
 

 

 

 ۲۰۱۹ آمار درباره پناهندگان و پناهجویان ایرانی در سال
 

امور    در  متحد  ملل  سازمان  عالى  کمیسارياى  هبر اساس آمار سالیان

آوارگان سراسر  تعداد    ۲۰۱۹سال  پايان  در    (UNHCR)  پناهندگان

ب  ملیون  ۵/۷۹  جهان استونفر  اين    . ده  ملیون    ۲۶  تعداداز 

رسمی  پناهند جمله  بودند،گان  حمايت  ملیون    ۴/۲۰  از  تحت 

UNHCR  تحتملیون    ۶/۵و  UN Relief and پوشش  فلسطینى 

Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA)   .افرادی  يان  پناهجوديگر را    نفر ملیون    ۲/۴  حدود(

نتیجه   منتظر  و  که  هستند(  پناهندگی  را ملیون    ۷/۴۵درخواست 

  .تشکیل میدادند اند آواره شده در درون کشورشان کهافرادی 

در پايان ،  UNHCR  از  يا تخمینی  دريافتیبر اساس اطالعات        

پناهندگان  ۲۰۱۹سال   پناهجویان  تعداد  دنیا  ایرانی    و  در سراسر 

تحت  در عراق    آناناز  تن    ۷٫۰۲۶نفر بوده است که    ۱۲۹٫۶۷۵

سازمان  ح اين  ناهندگی پدرخواست    ۳۸٫۶۳۹تعداد    اند.بودهمايت 

  ۲۰۱۹طی سال    ایرانی  پناهجویان  از سوی  فرجام(و  مرحله اول  )

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

پناهندگى درخواست  تعداد  داشته  بیشترين  ترتیبرا  به  آلمان    اند 

 ترکيه  ،(۳٫۶۶۳)  کانادا  ،(۵٫۴۶۴)  انگلستان،  (۸٫۴۰۷)

 ،(۱٫۰۶۹)  استراليا،  (۱٫۵۳۴)  هلند،  (۲٫۳۲۷)  یونان،  (۳٫۵۵۸)

 ند.  ا بوده (۶۰۰)  عراقو  ،(۷۲۷)  اطریش ،(۹۶۵) سوئد

 های قبل پناهجویان ایرانى در سال های درخواستتعداد 

۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ 

۲۷٫۹۹۹ ۲۷٫۷۹۱ ۶۰٫۴۷۲ ۶۸٫۶۰۸ ۴۲٫۴۷۲ ۵۱٫۴۵۱ 

تعداد         سال    ۴۷٫۴۴۹از  در  که  روى    ۲۰۱۹تصمیماتى 

پناهندگى   درخواست )  ایرانيانهاى  شده  اولگرفته  يا    مرحله 

  و   شده   اعطا  پناهندگى  موقعيت  درخواست  ۱۵٫۶۹۰  هب(  فرجامی

اساس    مورد  ۶۲۱ بر  انسانىديگر  اقامت   مالحظات  اجازه 

تعداد   گرفته منفىدرخواست    ۱۵٫۳۴۴اند.  و  گرفته  جواب  اند 

  اند.  م شدهدرخواست ديگر به داليل مختلف مختومه اعال  ۱۵٫۷۹۴

درخواست ماهوى  چنانچه  موارد  از  غیر  داليلى  به  که  را  هايى 

نرخ    ۲۰۱۹اند در نظر نگیريم، در سال   پرونده مختومه اعالم شده

هاى   قبولى احتساببا  و ٪۶/۴۹ برای ايرانیان پناهندگی قبولى کل

 بوده است.  ٪۵/۵۱ انسانىمالحظات 

 قبل  ر سالهاىدقبولى پناهجویان ایرانى  جهانى نرخ

۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ 

۵۶/۶۱ ۵۵/۵۹ ۶۳/۶۵ ۵۶/۵۹ ۵۳/۵۶ ۴۵/۴۸ 

از نرخ کل  نمونه      انسانى(    قبولی هايی  و  ایرانى )پناهندگى    پناهجویان 

سال   در  اول  مرحله  است:  ۲۰۱۹در  زير  شرح    ٪(، ۷۵)استرالیا    به 

)  ٪(،۷۷)  اطريش )  ٪(،۶۲)فرانسه    ٪(،۹۴کانادا  سوئد   ٪(،۲۷آلمان 

(۳۶  ،)٪( )(،  ٪۷۱ترکیه  مهاجرت[   و  ٪(۷۶انگلستان  ]اداره  آمريکا 

(۷۴.)٪ 

درخواست ملیون    ۲/ ۳حدود    ، ر عرصه جهانى د   ۲۰۱۷در سال              

فرجامی) پناهندگى   يا  ملیت  ( جديد  مختلف  از   ۱۶۲در  های 

عالی    دولتها   به   مختلفکشور  کمیساريای  و   ( ٪ ۵) يا  شده  روی   ارائه 

است.    گیری تصمیمدرخواست    ملیون   ۱/ ۳  تعداد  که   هفت شده  کشور 

درخواست دريافت  بیشترين  را  جديد  پناهندگی  عبارتند ا هد کر های  ند 

 ،( ۱۴۲٫۵۰۰) آلمان    (، ۲۵۹٫۸۰۰)   پرو   (، ۳۰۱٫۰۰۰) ا  آمريک  : از 

 و  ، (۸۲٫۵۰۰)   برزيل   (، ۱۱۸٫۳۰۰)   اسپانیا  (، ۱۲۳٫۹۰۰)   فرانسه 

پناهندگی   جهانی  کُل  نرخ   ۲۰۱۹سال  در   . (۷۰٫۴۰۰)   مکزيک  قبولى 

  ٪ ۱/۴۶انسانى    مالحظات  بولى با احتساب مواردقکُل    نرخو    ۱/۳۶٪

 بوده است.

 ی قبولی در عرصه جهانی در سالهای قبل ها نرخ

۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ 

۳۸/۴۴ ۲۷/۵۹ ۳۷/۵۷ ۳۷/۶۰ ۳۳/۴۹ ۳۱/۴۴ 

در  هايی  ت ی مل        تعداد    جهانى عرصه  که  بیشترين 

را درخواست  پناهندگى  سال    هاى  عبارتند    دادند   ارائه   ۲۰۱۹در 

  افغانستان   و   (، ۱۰۰٫۰۰۰) سوريه    ، ( ۴۳۰٫۰۰۰)   ونزوئال   از 

 (۱۰۰٫۰۰۰ ) . 

از کل   ٪ ۰/ ۵کمتر از  ) پناهنده    ۱۰۷٫۸۰۰  تعداد ،  ۲۰۱۹در سال          

دنیا(   شد   دنیا  کشور   ۲۶در  پناهندگان  داده  به  ن ا هاسکان   کمکد، 

UNHCR   ( يا بدون آن ۶۳٫۷۲۶د  حدو ).    که بیشترين تعداد  UNHCR 

است   داده  اسکان  را  د.   (، ۲۳٫۶۲۵)   سوريه کشورهای  از  آنها  ج. 

 .اند بوده  ( ۳٫۳۷۹)   اريتره   و   ( ۵٫۲۲۴)   ر میانما  ، ( ۱۴٫۶۷۳)   کنگو 

عمدتاً در اند،  اسکان يافته  نیز   ایرانی   پناهنده تن    ۱٫۳۷۵تعداد  حداقل  

و   ( ۲۱۶)   آمریکا ، و  ( ۳۹۱)   کانادا ،  (۶۷۱)   استراليا کشورهای سوم  

اسکان  ( ۷۷)   اسپانيا  تعداد  اين  از  کمک    ۴۶۷.  بوده   UNHCRبه 

دوم  ، است  کشورهای   اندونزیو    ،( ۳۲)   مالزی  ، ( ۳۲۴)   ترکيه   از 

( ۱۷۵)   کانادا اند به  بیشتر افرادی که از ترکیه اسکان داده شده   . ( ۲۰) 

رفتند.  ۷۷)   اسپانيا و   بیشترين   آمریکا (  همواره  پیش  سال  سه  تا  که 

ترکیه  را  ايرانیان  تعداد   ) میاز  (، در سال ۲۰۱۶در    ۱٫۶۶۴پذيرفت 

 نفر را پذيرفت.  ۶فقط    ۲۰۱۸نفر و در    ۵۴فقط    ۲۰۱۹
unhcr.org/data.html.  :منبع 

 




