
 

______________ Iranian Refugees' Alliance, Inc. _______________ 

Cooper Station   PO Box 316   New York, NY  10276-0316   USA 
phone & fax:  212/260-7460  e-mail: irainc@irainc.org  URL: http://www.irainc.org 

 

2005آمار درباره پناهندگان و پناهجويان ايراني در سال   
 

مور در اُ متحد ملل سازمان عالى كميسارياىبر اساس آمار ساليانة 
 تعداد افراد تحت توجه اين سازمان 2005 در سال (UNHCR) پناهندگان

اين تعداد .  مليون در پايان سال رسيد8/20مليون در اول سال به  2/19از 
 ميليون پناهنده كه به 1/1 پناهجو، 773،500ميليون پناهنده  4/8شامل 

.  بوده است  ميليون آواره درون كشوري6/6اند و  كشور خود بازگشته
 UN Relief تحت پوشش فلسطينى ميليون پناهنده 4عالوه بر اين حدود 

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA)   اند داشتهقرار.   
تعداد  2005 در پايان سال UNHCR    بر اساس اطالعات دقيق يا تخميني 

 بوده است كه تعداد  نفر98،722 در سراسر دنيا پناهندگان ايراني
تعداد .  اند  از آنان تحت حمايت اين سازمان قرار داشته15،783

 كشورهاى از 2005 ديگر نيز طي سال  نفر پناهجوي ايراني13،532
 بيشترين تعداد سه كشورى كه .اند رخواست پناهندگى كردهد مختلف

اند به ترتيب انگلستان   از ايرانيان را داشته پناهندگىهاي درخواست
تعداد هاي قبل  در سال.ندا بوده )929( آلمان ، و)1،716(تركيه ، )3،480(

 17،929، )2001( 23،600، )2000( 37،747 كُل پناهجويان ايرانى
  .گزارش شده است )2004 (15،519 و) 2003 (18،250، )2002(

هاى   روى درخواست2005 كه در سال ىمات تصمي21،533تعداد از     
 به ها مربوط برخى از اين درخواست(گرفته شده  ايرانيانپناهندگى 

 اعطا پناهندگى درخواست موقعيت 3،811به  )است بوده قبل هاى سال
حظات انسانى اجازه اقامت درخواست ديگر بر اساس مال 1،168 و شده
 3،739اند و   درخواست جواب منفى گرفته12،815 تعداد .اند گرفته

   .اند درخواست ديگر به داليل مختلف مختومه اعالم شده
داليلى غير از موارد ماهوى پرونده ه هايى را كه ب چنانچه درخواست    

 قبولى كُلنرخ  2005، در سال در نظر نگيريماند  مختومه اعالم شده
 ٪28 هاى انسانى با احتساب قبولى و ٪4/21 براي ايرانيان ندگيپناه

عنوان ه قبولى پناهجويان ايرانى ب جهانى نرخ قبل  در سالهاى.بوده است
 ، )2003% (1/27 ،)2002% (28و ) 2001( ٪29،)2000( ٪38پناهنده 

 ها نرخ كُل قبولى كه شامل اين سال  براى.بوده است) 2004% (9/22و 
% 33، )2001( ٪34، )2000( 42٪شود به ترتيب  موارد انسانى هم مي

   .اند بوده ) 2004( ٪6/26، و )2003( 4/30٪ ، )2002(

پناهجويان  )پناهندگى و انسانى( نرخ كُل قبولىنمونه هايى از     
 استراليا : به شرح زير است2005 در مرحله اول در سال ايرانى

، هلند )٪7/16(آلمان  ،)٪2/21(فرانسه ،)٪1/84( كانادا ،)1/73٪(
انگلستان ، %)3/78 (UNHCR- تركيه، )٪16(، سوئد )2/41٪(
  ).٪5/48( ]اداره مهاجرت[ آمريكا  و،)4/14٪(

در  دولتها يا كميسارياي عالي ،جهانى عرصهر  د2005در سال     
 از  يا فرجامي را درخواست پناهندگى جديد667،895مجموع 

 كشور ده  . دريافت كردند كشور150در  حدودا هاي مختلف مليت
 را دريافت  جديدهاي پناهندگي صنعتي كه بيشترين درخواست

آلمان ، )52،079(انگلستان ، )97،784(فرانسه : نمودند عبارتند از
بلژيك ، )28،552(، آفريقاي جنوبي )39،240(، آمريكا )42،908(
سوئيس  ،)20،785(، كانادا )22،460(اطريش ، )22،850(
  جهاني كُلنرخ 2005سال در).  17،530(و سوئد ، )18،844(

موارد  با احتسابقبولى  و نرخ كُل ٪2/27 گيپناهند قبولى
 ها به ترتيب  در سالهاي قبل اين نرخ . بوده است٪8/36 انسانى

% 3/27و % 4/21 ،2002در % 30و % 22، 2001در % 36 و% 24
  .اند بوده 2004در %  6/28و % 5/20 و  2003در 
 بيشترين عرصه جهانى كشورى كه در سيزده، 2005در سال     

ميانامار  دادند عبارتند از ارائهتعداد درخواست هاى پناهندگى را 
 ،)30،334 (و مونتگروستان ربص ،)36،227 (سومالي، )55،744(

عراق ، )091،23(چين  ،)25،420(نگو كُ ،)27،931 (روسيه
، )17،202(، سودان )17،417(توگو  ،)20،255( ركيهتُ ،)22،352(
) 10،961(، و پاكستان )13،532(ايران  ،)15،389(لمبيا كُ

  اند  بوده
وسط تاي كه   پناهنده30،500 تعداداز  2005در سال     

 اند هدناهندگان دركشورهاي سوم اسكان داده شپكميسارياي عالي 
  .اند بوده مقيم تركيه انيايران  تن1،083 تعداد

راي  ب UNHCR, 2005 Global Refugee Trends, June 9, 2006:عمناب 
 آمار سالهاي پيشين ما هاي  به برگه2004-1999ارقام سالهاي 
  .مراجعه كنيد


