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 2004آمار درباره پناهندگان و پناهجویان ایرانی در سال 
 

مور در اُ متحد ملل سازمان عالى کمیساریاىبر اساس آمار سالیانۀ 
 افراد تحت توجه این سازمان تعداد 2004 در سال (UNHCR) پناهندگان

این تعداد .  ملیون در پایان سال رسید2/19 در اول سال به ملیون 1/17 از
 میلیون پناهنده که به 5/1 پناهجو، 676،440میلیون پناهنده،  2/9شامل 

.  بوده است  میلیون آواره درون کشوری6/7اند و  کشور خود بازگشته
 UN Relief تحت پوشش فلسطینى میلیون پناهنده 4عالوه بر این حدود 

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA)   اند هداشتقرار.   
تعداد  2004 در پایان سال UNHCR دقیق یا تخمینی بر اساس اطالعات    

 بوده است که تعداد نفر 115،126 در سراسر دنیا پناهندگان ایرانی
 15،519تعداد .  اند  قرار داشته این سازمان تحت حمایت از آنان12،120

 مختلف کشورهاى از 2004 دیگر نیز طی سال نفر پناهجوی ایرانی
 بیشترین تعداد سه کشورى که .اند درخواست پناهندگى کرده

انگلستان اند به ترتیب   از ایرانیان را داشته پناهندگىهای درخواست
های قبل  در سال.ندا بوده )1،369( آلمان ، و)2،029(ترکیه ، )3،975(

 ،)2001( 23،600 ،)2000( 37،747 تعداد کُل پناهجویان ایرانى
  .گزارش شده است )2003 (18،250و ، )2002 (17،929

هاى   روى درخواست2004 که در سال ىمات تصمی24،666تعداد از     
 به ها مربوط برخى از این درخواست(گرفته شده  انایرانیپناهندگى 

 اعطا پناهندگى درخواست موقعیت 4،806به  )است بوده قبل هاى سال
اجازه اقامت درخواست دیگر بر اساس مالحظات انسانى  763 و شده
 3،702اند و   درخواست جواب منفى گرفته15،395 تعداد .اند گرفته

در پایان سال  .اند درخواست دیگر به دالیل مختلف مختومه اعالم شده
  . اند  همچنان منتظر جواب بودهز درخواست نی9،534 تعداد 2004

ده دالیلى غیر از موارد ماهوى پرونه هایى را که ب چنانچه درخواست    
 قبولى کُلنرخ  2004، در سال در نظر نگیریماند  مختومه اعالم شده

 هاى انسانى با احتساب قبولى و ٪9/22 برای ایرانیان ندگیپناه
قبولى پناهجویان ایرانى  جهانى نرخ قبل هاى  در سال.بوده است 6/26٪
% 1/27، و )2002% (28و ) 2001( ٪29،)2000( ٪38عنوان پناهنده ه ب
ها نرخ کُل قبولى که شامل موارد  این سال  براى.وده استب )2002(

% 33 ،)2001( ٪34 ،)2000( 42٪شود به ترتیب   انسانى هم می
   .اند بوده) 2003( ٪4/30 ، و)2002(

پناهجویان  )پناهندگى و انسانى(  کُل قبولىنرخنمونه هایى از     
کانادا :  به شرح زیر است2004 در مرحله اول در سال ایرانى

، سوئد )٪5/33(، هلند )٪4/12(آلمان  ،)٪8/25(فرانسه ،)9/67٪(
 آمریکا  و%)3/53 (UNHCR-، ترکیه)٪6/8(، انگلستان )9/6٪(
  ).٪4/54( ]اداره مهاجرت[

در  دولتها یا کمیساریای عالی ،جهانى عرصهر  د2004در سال     
 از یا فرجامی را  درخواست پناهندگى جدید883،592 مجموع
هشت کشور   . دریافت کردند کشور143در  های مختلف ملیت

 را دریافت  جدیدهای پناهندگی صنعتی که بیشترین درخواست
، انگلستان )35،600(، آلمان )58،500(فرانسه : نمودند عبارتند از

، اطریش )32،600(، آفریقای جنوبی )27،900(، آمریکا )49400(
 2004سال در ). 23،100(و سوئد ) 25،800(، کانادا )24،600(

با قبولى  و نرخ کُل ٪5/20 گیپناهند قبولى  جهانیل کُنرخ
 در سالهای قبل این  . بوده است٪6/28 موارد انسانى احتساب

 ، و2002 در %30 و% 22 ،2001 در %36 و% 24 ها به ترتیب نرخ
  .اند بوده% 3/27 و% 4/21

 بیشترین تعداد عرصه جهانى ، ده کشورى که در2004در سال     
 روسیه دادند عبارتند از ارائهدرخواست هاى پناهندگى را 

نگو کُ، )29،000(چین  ،)30،900 (و مونتگروستان ربص، )35،200(
 سومالی ،)23،500(عراق  ،)27،000( رکیه، تُ)28،700(
ایران  ،)18،300( نیجریه ،)20،200(لمبیا کُ، )22،800(
  اند  بوده) 15،300(، و پاکستان )15،300(، هند )15،500(

وسط تای که   پناهنده30،000 تعداداز  2004در سال     
 اند هدناهندگان درکشورهای سوم اسکان داده شپکمیساریای عالی 

 690 در این سال ، طبق گزارشات.اند  بودهیایران  تن2،190 تعداد
  .اند ایرانی نیز داوطلبانه از عراق به ایران بازگشته

رای  ب UNHCR, 2004 Global Refugee Trends, June 17, 2004 :نابعم 
 ما های پیشین آمار سالهای  به برگه2003-1999ارقام سالهای 
  .مراجعه کنید


