
 
 

 
 وبسایت رفیق

 راجع بھ گروه رفیق
و  ١٩۵١میالدی تاسیس شده پناھندگانی را کھ بر اساس کنوانسیون پناھندگی  ٢٠٠٢گروه رفیق کھ در سال 

سازمان ملل متحد در شمار پناھندگانی میروند را حمایت کرده است. بھ دلیل نداشتن حمایت کننده  ١٩۶٧پروتکل 
در دیگر نقاط ژاپن، ما فقط در منطقھ کانسای فعال ھستیم. ما پناھندگانی کھ نیازمند ھستند را مورد حمایتھای 

دھیم. ما عقیده داریم کھ ژاپن باید نقشش گسترده از قبیل حمایتھای قانونی، اجتماعی، و ملزومات روزمره قرار می
ای را در قبال مسالھ پناھندگانی پیش بگیرد. ھر شخصی  را در جامعھ جھانی بھتر ایفا کند و رویکرد انساندوستانھ

از جملھ پناھندگانی باید از حقوق اولیھ انسانی برخوردار باشند و ما بر این اساس پیشنھاداتی را بھ دولت ژاپن 
یم. ھمانطوری کھ آگاھی و ھمکاری شھروندان در ترویج حقوق انسانی پناھندگانی مھم است، ما بھ ارائھ کرد

ھای آموزشی برای آگاھی دھی مردم راجع بھ موضوع پناھندگانی در ژاپن ھستیم. تمام  فعاالنھ درگیر فعالیت
نی مردمی در اساکا پرشور و اعضائ گروه رفیق رضا کار و بدون دستمزد ھستند. ما بعنوان یکی از حرکتھای مد

کنیم.  بھ طور ممتد بر روی موضوع پناھندگانی کار می  
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رفیق گروه بھ راجع  
 

 پروتکل و ١٩۵١ پناھندگی کنوانسیون اساس بر کھ را پناھندگانی شده تاسیس میالدی ٢٠٠٢ سال در کھ رفیق گروه
 دیگر در کننده حمایت نداشتن دلیل بھ. است کرده حمایت را میروند پناھندگانی شمار در متحد ملل سازمان ١٩۶٧
 قبیل از گسترده حمایتھای مورد را ھستند نیازمند کھ پناھندگانی ما. ھستیم فعال کانسای منطقھ در فقط ما ژاپن، نقاط

 جھانی جامعھ در را نقشش باید ژاپن کھ داریم عقیده ما. میدھیم قرار روزمره ملزومات و اجتماعی، قانونی، حمایتھای
 باید پناھندگانی جملھ از شخصی ھر. بگیرد پیش پناھندگانی مسالھ قبال در را ای انساندوستانھ رویکرد و کند ایفا بھتر
 کھ ھمانطوری. کردیم ارائھ ژاپن دولت بھ را پیشنھاداتی اساس این بر ما و باشند برخوردار انسانی اولیھ حقوق از

 آموزشی ھای فعالیت درگیر فعاالنھ بھ ما است، مھم پناھندگانی انسانی حقوق ترویج در شھروندان ھمکاری و آگاھی
 بدون و کار رضا رفیق گروه اعضائ تمام. ھستیم ژاپن در پناھندگانی موضوع بھ راجع مردم دھی آگاھی برای
 موضوع روی بر ممتد طور بھ و پرشور اساکا در مردمی مدنی حرکتھای از یکی بعنوان ما. ھستند دستمزد
کنیم می کار پناھندگان  

 
 
 
 
 
 
 

 


