آمار درباره پناھندگان و پناھجويان ايرانی در سال ٢٠٠٨
بر اساس آمار ساليانۀ کميسارياى عالى سازمان ملل متحد در اُمور
پناھندگان ) (UNHCRدر پايان سال  ٢٠٠٨تعداد آوارگان سراسر
جھان  ۴٢مليون نفر بوده است که اين تعداد شامل  ١٠/۵مليون
پناھنده تحت حمايت  ،UNHCRحدود  ۴/٧ميليون پناھنده فلسطينى
تحت پوشش UN Relief and Works Agency for Palestine

) Refugees in the Near East (UNRWAو  ٢٦مليون انسان که
بدليل جنگ مسلحانه در درون کشورشان آواره شده اند ميباشد .در
پايان سال  ٢٠٠٨تعداد  ٨٢٧,٠٠٠نفر نيز ھمچنان منتظر دريافت
نتيجه درخواست پناھندگی خود بوده اند.
بر اساس اطالعات دريافتی يا تخمينی  UNHCRدر پايان سال
 ٢٠٠٨تعداد پناھندگان ايرانی در سراسر دنيا  ۶٩,٠۶١نفر بوده
است که  ١٣,٨۵١تن از آنان تحت حمايت اين سازمان قرار
داشته اند .تعداد  ١٣,٣٢٩نفر پناھجوی ايرانی ديگر نيز طی سال
 ٢٠٠٨از کشورھاى مختلف درخواست پناھندگى کرده اند .سه
کشورى که بيشترين تعداد درخواست ھای پناھندگى از ايرانيان را
داشته اند به ترتيب انگلستان ) ،(٢,۵٨۵ترکيه ) ،(٢,١١۶و آلمان
) (٨١۵بوده اند.
تعداد درخواست ھای پناھجويان ايرانى در سالھای قبل
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١٣,۴٠١

١۴,١٢٠

از تعداد  ١١,٧٢٠تصميماتى که در سال  ٢٠٠٨روى
درخواست ھاى پناھندگى ايرانيان گرفته شده )برخى از اين
درخواست ھا مربوط به سال ھاى قبل بوده است( به ٣,٣۴۵
درخواست موقعيت پناھندگى اعطا شده و  ٧۵٢درخواست ديگر بر
اساس مالحظات انسانى اجازه اقامت گرفته اند .تعداد ٥,١٤٧
درخواست جواب منفى گرفته اند و  ٢,٤٧٦درخواست ديگر به
داليل مختلف مختومه اعالم شده اند .چنانچه درخواست ھايى را که
به داليلى غير از موارد ماھوى پرونده مختومه اعالم شده اند در
نظر نگيريم ،در سال  ٢٠٠٨نرخ ُکل قبولى پناھندگی برای ايرانيان
 ٪٣۶/٢و با احتساب قبولى ھاى انسانى  ٪۴۴/٣بوده است.

نرخ جھانى قبولى پناھجويان ايرانى در سالھاى قبل
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نمونه ھايى از نرخ ُکل قبولى )پناھندگى و انسانى( پناھجويان ايرانى در
مرحله اول در سال  ٢٠٠٨به شرح زير است :اطريش ) ،(٪٧٣کانادا
) ،(٪٩٢فرانسه ) ،(٪۴۶آلمان ) ،(٪٢٩ھلند ) ،(٪۴۴سوئد ) ،(٪٢۴ترکيه-
 ،(%٨٥) UNHCRانگلستان ) ،(٪٢٧و آمريکا ]اداره مھاجرت[ ).(٪٧۴
در سال  ٢٠٠٨در عرصه جھانى ،دولتھا يا کميساريای عالی در مجموع
 ٨٣٩,٠٠٠درخواست پناھندگى جديد يا فرجامی را از مليت ھای مختلف حدودا
در  ١۵۴کشور دريافت کردند .ھفت کشور که بيشترين درخواست ھای
پناھندگی جديد را دريافت نمودند عبارتند از :آفريقای جنوبی )،(٢٠٧,٠٠٠
آمريکا ) ،(۴٩,۶٠٠فرانسه ) ،(٣۵,۴٠٠سودان ) ،(٣۵,٠٠٠کانادا
) ،(٣۴,٨٠٠انگلستان ) ،(٣٠,۵٠٠و ايتاليا ) .(٣٠,٣٠٠درسال  ٢٠٠٨نرخ
ُکل جھانی قبولى پناھندگی  ٪٢٩و نرخ ُکل قبولى با احتساب موارد انسانى
 ٪۴١بوده است.
نرخ ھای قبولی در عرصه جھانی در سالھای قبل
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در سال  ،٢٠٠٨ملت ھايی که در عرصه جھانى بيشترين تعداد
درخواست ھاى پناھندگى را ارائه دادند عبارتند از زيمبابوه )،(١١٨,۵٠٠
اريتره ) ،(۶٢,٧٠٠سومالی ) ،(۵١,٩٠٠عراق ) ،(۴٣,٩٠٠و ج .دُ .کنگو
).(٣٢,٧٠٠
در سال  ٢٠٠٨از تعداد  ۶٧,٠٠٠پناھنده ای که توسط کميساريای عالی
پناھندگان درکشورھای سوم اسکان داده شده اند بيشترين تعداد را ميانامار
) ،(٢٣,٢٠٠عراق ) ،(١٧,٨٠٠بوتان ) ،(٨,١٠٠و سومالی )(٣,۵٠٠
تشکيل دادند . ،تعداد  ١,٢٨۵تن پناھنده ايرانی نيز از ترکيه ) (١,١٩٠و
عراق ) (٩۵در کشورھای سوم اسکان داده شدند.
منابعUNHCR, 2008 Global Refugee Trends, 16 June :
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