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 ۲۰۱۳آمار درباره پناهندگان و پناهجویان ایرانی در سال 
 

مور ا   در متحد ملل سازمان عالى کمیسارياى هبر اساس آمار سالیان

آوارگان سراسر تعداد  ۲۰۱۳سال پايان در  (UNHCR) پناهندگان

ملیون  ۷/۱۶ تعداداز اين  .ده استونفر ب ملیون ۲/۵۱ جهان

تحت حمايت ملیون  ۷/۱۱ از جمله بودند،گان رسمی پناهند

UNHCR  پوشش میلیون فلسطینى تحتو پنج UN Relief and 

Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA)  .افرادی يان پناهجوديگر را  نفرملیون  ۲/۱ حدود(

را ملیون  ۳/۳۳که منتظر نتیجه درخواست پناهندگی هستند( و 

  .تشکیل میدادند اند آواره شده در درون کشورشان کهافرادی 

در پايان ، UNHCR از يا تخمینی دريافتیبر اساس اطالعات       

نفر بوده  ۷۵٫۰۴۳در سراسر دنیا تعداد پناهندگان ایرانی  ۲۰۱۳سال 

مايت تحت ح (۷٫۹۹۲عمدتا در عراق ) از آنانتن  ۱۲٫۳۰۷است که 

ناهندگی پدرخواست  ۲۷٫۹۹۹تعداد  اند. اين سازمان قرار داشته

 ۲۰۱۳نیز طی سال  ایرانی پناهجویان از سوی مرحله اول يا فرجام()

 در آنهاايرانیان  که کشور شش .شده است ارائه مختلف کشورهاى در

 ترکيه اند به ترتیب را داشته پناهندگى های بیشترين تعداد درخواست

 انگلستان  (۴٫۳۷۰) استراليا، (۴٫۴۲۴) آلمان ،(۵٫۸۹۷)

 ند. ا بوده (۱٫۰۳۱) اندونزی و (۱٫۱۷۲) دئسو (،۲٫۹۵۶)

 های قبلپناهجویان ایرانى در سال های درخواستتعداد 

۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ 

۱۴٫۱۲۰ ۱۳٫۳۲۹ ۱۵٫۸۹۰ ۱۹٫۰۰۴ ۲۴٫۸۱۲ ۲۴٫۱۳۹ 

روى  ۲۰۱۳تصمیماتى که در سال  ۲۳٫۸۴۴از تعداد       

يا  مرحله اولگرفته شده ) ایرانيانهاى پناهندگى  درخواست

 و شده اعطا پناهندگى موقعيت درخواست ۱۱٫۳۹۱ هب( فرجامی

اجازه اقامت  مالحظات انسانىديگر بر اساس  مورد ۱٫۰۵۵

اند و  گرفته جواب منفىدرخواست  ۸٫۰۶۲اند. تعداد  گرفته

 اند. م شدهدرخواست ديگر به داليل مختلف مختومه اعال ۳٫۳۸۷

هايى را که به داليلى غیر از موارد ماهوى  چنانچه درخواست

نرخ  ۲۰۱۳اند در نظر نگیريم، در سال  پرونده مختومه اعالم شده

هاى  قبولى احتسابو با  ٪۵/۵۵ برای ايرانیان پناهندگی قبولى کل

 بوده است.  ٪۷/۶۰ انسانى

 قبل در سالهاىقبولى پناهجویان ایرانى  جهانى نرخ

۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ 

۳۳/۴۱ ۳۶/۴۴ ۳۷/۴۴ ۴۴/۴۹ ۵۰/۵۵ ۵۶/۵۸ 

 پناهجویان ایرانى)پناهندگى و انسانى(  هايی از نرخ کل قبولینمونه     

 ٪(،۸۱)استرالیا  به شرح زير است: ۲۰۱۳در مرحله اول در سال 

اندونزی  ٪(،۶۴آلمان ) ٪(،۵۴)فرانسه  ٪(،۷۹کانادا ) ٪(،۸۰) طريشا

UNHCR (۶۱ ،)٪ ترکیه٪(، ۵۹)سوئد-UNHCR (۷۷٪ ،) انگلستان

 ٪(.۹۹آمريکا ]اداره مهاجرت[ ) و ٪(۵۸)

درخواست  ۱٫۰۶۷٫۵۰۰حدود  ،ر عرصه جهانىد ۲۰۱۳در سال         

 مختلفکشور ۱۶۷ درهای مختلف  از ملیت (جديد يا فرجامی)پناهندگى 

 حدود ارائه شده و (٪۱۹)يا کمیساريای عالی ( ٪۸۱)دولتها  به

( ٪۱۱)يا کمیساريای عالی ( ٪۸۹)دولتها درخواست توسط  ۶۵۹٫۷۰۰

های  کشور که بیشترين درخواست هفتشده است.  تصمیم گیری

آمريکا (، ۱۰۹٫۶۰۰)آلمان  پناهندگی جديد را دريافت نمودند عبارتند از:

 ئدسو (،۶۰٫۲۰۰فرانسه )(، ۷۰٫۰۰۰آفريقای جنوبی ) (،۸۴٫۴۰۰)

 ۲۰۱۳سال در .(۴۴٫۸۰۰) ترکیهو  (۵۳٫۶۰۰) مالزی (،۵۴٫۳۰۰)

بولى با احتساب موارد قک ل  نرخ٪ و ۳۸قبولى پناهندگی  جهانی ُکل نرخ

 ٪ بوده است.۴۴انسانى 

 ی قبولی در عرصه جهانی در سالهای قبلها نرخ

۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ 

۳۲/۴۵ ۲۹/۴۱ ۳۸/۴۷ ۳۰/۳۹ ۳۰/۳۸ ۳۰/۳۷ 

بیشترين تعداد درخواست هاى  عرصه جهانىکه در هايی  تیمل     

 (،۶۴٫۳۰۰)سوريه  دادند عبارتند از ارائه ۲۰۱۳در سال  پناهندگى را

 عراق (،۴۹٫۱۰۰) انستانغاف (،۵۷٫۴۰۰) میانمار (،۶۰٫۴۰۰)کنگو 

 اريتره ،(۳۵٫۳۰۰) سومالی ،(۳۹٫۸۰۰) روسیه (،۴۵٫۷۰۰)

 .(۳۳٫۶۰۰) پاکستان و ،(۳۴٫۷۰۰) ربستانص ،(۳۴٫۷۰۰)

از کل  ٪۱کمتر از )پناهنده  ۹۸٫۴۰۰ تعداد، ۲۰۱۳در سال      

 کمکد، به ان اسکان داده شده دنیا کشور ۲۱درپناهندگان دنیا( 

 کهبیشترين تعداد  .( يا بدون آن۷۱٫۶۰۰)کمیساريای عالی پناهندگان 

مار میان یت هایاز ملآنها را اسکان داده است  کمیساريای عالی

، (۸٫۸۰۰) سومالی  (،۱۰٫۷۰۰وتان )ب، (۱۴٫۳۰۰عراق ) ،(۱۶٫۷۰۰)

 ۲٫۴۶۳تعداد حداقل  .بوده اند( ۴٫۴۰۰) افغانستانو  ،(۴٫۵۰۰) کنگو

به کمک  (۸۶) اندونزی( و ۲٫۳۷۷نیز از ترکیه ) ایرانی پناهندهتن 

 داده شدند.در کشورهای سوم اسکان کمیساريا 

-۲۰۰۰رای ارقام سالهای ب ، RCHNU ,2013 Global Trendsمنابع: 

   های آمار سالهای پیشین ما مراجعه کنید. به برگه ۲۰۱۲


