آمار درباره پناهندگان و پناهجویان ایرانی در سال ۲۰۱۹
بر اساس آمار سالیانه کمیسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور
پناهندگان ) (UNHCRدر پايان سال  ۲۰۱۹تعداد آوارگان سراسر
جهان  ۷۹/۵ملیون نفر بوده است .از اين تعداد  ۲۶ملیون
پناهندگان رسمی بودند ،از جمله  ۲۰/۴ملیون تحت حمايت
 UNHCRو ۵/۶ملیون فلسطینى تحت پوشش UN Relief and
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
) .(UNRWAحدود  ۴/۲ملیون نفر ديگر را پناهجويان (افرادی

که منتظر نتیجه درخواست پناهندگی هستند) و  ۴۵/۷ملیون را
افرادی که در درون کشورشان آواره شده اند تشکیل میدادند.
بر اساس اطالعات دريافتی يا تخمینی از  ،UNHCRدر پايان
سال  ۲۰۱۹تعداد پناهندگان و پناهجویان ایرانی در سراسر دنیا
 ۱۲۹٫۶۷۵نفر بوده است که  ۷٫۰۲۶تن از آنان در عراق تحت
حمايت اين سازمان بودهاند .تعداد  ۳۸٫۶۳۹درخواست پناهندگی
(مرحله اول و فرجام) از سوی پناهجویان ایرانی طی سال ۲۰۱۹
در کشورهاى مختلف ارائه شده است .ده کشور که ايرانیان در آنها
بیشترين تعداد درخواست پناهندگى را داشتهاند به ترتیب آلمان
( ،)۸٫۴۰۷انگلستان ( ،)۵٫۴۶۴کانادا ( ،)۳٫۶۶۳ترکيه
( ،)۳٫۵۵۸یونان ( ،)۲٫۳۲۷هلند ( ،)۱٫۵۳۴استراليا (،)۱٫۰۶۹
سوئد ( ،)۹۶۵اطریش ( ،)۷۲۷و عراق ( )۶۰۰بوده اند.
تعداد درخواست های پناهجویان ایرانى در سالهای قبل
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از تعداد  ۴۷٫۴۴۹تصمیماتى که در سال  ۲۰۱۹روى
درخواست هاى پناهندگى ایرانيان گرفته شده (مرحله اول يا
فرجامی) به  ۱۵٫۶۹۰درخواست موقعيت پناهندگى اعطا شده و
 ۶۲۱مورد ديگر بر اساس مالحظات انسانى اجازه اقامت
گرفته اند .تعداد  ۱۵٫۳۴۴درخواست جواب منفى گرفته اند و
 ۱۵٫۷۹۴درخواست 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  ۲۰۱۹نرخ
کل قبولى پناهندگی برای ايرانیان  ٪۴۹/۶و با احتساب قبولى هاى
مالحظات انسانى  ٪۵۱/۵بوده است.
نرخ جهانى قبولى پناهجویان ایرانى در سالهاى قبل
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منبعunhcr.org/data.html. :

نمونههايی از نرخ کل قبولی (پناهندگى و انسانى) پناهجویان ایرانى
در مرحله اول در سال  ۲۰۱۹به شرح زير است :استرالیا (،)٪۷۵
اطريش ( ،)٪۷۷کانادا ( ،)٪۹۴فرانسه ( ،)٪۶۲آلمان ( ،)٪۲۷سوئد
( ،)٪۳۶ترکیه ( ،)٪۷۱انگلستان ( )٪۷۶و آمريکا [اداره مهاجرت]
(.)٪۷۴
در سال  ۲۰۱۷د ر عرصه جهانى ،حدود  ۲ /۳ملیون درخواست
پناهندگى (جديد يا فرجامی) از ملیتهای مختلف در ۱۶۲
کشورمختلف به دولتها يا کمیساريای عالی ( ) ٪۵ارائه شده و روی
تعداد  ۱ /۳ملیون درخواست تصمیمگیری شده است .هفت کشور که
بیشترين درخواست های پناهندگی جديد را دريافت کردها ند عبارتند
از :آمريکا ( ،)۳۰۱٫۰۰۰پرو (  ،)۲۵۹٫۸۰۰آلمان (،)۱۴۲٫۵۰۰
فرانسه ( ،)۱۲۳٫۹۰۰اسپانیا ( ،)۱۱۸٫۳۰۰برزيل (  ،)۸۲٫۵۰۰و
مکزيک (  .)۷۰٫۴۰۰درسال  ۲۰۱۹نرخ کُل جهانی قبولى پناهندگی
 ٪۳۶/۱و نرخ کُل قبولى با احتساب موارد مالحظات انسانى ٪۴۶/۱
بوده است.
نرخ های قبولی در عرصه جهانی در سالهای قبل
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مل ی ت هايی که در عرصه جهانى بیشترين تعداد
درخواست هاى پناهندگى را در سال  ۲۰۱۹ارائه دادند عبارتند
از ونزوئال (  ، )۴۳۰ ٫۰۰۰سوريه (  ،)۱۰۰ ٫۰۰۰و افغانستان
( . )۱۰۰ ٫۰۰۰
در سال  ،۲۰۱۹تعداد  ۱۰۷٫۸۰۰پناهنده (کمتر از  ٪۰ /۵از کل
پناهندگان دنیا) در  ۲۶کشور دنیا اسکان داده شدهان د ،به کمک
( UNHCRحدود  )۶۳٫۷۲۶يا بدون آن .بیشترين تعداد که UNHCR
آنها را اسکان داده است از کشورهای سوريه ( ،)۲۳٫۶۲۵ج .د.
کنگو (  ،)۱۴٫۶۷۳میانمار ( )۵٫۲۲۴و اريتره (  )۳٫۳۷۹بودهاند.
حداقل تعداد  ۱٫۳۷۵تن پناهنده ایرانی نیز اسکان يافتهاند ،عمدتا ً در
کشورهای سوم استراليا (  ،)۶۷۱کانادا (  ،)۳۹۱و آمریکا ( )۲۱۶و
اسپانيا ( . )۷۷از اين تعداد اسکان  ۴۶۷به کمک  UNHCRبوده
است ،از کشورهای دوم ترکيه ( ،)۳۲۴مالزی ( ،)۳۲و اندونزی
(  .)۲۰بیشتر افرادی که از ترکیه اسکان داده شدهاند به کانادا ()۱۷۵
و اسپانيا ( )۷۷رفتند .آمریکا که تا سه سال پیش همواره بیشترين
تعداد ايرانیان را از ترکیه میپذيرفت ( ۱٫۶۶۴در  ،)۲۰۱۶در سال
 ۲۰۱۹فقط  ۵۴نفر و در  ۲۰۱۸فقط  ۶نفر را پذيرفت.

