهالی ناحیه و غیره یا  ) 3( 

ٓ
 و غیره خشونتی ترس از ا

مــواردی کــه تشــخیص داده شــود دولــت بــه اســتثناء ( باشــد شدر کشــور امنیــت ادعــائی کــه فقــط ابــراز نگرانــی از اوضــاع  ) 4( 
عمال کشورش، در

َ
 )باشدمینی قادر به حمایت از شخص غیر قانو برابر ا

، یــا انجــام گــرفتن اعمــال غیــر قــانونی نســبت بــه تــرور همگــانیامنیــت در کشــور و غیــره] بــرای مثــال [اوضــاع ، وردمــدر تــذکر: 
لزومـی بـه قـرار گـرفتن خـود شـخص در چنـین د، نشـوشـامل میرا تمال وجود چنین اتفاقاتی اشخاص نامعلوم یا تعدادی یا اح

 نیست. هائی موقعیت
 ادعائی که فقط نارضایتی شخص از مسائل سیاسی یا خط مشی سیاسی کشورش باشد.  ) 5( 
 ادعائی که  ) 6( 

ً
  وبا اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورش تضاد داشته باشد، علنا

ً
 .باشدغیر معتبر علنا

نبــودن ادعــای پناهنــدگی د، دارا نپناهنــدگی نباشــذکــر شــده در کنوانســیون  ِکــیس ۵مــوارد دیگــر، ادعاهــائی کــه شــامل  ) 7( 
 .سازدمیهنده نبودن شخص را روشن طبق کنوانسیون پناهندگی و غیره که پنا

دوســـتانه تشـــخیص داده  در نظـــر گـــرفتن مالحظـــات بشـــرنیـــز بشـــوید و لـــزوم  )7) تـــا (1(هـــای ِکیساگـــر حّتـــی مشـــمول تـــذکر : 
 شود.محسوب می Dیا  A مبحثهای فردی جزو ِکیسشخص و  شود، بستگی به اوضاع کشور 

 درخواست پناهندگی نموده، و دلیل قانونی نداشته و ادعای : افرادی  C مبحث
ً
  کندهای قبلی را تکرار میِکیسکه مکررا

 )است دوستانه بشر مالحظات گرفتن نظر در لزوم که هائیِکیس ،D مبحث(
  های دیگر که در باال ذکر نشدهِکیس:  D مبحث

  
مـاه ژانویـه بـه بعـد، در بـه کـار گیـری متقاضـیان بـار اول و متقاضـیانی  ۱۵سـال پـیش بـه اجـرا گذاشـته شـده ولـی، از  ۲سیم بندی از قاین ت

گیــرد بــه شـخص تعلــق می مبحـثانــد تغییراتــی صـورت گرفتــه اسـت. امکــان تشـخیص اینکــه کــدام دفعـات مختلــف درخواسـت نمودهکـه بــه 
  برای متقاضی وجود ندارد.

 
   



 »متقاضیان بار اول«
 شود.اعطا میماه، اجازه کار،  ۶ مخصوص: به افردای که ویزا (اجازه ماندن دارند) اجازۀ فعالیت  A مبحث
 شود.: محدودیت در ویزا (اجازه ماندن) شامل همۀ افراد می B مبحث
  :  D مبحث

مــوز حرفــه(ایــن فعالیــت  دارای اجــازۀ مانــدن بـر اســاسافـرادی کــه  .1
ٓ
بعــد از ایـن کــه دیگــر ایــن فعالیــت را داشــته و  )تحصــیل یـا بـار، کــار ا

ــام نمی ــور انجــ ــادگی خــــروج از کشــ مــ
ٓ
ــد، یــــا پایــــان مهلتــــی کــــه بــــرای ا ــدگی نماینــ ــت پناهنــــدگی  دهنــــد درخواســــت پناهنــ ــده درخواســ اعطــــا شــ

  باشد.کار میماه و بدون اجازۀ  3 مخصوصنمایند، اجازۀ فعالیت می
ویــزای کوتــاه مــدت) هنگــام درخواســت پناهنــدگی ویــزا داشــته باشــند طبــق معمــول بعــد از گذشــت شــوند ( ) نمی۱مــواردی کــه شــامل (  . 2

 توانند کار کنند.ماه از تاریخ درخواست پناهندگی می  ۶
  
 درخواست می«

ً
 »دهندافرادی که برای بار دوم، و متقاضیانی که مکررا

  شود.ماه، اجازه کار، اعطا می ۶ مخصوصفعالیت  : به افردای که ویزا (اجازه ماندن دارند) اجازۀ A مبحث
 شود.: بطور یکسان ویزا ( اجازه ماندن ) محدود می C مبحث
 .شود: بطور یکسان ویزا ( اجازه ماندن ) محدود می D مبحث

  
 »برخورد نسبت به روش جدیدهر مورد و  و درصد نسبت« 

  هامبحثتقسیم بندی 

A  

پناهنده بر اساس 
یا  پناهندگیکنوانسیون 

به احتمال قوی بشر 
 دوستانه

B 

زار و ستمی که 
ٓ
ا

مشمول کنوانسیون 
 پناهندگی نیست

C 
درخواست مجدد + 

نداشتن دلیل قانونی و 
 تکرار ادعای قبلی

D 
 های دیگرمبحث

  هاِکیستعداد 
پریل 

ٓ
گوست) ۲۰۱۶(ا

ٓ
خر ا

ٓ
 تا ا

*۱ 
۲ ۱٬۵۲۶ ۲۹۲ ۲٬۹۵۱ 

 ۶۱٫۹٪  ۶٪ ۳۲٫۰٪ 0.04٪ درصد
 ۲* نسبت به روش جدیدبرخورد 

 متقاضیان بار اول
  ویزا (اجازۀ ماندن)

  اجازۀ کار
 تسریع در اجازۀ کار

[اجازۀ فعالیت 
 ماه)]۶( مخصوص

 (ویزا) اجازۀ ماندن
  رندندا

 رنداجازۀ کار ندا

 

کوتاه شدن اجازۀ 
  ۳* (ویزا)ماندن 
اجازۀ کار  تعدادی

 رندندا

 متقاضیان بیش از یکبار
 (ویزا)اجازۀ ماندن 

  رندندا
 رنداجازۀ کار ندا

 (ویزا)اجازۀ ماندن
  رندندا

 رنداجازۀ کار ندا
عضـو مجلـس شـورا در مـورد وضـعیت پـذیرش پناهنـدگی در کشـور و تسـریع  نسـبت بـه سـوال ارسـال شـده توسـط کیکـو ایتـو کـازو  ۲۰۱۶فوریـه  ۲۲در تـاریخ  ۵۸شـماره  منبع: جوابّیه ۱*

  در پروسه پناهندگی که بر این اساس تنظیم شده. 

  برای انجام تغییرات در مدیریت و بهینه سازی]سیستم پذیرش پناهندگی  بازنگری در مورد[منبع:  ۲*

مــوزانی کـــه ناپدیـــد شـــدند یــا محصـــالنی» تعـــدادی«منظــور از  ۳*
ٓ
مـــوزانی کـــه کـــار ا

ٓ
 خــالف ویزائـــی کـــه دارا بودنـــدبـــر بـــه ادامــه فعـــالیتی کـــه نبـــودن قـــادر  بعــد از کـــه اخـــراج شــدند و دانـــش ا

 یابد.ماه تقلیل می ۳بود به میماه  ۶درخواست پذیرش پناهندگی کرده اند. همینطور، در این موارد اجازه اقامت که تا قبل از این 

  

 



 

درخواست مجدد

مصاحبه 

تحقيق توسط 
بازپرس

اعالم جواب

درخواست تجديد 
نظر

مصاحبه

اعالم جواب

تسليم در خواست

رس بازجوئی توسط بازپ( مصاحبه 
)پناهندگی 

تحقيق بازپرس پناهندگی در مورد ( 
)موضوع و اوضاع کشور مبدأ 

اعالم جواب 

درخواست تجديد نظر

) بازجوئی از متقاضی( مصاحبه 

اعالم جواب

پايان مراحل اداری

)دادگاه( تحقيق مرجع قانونی 

لغو اقدام اداری

پناهنده شناخته شدن، يا اجازه 
اقامت به داليل بشر دوستانه

 پناهنده شناخته شدن، يا
ر اجازه اقامت به داليل بش

دوستانه

 مصاحبه توسط مشاورين
مامور (* و ارائه نظر 

)اداره مهاجرت نمی باشد 

ه پناهنده شناخته شدن، يا اجاز
هاقامت به داليل بشر دوستان

٨  *ماه ۵

دو عدد + فرم درخواست پناهندگی 
عکس را ارائه دهيد

تنظيم و ترجمه عرضحال و ارائه

.  ارائه درخواست تجديد نظر 
تنظيم عرضحال ، ارائه

ارائه اسناد و ترجمه آن

اگر اسناد جديد داريد، ارائه دهيد

)اگر قصد درخواست مجددداريد(
درخواست مجدد را ارائه دهيد    

 *ماه ٢٩تقريباً  

 متقاضی شخصاً بايد انجام دهد

 ٢٠١۶های سال گرفته شده از داده*) 




