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 2003آمار درباره پناهندگان و پناهجویان ایرانی در سال 
 

 ملیون انسان تحت توجهات 1/17 تعداد 2004در آغاز سال 
 (UNHCR) مور پناهندگاندر اُ متحد ملل سازمان عالى کمیساریاى

 985500 میلیون پناهنده، 7/9این تعداد شامل تقریباً . ندا بوده
 4/4اند و  ه کشور خود بازگشته میلیون پناهنده که ب1/1پناهجو، 

 میلیون 4عالوه بر این حدود .  بوده است میلیون آواره درون کشوری
 UN Relief and Works Agency for تحت پوشش فلسطینىپناهنده 

Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)   داشته اندقرار.   

ده است در  بدست آورده یا تخمین زUNHCRبر اساس اطالعاتی که 
 نفر 132491 در سراسر دنیا پناهندگان ایرانی تعداد 2003پایان سال 

 قرار UNHCR نفر تحت حمایت 1934بوده است که از این تعداد 
 2003 دیگر نیز طی سال پناهجوی ایرانی نفر 18250تعداد .  اند داشته

 سه کشورى که .اند درخواست پناهندگى کرده مختلف کشورهاى از
اند به   از ایرانیان را داشته پناهندگىهای تعداد درخواستبیشترین 

 در .ندا بوده )2049( آلمان  و)2875(انگلستان ، )3092(ترتیب ترکیه 
 37747 ،)1999( 19560 تعداد کُل پناهجویان ایرانىهای قبل سال

  .گزارش شده است) 2002 (17929و ) 2001( 23600) 2000(

هاى   روى درخواست2003 سال ى که درمات تصمی24174از تعداد 
ها  برخى از این درخواست(گرفته شده  پناهجوان ایرانیپناهندگى 

 درخواست موقعیت 5658به حدوداً  )است بوده قبل هاى سال به مربوط
درخواست دیگر بر اساس مالحظات انسانى  688 و شده اعطا پناهندگى

اند  فى گرفته درخواست جواب من14521 تعداد .اند اجازه اقامت گرفته
در  . درخواست دیگر به دالیل مختلف مختومه اعالم شده اند3307و 

  . اند  منتظر جواب بوده درخواست نیز11657 تعداد 2003سال پایان 

دالیلى غیر از موارد ماهوى پرونده ه هایى را که ب چنانچه درخواست
لى  نرخ جهانى قبو2003اند کنار بگذاریم، در سال  مختومه اعالم شده
هاى   و با احتساب قبولى٪1/27 بعنوان پناهنده پناهجویان ایرانى

قبولى  جهانى نرخ قبل هاى  در سال.بوده است ٪4/30 انسانى
 ٪29،)2000( ٪38 ،)1999( ٪36عنوان پناهنده ه پناهجویان ایرانى ب

ها نرخ کُل قبولى که  این سال  براى.بوده است) 2002% (28و ) 2001(
 42٪ ،)1999( ٪41شود به ترتیب  رد انسانى هم میشامل موا

   .اند درصد بوده) 2002% (33و ) 2001( ٪34، )2000(

پناهجویان  )پناهندگى و انسانى( کُل قبولى هایى از نرخ نمونه
کانادا :  به شرح زیر است2003 در مرحله اول در سال ایرانى

، )٪5/24(، هلند )٪2/11(آلمان  ،)٪6/16(فرانسه  ،)1/67٪(
 ] مهاجرتۀادار[ آمریکا  و)٪6/8(، انگلستان )٪6/9(سوئد 

)48٪.(  

در  دولتها یا کمیساریای عالی ،جهانى ر عرصه د2003در سال 
 های مختلف  از ملیت درخواست پناهندگى جدید807000مجموع

هشت کشور صنعتی که بیشترین   . دریافت کردند کشور141در 
فرانسه : مودند عبارتند ازهای پناهندگی را دریافت ن درخواست

، آمریکا )49400(، انگلستان )50600(، آلمان )59800(
، کانادا )32400(، اطریش )35900(، آفریقای جنوبی )43300(
  جهانینرخ  مجموعا2003ًسال در). 31300(و سوئد ) 31900(

 و نرخ کُل قبولى که شامل موارد ٪4/21قبولى بعنوان پناهنده 
ها   در سالهای قبل این نرخ . بوده است٪3/27شود  انسانى هم می

  .اند بوده% 30و % 36و % 24به ترتیب 

 بیشترین تعداد جهانى عرصه کشورى که در ده، 2003در سال 
 روسیه دادند عبارتند از ارائهدرخواست هاى پناهندگى را 

 کنگو ،)36700(  و مونتگروناستربص، )37100( چین ،)38900(
 ،)29400(کلمبیا  ،)32100(عراق  ،)33800( ، ترکیه)35800(

 و بوده )19932( سومالی ،)21300(نیجریه  ،)22400(افغانستان 
    .اند رتبه سیزده را داشته) 18250 (پناهجویان ایرانی .اند

وسط کمیساریای تای که   پناهنده26000 تعداداز  2003در سال 
 د تعدااند هدناهندگان درکشورهای سوم اسکان داده شپعالی 

 3800 طبق گزارشات در این سال .اند  بودهی تن ایران2670
  .ایرانی نیز داوطلبانه از عراق به ایران بازگشته اند

 UNHCR, refugees by numbers (2004 :منابع 
edition) & 2003 Global Refugee 

Trends, 15, June 2004    
 به برگه آمار سال قبل ما 2002-1999برای ارقام سالهای 

  .اجعه کنیدمر
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