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 2001آمار درباره پناهندگان و پناهجویان ایرانی در سال 
 

 کشور به کمیساریاى عالى سازمان       144بر اساس اطالعات رسیده از       
 پناهجوى  23600، تعداد   (UNHCR)ملل متحد در امور پناهندگان       

 از کشورهاى مختلف درخواست پناهندگى          2001ایرانى در سال      
داد پناهجوى ایرانى در آنها        سه کشورى که بیشترین تع        .اند کرده

(، انگلستان   )3455(اند به ترتیب آلمان       کرده  درخواست پناهندگى 
، تعداد کُل     2000 در سال        . هستند  )3385( و ترکیه        )3450

 گزارش  19560 این رقم    1999 و در سال     37747پناهجویان ایرانى   
 .شده  است

اى ه  روى درخواست  2001ى که در سال      مات تصمی 18880از تعداد   
ها مربوط به    برخى از این درخواست   (پناهندگى ایرانیان گرفته شده      

  درخواست موقعیت پناهندگى       6442 به    )هاى قبل بوده است     سال
 درخواست دیگر بر اساس مالحظات انسانى اجازه         1084اعطا شده و    
اند و    درخواست جواب منفى گرفته     14452 تعداد   .اند اقامت گرفته 

  .ه دالیل مختلف مختومه اعالم شده اند درخواست دیگر ب12266

دالیلى غیر از موارد ماهوى پرونده       ه  هایى را که ب    چنانچه درخواست 
 نرخ جهانى قبولى    2001اند کنار بگذاریم، در سال       مختومه اعالم شده  

هاى   و با احتساب قبولى        ٪29پناهجویان ایرانى بعنوان پناهنده         
 نرخ جهانى    2000 و    1999هاى    در سال   . بوده است   ٪34انسانى  

 38٪ و    ٪36عنوان پناهنده به ترتیب       ه  قبولى پناهجویان ایرانى ب     
ها نرخ کُل قبولى که شامل موارد           این سال    براى .درصد بوده است   

  . درصد بوده٪42 و ٪41شود به ترتیب  انسانى هم می

 پناهجویان ایرانى   )پناهندگى و انسانى  (نمونه هایى از نرخ  کُل قبولى         
، کانادا )٪30(استرالیا:  به شرح زیر است   2001له اول در سال     در مرح 

، )٪17(، انگلستان   )٪13(، سوئد   )٪8(، هلند   )21٪(، آلمان      )70٪(
 ).٪71( ]اداره مهاجرت[آمریکا 

پذیر در مجموع     کشورهاى پناهنده  2001جهانى، در سال      در عرصه 
 رقم   این   . درخواست پناهندگى جدید دریافت کردند     915000تعداد  

  در   .در مقابل کل جمعیت پناهنده در سراسر جهان بسیار ناچیز است           
     ملیون تخمین زده شده که باید به آن           12 این جمعیت     2001سال  

 UN Relief and Works   لیون فلسطینى که تحت پوشش    ی م 7/4
Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA)  ه کردقرار  دارند را نیز اضاف.  

 درخواست پناهندگى تصمیم    932000، مجموعاً روى    2001در سال   
 درخواست موقعیت     168000گیرى شده که از این تعداد به                

 درخواست بر اساس مالحظات انسانى      78000پناهندگى اعطا شده، به     
 .اند  درخواست جواب منفى گرفته    445000اجازه اقامت داده شده و      

 و نرخ کُل قبولى که       ٪24وان پناهنده    نرخ قبولى بعن    2001در سال   
  . بوده است٪36شامل موارد انسانى هم میشود 

جهانى بیشترین تعداد       کشورى که در عرصه       ده،  2001در سال    
(درخواست هاى پناهندگى را تشکیل دادند عبارتند از افغانستان                

، )40800( یوگسالوى   ،)41300(، ترکیه   )60800(، عراق   )66800
، )25300(، روسیه   )26400(، کلمبیا   )33300(نگو  ، ک )3350(چین  

 کُل  ٪41 کشور   ده این   . بوده اند  )23600( و ایران    )23900(سومالى  
  بیشترین تعداد        .درخواست هاى پناهندگى را تشکیل میدهند           

(، عراق     )32100(هاى پناهندگى و انسانى از افغانستان               قبولى
(ى النکا     ، سر  )14300(، کنگو     )16800(، یوگسالوى     )26200
  .اند  بوده)11500( و سومالى )14000

 پناهنده ایرانى در کشورهاى ثالث اسکان   3500 تعداد   2001در سال   
 نفر 378 از عراق و 752 از ترکیه،  2206  از این تعداد      .داده شده اند  

 گروه هاى بزرگ ملى دیگرى که در        .از پاکستان اسکان داده شده اند     
(ه اند از کشورهاى مبدا  سودان            کشورهاى ثالث اسکان داده شد      

 )2000(، سومالى      )4100(، عراق      )5200(، افغانستان      )5400
   .اند بوده
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