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بخش  .1چارچوب نظام پناھندگی جاپان
در سال  1982که معاھده مربوط به وضعيت پناھندگان )منبعد معاھده پناھندگی( و مقاوله نامه مربوطه
در جاپان به اجرا در آمد به منظور اجرای مقررات معاھده پناھندگی درجاپان نظامی برای پذيرش
پناھنده خارجی به حيث پناھنده ايجاد گرديد.
طبق اين نظام يک خارجی که پناھنده باشد درخواست پذيرش به حيث پناھنده تقديم کرده ميتواند واگر
وزيرعدليه آن را قبول کند از حمايت مقررات معاھده پناھندگی بھره مند خواھد شد.
در اين راھنما »پناھنده« طبق تعريف ماده  1معاھده پناھندگی و ماده  1مقاوله نامه کسی ميباشد که
خارج از مملکتمتبوع خود بوده و بخاطر نژاد ،مذھب ،مليت و عقيده اجتماعی يا سياسی اش در بيم و
ھرس واقعی از تعقيب و شکنجه بسر ميبرد و يا به ھمين دليل نمی تواند يا نمی خواھد تحت حمايت آن
دولت باشد.
قبول شخص خارجی به حيث پناھنده مستلزم تحقيق ميباشد تا بتوان تعيين کرد که آيا واجد شرايط يک
پناھنده ھست يا خير.
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بخش  .2حقوق يا مزايای فرد خارجی که پناھنده شناخته شده
حقوق يا مزايای فرد خارجی که پناھنده شناخته شده عبارت ميباشد از:
 .1معافيت از بعضی از الزامات اقامت دائم
فرد خارجی مقيم جاپان و متقاضی اجازه اقامت دائم بايد حائز دو شرط زير باشد:
) (1حسن سلوک و رفتار نيکو داشته باشد.
) (2عوايد و مال کافی يا قدرت اعاشه فاميل خود را داشته باشد.
به فرد خارجی مقيم جاپان که واجد شرط دوم نباشد طبق صالحديد وزيرعدليه اجازه اقامت
دائم داده ميشود.

 .2صدور سند مسافرت برای پناھنده
جھت شخص خارجی که پناھنده شناخته شده برای مسافرت به يک مملکت خارجی
سند مسافرت صادر ميشود .شخص خارجی صاحب سند مسافرت ميتواند در مدت
اعتبار سند چند باراز جاپان خارج شود و به مملکت بازگردد.
 .3بعضی از حقوق مقرر در معاھده پناھندگی
با پناھجوی خارجی که پناھنده شناخته شده اصوالً مانند تبعه مملکت ھای امضا کننده
معاھده پناھندگی يا به لحاظ مقررات معاھده پناھندگی مانند يک فرد خارجی عادی
رفتار خواھد شد .جاپان از لحاظ اعطای حقوق تقاعد و کمک ھزينه اطفال و کمکھای
رفاھی و امثال آن به پناھندگان ،آنھا را مانند اتباع خود تلقی خواھد کرد.

-2-

بخش  .3مقررات پذيرش پناھنده
.1

مقررات درخواست پناھندگی
) (1مھلت در خواست
مقرراتی وجود ندارد که مھلت درخواست پذيرش به حيث پناھنده را محدود کند.
) (2دفتررسيدگی به درخواست پناھندگی

پناھنده درخواست پذيرش را به يکی ازادارات مھاجرت منطقوی يا شعبات آن که محل اقامت
و غيره مسائل وی وی در حوزه صالحيت آنھا باشد تقديم کرده ميتواند.
متقاضی بايد برای درخواست پناھندگی شخصا ً به ادارات منطقوی مراجعه کند ولی اگر کمتر
از  16سال داشته يا به علت مريضی يا داليل ديگر نتواند حضور يابد پدر يا مادر يا اقوام
نزديک او و يا شخص ديگری می تواند نيابتا از طرف او درخواست کند.
لطفا ً به لست دفاتر مھاجرت و شعبات مربوطه آن در صفحه آخر اين راھنما مراجعه نمائيد.
) (3مدارک ضروری برای درخواست پناھندگی
برای درخواست پناھندگی بايد مدارک زيررا تقديم کرد .يک پناھجوی خارجی که به دليل
مريضی ،جراحت ياعليلی نتواند تقاضانامه را پرکند درعوض تقاضانامه می تواند شفاھا ً
وضعيت خود را برای مفتش مھاجرت يا مستنطق پناھندگی شرح دھد
) (1اسناد و مدارکی که بايد تقديم شود
الف – يک نسخه تقاضانامه برای قبول يا شناسائی به حيث پناھنده )در فورم موجود در دفتر
 1نسخه
تقاضانامه ھا(.
ب – يک نسخه سند حاکی از پناھنده بودن متقاضی )متقاضی ميتواند شرحی مبنی بر پناھنده
 1نسخه
بودن خود تقديم کند(.
ج – عکس تمام رخ نيم تنه )بايد تمام الزامات ذکرشده در ذيل را برآورده بسازد ونام کامل
 2عدد
در پشت ھرعکس نوشته شده باشد(.
) مگرشخص خارجی فاقد شرايط اقامت قانونی بايد سه قطعه عکس تقديم کند(.
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)الزامات(
)الف( در عکس فقط و فقط بايد خود درخواستکننده ديده شود.
)ب( ابعاد عکس:
بخش اصلی عکس ،به استثنای حاشيه ،بايد دارای ابعاد ذيل باشد) .عکس بايد تمام چھره
درخواستکننده را نشان بدھد بطوريکه از باالی سر وی )بشمول موی( شروع شود و الی
ختم چانه ادامه يابد(.
)به ملی متر(

)ج( درخواستکننده بايد بدون کاله مستقيم به جلو نگاه کرده باشد) .در مواردی که
درخواستکننده بنابه داليل مذھبی يا طبی قادر نباشد چنين عکسی را ارائه کند،بايد يک دليل
آن را ]بدون قالب مشخص[ کتبا ً توضيح بدھد و ارائه کند(.
)د( عکس نبايد ھيچ پسزمينه يا سايهای داشته باشد.
)ه( تصوير عکس بايد شفاف باشد) .در مرکز ،بدون لکه ،نقص ،يا سوراخ .بدون سايه .ھيچ
بخشی از صورت نبايد توسط لباس يا موی پوشانده شده باشد .عکس نبايد پس زمينه داشته
باشد .برای ديدن چند نمونه ،می توانيد عکس ھای درخواست نامه ھای موجود در وبسايت
اداره مھاجرت را ببينيد(.
)و( عکس بايد مربوط به حداکثر  3ماه قبل باشد) .اگر درخواست کننده بنابه داليل موجه ،مثل
بستری بودن در طول يک مدت طوالنی ،نمیتواند عکسی از اين دوره را ارائه کند ،بايد
اخيرترين عکس خود را ارائه کند(.
د .چنانچه درخواست کننده نمی تواند پاسپورت يا تصديقنامه وضعيت اقامت خود را ارائه کند ،بايد يک
 1نسخه
سند کتبی ارائه کند که نشان بدھد چرا نمیتواند.
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) (2مدارکی که بايد تقديم شود
الف – پاسپورت و كارت اقامت ،چنانچه قراردادي يك باشنده ميانهمدت الي بلندمدت باشد.
ب – پاسپورت و تصديقنامه باشنده دائم خاص ،چنانچه درخواستكننده داراي چنين حق
اقامتي باشد
ج – پاسپورت و تصديقنامه وضعيت اقامت ،چنانچه درخواستكننده ني يك باشنده ميانهمدت
الي بلندمدت باشد و ني يك باشنده دائم خاص )چنانچه درخواستكننده در معافيت مشروط بسر
ببرد ،تصديقنامه معافيت مشروط(
د – چنانچه درخواستكننده با جواز ورود مشروط ،جواز ورود براي اعضاي خدمه كشتي،
جواز ورود اضطراري ،جواز ورود به دليل وضعيت نامساعد ،يا جواز ورود پناھنده موقت
باشد ،تصديقنامه جواز مربوطه.
) (4مدارک ضروری برای اثبات پناھندگی
قبول پناھنده بودن شخص براساس مدارکی ميباشد که متقاضی تقديم می کند .بنا بر اين
متقاضی بايد بتواند با مدارک کافی يا شھادتنامه اشخاص ذيربط پناھنده بودن خود را ثابت
کند  .در صورتيكه اين مدارك )بشمول تشريحات مكتوب مربوطه( به لساني غير از لسان
جاپاني ھستند ،يك درخواستكننده بايد ترجمه جاپاني آنھا را نيز ارائه كند.
در صورتی که مدارک تسليمی برای اثبات پناھنده بودن متقاضی کافی نباشد محقق امور
پناھندگی از طريق مصاحبه با متقاضی يا براساس اظھاراتی که نزد مقامات دولتی کرده
درباره واقعيات تحقيق و برای تائيد پناھندگی متقاضی اقدام ميکند.
 .2ھرگاه شخص خارجی فاقد وضعيت قانونی برای اقامت باشد يا بطور غير قانونی اقامت گزيده
باشد به منظور تثبيت وضع قانونی خود درخواست پذيرش به حيث پناھنده کند به او اجازه
اقامت موقت در جاپان داده ميشود و اگر شرايط ضروری را داشته باشد يعنی درخواست
خود را ظرف شش ماه از تاريخ ورود به جاپان )يا تاريخ کسب معلومات از مقرراتی که بر
اساس آن ميتواند پناھنده شود و يا به اين دليل که مستقيما ً ازمملکتی آمده که طبق مقررات
معاھده پناھندگی احتمال تعقيب و مجازاتش ميرود حکم اخراج وی از مملکت لغو ميشود.
اجازه اقامت موقت به درخواست جداگانه ضرورت ندارد زيرا حکمی که بر اساس آن
اجازه اقامت داده ميشود مبتنی براسناد و مدارک و فورم ھائی ميباشد که درخواست
کننده برای پذيرش به حيث پناھنده تقديم کرده است.
) (1اقامت بر اساس اجازه اقامت موقت
با اجازه اقامت موقت جريان اخراج از مملکت موقتا ً لغو ميشود .ھر خارجی تا زمانی
که مدت اقامت موقتش منقضی يا اجازه اقامتش به دليل ديگری لغو نشده قانونا ً در جاپان
اقامت کرده ميتواند.
) (2اجازه کتبی اقامت موقت
اجازه کتبی اقامت موقت به آن شخص خارجی داده ميشود که وزيرعدليه به او اجازه بود
و باش موقت در جاپان را داده باشد .در اين صورت وی بايد در مدت اعتبار ،مجوز خود را
ھمراه داشته باشد.
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) (3طول مدت اقامت موقت و تمديد مدت آن
اصوالً مدت اقامت موقت شش ماه ميباشد.
درخواست تمديد اقامت موقت بايد ظرف ده روز قبل از انقضای مدت تقديم شود .فورم ھای
درخواست در دفاتر وشعب اداره مھاجرت توزيع ميشود.
) (4شرايط ضروری برای اقامت موقت
حوزه اقامت وحدود زمينه فعاليت شخصی که اجازه اقامت موقت در جاپان دريافت ميکند
محدود ميباشد و حوزه فعاليت درخواست کننده در جاپان وابسته مقررات ممنوعيت استخدام
ميباشد وھرگاه مإپآمور تحقيق در امور پناھندگی از او بخواھد بايد به لحاظ ھمکاری و
رعايت مقررات پذيرش پناھنده گان در تاريخ ومحلی که تعيين شده حضور يابد.
) (5لغو اجازه اقامت موقت
چنانچه فردی که اجازه اقامت موقت دريافت کرده از شرايط مقرر تخلف کند يا برای اينکه به
حيث پناھنده قبول شود اسناد جعلی تقديم کند يا اظھاراتش دورازحقيقت باشد و يا مرتکب
خالف ديگری شده باشد اجازه اقامت موقتش لغو ميشود.
 3.صدور تصديقنامه پناھندگی
تصديقنامه پناھندگی برای شخص خارجی که وزيرعدليه وی را پناھنده شناخته صادر ميشود.
پناھنده ھنگام درخواست حمايت مروج در مورد پناھندگان ميتواند تصديقنامه پناھندگی خود را
تقديم کند.
 4.اجازه مربوط به وضعيت قانونی اقامت
چنانچه فرد خارجی که به حيث پناھنده شناخته شده ھنوز دارای وضعيت قانونی اقامت نباشد به
شرط احراز وضعيت قانونی ضروری مانند تقديم درخواست پذيرش به حيث پناھنده درظرف شش
ماه از تاريخ ورود به جاپان )يا تاريخ کسب معلومات از مقرراتی که بر اساس آ ن ميتواند پناھنده
شود و يا به اين دليل که مستقيما ازمملکتی آمده که طبق مقررات معاھده پناھندگی احتمال تعقيب و
مجازاتش ميرود( به وی مجوزاقامتی که معادل اجازه اقامت دائم ميباشد داده ميشود.
به داليل خاص و استثنائا به يک شخص خارجی اجازه اقامت در جاپان داده ميشود حتی اگر حائز
شرايط فوق نباشد.
چنانچه مدت اقامت يك درخواستكننده از سه ماه بيشتر شود ،در نتيجه اين جواز ،يك كارت اقامت
براي وي صادر ميشود.
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بخش .4

اعتراض يا استيناف

 .1مقررات تقديم اعتراض يا استيناف
) (1متقاضی
يک شخص خارجی که با وجود درخواست براي تصديق وضعيت
پناھندگي ،پناھنده شناخته نشده يا وضعيت پناھندگی او پس از پناھنده شناخته شدن لغو شده
می تواند از وزيرعدليه تقاضای استيناف کند.
) (2مدت ثبت درخواست استيناف
درخواست استيناف بايد ظرف ھفت روز از دريافت اطالعيه لغو وضعيت پناھندگی به ثبت
رسد .اما اگر اوضاع و احوال اجتناب ناپذيرمانند آفت يا بليه طبيعی مانع وی شود ،ميتواند
حتی بعد از گذشت ھفت روز اعتراص کند.
) (3اداره ثبت درخواست ھای استيناف
به مثل درخواست براي وضعيت مھاجرت ،يك درخواست استيناف را مي توان در اداره
منطقوي مھاجرت ،دفتر ناحيوي يا شعبه اي كه باالي محل اقامت درخواست كننده صالحيت
قضايي دارد ثبت كرد.
.درخواست استيناف را ميتوان شخصا يا بوسيله وکيل يا نماينده تقديم و يا توسط پوسته ارسال
کرد
لطفا ً به لست دفاتر مھاجرت و شعبات مربوطه آن درمورد درخواست استيناف ،به صفحه آخر اين
راھنما مراجعه نمائيد.
) (4اسناد و مدارک ضروری برای ثبت درخواست استيناف
مدارک زير بايد تقديم شود:
الف – يک نسخه فورم درخواست استيناف

 1نسخه

 .2مشاوره و راھنمائی برای پذيرش پناھنده
وزيرعدليه موظف است برای تصميم گيری نسبت به اعتراضات ثبت شده از مشاورين امور
پناھندگی نظرخواھی کند .مشاورين ازميان متخصصين حقوقی يا امور بين المللی انتخاب ميشوند
که شخصيت محترمي دارند و می توانند نسبت به اعتراض متقاضيان منصفانه نظر بدھند.
مشاورين قضاوت در امور پناھندگي اجازه دارند كه در رويهھاي قضايي مربوط به
اظھارنظرھاي ارائه شده از سوي درخواستكننده اي كه اعتراض را ثبت كرده است و از وي
سوال ميپرسد اشتراك كند.
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 .3تصميم وزيرعدليه
برای شخصی که وزيرعدليه اعتراض او را منطقی و وی را پناھنده بشناسد تصديقنامه پذيرش به
حيث پناھنده صادر ميشود.
چنانچه فرد خارجی که پناھنده شناخته شده واجد شرايط ضروری باشد به او اجازه اقامت دائم و
زندگی درجاپان داده ميشود.
ھرگاه فرد خارجی شرايط فوق را نداشته ولی دليل خاصی برای اقامت درجاپان داشته باشد به او
اجازه داده ميشود استثنائا درجاپان زندگی کند.
درصورتيكه مدت اقامت يك درخواستكننده در جاپان از سه ماه بيشتر شود ،در نتيجه اين جواز،
يك كارت اقامت براي وي صادر خواھد شد.
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بخش  .5اداره صدور اسناد مسافرت پناھندگان
برای شخص خارجی که به حيث پناھنده مقيم جاپان پذيرفته شده به منظورخروج از جاپان به دستور
وزير عدليه اسناد مسافرت خاص پناھندگان صادر ميشود.

 .1اداره صدور اسناد مسافرت پناھندگان
درخواست صدور اسناد مسافرت پناھندگان را می توان از اداره درخواست پذيرش پناھندگی
دريافت کرد )رجوع کنيد به بخش ) .(3.1 (2اصوالً متقاضی بايد حضوراً درخواست خود را
تقديم کند اما اگر متقاضی کمتر از  16سال داشته باشد يا به دليل مريضی يا داليل ديگر نتواند
شخصا ً مراجعه کند پدر يا مادر ،ھمسر ،فرزند يا يکی از اقوام ديگراو می تواند از طرف وی
تقاضا کند .در اين صورت ،يك نماينده بايد پاسپورت ،كارت اقامت ،تصديقنامه والدت ،يك نسخه
از تصديقنامه اقامت خويش ،يا يك مدرك ديگر في باديالنظر كه صالحيت وي منحيث يك نماينده
را تصديق كند را نشان بدھد.

 .2مدارک ضروری
) (1مدارکی که بايد تقديم شود عبارت ميباشد از:
الف .درخواست اسناد مسافرت پناھندگان )اوراق درخواست در دفتر صدور فورم
 1نسخه
درخواست ارائه ميشود(.
ب.

ت.

ث.

عکس تمام رخ )يک قطعه به ابعاد  5در  5سنتيمتر ،بدون سرپوش ازباالتنه که
ظرف شش ماه اخير گرفته شده و نام کامل و تاريخ والدت متقاضی پشت آن نوشته
 2نسخه
شده باشد(.
سند سفر پناھنده )در صورتيكه اين سند قبالً براي درخواستكننده صادر شده
باشد(
درصورتيكه درخواستكننده سند سفر پناھنده خود را از قبل داشته باشد اما نتواند
آن را ارائه كند ،سندي كه علت اينكه چرا نميتواند را تشريح كند
 1نسخه

ج.

درصورتيكه درخواستكننده سند نتواند پاسپورت و تصديقنامه اقامت دائم خاص را
نشان دھد ،سندي كه علت اينكه چرا نميتواند را تشريح كند
 1نسخه

) (2مدارکی که بايد نشان داده شود
الف .تصديقنامه وضعيت پناھنده
ح.

پاسپورت )به استثناي سند سفر پناھنده كه از سوي دولت جاپان صادر شده است( و
كارت اقامت ،چنانچه درخواستكننده يك باشنده ميانمدت الي بلندمدت در جاپان
است
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خ.

پاسپورت و تصديقنامه اقامت دائم خاص ،چنانچه درخواستكننده يك باشنده دائم
خاص است

د.

پاسپورت يا تصديقنامه وضعيت اقامت ،چنانچه درخواستكننده ني يك باشنده ميان-
مدت الي بلندمت و ني يك باشنده دائم خاص باشد

)تذكر( چنانچه يك نماينده درخواست را ارائه ميكند ،اگر درخواستنامه مستلزم نشان دادن
پاسپورت يا تصديقنامه وضعيت اقامت باشد ،نماينده بايد از اين اسناد كاپي بگيرد و به شكل
مناسب بنويسد كه نماينده درخواست را ارائه ميدھد و ھمچنين نام نماينده را بنويسد .آنگاه،
نماينده بايد به درخواست كننده بايد در حين طي مراحل درخواست ،كاپيھاي درخواست-
كننده را در اختيار وي بگذارد.

 .3مدت اعتبار اسناد مسافرت پناھنده
اسناد مسافرت پناھنده مدت يک سال اعتبار دارد .دارنده می تواند در طول مدت اعتبار آن چند
بار از جاپان خارج شود و به جاپان برگردد .اما عالوه بر اعتباراسناد مسافرت پناھنده ،ھنگامی
که »مھات مجاز ورود به جاپان« معين می شود و موقعی که باقيمانده مدت مجاز برای اقامت در
جاپان کمتراز يک سال باشد ،بايد قبل از انقضای مھلت به جاپان برگردد .مھلت ورود به جاپان
در صفحه اول اسناد مسافرت پناھنده نوشته شده .دارنده اسناد مسافرت بايد مھلت مجاز مراجعت
به جاپان را با مد ت اعتبار اسناد مسافرت اشتباه نکند.

 .4مخارج
صدور »اسناد مسافرت« مستلزم پرداخت مخارج مقررمی باشد .برای تمديد مدت اعتبار
آن در يک مملکت خارجی مخارج تمديد بايد به پول رايج ھمان مملکت پرداخت شود.
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بخش .6

اجـازه پيـاده شـدن بـه منظـور پنـاھنـدگـی مـوقـت

اجازه پياده شدن به منظور پناھندگی موقت توسط مفتش اداره مھاجرت موقعی به آن اتباع خارجی اعطا
می شود که سوار بر کشتی و غيره استند و مفتش اداره مھاجرت تشخيص داده که آنھا از مملکتی آمده
اند که به دالئل مشخص شده در ميثاق پناھندگی يا به داليل ديگر جان ،صحت ،يا آزادی آنھا در آنجا
عمالً در خطر است و ضرورت دارد که به آنھا اجازه پياده شدن موقت داده شود .به اين دليل برای
حفاظت )پناه ارضی( چنين اجازه ای به عنوان يک تدبير عاجل ملی داده می شود.
.1

درخـواسـت
) (1اشخاص واجد شرائط
خارجی ھائی که سوار بر کشتی يا طياره آمده اند.
) (2نحوه درخواست
برای تسليم درخواست ،متقاضی بايد شخصا ً در دفتر منطقوی اداره مھاجرت در بندريا ميدان
ورود حضور يابد .اما اگر متقاضی کمتر از  16سال دارد يا به سبب مريضی يا ديگر دالئل
اجتناب ناپذير نمی تواند شخصا ً مراجعه کند درخواست را می توان توسط پدر يا مادر،
ھمسر ،فرزند يا فاميل ديگر از جانب او تسليم کرد.

.2

مدارک الزم برای درخواست
) (1مدارک برای تسليم
الف – مدارک ورود فرد خارجی )که معموالً کارد  E/Dخوانده می شود .اين کارد در
طياره داده می شود و در غرفه خط ھوائی يا غرفه مفتش اداره مھاجرت در ميدان ھوائی
 1کاپی
موجود است(.
ب – اظھـاريـه )اين بـرگ در دفتر منطقوی اداره مھـاجـرت در بندر و يا ميدان ورود توزيع
مي شود و موضوع ھای مربوط به وضعيت شخص ،دليل درخواست و غيره بايد در آن ذکر
1کاپی
شود(.
ج – عکس )اگر موجود باشد(

 2کاپی

د – مطالبی که درخواست پناھندگی را توجيه کند )اگر موجود باشد(

 1کاپی

) (2مدارکی که بايد نشان داده شود
الف – پاسپورت يا ديگر اوراق مسافرت )اگر موجود باشد(
ب – مدارکی که ھويت شخص را نشان دھد )اگر موجود باشد(

 .3صدور گواھی اجازه پناھندگی موقت
مگر پس از مفتشی اجازه پياده شدن به منظور پناھندگی موقت داده شود يک گواھی اجازه پناھندگی
موقت صادر می شود .مدت اقامت ،محل سکونت ،و شرائط پياده شدن مانند حدود فعاليت مجاز در ان
گواھی ذکر می شود.
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نمودار و رويه خدمات تقديم شده برای رسيدگی به وضعيت پناھندگان
خارجی در جاپان
درخواست پذيرش وضعيت پناھندگی
)تقاضانامه(
اداره مھاجرت منطقوی
پناھجوی متقاضی
)ارسال(
وزيرعدليه
اداره مھاجرت وزارت عدليه(

عدم پذيرش

تصويب و پذيرش

اطالعيه درباره رد پناھندگی
و داليل آن

صدور تصديقنامه پذيرش
پناھندگی

قبول

استيناف

درخواست ثبت استيناف در وزارت عدليه
راھنمائی مشورتی به
پناھندگان

تقديم نظرات

منطقی

غيرمنطقی

صدور تصديقنامه
وضعيت
ناھندگ

اعالم رد درخواست به سبب
نارسائی داليل
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)دفاتر مربوط به درخواست پناھندگی(
اداره مھاجرت منطقه ساپورو
اداره مھاجرت ناحيه سندای
اداره مھاجرت منطقه توکيو
دفتر مھاجرت ميدان ھوائی ناريتا
دفتر مھاجرت ميدان ھوائی ھانيدا
اداره مھاجرت منطقه يوکوھاما
اداره مھاجرت منطقه ناگويا
دفتر مھاجرت ميدان ھوائی چوبو
اداره مھاجرت منطقه اوساکا
دفتر مھاجرت ميدان ھوائی کانسای
اداره مھاجرت ناحيه کوبی
اداره مھاجرت منطقه ھيروشيما
اداره مھاجرت منطقه تاکاماتسو
اداره مھاجرت منطقه فوکواوکا
اداره مھاجرت ناحيه ناھا

بخش تحقيق وضعيت پناھندگان
بخش تحقيق وضعيت پناھندگان
دفتر بررسی پناھندگان
بخش ارزيابی وتفتيش
بخش ارزيابی وتفتيش
بخش ارزيابی استخدام و اقامت دائمی
بخش اقامت دائمی
بخش ارزيابی وتفتيش
بخش ارزيابی استخدام و اقامت دائمی
بخش ارزيابی و تفتيش
بخش تحقيق وضعيت پناھندگان
بخش تحقيق ورود و اقامت پناھندگان
بخش تحقيق وضعيت پناھندگان
بخش تحقيق ورود و اقامت پناھندگان
بخش تحقيق وضعيت پناھندگان

)اداره ثبت درخواست ھای استيناف(
اداره مھاجرت منطقه ساپورو
اداره مھاجرت ناحيه سندای
اداره مھاجرت منطقه توکيو
دفتر مھاجرت ميدان طياره ناريت
دفتر مھاجرت ميدان ھوائی ھانيدا
اداره مھاجرت منطقه يوکوھام
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