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٢٠٠٩آمار درباره پناهندگان و پناهجويان ايرانی در سال   
 

مور در ُا متحد ملل سازمان عالى کميسارياى هبر اساس آمار ساليان
آوارگان سراسر  تعداد ٢٠٠٩سال پايان  در (UNHCR) پناهندگان

 مليون ٢/١۵ده است که اين تعداد شامل و نفر بمليون ٣/۴٣ جهان
 ميليون پناهنده فلسطينى ۴/٨ ،UNHCR تحت حمايت ۴/١٠ ،پناهنده
 UN Relief and Works Agency for Palestine پوشش تحت

Refugees in the Near East (UNRWA) مليون انسان  ١/٢٧  و
 ٢٠٠٩در پايان سال . اند ميباشد  آواره شدهدر درون کشورشانکه 

   .اند ودهب پناهندگی دريافتنيز منتظر پناهجو  نفر ٩٨٣٫٠٠٠تعداد 

 در پايان سال UNHCR يا تخمينی دريافتی    بر اساس اطالعات 
 نفر بوده ٧٢٫٧٧٣در سراسر دنيا تعداد پناهندگان ايرانی  ٢٠٠٩

 تحت )١٢٫۴٠١( عمدتا در عراق از آنانتن  ١۵٫٠٩٧است که 
 نفر پناهجوی ١۵٫٨٩٠تعداد .  اند حمايت اين سازمان قرار داشته

درخواست  مختلف کشورهاى از ٢٠٠٩ ديگر نيز طی سال ايرانی
 های  کشورى که بيشترين تعداد درخواستپنج .اند پناهندگى کرده

، )٢٫١٣٠ (انگلستاناند به ترتيب   از ايرانيان را داشتهپناهندگى
 سوئد ، و)١٫١٧٠ (آلمان ،)١٫١٨١ (عراق، )١٫٩٨١ (ترکيه

  . ندا بوده،)١٫١۴۴(

  ای قبله پناهجويان ايرانى در سالهای درخواستتعداد 

٢٠٠  ٢٠٠٣۴  ٢٠٠۵  ٢٠٠۶  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

١٨٫٢۵١  ٠۵٫۵١٣٫  ١٣٫٧٤٧  ١٩۴١  ٠١۴١٣٫٣٢٩  ٫١٢٠  

 روى ٢٠٠٩ تصميماتى که در سال ١٣٫٧٥٢    از تعداد 
برخى از اين (گرفته شده  ايرانيانهاى پناهندگى  درخواست
 ۴٫۶٧۴به ) است بوده قبل هاى سال به ها مربوط درخواست
 ديگر بر اساس مورد ٧۵۵ و شده اعطا پناهندگى  موقعيتدرخواست

 درخواست ٧٫٣٦٤تعداد . اند  اجازه اقامت گرفتهمالحظات انسانى
 درخواست ديگر به داليل مختلف ٢٫٤٢٧اند و   گرفتهجواب منفى

هايى را که به داليلى غير  چنانچه درخواست.  اند مختومه اعالم شده
 نظر نگيريم، در اند در از موارد ماهوى پرونده مختومه اعالم شده

 و با ٪۵/٣۶  برای ايرانيانپناهندگی نرخ ُکل قبولى ٢٠٠٩سال 
  . بوده است ٪٢/۴۴ هاى انسانى قبولى احتساب

   قبلدر سالهاىقبولى پناهجويان ايرانى  جهانى نرخ

٢٠٠  ٢٠٠٣۴  ٢٠٠۵  ٢٠٠۶  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

٣٦/٤٤  ٣٣/٤١  ٣٠/٣٧  ٢١/٢٨  ٢٣/٢٧  ٢٧/٣٠  

 در پناهجويان ايرانى) پناهندگى و انسانى(    نمونه هايى از نرخ ُکل قبولى 
 طريش ا،)٪٩١( استراليا : به شرح زير است٢٠٠٩مرحله اول در سال 

، سوئد )٪۴۵(، هلند )٪۵٢(آلمان  ،)٪۴٣(فرانسه  ،)٪٩٠( کانادا ،)٪۶٣(
 اداره[ آمريکا  و،)٪٢٠(انگلستان ، )٪٨٤ (UNHCR- ترکيه، )٪٢٣(

  ).٪٩٨] (مهاجرت

مجموع در  دولتها يا کميساريای عالی ،ر عرصه جهانى د٢٠٠٩    در سال 
 را )٨۶٫۴٠٠( يا فرجامی )٨٣۶٫١٠٠(  درخواست پناهندگى جديد٩٢٢٫۵٠٠
 کشور که بيشترين هفت.   دريافت کردند کشور١۵٩در  های مختلف از مليت

آفريقای جنوبی : تند ازهای پناهندگی جديد را دريافت نمودند عبار درخواست
 UNHCR-مالزی، )۴٢٫١٠٠(فرانسه ، )۴٧٫٩٠٠(، آمريکا )٢٢٢٫٠٠٠(
.  )٢٩٫٨٠٠(انگلستان ، )٣۴٫٠٠٠( کانادا ،)٣۵٫۵٠٠ (اکوادور، )۴٠٫٠٠٠(
٪ و نرخ ُکل قبولى با ٣٨ قبولى پناهندگی  جهانینرخ ُکل ٢٠٠٩سال در

  .٪ بوده است۴٧احتساب موارد انسانى 

  ر عرصه جهانی در سالهای قبلی قبولی دها نرخ

٢٠٠  ٢٠٠٣۴  ٢٠٠۵  ٢٠٠۶  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

٢٩/٤١  ٣٢/٤٥  ٢٨/٣٩  ٢٧/٣٧  ٢١/٢٩  ٢١/٢٧  

 بيشترين تعداد عرصه جهانىکه در ت هايی يمل، ٢٠٠٩    در سال 
 ،)١۵٨٫٢٠٠ (زيمبابوه دادند عبارتند از ارائهدرخواست هاى پناهندگى را 

 کلمبيا ،)۴٢٫۵٠٠(تيوپی  ا،)۴٣٫٣٠٠ (اريتره، )۴٨٫۶٠٠ (ميانمار
   .)٣٧٫٩٠٠( سومالی، و )٣٨٫٩٠٠ (افعانستان، )٣٩٫٢٠٠(

به )  از کل پناهندگان دنيا٪١( پناهنده ١١٢٫٠٠٠  تعداد٢٠٠٩    در سال 
درکشورهای سوم يا بدون آن ) ٨۴٫٠٠٠( کميساريای عالی پناهندگان کمک

عراق ، )٢۴٫٨٠٠(ميانامار  بيشترين تعداد را .اند اسکان داده شده
تعداد  .تشکيل دادند) ۵٫۵٠٠ (سومالی، و )١٧٫۵٠٠(، بوتان )٢٣٫٠٠٠(

به کمک ) ٣۵(و عراق ) ١٫۵٧۵( نيز از ترکيه ايرانی پناهنده تن ١٫۶٩۶
  .در کشورهای سوم اسکان داده شدندکميساريا 

رای ارقام  ب UNHCR, 2009 Global Refugee Trends, 15 June 2010:منابع 
   .های آمار سالهای پيشين ما مراجعه کنيد  به برگه٢٠٠٨-٢٠٠٠سالهای 


