آمار درباره پناهندگان و پناهجویان ایرانی در سال ۲۰۱۵
بر اساس آمار سالیانه کمیسارياى عالى سازمان ملل متحد در
اُمور پناهندگان ) (UNHCRدر پايان سال  ۲۰۱۵تعداد آوارگان
سراسر جهان  ۶۵/۳ملیون نفر بوده است .از اين تعداد ۲۱/۳
ملیون پناهندگان رسمی بودند ،از جمله  ۱۶/۱ملیون تحت حمايت
 UNHCRو ۵/۲ملیون فلسطینى تحت پوشش UN Relief and

نمونه هايی از نرخ کل قبولی (پناهندگى و انسانى) پناهجویان ایرانى
در مرحله اول در سال  ۲۰۱۵به شرح زير است :استرالیا (،)٪۷۰
اطريش ( ،)٪۷۴کانادا ( ،)٪۸۹فرانسه ( ،)٪۵۹آلمان ( ،)٪۸۵نروژ
( ،)٪۵۷سوئد ( ،)٪۵۹ترکیه ،)٪۸۳( UNHCR-انگلستان ( )٪۶۱و
آمريکا [اداره مهاجرت] (.)٪۹۸

) .(UNRWAحدود  ۳/۲ملیون نفر ديگر را پناهجويان (افرادی
که منتظر نتیجه درخواست پناهندگی هستند) و  ۴۰/۸ملیون را
افرادی که در درون کشورشان آواره شده اند تشکیل میدادند.

در سال  ۲۰۱۵د ر عرصه جهانى ،حدود  ۲ /۴۵ملیون
درخواست پناهندگى (جديد يا فرجامی) از ملیت های مختلف در ۱۷۴
کشورمختلف به دولتها (  )٪۸۹يا کمیساريای عالی (  )٪۱۱ارائه شده
و بیش از  ۱ /۱۸ملیون درخواست توسط دولتها (  )٪۸۹يا کمیساريای
عالی (  )٪۱۱تصمیم گیری شده است .هفت کشور که بیشترين
درخواست های پناهندگی جديد را دريافت نمودند عبارتند از :آلمان
( ،)۴۴۱٫۹۰۰آمريکا ( ،)۱۷۲٫۷۰۰سوئد ( ،)۱۵۶٫۴۰۰روسیه
( ،)۱۵۲٫۵۰۰ترکیه ( ،)۱۳۳٫۳۰۰اطريش ( )۸۵٫۸۰۰و ايتالیا
( .)۸۳٫۲۰۰درسال  ۲۰۱۵نرخ کُل جهانی قبولى پناهندگی  ٪۳۷و
نرخ ک ل ق بولى با احتساب موارد انسانى  ٪۵۷بوده است.
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بر اساس اطالعات دريافتی يا تخمینی از  ،UNHCRدر پايان
سال  ۲۰۱۵تعداد پناهندگان و پناهجویان ایرانی در سراسر دنیا
 ۸۴٫۹۴۹نفر بوده است که  ۱۴٫۷۰۳تن از آنان عمدتا در عراق
( )۸٫۲۳۱تحت حمايت اين سازمان قرار داشته اند .تعداد ۶۰٫۴۷۲
درخواست پناهندگی (مرحله اول يا فرجام) از سوی پناهجویان ایرانی
نیز طی سال  ۲۰۱۵در کشورهاى مختلف ارائه شده است .هفت
کشور که ايرانیان در آنها بیشترين تعداد درخواست های پناهندگى را
داشته اند به ترتیب صربستان و کوزوو ( ،)۱۱٫۵۷۸ترکيه
( ،)۱۱٫۳۸۳آلمان (،)۵٫۳۹۴سوئد ( ،)۴٫۲۶۷انگلستان (،)۳٫۶۹۴
اطریش ( ،)۳٫۳۷۴و دانمارک ( )۲٫۷۸۷و بوده اند.
تعداد درخواست های پناهجویان ایرانى در سالهای قبل
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از تعداد  ۳۶٫۷۴۶تصمیماتى که در سال  ۲۰۱۵روى
درخواست هاى پناهندگى ایرانيان گرفته شده (مرحله اول يا
فرجامی) به  ۱۱٫۰۸۷درخواست موقعيت پناهندگى اعطا شده و
 ۳۸۲مورد ديگر بر اساس مالحظات انسانى اجازه اقامت
گرفته اند .تعداد  ۶٫۱۵۱درخواست جواب منفى گرفته اند و
 ۱۹٫۱۲۶درخواست ديگر به داليل مختلف مختومه اعالم شده اند.
چنانچه درخواست هايى را که به داليلى غیر از موارد ماهوى
پرونده مختومه اعالم شده اند در نظر نگیريم ،در سال  ۲۰۱۵نرخ
کل قبولى پناهندگی برای ايرانیان  ٪۶۲/۹و با احتساب قبولى هاى
انسانى  ٪۶۵/۱بوده است.
نرخ جهانى قبولى پناهجویان ایرانى در سالهاى قبل
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نرخ های قبولی در عرصه جهانی در سالهای قبل
۲۰۰۹

۲۰۱۰
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مل ی ت هايی که در عرصه جهانى بیشترين تعداد درخواست
هاى پناهندگى را در سال  ۲۰۱۵ارائه دادند عبارتند از سوريه
(  ،)۳۷۳٫۷۰۰افغانستان (  ، )۲۳۹٫۶۰۰عراق ( ،)۲۰۳٫۷۰۰
اوکراين (  ، )۱۷۵٫۵۰۰آلبانی (  ، )۶۸٫۵۰۰صربستان و کوزوو
(  ، )۶۶٫۱۰۰اريتره (  ،)۵۷٫۰۰۰کنگو (  ،)۵۴٫۸۰۰پاکستان
(  )۵۲٫۵۰۰و نیجريه ( . )۴۴٫۰۰۰
در سال  ،۲۰۱۵تعداد  ۱۰۷٫۱۰۰پناهنده (کمتر از  ٪۱از کل
پناهندگان دنیا) در  ۲۹کشور دنیا اسکان داده شده ان د ،به کمک
کمیساريای عالی پناهندگان (حدود )۸۱٫۰۰۰يا بدون آن .بیشترين
تعداد که کمیساريای عالی آنها را اسکان داده است از مل یت های
میانمار ( ،)۱۹٫۵۰۰سوريه (  ،)۱۳٫۸۰۰کنگو (  )۱۰٫۷۰۰و سومالی
( )۸٫۴۰۰بوده اند .حداقل تعداد  ۱٫۷۰۱تن پناهنده ایرانی نیز از
ترکیه ( )۱٫۶۱۶و اندونزی ( )۸۵به کمک کمیساريا در کشورهای
سوم اسکان داده شدند.
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