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(COE) إجراءات اهلجرة بناءً عىل إصدار شهادة األهلية حلالة اإلقامة

التأشرية وحالة اإلقامة ●
. هناك عدة أنواع من التأشريات، ويتم حتديد حالة إقامة  جيب عىل األشخاص الراغبني يف الدراسة يف اليابان التقدم بطلب للحصول عىل تأشرية دخول أوالً
 ،اجلامعات، أو كلية صغر ا لسبب قدومه إىل اليابان، وحالته ومكانته. احلالة التي تنطبق عىل الطالب األجانب فيام يتعلق بالدراسة يف إحد الشخص وفقً
أو كلية تقنية، أو كلية تدريب مهني، أو معهد للغة اليابانية إلخ. يف اليابان هي "طالب". فرتات اإلقامة هي كام ييل: ٤ سنوات و٣ أشهر، أو ٤ سنوات، أو ٣ 

سنوات و٣ أشهر، أو ٣ سنوات، أو سنتان و٣ أشهر، أو سنتان أو سنة و٣ أشهر، أو سنة واحدة، أو ٦ أشهر أو ٣ أشهر.
هناك طريقتان للتقدم بطلب للحصول عىل تأشرية: إما عن طريق تقديم شهادة األهلية (COE) أو بدون تقديمها. تقديم شهادة األهلية هو أرسع اخليارين.

معظم طلبات احلصول عىل منح دراسية أو اإلقامة اخلاصة بالطالب األجانب متاحة فقط ألولئك الذين يتمتعون بحالة اإلقامة "طالب".

إجراءات اهلجرة

جرة
ت اهل

راءا
إج

جرة
ت اهل

راءا
إج



ّف عىل أوضاع املعيشة تعر

٢٥

٣الفصل

طلب شهادة األهلية (COE) للحصول عىل حالة اإلقامة ١
يتقدم الطالب األجنبي الذي يرغب يف الدراسة يف اليابان أو وكيله (عىل سبيل املثال، أحد أفراد أرسة الطالب أو موظف يف الكلية التي تقبل الطالب) أوالً 

بطلب للحصول عىل شهادة أهلية موثقة يف مكتب اهلجرة اإلقليمي يف اليابان.
عىل الرغم من أن مقدم الطلب قد يتقدم شخصيًا بطلب للحصول عىل شهادة األهلية، إال أنه يف معظم األوقات يتم تفويض األمر إىل وكيله (مؤسسة، وما 

إىل ذلك). تُرجى مراجعة كليتك بشأن متطلبات التوثيق عند التقديم، حيث قد يكون لكل كلية متطلباهتا اخلاصة.

األدلة التي تثبت قدرة مقدم الطلب عىل دفع مجيع النفقات أثناء إقامته يف اليابان ٢
عند التقدم بطلب للحصول عىل شهادة األهلية أو تأشرية، قد يُطلب منك إثبات أنك قادر عىل تغطية نفقاتك أثناء الدراسة يف اليابان.

عادةً ما يلزم تقديم شهادة رصيد توفري وشهادة دخل تغطي السنوات القليلة املاضية أو شهادة الرضائب للشخص الراغب يف الدراسة يف اليابان (أو كفيله) 
كدليل عىل قدرة مقدم الطلب عىل تغطية النفقات. إذا مل يتمكن مقدم الطلب من تغطية النفقات املتعلقة بالدخول والعيش والدراسة يف اليابان، فقد يكون 

والده أو ويل أمره مؤهالً كضامن يوفر املوارد املالية لتغطية تلك النفقات.

وثائق طلب التأشرية ٣
بمجرد إصدار شهادة األهلية، يمكن تقديم استامرة طلب التأشرية إىل السفارة أو القنصلية اليابانية يف بلدك.

الوثائق املطلوبة:
١) جواز السفر

٢) استامرة طلب التأشرية
٣) صور فوتوغرافية
٤) شهادة األهلية

٥) قد يلزم تقديم وثائق أخر إضافة إىل ما سبق.

الدخول إىل اليابان ٤
عند الدخول إىل اليابان، يلزم تقديم املستندات التالية.

الوثائق املطلوبة:
١) جواز السفر

٢) تأشرية من السفارة أو القنصلية اليابانية يف بلدك
٣) شهادة األهلية (إذا صدرت بالفعل)

بطاقة اإلقامة ٥
سيتم إصدار بطاقة إقامة (بطاقة zairyu) ألي مواطن أجنبي مقيم يف اليابان ألكثر من ثالثة أشهر. جيب محل بطاقة 

. اإلقامة هذه دائامً
إصدار بطاقة اإلقامة:

عند دخول اليابان عرب مطار نيو شيتوس أو ناريتا أو هانيدا أو تشوبو سنرتاير أو كانساي أو هريوشيام أو فوكوكا
ع طابع ترصيح الدخول عىل جواز سفرك وسيتم إصدار بطاقة اإلقامة. بعد حتديد املكان  خالل عملية اهلجرة، سيوضَ
الذي ستقيم فيه يف اليابان، يرجى إحضار بطاقة اإلقامة اخلاصة بك إىل مكتب البلدية الذي يتبع له عنوانك يف غضون 

. ا للتسجيل بصفتك مقيامً ١٤ يومً
عند دخول اليابان عرب مطارات غري تلك املذكورة أعاله:

ع طابع ترصيح الدخول عىل جواز سفرك، مع ختم يشري إىل اإلصدار املتأخر لبطاقة اإلقامة. بعد حتديد املكان الذي ستقيم فيه يف  خالل عملية اهلجرة، سيوضَ
. تأكد من إحضار جواز سفرك الذي حيمل اخلتم  ا للتسجيل بصفتك مقيامً اليابان، يرجى الذهاب إىل مكتب البلدية الذي يتبع له عنوانك يف غضون ١٤ يومً

املذكور أعاله. سيتم إرسال بطاقة اإلقامة اخلاصة بك بالربيد إىل عنوانك املسجل يف تاريخ الحق.

بطاقة اإلقامة
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رقم الضامن االجتامعي والرقم الرضيبي ("رقمي") ٦
ا "رقمي" أو "رقم الفرد") جلميع املقيمني، بمن فيهم  يف اليابان، يُعطى رقم خاص باألفراد للضامن االجتامعي والرضائب مكون من ١٢ رقامً (ويسمى أيضً
مواطنو الدول األخر. أحيانًا يتم إرسال بطاقة ختربك برقمك الفردي بعد االنتهاء من تسجيل املقيمني يف مكتب البلدية التابع له عنوانك. يرجى االحتفاظ 

ببطاقة اإلخطار هذه أو بطاقة الرقم الفردي (التي يتم إصدارها عند تقديم الطلب) يف مكان آمن، حيث إن رقمك 
ا مالحظة أن هذا  الفردي يُطلب يف بعض احلاالت، مثالً؛ عند إكامل اإلجراءات اهلامة يف مكتب البلدية. يرجى أيضً

ن من ١٢ رقامً املكتوب يف بطاقة اإلقامة. الرقم خيتلف عن الرقم املكوّ
فيام ييل أمثلة عىل وقت طلب رقمك الفردي:

• عند االنتهاء من اإلجراءات يف مكتب البلدية
• عند بدء العمل بدوام جزئي

إجراءات اهلجرة ألغراض اختبار الدخول ٧
إذا سافر مواطن أجنبي إىل اليابان إلجراء اختبار، جيب عليه احلصول عىل تأشرية "زائر مؤقت" من السفارة أو القنصلية اليابانية يف بلده من خالل تقديم 
ا. إذا كان املواطن  إيصال االختبار اخلاص بالكلية التي خيتارها. من خالل تأشرية "الزائر املؤقت"، قد تتمكن من اإلقامة يف اليابان ملدة ١٥ أو ٣٠ أو ٩٠ يومً

األجنبي من مواطني بلد لديه ترتيبات إعفاء من تأشرية الدخول، فلن حيتاج إىل تقديم طلب للحصول عىل تأشرية.

ا اإلذن باالنخراط يف أنشطة غري تلك املسموح هبا وفق حالة اإلقامة املمنوحة سابقً ٨
ح بالعمل. ومع ذلك، إذا قمت بتقديم طلب يف مكتب اهلجرة اإلقليمي أو أي  نح حالة اإلقامة "طالب" لغرض وحيد هو الدراسة يف اليابان وبالتايل ال يُسمَ متُ
ا، يمكنك العمل بدوام  مؤسسة رسمية أخر، وحصلت عىل ترصيح للقيام بأنشطة غري تلك املسموح هبا بموجب حالة اإلقامة التي حصلت عليها سابقً
جزئي. حيق لألشخاص ذوي حالة اإلقامة "طالب" الذين يدخلون اليابان للمرة األوىل ويعيشون يف البالد ألكثر من ثالثة أشهر تقديم طلب للحصول عىل 
ا يف املطار. إلخ. عند إصدار ترصيح الدخول (انظر الصفحة ٣٤، "العمل بدوام  إذن للقيام بأنشطة أخر غري تلك املسموح هبا يف حالة اإلقامة املمنوحة سابقً
جزئي"). إذا تقدمت بطلب بعد الوصول، يرجى القيام بذلك يف مكتب اهلجرة اإلقليمي. ومع ذلك، يرجى االنتباه إىل أن بعض الكليات قد ال متنح الطالب 

ترصحيًا للعمل بدوام جزئي حتى يركزوا عىل دراستهم. حتقق مما إذا كانت الكلية التي هتتم هبا تسمح بوظائف بدوام جزئي.

إجراءات اخلروج املؤقت من اليابان ٩
ا آخر لفرتة قصرية تقديم طلب للحصول عىل ترصيح إعادة  جيب عىل الطالب األجنبي الذي يدرس يف اليابان والذي سيعود إىل بلده األم مؤقتًا أو يزور بلدً

ا يف املطارات الرئيسية). الدخول يف مكتب اهلجرة اإلقليمي (توجد مكاتب اهلجرة اإلقليمية أيضً
إذا مل ينجح يف ذلك، فسيُطلب منه تقديم طلب للحصول عىل تأشرية مرة أخر من السفارة أو القنصلية اليابانية يف بلده األصيل. الرعايا األجانب الذين 
سنة  خالل  دخول اليابان  سيعاودون  والذين  إقامة سارية  وبطاقة  ا  ساريً جواز سفر  امتالكهم  مع  طويلة  إىل  لفرتة متوسطة  يف اليابان  بشكل قانوين  يقيمون 
واحدة من مغادرهتم (أو قبل انتهاء فرتة اإلقامة إذا انتهت فرتة اإلقامة خالل سنة واحدة من املغادرة)، لن يُطلب منهم، مبدئيًا، التقدم بطلب للحصول عىل 
ترصيح إعادة الدخول إذا أعربوا لضابط اهلجرة عند مغادرة اليابان.(عن طريق وضع عالمة عىل العمود اخلاص بترصيح إعادة الدخول اخلاص يف بطاقة 

ED) عن نيتهم العودة إليها.

عندما تغادر اليابان، تأكد من تقديم بطاقة اإلقامة اخلاصة بك ووضع عالمة 
ED عىل العمود اخلاص بترصيح إعادة الدخول اخلاص يف بطاقة

بطاقة اإلخطار

بطاقة ED للحصول عىل ترصيح عودة خاص
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متديد فرتة اإلقامة7 ١٠
إذا رغب مواطن أجنبي يف البقاء يف اليابان بعد فرتة اإلقامة املُرصح هبا له يف وقت الدخول إىل اليابان، جيب عليه تقديم طلب متديد اإلقامة لد مكتب اهلجرة 
اإلقليمي، أو ما شابه، يف اليابان قبل أن تنتهي املدة األصلية لإلقامة املرصح هبا. (عادة ما يمكن ملواطن أجنبي تقديم طلب متديد اإلقامة قبل ثالثة أشهر 
ح هبا يف اليابان دون القيام بذلك يمكن أن يعرضك  ح هبا يف اليابان.) إن البقاء يف البالد لفرتة تتجاوز فرتة اإلقامة املُرصَّ من انتهاء فرتة إقامته األصلية املُرصَّ

لعقوبات خطرية أو للرتحيل.
حيث قد يؤدي نسيان متديد فرتة إقامتك واإلقامة بصورة غري قانونية يف اليابان إىل طردك من البالد وفقدان أي منح دراسية حتظى هبا.

تغيري حالة اإلقامة ١١
 جيب تغيري حالة اإلقامة إىل نوع خمتلف عندما يتم إيقاف النشاط (طالب) الذي تقدمت يف بادئ األمر بطلب للقيام به حينام ترغب يف القيام بأنشطة أخر

(التوظيف، إلخ). جيب تقديم الطلب يف مكتب اهلجرة اإلقليمي.
املشاركة يف أعامل أو أنشطة مدرة للدخل دون احلصول عىل موافقة مناسبة ستؤدي إىل العقاب والرتحيل.

إلغاء حالة اإلقامة ١٢
يمكن إبطال حالة اإلقامة حينام يتضح أن املواطن األجنبي قدم معلومات مكذوبة بشأن أنشطته أو سجله الشخيص أو قدم مستندات مزيفة.

ذ األنشطة املحددة يف حالة اإلقامة ملدة ثالثة أشهر أو أكثر (عىل سبيل املثال، الشخص الذي يتمتع بحالة اإلقامة  نفَّ سيتم إلغاء حالة اإلقامة إذا مل تُ
"طالب" يعمل كل يوم دون الذهاب إىل الكلية) إال ألسباب وجيهة.

جلب املعالني إىل اليابان ١٣
يستطيع األزواج املعالون وأطفال الطالب األجانب الذين يدرسون يف ظل حالة اإلقامة "طالب" يف اجلامعات يستطيعون اإلقامة يف اليابان وفق حالة اإلقامة 

ا لفرتة إقامة الطالب األجنبي العائل هلم. عال" تبعً "مُ
يُفضل أن جيلب الطالب األجانب معاليهم عندما يصبحون عىل دراية باحلياة يف اليابان ويتمتعون باالستقرار االقتصادي.

عال" لإلقامة يف اليابان إذا كان الدخول األويل تم بتأشرية "زائر مؤقت" (التي يُشار  الحظ أنه سيصعُب عىل املعالني احلصول عىل حالة اإلقامة "مُ
إليها عادة بتأشرية سياحية).

إخطار مكتب اهلجرة ومكتب البلدية ١٤
يلزم اإلبالغ بأي تغيري يف االسم أو تاريخ امليالد أو اجلنس أو اجلنسية/املنطقة أو املؤسسة التي ينتمي إليها األجنبي (مثل تغيري الكلية) إىل مكتب اهلجرة 
ا بعد إجراء التغيري. إذا تغري مكان إقامتك يف اليابان، جيب عليك تقديم إخطارات باالنتقال عند اخلروج والدخول إىل مكتب  اإلقليمي يف غضون ١٤ يومً

البلدية.
إجراءات اهلجرة




