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ین سخن آغاز

فناوری و علمی پیشرفت اصلی زیربنای انسانی سرمایه صاحبنظران، اکثر دیدگاه براساس
واقتصادیهرجامعهاست.برایناساس،مدیریتاثربخشوبهرهوِراینسرمایهبهیکیاز
ا...جمهوریاسالمی بهحمد تبدیلشدهاست. دغدغههایخبرگانعملیوسیاستگذاران
ایرانبابرخورداریازسرمایهعظیمنیرویانسانیجوان،متخصصوباانگیزهوحدودچهار
میلیوندانشجویفعال،یکیازکشورهایمهمدرتوسعهسرمایهانسانیدرسطحمنطقهاست
کهدررتبهبندیهایبینالمللیهمانندشاخصجهانینوآوریازجایگاهبرجستهایبرخوردار
است.باوجوددرکاینتوانمندیها،طبیعیاستکهازموضوعمهاجرتبهعنوانیکمسئله

وچالشدرمحافلحاکمیتی،تخصصیورسانهای،بارهاوبارهاسخنگفتهشود.
باتوجهبهماموریتمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریوبنیادملینخبگان،درطول
سالهایاخیرتوجهبهموضوعمهاجرتوچرخشنخبگانیکیازمحورهایاساسیبرنامههای
مشترکایندونهادبودهوهموارهرصدوپایشوضعیتکشوردراینحوزهوتعریفبرنامههای
عملیمانندبرنامهموفقهمکاریبامتخصصینایرانیغیرمقیم-کهبهبازگشتبیشازهزار

وپانصدنخبهایرانیازدانشگاههایبرترجهانمنجرشده-دردستورکارقرارداشتهاست.
معتبر مراجع و کشور اطالعات و آمار وضعیت بررسی با سالها این در که این مهم نکته
بینالمللیدریافتیمکهاظهارنظرهایطیفوسیعیازفعالینعلمی،سیاسیواجتماعیدر
اینموضوعبدونتوجهدقیقبهآمارهایمعتبروبعضابرپایهاطالعاتغیرعلمیموجوددر
فضایمجازیوبرداشتهایشخصیافراداست.اینجریانرسانهایوتحلیلهایغیرعلمی
برنامههای ارائه و بهجایتحلیلوکارشناسیمستند باعثشدهاستکهموضوعمهاجرت
اجراییبرمبناینقاطقوتوضعفکشور،بیشتربهدامنزدنموجیازناامیدیواحساس

منفیدرجامعهمنجرشود.
برایناساس،بهاینباوررسیدیمکهاولینگامدرمدیریتکارآمداینسرمایهممتازکشور،
تحلیلهایعلمیودقیقآماریازوضعیتمهاجرتدرجامعهایرانیاست.دراینراستابا
بهرهگیریازظرفیتنخبگانومحققیندراینحوزهوباحمایتازتشکیلرصدخانهمهاجرت
دردانشگاهصنعتیشریف،تالششدتاباتدویناولینسالنامهمهاجرتیایران،مرجععلمی
اینسالنامهشروعیک تدوین است امید فراهمشود. وسیاستگذاری تحلیل برای معتبری

فعالیتفراگیرومستمردربیننخبگانعلمیمرتبطبامطالعاتمهاجرتباشد.

دکتر سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رییس جمهور

و رییس بنیاد ملی نخبگان



مهاجرتبهخصوصمهاجرتهایبینالمللیبدلبهامریبسیاررایجومتداولدرجهانامروز
شدهاست.چراکهتقریباًهیچکشوریدرجهانیافتنمیشودکهباپدیدهمهاجرتنیروی
انسانیبهخارجیاورودبهداخلکشورخودمواجهنباشدوهمهکشورهابادرجاتمختلفی
ازاینپدیدهمواجههستند.برهمیناساسمهاجرتبرایبسیاریازکشورهافرصتوبرای
دستهاینیزتهدیدتلقیمیشود.وجهتمایزکشورهادرزمینهفرصتیاتهدیدبودنمهاجرت
برایآنها،نوعمواجههکشورهاباموضوعونحوهسیاستگذاریومدیریتآناست.واقعیت
آناستکهچنانچهرویکردسیاستیمنسجمیبرایکنترلومدیریتپدیدهمهاجرتتوسط
نظامحکمرانیوجامعه)فرستندهوگیرنده(وجودنداشتهباشد،مهاجرتورودیوخروجی

هردوتبدیلبهبحرانوچالشاساسیبرایکشورهاخواهدشد.
امایکیازویژگیهایکلیدیمدیریتمهاجرتهایبینالمللی،"سیاستگذاریدادهمحور"
بر استناد واقع، باشد.در ودادههایمتقنومستندمهاجرتی آمار بر بایدمبتنی استکه
دادههایقابلاتکا،نهتنهاباعثتقویتواستحکاممبناییسیاستهایاتخاذشدهدرحوزه
مهاجرتمیشود،بلکهزمینهسنجشاثربخشیاینسیاستهادرحوزههایمختلفاقتصادی
واجتماعیکشورها)مهاجرفرستومهاجرپذیر(رابراساسشاخصهایکلیدیکمیوکیفی
فراهممیآورد.فرآیندسیاستگذاریدادهمحوردرحوزهمهاجرت،دقتواطمینانبیشتری

رانسبتبهاجرا،اصالحویاعدماجرایاینسیاستهابرایکشورهاایجادمیکند.
متاسفانهکشورایرانکهبرایدهههایمتمادیدرمعرضجریانگستردهمهاجرتهایخروجیو
ورودیقراردارد،فاقدهرگونهآمارواطالعاتمنظمومدون،بانکدادهوهمچنینسیاستهای
مهاجرتیمنسجمدراینحوزهبودهاست.فقداندادهواطالعاتمدونمهاجرتیدرکشورباعثبه
وجودآمدنسوءبرداشتومباحثمغالطهآمیزدرمیانذینفعانمختلفاینحوزهدرزمینهرتبهو
جایگاهایراندرشاخصهایمختلفمهاجرتیونیزریشههاوتبعاتاقتصادیواجتماعیاینپدیده
شدهاست.همچنیننبوددادهواطالعاتمستندمهاجرتیباعثشدهاستکهمعدودسیاستهای
اتخاذشدهدراینحوزهنیزازپشتوانهآماریالزمبمنظورشناساییدقیقعمقوگستردگیشیوع
پدیدهمهاجرتدراجتماعایرانبرخوردارنباشد.لذاتاکنونسیاستهایمهاجرتیغیردادهمحور

درایرانیاازاثربخشیالزمبیبهرهبودهویااینکهاثراتکوتاهمدتومقطعیداشتهاند.
خوشبختانهتاسیسوراهاندازی"رصدخانهمهاجرتایران"رامیتوانگامیهدفمنددرجهت
بینالمللیدر آماریوفقدانمطالعاتکارشناسیدرحوزهمهاجرتهای تقلیلکمبودهای
کشوربرشمرد.ایننهادپژوهشیازبدوتاسیستالشنمودهاستعلیرغمدشواریهایفراوان
برای بهآمارهایکمیابوسختیابمهاجرتهایبینالمللی،بستری درزمینهدسترسی
گردآوریوارائهآماروتحلیلهایکارشناسیوسیاستگذاریدرحوزههایمختلفمهاجرتی
جهتاستفادهاقشارمختلفاعمازسیاستگذارانوسیاستپژوهان،دستاندرکاراناجرائی

ومحققاناینحوزهباشد.
برهمیناساس،رصدخانهمهاجرتایرانمفتخراستدراولینسالگردتاسیسخوددرسال
۱۳۹۹،بهعنواناولیننهادتخصصیپژوهشی-سیاستیدرحوزهمهاجرتهایبینالمللیدر

پیشــگفـتار



کشور،اولین"سالنامهآماریمهاجرتیایران"رامنتشرودراختیارعمومعالقهمنداناینحوزه
قراردهد.اینسالنامهمشتملبرآخرینآمارواطالعاتموجودوقابلدسترسدرحوزههای
مختلفمهاجرتیشامل:جابجائیهایدانشجوئی،مهاجرتهایکاریوهمچنینمهاجرتهای
اجباری-پناهجوییمبتنیبرمنابعداخلیوگزارشاتمرجعبینالمللیاستکهمیتواندبرای

دستاندرکاراناجرائیومحققاناینحوزهبسیارمفیدباشد.
ازبعدبینالمللی،انتشار"سالنامهآماریمهاجرتایران"،گامیمهموارزشمنددرجهتقرار
گرفتننامکشورایراندرزمرهکشورهاییاستکهبهشکلنظاممندنسبتبهتهیهوانتشار
دادههایرسمیدرحوزهمهاجرتهایبینالمللیمبادرتمیورزند.همچنینبرداشتناین
گام،جایگاهکشورایراندرمیانکشورهایدرحالتوسعهکهبرایسیاستگذاریومدیریت
چنین همچنین مینماید. برجستهتر را هستند تالش در بینالمللی مهاجرتهای هدفمند
توجه نظاممند"زمینه و امن "مهاجرتهای راستایمیثاقنامهجهانی اقداماتیمیتوانددر
جدیترسازمانهاونهادهایبینالمللیازجملهسازمانبینالمللیمهاجرترابهمنظورارائه

حمایتهایمالیومعنویبیشتربهایرانفراهمآورد.
درراستایتکمیلسالنامهآماریایران،رصدخانهمهاجرتایرانایننویدرامیدهدکهدر
آیندهبسیارنزدیکدرسالجاری،اولین"بستهسیاستیمهاجرتیکشور"رامنتشرنماید.
اینبستهسیاستیشاملتحلیلیجامعبرمشکالتومعضالتکشوردرزمینههایمختلف
مهاجرتی،راهکارهاوسیاستهایپیشنهادیدرجهترفعمعضالتونیزتامینمنافعکوتاه
مدتوبلندمدتکشوردرزمینهمهاجرتهایبینالمللیمتناسبباتحوالتجهانیاست.

با ایران مهاجرت رصدخانه همکاران شبانهروزی تالش حاصل ایران مهاجرت آماری سالنامه
همراهیوهمکاریارزشمندگروهکثیریازمحققان،دستاندرکارانوفعاالنحوزهمهاجرت
دربخشهایمختلفاستکهبدینوسیلهازتکتکآنهاصمیمانهتشکروقدردانیمیشود.
همچنین،رصدخانهمهاجرتایرانازحمایتدکترستاری،معاونمحترمعلمیوفناوریرییس
جمهورومساعدتهایهمهجانبه"مرکزتعامالتبینالمللیعلموفناوری"معاونتعلمیو
فناوریریاستجمهوریبهعنوانپشتیبانهایاصلیتهیهوتدویناینسالنامهتقدیرمینماید.
اینسالنامهآماری،بعنواناولینتالشدرجهتتهیهوتدوینمنبعدادهومرجعآماررسمی
وقابلاستناددرحوزهمهاجرتهایبینالمللیایرانهمچنانواجدکاستیهاوکمبودهایی
این کنندگان تهیه اساس، همین بر است. زمینهها تمام در بهبود و ارتقاء نیازمند و است
سالنامهامیدوارندبادریافتنظراتانتقادیوپیشنهاداتسازنده،ویژگیهایکمیوکیفیآن
رادرویرایشهایسالهایآتیباهمکاریومساعدتتمامعالقهمنداناینحوزهارتقاءدهند.

بهرام صلواتی
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران

پژوهشکده، سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
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مالحظات آماری
بینالمللی مهاجرتهای و جابهجایی ذات کلی بطور
بینالمللی مهاجران اطالعات و آمار که میکند ایجاب
قیمتترین گران حال عین در و نایابترین جمله از
آنها، به دسترسی برای که باشند بینالمللی دادههای
مشکالتساختاریومحتواییزیادیپیشرویمحققان
لذاتدوین قراردارد. اینحوزهمطالعاتی وپژوهشگران
آماروثبتتغییراتآنهادرحوزهمهاجرتهایبینالمللی
جابهجایی روبروست. فراوانی پیچیدگیهای با و دشوار
دلیل تغییر تغییرمحلسکونت، و انسانها مرزی بین
اقامتیبرایمثالازتحصیلیبهکاری،تغییرمدتزمان
دیگر و تابعیت تغییروضعیت دائم، به موقت از اقامتی
عواملی جمله از همگی حوزه، این تحوالت و تغییرات
هستندکهتهیهآمارواطالعاتمدونومنظمدراین

حوزهرابادشواریوپیچیدگیهمراهمیسازند.
یاپیچیدگیدادههای ازریشههاینوساناتو یکیدیگر
مهاجرتهایبینالمللی،استنادبهمبانیمختلفودرنظر
گرفتنشاخصهایمتعددومتنوعدرکشورهایمختلف
برایتعریفدستههایمختلفمهاجراناست.برایمثال،
برخیازکشورهامحل)کشور(تولدرامعیارتشخیصافراد
بومیازمهاجرانقرارمیدهندودستهدیگرینیزاصالت
نژادیوریشهخونی-خانوادگیرامبناقرارمیدهند.لذااین
تفاوتهایمبناییممکناستآمارواطالعاتمهاجرانرا
درکشورهایمختلفدستخوشنوساناتزیادیقراردهد.
و آمار انتشار و تدوین در زمانی تاخیر دیگر، مهم نکته
اطالعاتمهاجرتهایبینالمللیاست.نکتهمهموقابل
برخالفسایرشاخصهایجمعیت ایناستکه توجه
مهاجرتهای مدون آمار و داده بانک هنوز جهانی،

بینالمللیدرسطوحملیوبینالمللیبسیارمعدودهستند
آمارهای اساس همین بر ندارند. وجود اصاًل اینکه یا و
ازمنابع بعنواندادهواطالعاتجانبی مهاجرتیمعموالً
آماریپایهایحاصلازسرشماریهایملیبدستمیآیند.
درهمینزمینهمیبایستدرنظرداشتکهمعموالًجامعه
مهاجراندرنمونههایآماریمعرفسرشماری،حضورکم
رنگیداشتهوبههمینخاطرایننمونهها،واجدنمایندگی
کاملجامعهمهاجرانبینالمللینیستند.همچنینصعوبت
نیز آمارمهاجراندرسرشماریهایملیو به دسترسی
کردن هماهنگ و کردن یکپارچه برای موردنیاز زمان
تا ازمنابعمتنوعآماریباعثمیشود دادههایمختلف
معموالًیکتاخیرزمانییکتادوسالهدرتدوینوانتشار
آمارهایمهاجرتیجهانیپیشبیاید.لذابههمینخاطر
استکهبرایمثالگزارشجهانیمهاجرتدرسال2020
میالدی،حاویآخریندادهواطالعاتتاپایانسال20۱۸

ویاحتیقبلترمیباشد.
آمار به دسترسی که شدهاند باعث الذکر فوق موارد
میسر بهسختی جهان و ایران در بینالمللی مهاجران
باشد.نبودبانکدادهتخصصیمهاجراندرکشورباعث
زیادی حد تا آماری سالنامه این اتکای که است شده
حال، این با باشد. بینالمللی آماری منابع به وابسته
در سعی تالشچشمگیری با ایران مهاجرت رصدخانه
همچنین و موجود داخلی منابع اندک از بهرهگیری
پیادهسازیپیمایشهایداخلیدرجهتتکمیلتصویر

برآمدهازمنابعاطالعاتیبینالمللینمودهاست.
درادامهبرخیازنکاتکلیدیفنیمربوطبهخوانشو
مختلف بخشهای در مهاجران آماری دادههای تفسیر

آمدهاست.
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خصوص  در  استفاده  مورد  آماری  منابع  انواع   
شمارش جمعیت مهاجران ایرانی در جهان

احصای جهت استفاده مورد آماری منبع مهمترین 
جمعیتمهاجراندرجهان،آمارسرشماریکشورهاست،
اساس بر اغلب را کشور هر در مهاجرین جمعیت که
محلتولدودربرخیازکشورهاعالوهبرآنبراساس
اصالت قومیت، شهروندی، چون دیگری پارامترهای
به بسته میدهد. نشان اقامت محل کشور آخرین و
جمعیت ویژگیهای سایر کشورها سرشماری جامعیت
شناختیوشغلیمهاجراننیزممکناستازدادههای

سرشماریقابلاستنادباشد.
که اصلی آماری منابع مهمترین از دیگر یکی 
طرحهای است، موثر مهاجران وضعیت شناخت در
و جامعیت به بسته که است، کار نیروی از آمارگیری
بهینگینمونهممکناستبرایجمعیتمهاجرکشورها
باشد.در استناد قابلاستفادهو بهصورتتفکیکی هم
بهطور مهاجران ویژگیهایشغلی ازکشورها بسیاری
استناد قابل اینطرح از آمارمستخرج استفاده با کلی
استلیکنکشورهایمحدودیهستندکهنمونهآنهابر
اساسمبدامهاجران)بهتفکیکمحلتولدیاشهروندی(

بهینهوقابلاستنادباشد.
حوزه این در استفاده مورد اطالعاتی منابع دیگر از 
تابعیت، اعطای آمار که است. مهاجرت ثبتی آمارهای
مجوزهایاقامتبلندمدتوکوتاهمدتکاری،تحصیلی
یاخانوادگیوآمارویزاهایاعطاشدهازایننوعهستند.
و کوتاهمدت تعریفمجوزهای برای مبناهایمختلفی
عنوان به دارد. وجود مختلف کشورهای در مدت بلند
به تنها اروپا اتحادیه در معتبر مدت بلند مجوز نمونه
اجازهاقامتهایباالتراز۵سالاطالقمیشوددرحالیکه

درکانادابهایننوعمجوزاقامتدائماطالقمیشود.
همچنیننکتهقابلتوجهاینکهآمارواطالعاتثبتی
مرتبطباافرادبامجوزاقامتبلندمدتوکوتاهمدتبا
مبنای است.چراکه متفاوت ازسرشماری آمارحاصل
سرشماریهاعمدتاًمحلاقامتمعمولاعالمیفرداست
کهباآمارثبتیتعدادمجوزهایبلندمدتوکوتاهمدت

متفاوتاست.

1. Tertiary education

خصوص  در  استفاده  مورد  آماری  منابع  انواع   
شمارش دانشجویان بین المللی کشور ایران

با مرتبط دادههای جمعآوری برای گزارش این در 
از کشور از خارج و داخل در بینالمللی دانشجویان
گزارشهاومنابعمعتبربینالمللیوداخلیاستفادهشده
است.تمامآمارارائهشدهمرتبطبادانشجویانبینالمللی
دراینگزارشنشاندهندهیتمامدانشجویانیاستکه
درسطحکالجیادانشگاه)آموزشعالییاآموزشدوره

سوم(تحصیلمیکنند.
بهعنوانمثالطبقتعریفیونسکوآموزشدورهسوم۱
آموزش تخصصی زمینههای در یادگیری فعالیتهای
باالیی سطح یادگیری در هدف این میشود. شامل را
دوره آموزش میشود. شامل را تخصص و پیچیدگی از
سومشاملمواردیاستکهمعموالًبهعنوانتحصیالت
آکادمیکشناختهمیشوداماشاملآموزشهایپیشرفته
فنیوحرفهاینیزمیباشد.همچنینطبقتعریفبانک
عنوان به کشورها از برخی در که عالی آموزش جهانی
آموزشدورهسومنیزشناختهمیشود،بهکلیهآموزشهای
بعدازدورهمتوسطه،اعمازدانشگاههایدولتیوخصوصی،
کالجها،موسساتآموزشفنیومدارسحرفهایاشاره

دارد.
درتهیهآماردانشجویانبینالمللیرصدخانهمهاجرت

ایرانبهچهارمنبعاصلیدادهاتکاکردهاست:
)ISU(انستیتویآماریونسکو

دادههایموسسهآموزشبینالمللی
)Institute of International Education(

موسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی
پیمایشهایرصدخانهمهاجرتایران

 انواع منابع آماری مورد استفاده در خصوص شمارش 
مهاجران اجباری ) پناهجویان( در جهان و ایران

و اجباری مهاجرتهای بخش به مربوط دادههای 
- پناهجویان عمده بخش دو در جهان در پناهجویی
این در است. تحلیل قابل داخلی آوارگان و پناهندگان
سالنامهبخشمهاجرانپناهجوییکهازمرزهایکشور
متبوعخودخارجشدهودرکشورهایدیگردرخواست
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پناهندگیمیدهند،موردبررسیقرارگرفتهاست.
دادههایپناهجویانوپناهندگاندرجهانباتوجهبه
کشورمقصدآنهامتفاوتبودهوبرخیازکشورهاتعاریف
ثبت مراحلمختلف در پناهجویان ازوضعیت متفاوتی
درخواستتابررسیواعالمنتیجهدرخواستآنهاارائه
مینمایند.درمجموعمهاجرانیکهدرخواستپناهندگی
خودراثبتمینمایندبهعنوانپناهجو)Asylum-Seeker(
آنها بادرخواست پناهجویانیکه و نظرگرفتهشده در

موافقتشدهاستبهعنوانپناهندهمعرفیمیشوند.
اغلبدادههایمرتبطباپناهجویانوپناهندگانتوسط
سازمانهایبینالمللیهمچونکمیساریایعالیسازمان
سازمان و )UNHCR( پناهندگان امور در متحد ملل
اگرچه معرفیمیشود. و تهیه )IOM( مهاجرت جهانی
تهیهدادههاوروندثبتپناهجویانباهمکاریدولتهای
کشورهایمقصدپناهجویانانجاممیشودودربرخیاز

کشورهااینآمارتوسطدولتهاارائهمیشوند.
دربخشمهاجرتهایاجباری–پناهجوییسـالنامه
مهاجرتیایران،دادههایمربوطبهبخشوضعیتجهانیو
منطقهایازگزارشهاییهمچونگزارشجهانیمهاجرت
گزارش یا و )World Migration Report 2020( 2020
 )International Migration Outlook بینالمللی مهاجرتهای

)2019استخراجشدهاست.

مربوط دادههای ایران در خارجی اتباع بخش در 
مهمترین ۱۳۹۵ سال مسکن و نفوس سرشماری به
است ذکر به الزم است. بوده دادهها گردآوری مبنای
کهدادههایسرشماریدرایرانبهروشخوداظهاری
ایننظرشاملتماممهاجران از و گردآوریشدهاست
متعارف مهاجران پناهندگان، از اعم ایران در ساکن
مهاجران و ایران( معتبر روادید با پاسپورت )دارندگان
نامتعارف)مهاجرانفاقدمدرکیامهاجرانباروادیدویا
کارتاقامتنامعتبر(است.باتوجهبهعدمدردسترس
تفکیک به ایران در ساکن پناهندگان جمعیت بودن
شده استناد سرشماری دادههای به کشور استانهای
است؛اگرچهبراساسدادههایUNHCRدادههایکلی
ارائه مهمانشهرها و ایران در پناهندگان وضعیت از
شدهاست.ازگزارشوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
منظور به نیز ایران در خارجی اتباع اشتغال زمینه در

اتباع اقتصادی اجتماعی- شاخصهای وضعیت تحلیل
خارجیدرایراناستفادهشدهاست.دربخشمهاجران
وپناهندگانافغانستانیبازگشتیازایرانبهگزارشهاو
دادههایIOMاستنادشدهاستکهتقریباازاوایلدهه

20۱0اینآمارتهیهوارائهشدهاست.
بخشدیگریازدادههایبخشمهاجرتهایاجباری
افغانستانی مهاجران پیمایش به مربوط پناهجویی و
خراسانرضوی، تهران، استانهای در ۱۳۹۸ سال در
اصفهانوکرماناست.اینپیمایشدرچارچوبپروژه
مشترکرصدخانهمهاجرتایرانباگروهجغرافیادانشگاه
ازمهاجران نفر انجامشدهاستو۱۳6۵ فنالند تورکو
مورد پرسشنامه ابزار با سال ۱۵ باالی افغانستانی

نظرسنجیقرارگرفتهشدهاند.
دربخشآخرمهاجرتهایاجباری-پناهجویینیزبه
وضعیتپناهجویانوپناهندگانایرانیدردیگرکشورهای
جهانپرداختهشدهاست.درسالهایاخیرباتوجهبه
افزایشروندمهاجرتهایاجباری– پناهجوییدرجهان
وبهخصوصدرقارهاروپا،روندثبتپناهجویانایرانیدر
کشورهایاروپایینیزافزایشیافتهاست.دراینبخش
باتوجهبهدادههایکشورهامقصدویادادههایاتحادیه
آمار بررسی به OECD کشورهای یا و )Eurostat( اروپا
پناهجویانایرانیدرکشورهایاصلیمقصدپناهجویان

ایرانیپرداختهشدهاست.
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    جمعیت ایرانیان خارج از کشور
میالدی(، )2020 موجود آمار آخرین اساس بر 
جمعیتمهاجرانجهاندرسال20۱۹میالدیبالغبر
272میلیوننفراستکه۳/۵2درصدازجمعیتجهان

راتشکیلمیدهد.
جمعیتمهاجرانایرانیدردنیابراساسآخرینآمار
موجودقابلاستناددرسال20۱۹میالدی،۱/۹میلیوننفر
میباشدکه2/2۹درصدازجمعیتایرانراتشکیلمیدهد.
۱۹۹0 سال در دنیا در ایرانی مهاجران جمعیت 
میالدی،بالغبر۸20هزارنفربودهاست،کهاینرقمدر
سال20۱۹میالدیبهرقم۱/۹میلیوننفررسیدهاست.
درواقعدرطی۳0سالگذشته،جمعیتمهاجرانایرانی

2/۳برابرشدهاست.
در چیزی جهان جمعیت از ایران سهم حالیکه در 
حدود۱/07درصداست،سهمایرانازجمعیتمهاجران
به میالدی ۱۹۹0 سال در درصد 0/۵۴ رقم از جهان
رقم0/70درصددرسال20۱۹افزایشیافتهاستکه
همچنانپایینترازسهمجهانیجمعیتایرانمیباشد.

جمعیت از ایران "سهم شاخص گرفتن نظر در با لذا
در جهان" مهاجران جمعیت از ایران "سهم جهان"،
طول۳0سالگذشتههموارهزیریکدرصدبودهاستو

هیچگاهبهنزدیکی۱درصدنیزنرسیدهاست.
براساسآمارقابلاستنادسازمانمللوبانکجهانی
ایرانیان بابیشترینجمعیت )2020(،۱0کشورجهان
خارجازکشوربهترتیبعبارتنداز:اماراتمتحدهعربی،
استرالیا، سوئد، ترکیه، انگلستان، آلمان، کانادا، آمریکا،
بر میباشند. کویت و )اسرائیل( اشغالی سرزمینهای
امارات غربی، اروپای شمالی، آمریکای اساس همین
متحدهعربیواسترالیامناطقجغرافیائیتمرکزایرانیان

درجهانهستند.
میالدی، 20۱۸ سال در موجود آمار آخرین طبق 
ایرانیاندارندهاقامتپناهندگیساکندراتحادیهاروپابا
بیشاز۵6هزارنفروبعدازآندارندگاناقامتخانوادگی
بارقمیبیشاز۴2هزارنفرباالترینجمعیترادارند.در
رتبههایبعدیدارندگاناقامتتحصیلیبارقم2۱هزارو

اقامتکاریبارقمقریببه۱۸هزارنفرقراردارند.
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 جابه جایی بین المللی دانشجویان ایرانی در جهان 
براساسآمارجهانی،تعداددانشجویانبینالمللیدر
به نفردرسال2000میالدی ازرقم2میلیون جهان
رقم۵/۳میلیوننفردرسال20۱۹میالدیرسیدهاست.
همراستا کشور از خارج در ایرانی دانشجویان تعداد 
افزایش نیز و دانشجویانکشور افزایشکلجمعیت با
بینالمللیدرجهان،روندصعودی جمعیتدانشجویان
داشتهوازتراز۱۹هزاردانشجودرسال200۳میالدی

بهتراز۵۳هزاردانشجودرسال20۱7رسیدهاست.
علیرغماینکهتعداددانشجویانبینالمللیایرانیروندی
فزایندهداشتهاست؛اماتعدادآنهادرسالهایاخیرتقریباً

ثابتشدهودرتراز۵2هزارنفرثابتباقیماندهاست.
سهمدانشجویانایرانیخارجازکشوربهنسبتکل
گذشته سال ۱۵ طول در کشور دانشجویان جمعیت
رقمیتقریباًثابتماندهاستونرخیحدودیکدرصد

راداشتهاست.
نرخرشدجمعیتدانشجویانایرانیخارجازکشوردر
قیاسبانرخرشدجمعیتدانشجویانبینالمللیدرجهان
کندتربودهاست.بدینترتیب،سهمدانشجوفرستیایران
درکلبازاردانشجویانبینالمللیجهانازسال20۱2
روندیکاهشیبهخودگرفتهوازسهمحدود۱/۳درصد

بهحدود0/۹درصددربازارجهانیرسیدهاست.
دربازه200۳تا20۱2میالدیرتبهدانشجوفرستی
ایراندرجهانازرتبه2۹امبهرتبه۱2امرسیدهاست.
روندی تا20۱7 بازه20۱2 در ایران رتبه اینحال با
رتبه میالدی، 20۱7 سال در بطوریکه داشته کاهشی
تنزل ام جایگاه20 به درجهان ایران فرستی دانشجو

پیداکردهاست.
جمعیتدانشجویانبینالمللیمشغولبهتحصیلدر
ایرانازتراز۴هزاردانشجودرسال20۱۱بهتراز2۱

هزاردانشجودرسال20۱۸افزایشیافتهاست.
نرخبازگشتمتخصصانوفارغالتحصیالنایرانیبه
داخلکشورازسال20۱۵تاسال2020روندصعودیو
قابلتوجهیداشتهاست.جمعیتمتخصصانبازگشتهاز
تراز۱00نفردرسال20۱۵میالدیبهتراز۱۵00نفر

درسال2020رسیدهاست.
مجموعجذبدانشجویانبینالمللیدرداخلکشور

ارتقاء باعث ایرانی بازگشتمتخصصان نرخ وهمچنین
شاخصخالصچرخشنخبگانایرانیازتراز)0/۴6-(
درسال20۱۱به)0/۳۱-(درسال20۱7شدهاست.

بازه در آمریکا کشور در ایرانی دانشجویان جمعیت 
200۳تا200۸،بایکشیبمالیمدرحالافزایشبوده
بایکشیبصعودی تا20۱6 بازه200۹ استکهدر

قابلتوجه،رشدکردهاست.
غالبمقاصدبرتردانشجویانایرانیدربازه200۳تا
تا۴000هزاردانشجو تراز۱000 20۱7،جملگیدر
کانادا، همچون اندکی مقاصد تعداد و ماندهاند ثابت

آلمان،ایتالیاوترکیهواردترازهایباالترشدهاند.
دانشجویان جمعیت رشد ترامپ، دولت دوران در 
ایرانیدرآمریکادرمقایسهباسالهایگذشتهمتوقف
شده و لذاجمعیتدانشجویانایرانیدرطی بازه20۱7

تا20۱۹درتراز۱2هزارنفرثابتماندهاست.
درسال20۱۸جمعیتدانشجویانایرانیدرآمریکا
درمقایسهباسال20۱7،بیشاز600نفرکاهشیافته

است.
در فرست دانشجو کشورهای دانشجویان وضعیت 
20۱۹ تا 20۱۸ تحصیلی سال در آمریکا دانشگاههای
نسبتبهسالتحصیلی20۱7تا20۱۸نشانمیدهد
مقاطع در آمریکا در ایرانی دانشجویانی جمعیت که
کارشناسیوتحصیالتتکمیلیرشدمنفیبهترتیب۱0

و7درصدیداشتهاست.
به مشغول ایرانی دانشجویان جمعیت بطورکلی، 
تحصیلدرآمریکادرسال20۱۹درسطوحکارشناسی
وتحصیالتتکمیلیدارایرشدمنفیپنجدرصدیبوده

است.
رشتههای در آمریکا، در ایرانی دانشجویان کاهش 
در که ایرانیانی جمعیت است. مشهود نیز مهندسی
ثبتنام آمریکا دانشگاههای در مهندسی رشتههای
گرفته خود به کاهش روندی 20۱6 سال از کردهاند،
استواز۵هزارو20نفردرسال20۱6به۴هزارو

۵۴0نفردرسال20۱۸رسیدهاست.
تعدادویزاهایF1وJ1صادرشدهبرایدانشجویانو
محققانایرانیطیسالهای20۱6تا20۱۹باکاهشی
ویزهای تعداد بطوریکه است بوده همراه مالحظه قابل
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۵7 تقریبا کاهشی با مذکور دوره طی شده صادر F1

درصدیوتعدادویزاهایJ1صادرشدهباکاهشیتقریبا
6۸درصدیهمراهبودهاست.

درسهماههاولسال2020نیز،صدورویزاهایF1
وJ1برایدانشجویانومحققانایرانیافتچشمگیری
تجربهکردهوبهترتیببهتعداد۱۴۵و۱۱6ویزاکاهش

داشتهاست.
ازسال20۱۳تا20۱۵،تعداددانشجویانایرانیحاضر
در۱0دانشگاهبرترایاالتمتحدهآمریکاروندیتقریباً
ثابتداشتهاستوبااندکیرشدازرقم20۱دانشجوبه

رقم2۳2دانشجورسیدهاست.
باکاهشجمعیت تا20۱۸،همزمان ازسال20۱6 
دانشجویانایرانیدرآمریکا،دانشجویانایرانیحاضردر
۱0دانشگاهبرترآمریکانیزکاهشاندکییافته وازرقم 

2۳2دانشجوبهحدود220دانشجورسیدهاست.
کشورایراندررتبهبندیکشورهایدانشجوفرست
بهآمریکا،بادرنظرگرفتنتعداددانشجویان مشغولبه
تحصیلدردانشگاههایبرترآمریکا،درجایگاهدهمقرار

داردوکشورهایچین،هندوکرهجنوبیدرجایگاهاول
تاسومقراردارند.

در تحصیل به مشغول دانشجویان سهم چنانچه 
دانشگاههایبرترآمریکاازکلدانشجویانخروجیایرانی
درنظرگرفتهشود،کمترازنیمدرصددانشجویانخروجی
ازایراندردانشگاههایبرترآمریکاوجهانمشغولبه
تحصیلهستندکهازاینحیثایراندرجایگاهدهمدر

میانکشورهایدانشجوفرستبهآمریکاقراردارد. 
دانشجویان سهم میالدی، 20۱7 تا 20۱۳ بازه در 
ایرانیحاضردردانشگاههایبرترآمریکاوجهانازکل
ناچیزی بسیار رشد ایران خروجی دانشجویان جمعیت
داشتهوازرقم0/۴۵درصدبهرقم0/۴7درصدرسیده
باجمعیت برایکشورچین اینسهم درحالیکه است.
هزار 700 از )بیش خروجی دانشجویان توجه قابل
رقم به  ۱/۴۸درصد رقم از محسوسی رشد  دانشجو(
۱/7۱داشتهکهاینموضوعباعثواکنشمقاماتدولت
دانشجویان پذیرش برای محدودیت اعمال و آمریکا

چینیدردانشگاههایاینکشورشدهاست.
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 مهاجرت های اجباری از ایران به خارج و به داخل کشور

پناهندگی افرادیکهدرجهاندروضعیت جمعیت
قرارداشتهاندازسال2006تاسال20۱۸روندافزایشی
جمعیت مجموع است. شده برابر دو تقریبا و داشته

پناهندگاندرجهاندرحدود2۵میلیوننفراست.
وضعیت در جهان کشورهای در که ایرانیانی تعداد 
سال در نفر هزار ۱02 حدود از دارند قرار پناهندگی
یافته افزایش 20۱۸ سال در نفر هزار ۱۳0 به 2006

است.
مقایسهوضعیتایرانباوضعیتجهانیدر۱۵سال
مجموع از 20۱۸ سال در که میدهد نشان گذشته
جمعیتجهان0/26درصدآنپناهندهبودهانداماازکل
جمعیتایراندرسال۱۳۹۸درحدود0/۱۵درصدآن
درسایرکشورهادروضعیتپناهندگیقرارداشتهاست.
پس بویژه گذشته سال چند طول در اروپا اتحادیه 
از بهیکی پناهجویاندرسال20۱۵، بحرانجهانی از
مناطقاصلیاستقرارپناهجویانجهانتبدیلشدهاست.
کشورهای در ایرانی پناهجویان شمار اساس، همین بر
اتحادیهاروپابهنسبتسایرنقاطجهانقابلتوجهاست.
بیشترینجمعیتپناهجویانایرانی)ثبتشدهجدید(
دراتحادیهاروپامربوطبهسال20۱6میالدیمیباشد
کهبیشاز۴0هزارنفربودهاست.درسالهایبعدی
اینرقمبطورتقریبیبهتراز20هزارپناهجو)ثبتشده

جدید(درسالتنزلپیداکردهاست.
ایراندر افغانستانیدر روندورودوثبتپناهندگان
دهه۱۹۹0بهاوجخودرسیدهبودبطوریکهدرسالهای
۱۹۹0تا۱۹۹۱بیشازسهمیلیونپناهندهافغانستانی

درایرانحضورداشتهاند.
پسازدهه۹0میالدی،تعدادپناهندگانافغانستانی
ساکندرایرانروندکاهشیداشتهوازسال200۴به

بعدتاکنوندرحدودیکمیلیوننفرثابتماندهاست.
بیشترینپناهندهعراقینیزدراوایلدهه۱۹۹0در
ایرانحضورداشتهاستاماازاواسطایندههتعدادآنها
کاهشیافتهوازسال200۵بهبعدجمعیتآنهاکمتراز

۵0هزارنفربودهاست.
براساسگزارشسازمانبینالمللیمهاجرت،حدود
۸00هزارمهاجرافغانستانیفاقدمدرکدرسال20۱۸
خود کشور به ایران از اجبار یا و داوطلبانه صورت به
بازگشتهاندکهدرمقایسهباسال20۱7اینمیزاندو
بازگشت میزان باالترین که است یافته افزایش سوم

مهاجرانافغانستانیفاقدمدرکازسال20۱2است.
بازگشت میزان افزایش دالیل مهمترین جمله از 
مهاجرانفاقدمدرکافغانستانیدرسال20۱۸میتوان
بهاعمالمجددتحریمهایاقتصادیعلیهایرانوکاهش
ارزشریالدربرابرارزهایخارجیاشارهکردکهمنجر
به افغانستانیفاقدمدرک بازگشتمهاجران افزایش به

کشورشانشدهاست.
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     سیاست گذاری و مدیریت مهاجرت های بین المللی
اهمیتغیرقابلانکاروجایگاهمهاجرتهایبینالمللی
تنیده هم در جهان اجتماعی و اقتصادی مناسبات در
کرونا ویروس شیوع با حتی که است تاحدی امروزی
علیرغماینکهمهاجرتهایبینالمللیبهشکلمقطعی
گذشته ماه چند تجربه حال این با گردید، وقفه دچار
نشاندادکهدنیایبدونتحرکوجابهجاییمیانمرزها
قابلتصورنیستوواقعیتزندگیبشرامروزیآمیخته

بااینپدیدهاست.
چشمگیر رواج و روزافزون گسترش با که دنیایی 
ضرورت است، مواجه بینالمللی مهاجرتهای
این در هدفمند مدیریت و محور داده سیاستگذاری

زمینهبیشازپیشبرایکشورهاآشکارشدهاست.
بانگاهواقعبینانهبهپدیدهمهاجرت،کشوریهمچون
ایرانکهباانباشتسرمایههایعظیمانسانیمخصوصاًدر
سهدههاخیرروبهروست،طبیعیاستباپدیدهمهاجرت
تا چراکه باشد. مواجه خود انسانی سرمایه از بخشی
اینحجم کامل بهکارگیری و کهظرفیتجذب زمانی
با ما یا نباشد، مهیا کشور داخل در انسانی نیروی از
شد خواهیم روبهرو داخل در انسانی سرمایه هدررفت
یابخشیبراثرفشارهایاقتصادیواجتماعیازکشور

خارجخواهندشد.
آن از حاکی ایران جامعه روی پیش دیگر واقعیت 
استکهبراساسآمارواطالعاتمبتنیبرمراجعقابل
نیروی گرفته، صورت پیمایشهای همچنین و استناد
کشور از خارج به ایرانیان مهاجرتهای اصلی محرکه
"مسائل و چالش های اقتصادی"استکهخودرادر
و تحصیلی جابجائی مختلف: مهاجرتی کانالهای قالب
پناهجوئی،مهاجرتکاریوحتی دانشجوئی،مهاجرت

خانوادگیبروزمیدهد.
باالرفتنچشمگیر"میل به مهاجرت"درمیاناقشار
مختلفبخصوصدرمیاندانشجویانوفارغالتحصیالن
سال سه طول در اقتصادی تحوالت اثر بر دانشگاهی
گذشتهمویدتاثیراساسیمسائلاقتصادیبرمهاجرتدر
جامعهایراناست.ازطرفدیگر،نرخچشمگیربازگشت
و میل همچنین و کشور داخل به ایرانی متخصصان
رغبتباالیایرانیانداخلوخارجازکشورجهتحفط

امور اصالح و بهبود درجهت تالش و داخل با ارتباط
کشور،نشانههایامیدوارکنندهایبرایتالشدرجهت

سیاستگذاریوبرنامهریزیدراینحوزهمیباشد.
بادرنظرگرفتندوواقعیتفوقالذکر،بنظرمیرسد
کهیکراهکارکلیوبنیادینپیشرویکشور،ضرورت
تغییررویکرداقتصادایرانبهسمتبکارگیرینیروهای
جهت در نظاممند و هدفمند حرکت تسریع و دانشی
حداکثری جذب هدف با بنیان" دانش  "اقتصاد 
و کشور داخل در تحصیلکرده انسانی سرمایههای
همچنینانگیزاندننیروهایمتخصصوفارغالتحصیالن

خارجازکشورجهتبازگشتبهداخلکشوراست.
"سالنامه مهاجرتی  اصلی پیام اساسدو برهمین 
حرکت و هدفمند سوگیری ضرورت اول، ایران":
در محور داده درجهتسیاستگذاری بالدرنگکشور
حوزهمهاجرتهایبینالمللیودیگریتمرکزبرتوسعه
اقتصاددانشبنیاندرکشورباهدفظرفیتسازیبرای
بکارگیریسرمایههایانسانیدرداخلویازمینهچینی
کشور از خارج التحصیالن فارغ و متخصصان بازگشت

است.
برایپیریزیسیاستهاومدیریتاثربخشبرنامههای
و متفکر ساختار یک نیازمند کشور مهاجرت، حوزه
راه و تاسیس ضرورت لذا است. حوزه این در منسجم
اندازی"سازمان ملی مهاجرت"بارویکردمدیریتو
پوششهمهجنبههایمهاجرتیبویژهساماندهیجریان
فارغ بازگشت تسهیل همچنین و دانشجویان خروجی
التحصیالنایرانیبهداخلکشوربیشازهرزماندیگر

احساسمیشود.
یامحدودیت و دیگرکاهشجمعیت راهبردی نکته 
جابهجاییبینالمللیدانشجویانایرانیدرجهانوتنزل
جایگاهایراندربازارجهانیدانشجویانبینالمللیاست.
اینموضوعممکناستازدیدگاهبرخیموجبمسرت
راهبردی نگاه داشتن نظر در با اما باشد. خوشحالی و
ضرورتحفظسهمپایدارایراندربازارجهانی"چرخش 
سوخت از بخشی عنوان به دانشجویان" و  نخبگان 
موتورانتقالوتوسعهدانشوفناوریدرکشور،یکیاز
تهدیدهایاصلیاینحوزه،کاهشجمعیتدانشجویان
ایرانیدرجهانویامحدودیتجابهجاییبینالمللیآنها
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است.زیراجابهجاییبینالمللیدانشجویانومتخصصان
افزایش فناوریوحتی و توسعهدانش سهممهمیدر
ایفا ایران از اعم توسعه حال در کشورهای نرم قدرت

میکند.
لذاهموارهحفظوحراستبخشیازسهموجایگاه
ایراندربازاربینالمللی"چرخش نخبگان"بسیارمهم

وحیاتیاست.همچنانکهدرچندماهپیشازشیوع
کرونا،سیاستهایمحدودکنندهدولتآمریکادرورود
دانشجویانومتخصصانایرانیوچینیمویداینموضوع
دنیا روز فناوری و دانش منابع به دسترسی که است
بهیکیازدغدغههایدولتهادرمنازعاتورقابتهای

منطقهایوجهانیتبدیلشدهاست.
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 وضعیت جمعیت مهاجران ایرانی در جهان 
درجدولشماره)۱(،وضعیتجمعیتمهاجرانایرانی
درجهان۱درمقایسهبامیانگینجهانیبراساسآخرین

۱.پایگاهدادهبانکجهانیجمعیتمهاجرانراتاسال20۱7تخمینزدهاستازاینروباوجوداینکهسازمانمللاجمعیتمهاجرانکشورهاراتاسال20۱۹تخمین
زدهاست،برایهمخوانیدادههاازتخمین20۱7آناستفادهشدهاست.

 مبنایجمعیتمهاجرانایرانیدرکشورهایمختلفدادههایسازمانمللدرنظرگرفتهشدهاستوبرایکشورهاییکهدادهوجودنداشتهاستازدادههایموجود
بانکجهانیاستفادهشدهاست،بهاینترتیبتالششدهاستتخمینکاملتریازجمعیتایرانیاندرجهانبهدستآید.

 بدیهیاستازآنجاکهباوجوداستفادهازهردوپایگاهداده،هنوزدادههایجمعیتیمهاجراندرتعدادیازکشورهاموجودنبودهاست،نمیتوانادعاکردکهاینداده
تجمیعیجمعیتایرانیاندرجهانرابهطورکاملودقیقتخمینزدهاست.

اگرازآخریندادههایدردسترسدرخصوصجمعیتایرانیانیعنیتخمین20۱۹سازمانمللاستفادهکنیموبرایتکمیلآنازآخریندادههایبانکجهانیکهمربوط
بهسال20۱7استاستفادهکنیمعددتجمیعیحاصلبه۱۹۳70۴۸نفرمیرسد.

نمایش بطورخالصه استناد قابل و موجود آماررسمی
دادهشدهاست.

جدول۱-جمعیتمهاجرانایرانیدرمقایسهبامیانگینجهانی

جمعیت مهاجران ایرانی در مقایسه با میانگین جهانی
سال ) میالدی(

19902000201020172019

0/821/151/491/81/9جمعیت مهاجران ایرانی در جهان )میلیون نفر(

56/465/673/880/782/9کل جمعیت ایران )میلیون نفر(

1/451/752/022/232/29سهم مهاجران ایرانی از کل جمعیت ایران )درصد(

152/5173/6220/8257/7271/6جمعیت کل مهاجران در جهان )میلیون نفر(

5327/26143/56956/87546/97713/5جمعیت جهان )میلیون نفر(

2/862/8331/743/413/52نسبت مهاجران به جمعیت در جهان )درصد(

1/061/071/061/071/07سهم ایران از کل جمعیت جهان )درصد(

0/540/660/670/700/70سهم ایران ازکل جمعیت مهاجران جهان )درصد(

)world bank,2020( ,)UN, 2020(منبع:آماربخشاموراقتصادیاجتماعیسازمانمللوماتریسدوجانبهمهاجرتبانکجهانی

گذشته سال ۳0 طول در ایرانی مهاجران جمعیت 
بصورتصعودیباشیبمالیمازرقم۸۱۹/۹۳6نفردر
سال در نفر ۱/۹۳7/0۴۸ رقم به میالدی ۱۹۹0 سال
مهاجران جمعیت بازه همین در است. رسیده 20۱۹
جهانازرقم۱۵۳/0۱۱/۴7۳نفردرسال۱۹۹0بهرقم
27۱/6۴2/۱0۵نفردرسال20۱۹میالدیرسیدهاست.
سهممهاجرانایرانیازکلجمعیتایرانازنرخ۱/۴۵
در درصد نرخ2/2۹ به میالدی درسال۱۹۹0 درصد
سال20۱۹رسیدهاست.درهمینبازهسهممهاجراناز

کلجمعیتجهانازنرخ2/۸6درصددرسال۱۹۹0به
نرخ۳/۵2درسال20۱۹رسیدهاست.

درحالیکهسهمایرانازکلجمعیتجهاندرطول
درصد ۱/07 نسبت در تقریبی بطور گذشته سال ۳0
مهاجران جمعیت کل از ایران سهم است، مانده ثابت
جهاننیزباتغییراتاندکیدرطولچندسالگذشتهدر
حدود0/7درصدقرارداردکههمچنانپایینترازسهم

جهانیجمعیتایرانمیباشد.
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)UN,2020(, )World Bank,2020(
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وضعیت اقامت ایرانیان در جهان 
ایرانیان دارنده اقامت در اتحادیه اروپا

درجدولزیرتوزیعجمعیتایرانیاندارایانواعاقامت
)تحصیلی،کاری،پناهجوئیوغیره(دراتحادیهاروپادر
آخرین طبق است. آمده 20۱0-20۱۸ سالهای بازه
آمارموجوددرسال20۱۸میالدی،ایرانیاندارایاقامت
آن از بعد و نفر هزار ۵6 از بیش رقمی با پناهندگی
دارندگاناقامتخانوادگیبارقمیبیشاز۴2هزارنفر

بعدیدارندگان رادارند.دررتبههای باالترینجمعیت
رقم با کاری اقامت و هزار 2۱ رقم با تحصیلی اقامت
قریببه۱۸هزارقراردارند.درواقعپسازمشکالتیکه
برایایرانیانجهتاخذویزایمسافرتیواقامتیبرای
است، آمده پیش ترامپ دولت دوران در آمریکا کشور
اخذویزایاقامتی)درانواعمختلفآن(دراروپابیشتراز

سابقموردتوجهایرانیانقرارگرفتهاست.

جدول2-توزیعانواعاقامتایرانیاندراتحادیهاروپابراساسدالیلاقامتمجازدرسالهای)20۱0تا20۱۸(

سال )میالدی(
دالئل اقامتی

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

2۱/۴۳0 20/۴۱۵ ۱۸/۹2۸ ۱7/۸۵۹ ۱7/۴0۳ ۱6/۳02 ۱۹/۱6۱ ۱2/60۳ ۱۱/7۱۹ تحصیلی

۱7/۹26 ۱۵/2۸۵ ۱۳/72۵ ۱2/672 ۱۱/۴۱0 ۱0/۹۸2 ۱0/۹۹2 ۸/0۴۹ 6/02۸ کاری

۵6270 ۵۱2۸۵ ۳6۵۴۱ ۳۳0۸۱ ۳۱6۳2 2۸20۳ 2۵۴72 ۱۹6۵۱ ۱7۹2۱ پناهندگی/حمایتمضاعف

۴2/2۹۳ ۳۹/26۴ ۳7/0۵6 ۳۵/۹۱7 ۳۴/6۴2 ۳۳/۸2۳ ۳۱/7۹۵ 26/6۴۴ 27/0۸۵ خانوادگی

۳۳/2۵7 ۳2/۱۹2 2۹/0۳۴ 2۸/۸0۴ 2۸/2۳۳ 2۹/۵۵۴ 2۹/۴۵7 2۹/2۳۳ ۳۳/0۴۵ سایر*

*توضیح:سایرموارداقامتیشاملاقامتهایدیپلماتیکوکنسولیودیگرمواردیکهدردستههایفوققرارنمیگیرند.

)EUROSTAT, 2020(منبع:

باالونمودارزیرمشخصاست، هماهنگونهکهدرجدول
اقامتهایتحصیلیایرانیاندراروپادردوره20۱0-20۱۸،
دوبرابرشدهاست.اقامتهایکاریوپناهجوئیسهبرابرشده

استبااینتفاوتکهبیشترینرشداقامتهایپناهجوئی
مهاجرتهای عظیم جریان گیری اوج دوران به مربوط

پناهجوئیبهاروپادربازه20۱۸-20۱۵میباشد.

نمودار۱-رونداقامتایرانیاندراروپابراساسنوعاقامت)20۱0تا20۱۸(
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در اقامت دارای ایرانیان جمعیت توزیع زیر جدول در
اتحادیهاروپابراساسطولمدتاقامتآنها)کوتاهمدت،
میانمدتوبلندمدت(نشاندادهشدهاست.نکتهحائز

توجهایناستکهایرانیاندارایاقامتدراتحادیهاروپا
بیشتردارایاقامتبلندمدت)۱2ماهوبیشتر(هستند.

جدول۳-توزیعطولاقامتایرانیاندارایاقامتدراتحادیهاروپا)20۱0تا20۱۸(

طول اقامت

سال )میالدی(

201020112012201320142015201620172018

3۸۸6۸۵۳۱,۱۵۱۱,07۹۱,07۸۱,۱0۸۱,۱۳۵۱,20۱۱,۱۵۸ تا 5 ماه

6۸,0۴۳۱0,67۸۱0,72۵۱0,7۱۵۱0,۹66۹,762۱۳,00۱۱0,6۵۱۱0,۳20 تا 11 ماه

12۸6,۸6۹۸۴,6۴۹۱0۵,00۱۱07,070۱۱۱,276۱۱7,۴6۳۱2۱,۱۴۸۱۴6,۵۸۹۱۵۹,6۹۸ ماه و بیشتر

)EUROSTAT, 2020(منبع:

همانگونهکهدرنمودارزیرمشخصاست،رونداقامتهای
کوتاهمدت)۳تا۵ماه(ومیانمدت)6تا۱۱ماه(در
با است، نکرده تغییرچندانی زمانی20۱0-20۱۸ بازه

اینحالتعداداقامتهایبلندمدت)۱2ماهوبیشتر(،
درهمینبازهبیشازدوونیمبرابرشدهاست.

نمودار2-روندجمعیتایرانیاندارایاقامتدراروپابراساسمدتزمان)20۱0تا20۱۸(
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روند سالیانه اقامت های جدید اعطا شده به ایرانیان در مناطق مختلف جهان 
درجدولزیرنرخسالیانهاعطایاقامتجدیدبهایرانیان
درسهمنطقه:اتحادیهاروپا،آمریکایشمالی)آمریکاو

کانادا(وترکیهبراساسنوعاقامتاعطاشدهنشانداده
شدهاست.

جدول۴-روندتعداداقامتهای)جدید(اعطاشدهبهایرانیاندرهرسالمیالدی

سال )میالدی(نوع اقامتمنطقه

2010201120122013201420152016201720182019

اتحادیه اروپا
کوتاه/میانمدت
-۴/7۸6۵/۵۳۴6/۸۱66/6۸۱۵/۱۴7۵/06۳7/2۹07/622۸/۱۱۱)۳-۱۱ماه(

بلندمدت
-۱۳/677۱۳/7۸۸۱۳/۴۳۱۱۳/۹۳۴۱۳/۹62۱۳/۵0۳۱۵/۸2۵۳۱/۸۱۴2۴/۳2۱)۱2ماهوبیشتر(

لی
ما

 ش
ای

یک
مر

کاآ
ری

آم

موقتغیر
-۴۱۸۹۴۸276۸۴۱76۹۴۸۸۸7۹۳۱6۸۸۵77۳62۵۳۹6توریستی

-۱۴۸22۱۴۸22۱۴۸22۱2۸6۳۱۱6۱۵۱۳۱۱۴۱۳2۹۸۱۳7۹۱۱0۱۱6قانونیدائم

ادا
کان

موقت
۳620۴۹606۹۵0۱۱۳۴۵۱7۳۹0-----غیرمسافرتی

۱۱6676۴۸۳۴7۳7۵۵۱0۵۱7۵-----دائم

مجموعاقامتهایترکیه
-6۳۹۳۱070۴۱۳۱62۳2۱۱۱-----اعطاشده

)EUROSTAT, 2020(,  )US Departmant of Homland Security, 2020(, )IRCC,2020(, )TURKSTAT, 2019(منبع:

درمنطقهاتحادیهاروپا،نرخاعطایسالیانهاقامتکوتاه
مدتوبلندمدت)۳تا۱۱ماه(دربازه20۱0-20۱۸
تقریباًدوبرابرشدهاستوازتراز۴هزاردرسال20۱0
میالدیبهتراز۸هزاردرسال20۱۸رسیدهاست.در
)۱2 مدت بلند اقامت اعطای سالیانه نرخ منطقه، این
ماهوبیشتر(بهایرانیاندربازه20۱0-20۱۵ثابتبوده
اوج با همزمان اما است. بوده ثابت هزار تراز۱۳ در و
گیریجریانمهاجرتبهاروپادربازه20۱6-20۱۸،نرخ
اعطایسالیانهاقامتبلندمدترشدچشمگیریداشته

استودرسال20۱7دوبرابرشدهاست.
درآمریکا،روندسالیانهاعطایاقامتموقتغیرتوریستی
دربازه20۱0-20۱۵صعودیبودهوازرقم۴هزاردر
سال20۱0بهرقم۹هزاردرسال20۱۵رسیدهاست.
روند این ترامپ، دولت آمدن کار روی با حال این با
نزولیبودهبطوریکهدرسال20۱۸میالدی،بهتراز۵
هزارتنزلکردهاست.دراینکشور،روندسالیانهاعطای
اقامتدائمدربازه20۱0-20۱۸نزولیبودهوازتراز۱۴

هزاردرسالهای20۱0-20۱۳بهتراز۱0هزاردرسال
20۱۸تنزلکردهاست.

درکانادا،نرخسالیانهاعطایاقامتموقتغیرتوریستی،
داشته چشمگیری بسیار رشد 20۱۵-20۱۹، بازه در
تراز۱7هزار به تراز۳هزاردرسال20۱۵ از و است
درسال20۱۹صعودکردهاست.امادرمورداقامتهای
دانم،اینروندمعکوسبودهونرخسالیانهاعطایاقامت
ازتراز۱۱هزاردرسال20۱۵بهتراز۵هزاردر دائم

سال20۱۹تنزلکردهاست.
درکشورترکیه،براساساطالعاتموجودقابلاستناد،
از اقامتهایجدیددرسال20۱۵ اعطای نرخسالیانه
تراز6هزاربهتراز۱۳هزاردرسال20۱۸صعودکرده

است.

به جدید اقامت اعطای سالیانه روند زیر، نمودار در
ایرانیاندرسهمنطقهمورداشارهدرجدولباالنمایش

دادهشدهاست.
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نمودار۳-روندسالیانهاعطایاقامتجدیدبهایرانیان)20۱0تا20۱۸(
)EUROSTAT, 2020(,  )Departmant of Homland Security, 2020(, )IRCC,2020(, )TURKSTAT, 2019(
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  وضعیت دانشجویان ایرانی در جهان
قابلیت با و استناد قابل موجود آمار آخرین اساس بر
در ایرانی دانشجویان وضعیت جهانی، پذیری مقایسه

جهاندرقالبشاخصهایمختلفدرجدولزیرنمایش
دادهشدهاست.

جدول۵-وضعیتدانشجویانایرانیخارجازکشوربراساسشاخصهایآماریمختلف

سال

تعداد 
دانشجویان 
خروجی از 

ایران
)هزار نفر(

سهم دانشجویان 
خروجی از کل جمعیت 

دانشجویان ایران

بازگشت تجمعی 
ایرانیان متخصص 

خارج از وطن

میزان جذب 
دانشجویان 

بین المللی در 
ایران )هزار نفر(

خالص 
چرخش 

نخبگان در 
ایران1

تعداد 
دانشجویان 

بین المللی در 
جهان

)میلیون نفر(

رتبه دانشجو 
فرستی ایران 

در جهان

2003۱۹/۳0/0۱0.........2/62۹

200420/۹0/0۱0.........2/72۸

20052۳/۴0/0۱0.........2/۸26

20062۵/۱0/00۹.........2/۹22

20072۹/۵0/00۹.........۳/۱20

2008۳۳/20/0۱0.........۳/۳۱۸

2009۳۹/70/0۱0.........۳/۵۱۵

2010۴۴/۵0/0۱۱.........۳/۸۱۳

2011۵0/۴0/0۱۱...۴/۵-0/۴6۴/0۱۳

2012۵۴/60/0۱2...7/۸-0/۴7۴/۱۱2

2013۴۹/۵0/0۱۱...۱۱/2-0/۳۸۴/2۱۴

2014۵0/۸0/0۱0...۱۴/۹-0/۳6۴/۵۱۵

2015۵۱/۱0/0۱2۱۱۳۱۸/7-0/۳2۴/۸۱6

2016۵2/۸0/0۱۳۳762۱/0-0/۳۱۵/۱۱7

2017۵2/۵0/0۱۴۸0620/6-0/۳۱۵/۳20

2018......۱0۹72۱/6...۵/۳...

2019......۱۴02......۵/۳...

2020......۱۵60............

منابع:)UNESCO, 2020(؛)آماردریافتیازمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،۱۳۹۹(؛)مؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی،۱۳۹۸(

۱.اینشاخصازتفاضلخروجدانشجویانایرانیازمجموعجذبدانشجویانبینالمللیوبازگشتتجمعیایرانیانمتخصصخارجازوطندریکجمعیت۱00هزار
نفریبهدستمیآید.
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در بینالمللی دانشجویان تعداد جهانی، آمار اساس بر
به میالدی سال2000 در نفر میلیون 2 رقم از جهان
رسیده میالدی 20۱7 سال در نفر میلیون ۵/۳ رقم
است.تنهاطیدهسال)ازسال2007تا20۱7(،تعداد
دانشجویانبینالمللیدرجهانحدود7۱درصدافزایش
یافتهاستواز۳میلیوننفربه۵/۳میلیوننفررسیده
است.پیشبینیمیشودکهدرصورتتداومرشدسالیانه
۵/۱درصددرجمعیتدانشجویانبینالمللی،تعدادآنها
تاسال20۳0دوبرابرشودوبه۱0/2میلیوننفربرسد
تعداد )UNESCO Institute for Statistics, 2020(.

دانشجویانایرانیدرخارجازکشورنیزبهمروروهمراستا
افزایش نیز و کشور دانشجویان جمعیت کل افزایش با
صعودی روند جهان، در بینالمللی دانشجویان جمعیت
داشتهوازتراز۱۹هزاردانشجودرسال200۳میالدیبه
تراز۵۳هزاردانشجودرسال20۱7رسیدهاست.علیرغم
ایرانیروندیفزاینده اینکهتعداددانشجویانبینالمللی
داشتهاست؛اماتعدادآنهادرسالهایاخیرثابتشدهو
درتراز۵2هزارنفرثابتباقیماندهاست.عالوهبراین،
نرخرشدجمعیتدانشجویانبینالمللیایرانیدرقیاسبا
نرخرشدجمعیتدانشجویانبینالمللیدرجهانکندتر
بودهاست.بدینترتیب،سهمدانشجوفرستیایراندرکل
روندی ازسال20۱2 بینالمللیجهان دانشجویان بازار
کاهشیبهخودگرفتهوازحدود۱/۳درصدبهحدود0/۹
درصدرسیدهاست.برهمیناساسرتبهدانشجوفرستی
ایراندرجهانازرتبه2۹امدرسال200۳بهرتبه۱2
امدرسال20۱2میالدیرسیدهاست.بااینحالرتبه
دربازه20۱2-20۱7روندیکاهشیداشتهبطوریکهدر
سال20۱7میالدی،رتبهدانشجوفرستیایراندرجهان
بهمقام20امتنزلپیداکردهاست.سهمدانشجویانخارج
ازکشوربهنسبتکلجمعیتدانشجویانکشورعلیرغم
قابلتوجهجمعیتدانشجویان،درطول افزایشعددی
ثابتماندهاستونرخی تقریباً ۱۵سالگذشتهرقمی
افزایش ازنکاتدیگر، راداشتهاست. حدودیکدرصد
در تحصیل به مشغول بینالمللی دانشجویان جمعیت
تراز به تراز۴هزاردرسال20۱۱ از ایرانمیباشدکه
همچنین، است. یافته افزایش سال20۱۸ در هزار 2۱
افزایشنرخبازگشتمتخصصانوفارغالتحصیالنایرانی

بهداخلکشورازسال20۱۵تاسال2020روندصعودی
وقابلتوجهیداشتهاست.بطوریکهبراساسآماربدست
آمدهازمعاونتعلمی-فناوریریاستجمهوری،جمعیت
متخصصانبازگشتهازتراز۱00نفردرسال20۱۵میالدی
بهتراز۱۵00نفردرسال2020رسیدهاستکهاینمیزان
رشدجمعیتمتخصصانبازگشتیبهکشوردردوراناخیر
)علیرغمتحوالتاقتصادیچندسالگذشته(درنوعخود
کمنظیراست.مجموعجذبدانشجویانبینالمللیدرداخل
کشوروهمچنیننرخبازگشتمتخصصانایرانیباعثارتقاء
شاخصخالصچرخشنخبگانایرانیازتراز)0/۴6-(در

سال20۱۱به)0/۳۱-(درسال20۱7شدهاست.
درشکلزیر،توزیعپراکندگیدانشجویانایرانیخارجاز
کشوردرنقاطمختلفجهان)۱0مقصداول(بابیشترین
شکل در که همانگونه است. درآمده نمایش به جمعیت
دانشجویان جمعیت تراکم اصلی مناطق است، مشخص
ایرانیشاملآمریکایشمالی،اروپایغربی،آسیایجنوب
ازجمله اینمناطق اقیانوسیهمیباشدکههمه و شرقی
این به که هستند جهان فناوری و علم اصلی قطبهای
بهبودشاخصچرخش با که بود امیدوار میتوان ترتیب
نخبگانایرانی،زمینهانتقالدانشوفناوریبهداخلکشور
فراهمشود.ازنکاتحائزتوجهایناستکهاخیراًدولت
ایاالتمتحدهآمریکادرارائهروادیدواجازهوروددانشجویان
ایرانیبهداخلخاکاینکشور،مشکالتومحدودیتهایی
راپدیدآوردهاست.باتوجهبهاینکهکشورآمریکا،درطول
چنددههگذشته،مقصداولدانشجویانایرانیبودهاست،
اینمحدودیتهاباعثتنزلویاثابتماندنرتبهدانشجو
فرستیایراندرجهانشدهاست.هرچندکهمقاصددیگری
همچونکاناداوآلماندرحالجذببیشتردانشجویانایرانی
هستند،امابهلحاظاهمیتدسترسیدانشجویانایرانیبه
آخریندستاوردهایعلمیوفناوریدردانشگاههایبرتر
آمریکا،اینمحدودیتهامیتوانددرمیانمدتوبلندمدت
برایکشورایرانآثارمخربیبهدنبالداشتهباشد.درواقع
منازعاتسیاسیمیانآمریکابابرخیازکشورهاازجمله
است، شده محدودیتها این تشدید باعث ایران، و چین
بطوریکهدربهارسال2020میالدی،کشورآمریکادسترسی
وپذیرشدانشجویانچینیدررشتههایفنیومهندسیدر
دانشگاههایآمریکارابشکلقابلتوجهیمحدودکردهاست.
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روند توزیع جمعیت دانشجویان ایرانی در مقاصد 
برتر منتخب

انتخابمقصدتحصیلی،یکیازمسائلحائزاهمیتبرای
۴ نمودار میباشد. فرست دانشجو کشور و دانشجویان
روندتوزیعجمعیتدانشجویانایرانیخارجازکشوردر
نمایش 200۳تا20۱۸ بازه در را برتر مقاصد از برخی
ترکیه، آمریکا، کشورهای نمودار، این مطابق میدهد.
مقاصد جزو فرانسه و بریتانیا استرالیا، کانادا، ایتالیا،
نمودار در ایرانیهستند.همانگونهکه دانشجویان مهم
کشور در ایرانی دانشجویان جمعیت است، مشخص
آمریکادربازه200۳تا200۸،بایکشیبمالیمدرحال
افزایشبودهاستکهدربازه200۹تا20۱6بایکشیب

صعودیقابلتوجه،رشدکردهاست.
بااینحالدردوراندولتترامپ،ایننرخ،روندثابتو
حتینزولیپیداکردهاستوجمعیتدانشجویانایرانی
درآمریکادرطولسهسالگذشتهدرتراز۱2هزارنفر
دانشجویان جمعیت 20۱۸ سال در است. مانده ثابت
ایرانیدرآمریکادرمقایسهباسال20۱7،بیشاز600
نفرکاهشیافتهاست.چراکهازیکطرف،تحریمهای
و شهریهها افزایش به منجر ارزی نوسانات و اقتصادی
هزینههایزندگیبرایبسیاریازدانشجویانایرانیشده
است.ازطرفدیگر،سیاستهایمهاجرتیآمریکا)صدور
ویزا(وممنوعیتوروداتباعکشورهایعمدتاًمسلماناز
جملهایران،باعثایجادمشکلوعدماطمیناندرمیان
ترتیب بدین است. شده ایرانی دانشجویان از بسیاری
ایرانیبهاین چالشهایموجودبرسروروددانشجویان
کشور،درنهایتباعثجایگزینشدنکشورهایدیگری
مانندکانادا،آلمان،ایتالیاوترکیهبهمقصداولدانشجویان

.)Federis, 2019(ایرانیگردیدهویاخواهدشد
تا 200۳ بازه در ایرانی دانشجویان برتر مقاصد غالب
ثابت دانشجو هزار ۴ تا هزار تراز در جملگی 20۱7،
آلمان، کانادا، همچون اندکی مقاصد تعداد و ماندهاند

ایتالیاوترکیهواردترازهایباالترشدهاند.
فرهنگی، قرابتهای و همسایگی دلیل به ترکیه کشور
مهم مقاصد از کشورمان، با قومی و مذهبی تاریخی،
دانشجویانایرانیمیباشد.ازنکاتحائزتوجه،افزایش
20۱۳ سال از ترکیه در ایرانی دانشجویان جمعیت

میالدیبایکشیبقابلتوجهبودهاستکهازترازهزار
و۵00دانشجودرسال20۱2میالدی،واردتراز6هزار

دانشجودرسال20۱7شدهاست.
جمعیتدانشجویانایرانیدرایتالیاطیسالهای2000
۴20 رقم از توجه قابل افزایشی روند شاهد 20۱7 تا
نفردرسال بهرقم۴هزارو26۵ نفردرسال2000
به ایرانی دانشجویان اقبال دالیل از است. بوده 20۱7
فرآیند نسبی سهولت اخیر، سالهای در ایتالیا کشور
پذیرشتحصیلی،درصدباالیاعطایویزاودسترسیبه

بورسهایتحصیلیاینکشوراست.
سالهای طی نیز کانادا در ایرانی دانشجویان تعداد
2000تا20۱7باافزایشچشمگیریهمراهبودهاست
واز۳۸۱نفردرسال2000تاحدود۴هزارنفردرسال
20۱7افزایشیافتهاست.جمعیتدانشجویانایرانیدر
استرالیااز2۳6نفرتاحدود2هزارو۵00نفرافزایش
یافتهاست.بااینوجود،افتاندکیدرتعداددانشجویان
که میشود مشاهده 20۱0 سال از استرالیا در ایرانی
این در تحصیلی هزینههای باالرفتن از ناشی میتواند
کشورباشد.جمعیتدانشجویانایرانیدرکشورفرانسه
درطولدودههگذشتهتغییرچشمگیرینداشتهاست
وبطورتقریبیومیانگیندرترازهزارو۵00نفربوده

است.
تعداددانشجویانایرانیدربریتانیاتاسال20۱۱روندی
فزایندهداشتهاستواز۸۳۸نفردرسال2000به۳
پس اما است. رسیده 20۱۱ سال در نفر ۴6۳ و هزار
تهران در بریتانیا سفارت به ورود به مربوط اتفاقات از
باال کشور دو میان تنش 20۱۱، نوامبر 2۹ تاریخ در
ایران، در کشور این سفارت شدن بسته با و گرفت
شرایطاخذویزایدانشجوییبرایاینکشوردشوارشد
ایرانی دانشجویان جمعیت ترتیب بدین )RNZ, 2011(.

دربریتانیا،ازسال20۱۱روندینزولییافتهاستواز
حدود۳هزارو۵00نفردرسال20۱۱بهحدودهزارو

۵00نفردرسال20۱7رسیدهاست.
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نمودار۴-روندتعداددانشجویانایرانیدرمقاصداصلیدانشجویانبینالمللیایرانی)200۳تا20۱۸(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020( )IIE, 2020( )Austrade-MIP, 2019(منابع:

ایرانی در دانشگاه های  توزیع دانشجویان  روند  
برتر آمریکا و جهان

مهاجرتهای موضوع در همواره که مباحثی از یکی
کیفیت بحث است، بوده مطرح ایران در بینالمللی
دانشجویانومتخصصانایرانیخارجازکشوربودهکهبر
همیناساسنیزدیدگاهکّمیدراینزمینهتوسطبرخی
راستا، همین در است. گرفته قرار انتقاد مورد افراد از
یکیازشاخصهایقابلدسترسجهتسنجشکیفیت
دانشجویانخروجیبراساسمعدوددادههایموجوددر
و پذیرش سهم میتواند بینالمللی مهاجرتهای حوزه
حضوردانشجویانایرانیدردانشگاههایبرترجهانباشد.

برهمیناساس،بررسیتعدادوسهمدانشجویانایرانی
در۱0دانشگاهبرترآمریکاکهازمیان20دانشگاهبرتر
انتخابشدهاند، بندیQS 2020( رتبه اساس )بر جهان
دانشجویان کیفی وضع کننده تبیین تاحدی میتواند

ایرانیخارجازکشورباشد.
به مشغول ایرانی دانشجویان تعداد توزیع زیر جدول
تحصیلدردانشگاههایبرترآمریکاکههمگیجزء20
دانشگاهبرترجهانهستندرانمایشمیدهد.همانطور
تا20۱۵، سال20۱۳ از است، درجدولمشخص که
ایاالت برتر دانشگاه ۱0 در ایرانی دانشجویان تعداد
متحدهآمریکاروندیتقریباًثابتداشتهاستوبااندکی
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دانشجورسیده رقم2۳2 به دانشجو رقم20۱ از رشد
کاهش با همزمان 20۱۸، تا 20۱۵ سال از اما است.
ایرانیان تعداد آمریکا، در ایرانی دانشجویان جمعیت

مشغولبهتحصیلدردهدانشگاهبرترآمریکانیزکاهش
نفر بهحدود220 دانشجو رقم2۳2 از و یافته اندکی

رسیدهاست.

جدول6-توزیعتعداددانشجویانایرانیدردانشگاههایبرترآمریکاوجهان

رتبه در دانشگاه
201320142015201620172018رتبه جهانیآمریکا

11373738373333ام آی تی

22646261565353استنفورد

33161523242626هاروارد

4571215131111کالیفرنیا

510121517161515شیکاگو

613171819232020پرینستون

714202226232222کورنل

815232427272727پنسیلوانیا

91757661313ییل

1018232425262626کلمبیا

201212232225220220مجموع تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاه های برتر

)College Factual, 2020(منبع:

درنمودارهایزیر،جمعیتدانشجویانایرانیحاضردر
دانشگاههایبرترآمریکادرقیاسباجمعیتدانشجویان
معیار چنانچه است. شده داده نمایش کشورها دیگر
دانشگاه ده در تحصیل به مشغول دانشجویان "تعداد
برترآمریکا"رادرنظرداشتهباشیم،ایراندررتبهبندی
و دارد قرار دهم جایگاه در فرست دانشجو کشورهای
تا اول جایگاه در جنوبی کره و هند چین، کشورهای
به مشغول دانشجویان "سهم چنانچه دارند. قرار سوم
تحصیلدردانشگاههایبرترازکلجمعیتدانشجویان
درصد نیم از کمتر بگیریم، نظر در را خروجی"
دانشجویانخروجیازایراندردانشگاههایبرترآمریکا
وجهانمشغولبهتحصیلهستندکهازاینحیثهم

درجایگاهدهمدرمیانکشورهایدانشجوفرستقرار
دانشگاههای در حاضر ایرانی دانشجویان سهم داریم.
بازه دانشجویانخروجیدر ازکلجمعیت برترجهان
20۱۳تا20۱۸میالدیرشدبسیارناچیزیداشتهاست
درصد 0/۴7 به 20۱۳ سال در درصد 0/۴۵ رقم از و
این مثال برای است.درحالیکه درسال20۱۸رسیده
شاخصبرایکشورچینباحجمقابلتوجهدانشجویان
بازه همین در دانشجو(، هزار ۹00 از )بیش خروجی
رشدنسبتاًمحسوسیازرقم۱/۴۸درصددرسال20۱۳
باعث که داشته 20۱۸ سال در درصد ۱/7۱ رقم به
برای محدودیت اعمال و آمریکا دولت مقامات واکنش

پذیرشدانشجویانچینیدراینکشورشدهاست.
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نمودار۵-رتبهبندیکشورهایدانشجوفرستبراساستعداددانشجویانآنهادر۱0دانشگاهبرترآمریکا۵2
)College Factual, 2020( :منبع

نمودار6-رتبهبندیکشورهایدانشجوفرستبراساسسهمدانشجویاندر۱0دانشگاهبرترآمریکاازکلجمعیتدانشجویانخروجیآنها
)College Factual, 2020( :منبع
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1. The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

سال20۱۸ازمجموعجمعیتجهان0/۳۳درصدآنرا
پناهندگانتشکیلمیدهند؛بعبارتیدیگرازهریکمیلیون

نفردرجهان۳۳۵۸نفرراپناهندگانتشکیلمیدهند.
ازطرفدیگرتعدادایرانیانیکهدرسایرکشورهایجهان
دروضعیتپناهندگیقرارداشتهاندازحدود۱02هزار
نفردرسال2006به۱۳0هزارنفردرسال20۱۸افزایش
یافتهاست.مقایسهوضعیتایرانباوضعیتجهانیدر۱۵
سالگذشتهنشانمیدهدکهدرسال20۱۸ازمجموع
جمعیتجهان0/26درصدآنپناهندهبودهانداماازکل
جمعیتایراندرسال۱۳۹۸درحدود0/۱۵درصدآن
درسایرکشورهادروضعیتپناهندگیقرارداشتهاست.

جدول7-وضعیتپناهندگانایرانیدرمقایسهباجمعیتکلپناهندگاندرجهان

سال

وضعیت ایرانوضعیت جهان

جمعیتجهان
)میلیاردنفر(

جمعیت
پناهندگان

جهان)میلیون
نفر(

سهم
پناهندگاناز
کلجمعیت
جهان)درصد(

پناهندگان
جهانبهازای
هریکمیلیون
نفرجمعیت

جهان

جمعیتایران
)میلیوننفر(
)سالشمسی(

جمعیت
پناهندگان

ایرانی
)هزارنفر(

سهم
پناهندگان
ایرانیازکل
جمعیتکشور

)%(

تعدادپناهنده
ایرانیدر

جهانبهازای
هریکمیلیون

ایرانی

70/۴۱020/۱۴۱۴۵6)۱۳۸۵(20066/۵۹۳۹/۸770/۱۴۱۴۹۸

7۵720/0۹۹6۵)۱۳۹0(20117/00۳۱0/۴0۴0/۱۴۱۴۸۵

۸0۹۴0/۱۱۱۱76)۱۳۹۵(20167/۴2۵۱7/۱۸70/2۳2۳۱۴

۸۳/2۱۳00/۱۵۱۵6۱)۱۳۹۸(20187/۵۹۳20/۳۵60/2626۸0

منبع:پایگاهدادهبانکجهانی،بازیابیشدهدر7ژوئن2020؛پایگاهدادهUNHCRبازیابیشدهدر7ژوئن2020.

*جمعیتپناهندگانشاملپناهندگانتحتپوششUNHCRبودهوشاملپناهندگانفلسطینیتحتحمایتUNWRAنمیباشد.
*منظورازجمعیتپناهندگانتعدادافرادیاستکهدرسالمشخصدروضعیتپناهندگیبودهاندوبهمعنایثبتپناهندگیجدیدنیست.لذا

آمارهایسالهایفوقرانمیتوانجمعبست.

 وضعیت پناهندگان و پناهجویان ایرانی در جهان

جدولزیروضعیتکلیپناهندگانوپناهجویانایرانیرا
درجهاندرقیاسباترازهایجهانیدراینحوزهنمایش
میدهد.براساسدادههایاینجدولافرادیکهدرجهان
دروضعیتپناهندگیقرارداشتهاندازسال2006تاسال
20۱۸روندافزایشیداشتهوتقریبادوبرابرشدهوبه20
بادر البته پناهندهدرسال20۱۸رسیدهاست. میلیون
نظرگرفتنجمعیتپناهندگانفلسطینی)تحتحمایت۱
UNWRA(کهدرسال20۱۸درحدود۵/۵میلیوننفر

بودهاست،مجموعجمعیتپناهندگاندرجهاندرحدود
2۵میلیوننفراست.بااحتسابپناهندگانفلسطینیدر
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در  ایرانی  پناهجویان  و  پناهندگان  وضعیت  
اتحادیه اروپا

اتحادیهاروپادرطولچندسالگذشتهبویژهپسازبحران
جهانیپناهجویاندرسال20۱۵،بهیکیازمقاصداصلی
استقرارپناهجویانجهانتبدیلشدهاست.برهمیناساس،
شمارپناهجویانایرانیدرکشورهایاتحادیهاروپابهنسبت
و زیرجمعیت جدول است. توجه قابل جهان نقاط سایر
درصدپناهجویانایرانیدرکشورهایعضواتحادیهاروپاو

EFTAرادربازهزمانی200۹تا20۱۹نشانمیدهد.

روندکلیکشورهایعضواتحادیهاروپاوEFTAنیزنشان
میدهدکهروندثبتپناهجویانایرانیتاسال20۱2از

مجموعپناهجویانثبتشدهدراینکشورهابین۳الی
۴درصدبودهاستاماباورودتعدادگستردهپناهجویان
سهم 20۱۳، سال از اروپا اتحادیه به کشورها سایر از
پناهجویانایرانیثبتشدهدرمقایسهباکلپناهجویان
ثبتشدهدراینکشورهاروندکاهشیداشتهاستاما
مجدداازسال20۱۸بهسطحقبلازسال20۱۳)حدود
۳تا۴درصد(برمیگردد.بیشترینجمعیتثبتشده
پناهجویانجدیددراتحادیهاروپامربوطبهسال20۱6
میباشدکهبیشاز۴0هزارنفربودهاست.درسالهای
بعدیاینرقمبطورتقریبیبهتراز20هزارپناهجودر

سالتنزلپیداکردهاست.

جدول۸-تعدادوسهمپناهجویانجدیدایرانیبهکلپناهجویانجدیددرکشورهایعضواتحادیهاروپاوEFTA)200۹تا20۱۹(

تعداد پناهجویان
سال )میالدی(

20092010201120122013201420152016201720182019

جمعیت کل پناهجویان جدید ثبت شده 
22622۹2۹0۳۱۳۳۹۸۵۹۵۱/۳2۵۱/2۳667۵60۴672در اروپا )هزار نفر(

جمعیت پناهجویان ایرانی جدید ثبت 
6/۹۹/۱۱۱۱2/۵۱۱/۱۱027/2۴0/۸۱7/72۳/۹2۳شده )هزار نفر(

تغییرات فراوانی پناهجویان ایرانی ثبت 
0/۹-6/2+2۳/۱-۱۳/6+۱7/2+۱/۱-۱/۴-۱/۵+۱/۹+2/2+-شده جدید نسبت به سال قبل )هزار نفر(

سهم پناهجویان ایرانی از کل پناهجویان 
۳۴۳/۸۴2/۸۱/62۳/۳2/6۴۳/۴جدید ثبت شده در EU و EFTA )درصد(

منبع:Eurostatبازیابیشدهدر۱۹می2020
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doقابلدسترسدر:
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۱.منظورازوضعیتپناهندگیتعدادافرادیاستکهدرسال20۱۸بااقامتپناهندگیدرآنکشورحضورداشتهاندوبهمعنایثبتپناهندهجدیددرآنسالنیست.
لذانمیتوانآمارکشورهایذکرشدهرابهعنوانتعدادپناهندگانجدیدایرانیدرسال20۱۸جمعبست.
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وضعیت پناهندگان و مهاجران افغانستانی در ایران
افغانستانیبهشکلعمده روندورودوثبتپناهندگان
اوجخود به ودردهه۱۹۹0 آغازشده ازسال۱۹7۹

میرسد.
سه از بیش ۱۹۹0تا۱۹۹۱ سالهای در مثال بطور
داشتهاند. حضور ایران در افغانستانی پناهنده میلیون
پسازآنتعدادپناهندگانافغانستانیساکندرایران
تاکنون بعد به 200۴ سال از و داشته کاهشی روند
بیشترین است. مانده ثابت نفر میلیون یک حدود در

پناهندهعراقینیزدراوایلدهه۱۹۹0درایرانحضور
داشتهاستاماازاواسطایندههتعدادآنهاکاهشیافته
وازسال200۵بهبعدجمعیتآنهاکمتراز۵0هزار

نفربودهاست.
جمعیت کل از عراقی و افغانستانی پناهندگان سهم
ایراندرسال۱۹۹0بهباالترینحدخود)7/۴درصد(
رسیدهاستاماپسازآنبابازگشتبخشزیادیازاین
پناهندگانبهکشورخودبهحدود۱/2درصددرسال

20۱۸کاهشیافتهاست.

جدول۹-جمعیتپناهندگانافغانستانیوعراقیدربازهزمانی۴0ساله)۱۹۸0تا20۱۸(

سهمپناهندگانازجمعیتایران)درصد(جمعپناهندگانافغانستانیوعراقی)میلیوننفر(جمعیتایران)میلیوننفر(سال

۱۹۸0۳۸.60.۳۳0.۹

۱۹۸۵۴7.۳2.۳۴.۹

۱۹۹0۵6.۳۴.۱77.۴

۱۹۹۵6۱.۴2.02۳.۳

20006۵.6۱.۸62.۸

200۵6۹.70.۹7۱.۴

20۱07۳.7۱.07۱.۵

20۱۸۸۱.۸0.۹۸۱.2

منبع:پایگاهدادهبانکجهانی،بازیابیشدهدر7ژوئن2020؛پایگاهدادهUHCR،بازیابیشدهدر26ژانویه2020

روند بازگشت مهاجران افغانستانی فاقد مدرک 
از ایران

مهاجرت بینالمللی سازمان گزارشهای اساس بر
)IOM(،حدود۸00هزارمهاجرافغاندرسال20۱۸به

بازگشتند یابهاجباربهکشورخود صورتداوطلبانهو
کهدرمقایسهباسال20۱7اینمیزاندوسومافزایش
تعداد ثبت از میزان باالترین رقم این است. یافته
نشان را ازسال20۱2 افغانستان به مهاجران بازگشت
میدهد.ازجملهمهمتریندالیلافزایشمیزانبازگشت
مهاجرانفاقدمدرکافغانستانیدرسال20۱۸میتوان

بهتحریمهایاقتصادیعلیهایرانوکاهشارزشریال
دربرابرارزهایخارجیاشارهکردکهمنجربهافزایش
بهکشورشان فاقدمدرک افغانستانی بازگشتمهاجران

شدهاست.
دراینمیان،مهاجرانفاقدمدرکیکهبهصورتفصلی
ازدیگر بهکارهستند،بیش ایرانمشغول وموقتدر
مهاجرانتحتتأثیراینمشکالتاقتصادیقرارگرفتهاند.
از اینمهاجرانبخشعمدهای از چراکهتعدادزیادی
درآمدخودرابهخانوادهویانزدیکانخوددرافغانستان

ارسالمینمایند.
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جدول۱0-روندبازگشتمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیازایران)20۱۵تا20۱۹(

کل بازگشتی ها از ایران )هزار نفر(سال

20۱۵۵۴۴

20۱6۴۴۳

20۱7۴۵۱

20۱۸77۳

20۱۹۴۸0

)IOM,2016;2017a;2017b;2017c;2017d;2017e;2017f;2017g;2018; 2019;2020a;2020b( :منبع

آمارهایمنتشرشدهتوسطIOMنشانمیدهدکهدر
سال20۱۹تعدادمهاجرانفاقدمدرکبازگشتیازایران
وپاکستاندرمقایسهباسالقبلباکاهش۳۸درصدی

مواجهبودهوباردیگربهسطحسالهایقبلاز20۱۸
رسیدهاست.
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  میل به مهاجرت در ایران و جهان 
و جهان در مهاجرت به میل متوسط )۱۱(، درجدول

۱.پیمایشهایمیلبهمهاجرتدرمیاندانشجویانوفعاالنحوزهاستارتاپوکسبوکارهایکوچکتوسطرصدخانهمهاجرتایراندرسطحمحدودانجامشدهاست
ونمونهآنمعرفکلجامعهایراننیست.

2.براساسپیمایشوضعیتاجتماعی،فرهنگیواخالقیجامعهایران)۴26شهرمرکزشهرستان،۸2000نمونه،۱۳۹۵(

همچنیندرمیانایرانیان،دانشجویانوصاحبانکسب
وکارنمایشدادهشدهاست.

جدول۱۱-میلبهمهاجرتدرجهانوایران

میل به مهاجرت
سال میالدی

2012-20102016-20132017-2015

15 %14 %13 %متوسط میل به مهاجرت در جهان

میل به مهاجرت در ایران1
1397-1398

)پس از بازگشت مجدد تحریم ها و نوسانات ارزی(

دانشجویانوفارغ
التحصیالن

)۱۳۹7-۱۳۹۸(

کارآفرینان
ایرانیان2
)۱۳۹۵( استارتاپ

)پائیز۱۳۹۸(
SME

)پائیز۱۳۹۸(

2۹/۸۴6%27%۴2%%میل/تصمیم به مهاجرت

---۱۱%برنامه و اقدام عملی برای مهاجرت

-2۴20%۱6%%میل به بازگشت به کشور پس از مهاجرت

براساسنظرسنجیگالوپدرسال20۱7میالدیبیش
مهاجرت به تمایل دنیا ازجمعیت نفر میلیون از7۵0
داشتهاند.لذابراساسآخرینآمارموجود،متوسطمیل
بهمهاجرتدرجهان۱۵درصدمیباشد.هرچندبین
شاخص"میلبهمهاجرت"وشاخص"قصدجدیبرای

مهاجرت"درجهانفاصلهزیادیوجوددارد.
متوسطنرخمیلبهمهاجرتدرمناطقمختلفجهان
صحرای جنوب منطقه در مثال، برای است. متفاوت
آفریقاایننرخدرحدود۳۳درصد،درمنطقهآمریکای
التینوکارائیب27درصد،درمنطقهخاورمیانهوشمال
آفریقا2۴درصدودراتحادیهاروپا2۱درصداست.این
نرخدرحالحاضردرآمریکادرحدود۱6درصداست.
شکافعمیقیمیانانبوهجمعیت"آرزوکنندگانمهاجرت
)Dreamers("وگروه"برنامهریزانمهاجرت)Planners("

)Movers(" مهاجرت به کنندگان "اقدام دسته نهایتاً و
آرزوکنندگان میلیونی 700 جمعیت لذا دارد. وجود

مهاجرتدرجهانبهجمعیتچنددهمیلیونیافرادی
مهاجرت برای جدی اقدام و برنامهریزی حال در که
"میل میان فاصله و شکاف لذا مییابد. تقلیل هستند،
بهمهاجرت"تا"اقدامبهمهاجرت"پدیدهایجهانیاست
این میان چشمگیری اختالف دنیا مناطق تمام در و

دستههامشاهدهمیشود.
براساسپیمایشوضعیتاجتماعی،فرهنگیواخالقی
است، گرفته صورت ۱۳۹۵ سال در که ایران جامعه
متوسطمیلبهمهاجرتدرجامعهایرانچیزیدرحدود
۳0درصداست.ایننکتهبایددرنظرگرفتهشودکهدر
به اقدام و برنامه یا و قصدجدی درمورد پیمایش این

مهاجرتسوالنشدهاست.
تحوالت تاثیر بررسی باهدف ایران مهاجرت رصدخانه
نوسانات و تحریمها مجدد بازگشت از ناشی اقتصادی
ارزیدرمیاندانشجویانوفارغالتحصیالندانشگاهی
وهمچنینصاحبانکسبوکار،پیمایشهایمحدودی



زمانی بازه در آنالین( بصورت و اندک نمونه حجم )با
۱۳۹7تا۱۳۹۸انجامدادهاست.

ایران، مهاجرت رصدخانه پیمایشهای نتایج اساس بر
میلبهمهاجرتدرمیاندانشجویانوفارغالتحصیالن
در چیزی ایران(، دانشگاههای در نفری ۹2۵ )نمونه
از درصد ۱۱ فقط اینحال، با است. درصد ۴2 حدود
میاندانشجویانیکهتمایلبهمهاجرتداشتهاند،اعالم
مهاجرت برای عملی اقدام و برنامهریزی که نمودهاند

انجامدادهاند.
براساسپیمایش)محدودوآنالین(کهدرپائیز۱۳۹۸
توسطرصدخانهمهاجرتایراندرمیانبیشاز۱00نفر
ازصاحبانکسبوکارصورتگرفتهاست،مشخصگردید

و فعاالنکسب بهمهاجرتدرحوزه کهمیل)تصمیم(
کاربادانشجویانومتوسطجامعهتفاوتدارد.براساس
نمونهپیمایشمذکور،میل)تصمیم(بهمهاجرتدرمیان
از پایینتر نوپا کارهای و وکسب آپ استارت صاحبان
متوسطجامعهودرحدود27درصداست.درحالیکهمیل
)تصمیم(بهمهاجرتدرمیانصاحبانکسبوکارهای

کوچکومتوسط)SME(۴6درصدمیباشد.
میان در مهاجرت از پس کشور به بازگشت به میل
صاحبان دانشگاهی، التحصیالن فارغ و دانشجویان
استارتآپوهمچنینصاحبانکسبوکارهایکوچک
ومتوسطبهترتیب۱6درصد،20درصدو2۴درصد

میباشد.





فصل اول:
وند وری بر ر مر
مهاجرت های بین المللی
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مهاجرت های  روند  بر  مروری  اول:  فصل 
بین المللی در جهان 

به رو جهان در بینالمللی مهاجرتهای روند امروزه
ویژگی یک به شدن تبدیل حال در و است افزایش
آنچه است. پیوسته بهم و شده جهانی دنیای در مهم
بهعنوانسهمبینالمللیمهاجراندرادبیاتبینالمللی
بهکارمیرود،تعدادافرادیاستکهدرکشوریبهغیر
ازکشورهاییکهدرآنمتولدشدهاند،زندگیمیکنند
کهشاملپناهندگاننیزمیشود.دادههایمورداستفاده
برایبرآوردسهمبینالمللیمهاجراندریکزمانخاص،
عمدتاًازآمارسرشماریجمعیتکشورهابدستمیآید.
برایتخمیناینسهم،همگنتریندادهیدردسترس،
دادههایمربوطبهجمعیتافرادیکهدرکشوریاقامت
افرادی )منظور میباشد هستند خارج متولد اما دارند
استکهدریککشوراقامتدارندامادرکشوردیگری
متولدشدهاند(.هنگامیکهاطالعاتمربوطبهجمعیت
متولدخارجیدردسترسنیست،ازدادههایمربوطبه
جمعیتخارجی-یعنیافرادیکهتابعیتآنهاغیراز
کشوریاستکهدرآنساکنهستند-بهعنوانتخمین

.)UNDESA, 2019(استفادهمیشود
-۱۵( کار سن در که مهاجرتهایی میان این در
دستمزد بیشتر، رفاه به دستیابی منظور با 6۴سال(
انجاممیشونددرزمره بهتر باالتروفرصتهایشغلی
مهاجرتهایکارییااقتصادیقرارمیگیرند.آماراین
رسمی آمارهای با تنگاتنگی ارتباط مهاجرتها دست
مطالعه و دارد جهان در آن جابهجایی و کار نیروی
کار بازار مطالعه با تنگاتنگی رابطه کاری مهاجرتهای

بینالمللیوخصوصیاتنیرویکاردارد.

جابه جـایی هـای  اول:  بخــش   -1-1
دانشـجویان  بین  المللی 

دستخوش زمان گذشت با اقتصادی رشد اصلی منابع
تغییراتیشدهاست.درحالیکهرشد،دردرجهاولبه
زمیندرجوامعکشاورزیوسرمایهفیزیکیدراقتصادهای
صنعتیبستگیدارد،امادراقتصاددانشبنیان،سرمایه
انسانیبهعنواناصلیترینعاملرشددراقتصادکشورها

1. Portability

و است مهم توسعه برای دانش امروزه قلمدادمیشود.
و اقتصادی پیشرفت برای بزرگی مانع آن، وجود عدم
اجتماعیاست.پتانسیلرشداقتصاددانشبنیانتاحد
زیادیبهظرفیتتولیدوجذبدانشبستگیدارد.در
بسیاریازکشورها،بخشهایدانشبنیانبهموتورهای
رشد نرخ و بهرهوری حقیقت، در شدهاند. تبدیل رشد
خورده گره دانشبنیان بخشهای عملکرد با اقتصادها
مهمی نقش عالی آموزش بخش میان، این در است.
تولیدکاالهای برای دانش توزیع و تولید رادرتسهیل
دانشبنیانایفامیکند.بنابراینباتوجهبهاهمیتدانش
درتوسعه،برایترغیببهرشد،گسترشآموزشعالی
بهیکامرضروریتبدیلشدهاست.)Varghese, 2006(

بویژه عالی آموزش شدن بینالمللی مدرن، دنیای در
تجارت ارتباطات،گسترش و درحملونقل پیشرفت با
نوین فناوریهای و ارتباطات از استفاده با و بینالملل
در دانشجویان، و کارکنان تحرک است. شده تسهیل
بسیاریازمواردباحمایتدولتها،آژانسهایخیریهو
ارگانهاییماننداتحادیهاروپابطورچشمگیریگسترش
به محققان نهادی، و دولتی حمایتهای با یافتهاند.
مدلهایجدیدیازهمکاریهاوشبکههایبینالمللی
واردشدهاند.اخیراً،روندهایمتمایزبهسمتاشکالجدید
بینالمللیشدنآموزشعالیوجودداردکهبیشترناشی
انواع و بازارهایجهانی در بینالمللی رقابت افزایش از
بلوکهایتجاریمنطقهایاست.دولتهابهایننتیجه
رسیدهاندکهرقابتبراینیرویکاربینالمللیبهعنوان
یکیازعواملاصلیرشداقتصادیمحسوبمیشود.به
برنامههای شدن بینالمللی موجب امر این خود، نوبه
درسیدانشگاه،تالشبرایآمادهسازیدانشجویانبرای
راهکارهایی اجرای و بینالمللی و داخلی کار بازارهای
برایدستیابیبهقابلیتبهرسمیتشناختهشدن۱بیشتر

.)Harman, 2004(درمدارکحرفهایشدهاست
ازجمله مزایایروشنی عالی، آموزش بینالمللیشدن
و دانشجویان در جدید دیدگاههای و درک ایجاد
اجتماعی و فرهنگی تأثیر مبادالت، در درگیر کارکنان
انگیزهها تقویت و درجوامعمحلی دانشجویانخارجی
است. آورده ارمغان به را بینالمللی همکاریهای برای
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امامواردمنفینیزوجوددارد،ازجملهدربرخیاوقات
تضعیفکیفیت،تأثیرآموزشصادراتبررویبرنامههای
از کشورها از برخی که واقعیت این و خارجی کمک
این و میبرند سود سایرین از بیشتر شدن، بینالمللی
فقیرتر و ثروتمندتر کشورهای بین تنش ایجاد باعث

)Harman, 2004(میشود
ازدهه۱۹70میالدی،گسترشچشمگیریدرثبتنام
درآموزشعالیدرسراسرجهانرخدادهاست.درسال
دورههای در دانشآموز میلیون ۱6۵ از بیش 200۹،
آموزشعالیشرکتکردند،کهاینعدددرمقایسهباسال
۱۹70باافزایشیپنجبرابریودرمقایسهباسال۱۹۸0
باافزایشیسهبرابریهمراهبودهاست.همچنینروندرو
بهرشدیدرآموزشعالیفرامرزینیزمشاهدهمیشود
کهاینامرباحرکتافراد)دانشجویان،اساتید،محققان،
برنامههای )دورهها، برنامهها مشاوران(، و کارشناسان
دانشگاهیومدرکتحصیلی(وارائهدهندگان)موسسات،
ملی مرزهای از خارج در شرکتها( و کنسرسیومها
تسهیلشدهاست )Chien & Kot, 2012(.ازسویدیگر
دانشگاهی، تحرک گسترش استعدادها، جهانی رقابت
خارج در تحصیل بینالمللی، تحقیقاتی همکاریهای
کارورزی دورههای در دانشجویان مشارکت و کشور از
خارجازکشور،استخداموثبتنامهایبینالمللی،ظهور
شعبههایدانشگاهیبینالمللی،بینالمللیکردنبرنامه
درسیوافزایشسریعنرخپیشرفتفناوریدر20سال
گذشتهتحوالتعمیقیرادرواقعیتهایآموزشعالی
عالیعالوه آموزش بینالمللیسازی است. کرده ایجاد
کارکنان و دانشجویان با روابط بازآفرینی در نقش بر
دانشگاهیوشکلدادنبههریکازاینروابطوتوسعه،
به نوآوری، و تدریس تحقیقات، بهبود و توانمندسازی
عنوانوسیلهایبرایبهبوددیدنهادیوملیدرکشورها
متعهد که کشورهایی تعداد ساله هر میشود. شناخته
حال در هستند، عالی آموزش در سازی بینالمللی به
آمریکای آسیایی، اروپایی، دانشگاههای است. افزایش
برنامههای آرام، اقیانوس و شمالی آمریکای التین،
بینالمللیسازیرادرپیشگرفتهاندوبهطورفعاالنهای
اقتصاد و خود آموزش سازی بینالمللی تحریک در

1. British Council
2. Brexit

.)QS, 2018(دانشبنیانجهانیمشارکتدارند
عمدتاً عالی آموزش شدن بینالمللی که حالی در
و منطق اساس بر و مشترک همکاری یک عنوان به
استداللهایسیاسی،فرهنگیودانشگاهیفهممیشود،
عالی آموزش سازی بینالمللی که میرسد نظر به اما
و جذب و آن اقتصادی منطق با فزایندهای طور به
نگهداشتاستعددهایبرترگرهخوردهاست.اینامرهم
برایکشورهایگیرندهدانشجویانبینالمللیکهازاین
طریقسعیمیکنندمشکالتمرتبطباپیرجمعیتیو
تآمیننیرویکارآیندهرارفعکنندوهمبرایکشورهای
فرستندهدانشجویانبینالمللیکهسعیمیکنندبعداز
به یا بازگردانندو رابهکشور تحصیلدانشجویانخود
صورتغیرمستقیمازعلمودانشآنانبهرهمندشوند،

منافعبسیاریرادربردارد.

1-1-1- جابه جایی دانشجویان بین المللی 
در سطح جهان

عوامل به پاسخ در بینالمللی دانشجویان جابهجایی
 )QS, است گسترش به رو سیاسی تغییرات و اقتصادی
از بینالمللیطی۱0سال دانشجویان )2019b.جمعیت

سال2007تا20۱7میالدی7۱درصدرشدداشتهاستو
به۵/۳میلیوننفررسیدهاست.انتظارمیرودکهاینرشد
 )Campusباسرعتکمتریتاسال20۳0ادامهداشتهباشد
)France, 2019b.طبقگفتهیشورایبریتانیا۱،محرکهای

اقتصادیمانندرشدملی،توزیعثروتودرآمدخانواربهطور
قابلتوجهیبرجابهجاییدانشجویانتأثیرمیگذارند.در
نتیجهتعدادیازبازارهایآسیاییدرحالحاضردرحال
تالشیآگاهانهبرایبهرهبرداریازاینشکافنوظهوردر
بازاروایجادبرندخودبهعنوانیکیازمحبوبترینمقاصد

.)QS, 2019b(دانشجویانبینالمللیدرجهانهستند
عالوهبراین،سیاستهموارهتأثیربسزاییبرتصمیمات
اخیر حوادث است. داشته بینالمللی دانشجویان
راستای در ترامپ دونالد جدید مهاجرتی )سیاستهای
خروج و مسلمان کشور هفت اتباع ورود ممنوعیت
بریتانیاازاتحادیهاروپا2(تأثیرقابلتوجهیبرجابهجایی
پذیر اصلیدانشجو بینالمللیدردومنطقه دانشجویان
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)ایاالتمتحدهآمریکاوبریتانیا(داشتهاست.ایندوحادثه
بیانگرشرایطعدماستقبالازمهاجرانهستندومیزان
وروددانشجویانبینالمللیرانیزتحتتأثیرقراردادهاند.
درنتیجهیچنینسیاستهایی،فرصتهاییبرایمناطق
دیگرازجملهکاناداواسترالیاایجادشدهاستتابااستفاده
جابهجاییهای جریان از خود، مهاجرتی سیاستهای از

.)QS, 2019b(دانشجوییبهرهمندشوند
بینالمللی، دانشجویان ورودی جریان به توجه با

مهمترین کانادا و استرالیا بریتانیا، آمریکا، کشورهای
هستند. خارجی دانشجویان انگلیسیزبان مقاصد
مقاصد از نیز روسیه و آلمان فرانسه، چین، کشورهای
ملیشان زبان که هستند خارجی دانشجویان محبوب
انگلیسینمیباشد.باتوجهبهجریانخروجیدانشجویان
بینالمللینیز،کشورهایچینوهندوسپسآلمان،کره
جنوبیونیجریه،دررأسکشورهایدانشجوفرستقرار

.)Campus France, 2019b(دارند

تعداددانشجویانیکهبخشیازدورانتحصیلیخودرادر
خارجازکشورمیگذرانند،افزایشیافتهاستواز2میلیون
نفردرسال2000به۵/۳میلیوننفردرسال20۱7رسیده
است.تنهاطی۱0سال)ازسال2007تا20۱۹(،تعداد
دانشجویانبینالمللیدرجهانحدود7۱درصدافزایش
یافتهاستواز۳میلیوننفربه۵/۳میلیوننفررسیدهاست

.)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

جمعیت رشد سرعت میرود انتظار اینکه علیرغم

دانشجویان تعداد یابد، کاهش جهان در دانشجویان
در جذب استراتژیهای به پاسخ در باید بینالمللی
از بهگذراندنبخشی افزایشمیل و کشورهایمیزبان
دورانتحصیلدرخارجازکشور،بهسرعتافزایشیابد.
پیشبینیمیشودکهدرصورتتداومرشدسالیانه۵/۱
تا آنها تعداد بینالمللی، دانشجویان درجمعیت درصد
نفربرسد به۱0/2میلیون برابرشودو سال20۳0دو

.)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

نمودار7-تعداددانشجویانبینالمللیدرجهان)2000تا20۱۹(
)project Atlas, 2020 - UNESCO Institute for Statistics, 2020b(
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1-1-2- منافع اقتصادی برخی از کشورهای منتخب از دانشجویان بین المللی

نمودار۸-منافعمستقیموغیرمستقیماقتصادیبرخیازکشورهایمنتخبازدانشجویانبینالمللیدرسال20۱6
)Studyportals, 2019(

رشدمداومدانشجویانبینالمللیکهبرایتحصیالتعالی
بهکشورهایمختلفمیآیند،تأثیراقتصادیقابلتوجهی
دانشجو برتر کشورهای خصوصا کشورها از بسیاری بر
پذیردارد.دانشجویانبینالمللیدرسال20۱6میالدی
این اقتصادجهانیکمککردهاند. به میلیارددالر ۳00
برآورد۳00میلیارددالریمنعکسکنندهتأثیراقتصادی
مستقیموغیرمستقیم۵/۱میلیوندانشجوییاستکهدر
سال20۱6درخارجازکشورهایشانمشغولبهتحصیل
بودهاند.حضوردانشجویانبینالمللیدرکشورهایمقصد

عالوهبرتاثیریکهبرایجادشغل،درآمدهایمالیاتیو
پژوهشی، آکادمیک، ابعاد تقویت به دارد، خانوار درآمد
تجربیوفرهنگیکهبهیکجامعهجهانیفراگیر،نوآورانه
 )Choudaha,وبهمپیوستهمنجرمیشود،کمکمیکند
)2019. نمودارباالمنافعمستقیموغیرمستقیماقتصادی

بینالمللی دانشجویان از را منتخب کشورهای از برخی
درسال20۱6نشانمیدهدکهایاالتمتحدهبا۵7/۳
میلیارددالرپیشتازکشورهاییاستکهازمنافعاقتصادی

دانشجویانبینالمللیبهرهمیبرد.
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1-1-3- جابه جایی دانشجویان بین المللی در مناطق مختلف
مناطق اصلی دانشجو پذیر

نمودار۹-دانشجویانبینالمللیورودیبهمناطقمختلف)سالهای20۱۱و20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

باتوجهبهاینکهمهمترینکشورهایمیزباندانشجویان
بریتانیا، آمریکا، متحده ایاالت جمله )از بینالمللی
قرار غربی اروپای و شمالی آمریکای در و...( کانادا
اروپایغربی،همواره و آمریکایشمالی بنابراین دارند،
هستند. بینالمللی دانشجویان جذب اصلی مناطق
و میزبان کشورهای در جذب استراتژیهای به نظر با
بینالمللی دانشجویان منطقهایجذب قطبهای ظهور
درمناطقمختلف،تعداددانشجویانبینالمللیورودی
جمعیت بنابراین است. یافته افزایش مناطق اکثر به
مناطق به 20۱7 سال در که بینالمللی دانشجویان

مختلفواردشدهاند،۱02درصددرجنوبوغربآسیا،
در درصد ۵6 مرکزی، و شرقی اروپای در درصد 7۱
کشورهایعربی،۴0درصددرآمریکایالتینوکارائیب،
آمریکای در درصد 26 مرکزی، آسیای در درصد 2۸
اروپایغربیو۱7درصددرآسیایشرقیو شمالیو
اقیانوسیهنسبتبهسال20۱۱رشدداشتهاست.درعین
حال،بهدلیلعدماتخاذسیاستهایمناسبدرراستای
جذبدانشجویانبینالمللیدرآفریقا،تعداددانشجویان
بینالمللیورودیبهمنطقهیجنوبصحرایآفریقادر

اینبازهیزمانیحدود۱۵درصدافتکردهاست.
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مناطق اصلی دانشجو فرست

نمودار۱0-دانشجویانبینالمللیخروجیازمناطقمختلف)سالهای20۱۱و20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

فرست دانشجو کشورهای مهمترین اینکه به توجه با
در دارند، قرار آسیا شرق در هند( و )چین جهان
بینالمللی ازکلجمعیتدانشجویان نتیجه۳0درصد
شرق کشورهای از نفر( میلیون ۱/۵ )حدود جهان در
به افزایشمیل البته تأمینمیشوند. اقیانوسیه و آسیا
کشور، از خارج در تحصیلی دوران از بخشی گذراندن
همه از خروجی دانشجویان جمعیت افزایش موجب
مناطقشدهاست.طیسالهای20۱۱تا20۱7،میزان
دانشجوفرستیدرآسیایمرکزی۸2درصد،کشورهای
عربی6۳درصد،جنوبوغربآسیا62درصد،آمریکای
التینوکارائیب۳2درصدوآسیایشرقیواقیانوسیه

فزایندهدرسایر اینروند ۱7درصدرشدداشتهاست.
زمانی، دورهی همان در است. بوده آهستهتر مناطق
میزاندانشجوفرستیدرآمریکایشمالیواروپایغربی
اروپای و درصد ۱7 آفریقا صحرای جنوب درصد، 22
شرقیومرکزی۹درصدافزایشیافتهاست.اماآنچهکه
مشخصاست،ایناستکهجریانخروجیدانشجویان
ازاقصینقاطجهانافزایشیافتهاستواینبهمعنای
با بازاردانشجویانبینالمللیاست.لذاکشورها افزایش
اتخاذاستراتژیهایمناسبقادرخواهندبودکهسهمی
دراینبازارروبهرشدداشتهباشندوازمزایایاقتصادی

وغیراقتصادیجذبایندانشجویانبهرهمندشوند.
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1-1-4- جابه جایی دانشجویان بین المللی در کشورهای مختلف
کشورهای اصلی دانشجو پذیر

شکل۴-مقاصدبرتردانشجویانبینالمللیدرسالهای200۱و20۱۹
)Project Atlas, 2020(

بازار تا20۱۹، باال،طیسالهای200۱ مطابقشکل
و است شده بزرگتر بینالمللی دانشجویان جابهجایی
مقاصداصلیدانشجویانبینالمللیدستخوشتغییراتی
شدهاند.برخیازکشورهاهمچونایاالتمتحدهآمریکا،
بریتانیا،استرالیا،فرانسه،آلمان،ژاپنواسپانیاازدیرباز
جزومقاصدمحبوبدانشجویانبینالمللیبرایتحصیل
بودهاند.همچنینکشورهاییمانندچین،کاناداوروسیه
و هستند بینالمللی دانشجویان نوظهور مقاصد از نیز

دردودههیاخیرتوانستهاندسهمقابلتوجهیازاین
بازارراازآنخودکنندبهطوریکهاینسهکشوردر
سال20۱۹بهترتیبرتبههایسوم،چهارموهفتمرا
درمیانکشورهایاصلیمیزباندانشجویانبینالمللی
کسبکردهاند.بااینوجود،کشوربلژیکجایگاهخودرا
دررقابتباسایرمقاصددانشجویانبینالمللیازدست
دادهاستودیگردرمیاندهکشوراصلیدانشجوپذیر

جهاننمیباشد.
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جدول۱2-کشورهایاصلیمیزباندانشجویانبینالمللی)درسالهای20۱6و20۱7(

نام کشور
رتبه دانشجو پذیری تعداد دانشجویان بین المللی

سال 2017سال 2016سال 2017سال 2016

۹7۱/۴۱7۹۸۴/۸۹۸۱۱ایاالتمتحدهآمریکا

۴۳2/00۱۴۳۵/7۳۴22انگلستان

۳۳۵/۵۱2۳۸۱/202۳۳استرالیا

۴2۴۴/۵7۵2۵۸/۸7۳۵آلمان

۵2۴۵/۳۴۹2۵۸/۳۸0۴فرانسه

2۴۳/7۵22۵0/6۵۸66روسیه

۱۸۹/۴7۸20۹/۹7۹77کانادا

۱۸۳/0۸0206/27۸۸۸چین۱

۱۴۳/۴۵7۱6۴/۳۳۸۹۹ژاپن

۱0۸7/۹0۳۱0۸/076۱۳ترکیه

۱۱۱2۴/۱۳۳۱00/76۵۱0مالزی

۱2۹2/6۵۵۹7/۵6۳۱۱ایتالیا

۱۳۸۹/۹20۹6/2۸۹۱2هلند

۱۴7۵/6۸۸۸۸/۸7۳۱6آرژانتین

۱۵7۹/۸۵۴7۸/۳۴۴۱۴عربستانسعودی

۱670/۴۸۳7۳/۹6۴۱7اتریش

۱76۱/۸۸۸70/7۹6۱۸کرهجنوبی

۱۸۴۹/۸۳76۴/۹2726اسپانیا

۱۹77/۴6۳6۴/۴۴7۱۵اماراتمتحدهعربی

۵۴/7۳۴6۳/۹2۵2020لهستان

)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(منبع:

۱.بااحتسابآمارهنگکنگوماکائو
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کشورهای اصلی دانشجو فرست

جدول۱۳-کشورهایاصلیفرستندهیدانشجویانبینالمللی)درسالهای20۱6و20۱7(

رتبه دانشجو فرستی   تعداد دانشجویان بین المللی
نام کشور

سال 2017 سال 2016 سال 2017 سال 2016

۱ ۱ ۹6۸/0۸7 ۹07/۹۴2 چین۱

2 2 ۳۳2/0۳۳ ۳0۱/۴06 هند

۳ ۳ ۱22/۱۹۵ ۱۱۹/0۸۸ آلمان

۴ ۴ ۱0۵/۳۹۹ ۱0۴/۹۹2 کرهجنوبی

۵ ۹ ۹۴/662 ۸2/۱۵۹ ویتنام

6 6 ۸۹/۳7۹ ۹0/۵۴۳ فرانسه

7 ۱۱ ۸6/۵66 72/6۹0 ایاالتمتحدهآمریکا

۸ ۵ ۸۵/2۵۱ ۹۵/7۳۱ نیجریه

۹ 7 ۸۴/6۸۱ ۹0/۱۸7 قزاقستان

۱0 ۸ ۸۴.۳۱0 ۹0/۱7۸ عربستانسعودی

۱۱ ۱0 77/6۳۹ 77/26۳ اوکراین

۱2 ۱2 7۴/26۸ 6۵/۴2۱ ایتالیا

۱۳ 20 6۴/0۵۴ ۴۹/۴۱7 نپال

۱۴ ۱۳ 6۳/2۵۳ 6۴/۸6۱ مالزی

۱۵ ۱7 ۵۸/۸۴۱ ۵2/۴7۹ برزیل

۱6 ۱۴ ۵7/67۵ 6۱/۴۳0 بنگالدش

۱7 ۱۵ ۵6/6۵۹ ۵7/7۴7 روسیه

۱۸ 2۴ ۵۳/6۱2 ۴6/7۴۸ سوریه

۱۹ ۱6 ۵۳/02۳ ۵2/۹۵6 پاکستان

20 ۱۸ ۵2/۵2۱ ۵2/۳07 ایران

)UNESCO Institute for Statistics, 2020b( :منبع

۱.بااحتسابآمارهنگکنگوماکائو
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1-1-5- مقایسه مهم ترین کشورهای دانشجو فرست و دانشجو پذیر

نمودار۱۱-نهکشوراصلیدانشجوپذیردرسال20۱7
)Institute of International Education, 2019(

نمودار۱2-نهکشوراصلیدانشجوفرستدرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(
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1-1-6- جایگاه برخی کشورهای منتخب 
و  انسانی  منابع  توسعه  شاخص های  در 

رقابت پذیری استعدادها
دو استعدادها، مدیریت و سیاستگذاری در کشورها
پرورش به اول رویکرد میکنند. دنبال را کلی رویکرد
وشکوفاییاستعدادهادرداخلاشارهمیکندورویکرد
و مدت کوتاه در حداقل کشورها که است حالتی دوم
بهاندازهینیازخودتواناییپرورشاستعدادهاراندارند
وازطریقسیاستهایمهاجرتیبهجذبونگهداشت
ما اینجا ازکشوررویمیآورند.در ازخارج استعدادها
براینشاندادنرویکرداولازرتبهشاخصتوسعهمنابع
دوم، رویکرد دادن نشان برای و )HDI,2019(۱ انسانی
استعدادها، برای رقابت ازمنظر یعنیوضعیتکشورها
استعدادها برای پذیری رقابت جهانی شاخص رتبه از

1. Human Development Index
2. Global Talent Competitiveness Index
3. Pioneer  

استفادهکردهایم.شاخصتوسعهمنابع )GTCI, 2019(2

انسانیبهطورکلینشاندهندهیاینواقعیتاستکه
کشورهاتاچهحدظرفیتوتواناییپرورشاستعدادها
رقابت جهانی شاخص همچنین دارند. را داخل در
اشاره دوم رویکرد به واقع در استعدادها برای پذیری
استعدادها برای رقابت در را کشورها توانایی و دارد
دو این اساس بر کشورها طبقهبندی میدهد. نشان
شاخصازآنجهتحائزاهمیتمیباشدکهدانشجویان
مهمی نقش کشورها عالی آموزش بخش و بینالمللی
راهمدرپرورشاستعدادهایداخلیوهمرقابتبرای
استعدادهایخارجیایفامیکنند.بهطورکلیکشورها
وشاخص انسانی منابع توسعه دوشاخص اساس بر را
جهانیرقابتپذیریبرایاستعدادها،میتواندرچهار

دستهیکلیقرارداد:

لحاظ به که هستند کشورهایی پیشرو3: کشورهای 
برای پذیری رقابت و انسانی توسعه شاخص دو هر
استعدادهاحائزرتبههایممتازهستند،بهعبارتدیگر،

داخل در انسانی نیروی پرورش در هم کشورها این
انسانی نیروی برای که باالیی جذابیت دلیل به هم و
استعدادها نگهداشت و جذب در دارند، کشورها دیگر

نمودار۱-۱۳-جایگاهبرخیکشورهایمنتخبدرشاخصهایتوسعهمنابعانسانیورقابتپذیریاستعدادهادرسال20۱۹
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قرار دسته این در که میکنند.کشورهایی عمل موفق
میگیرندعموماکشورهایتوسعهیافتهایهستندکهبه
طورسنتیازشاخصتوسعهمنابعانسانیخیلیخوبی
نیروی پرورش در باالیی توانایی و بودهاند برخوردار
انسانیماهردارند،همچنینکشورهاییکهدرایندسته
قرارمیگیرندعموماکشورهاییهستندکهدربرنامههای
بینالمللیسازیآموزشعالیبسیارموفقعملکردهاند.
کشورهای سنگاپور و آلمان کانادا، آمریکا، استرالیا،

شاخصایندستههستند.
کشورهای در حال حرکت1:کشورهاییهستندکهدر
هردوشاخصتوسعهمنابعانسانیوشاخصجهانیرقابت
قرار مناسبی نسبتا وضعیت در استعدادها برای پذیری
دارند،اینکشورهابااتخاذبرنامههایمختلفبهفکرکم
کردنفاصلهیخودباکشورهایدستهاولهستند.چین
ایندسته ازشاخصترینکشورهاییاستکهدر یکی
قرارمیگیرد.اینکشورباارسالدانشجویانبینالمللی
این بازگشت برای متنوع برنامههای گرفتن نظر در و
دانشجویاندرصددکاهشفاصلهیخودبهلحاظدانشی

وتکنولوژیکباکشورهایدستهاولهستند.
ازمنظر کشورهای آهسته رو2:کشورهاییهستندکه
شاخصتوسعهمنابعانسانیدروضعیتخوبیقراردارند
اماازمنظرشاخصجهانیرقابتپذیریبرایاستعدادها
تازگی به کشورها این دارند. قرار نامناسبی وضعیت در
برنامههایبینالمللیسازیآموزشعالیراباتمرکزبیشتر

1. Movers
2. Limpers
3. Laggards
4. OECD Talent Attractiveness Index

برکشورهایهمسایهدردستورکارخودقراردادهاند.
قرار کشورهایی دسته، این در بازمانده3: کشورهای 
شاخص و انسانی توسعه شاخص دو هر در که دارند
جهانیرقابتپذیریبرایاستعدادهاازوضعیتنامناسبی
برخوردارند.اینکشورهاعمالنهقابلیتپرورشنیروی
انسانیمستعددرداخلرادارندونهقابلیتوظرفیت
ازخارجرادارند. انسانیماهر جذبواستخدامنیروی
این در که هستند کشورهایی جز نیجریه و پاکستان

دستهقرارمیگیرند.

1-1-7- طبقه بندی کشورها
ازآنجاکهسرمایهانسانیدرحالتبدیلشدنبهمرکز
اصلیرشدوتوسعهاقتصادیجوامعاست،دسترسیبه
افرادبااستعدادوماهریکیازعواملاساسیتعیینکننده
چشماندازآتییککشورمحسوبمیشود.مطابقتعریف
شاخصجذابیتبرایاستعدادهادرسازمانهمکاریو
توسعهاقتصادی۴،سهگروهکارآفرینان،نیرویکاردارای
محسوب استعدادها جزو دانشجویان و عالی تحصیالت
دانشجویان جذب جهت در تالش بنابراین میشوند.
دانشجویان از بهرهمندی باز یا بازگشت و بینالمللی
مشغولبهتحصیلیافارغالتحصیلدرخارجازکشور،
کشور یک در انسانی سرمایه افزایش موجب میتواند
شود.مطابقنمودارزیر،کشورهاازلحاظجذبیاخروج

سرمایهانسانیبهپنجگروهعمدهتقسیممیشوند:

شکل۵-طبقهبندیکشورهایمنتخببراساسمیزانبهرهمندیازجابهجاییدانشجویان
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ایندستهشاملکشورهایسنتی کشورهای پیشرو:
جذب بازار در نوظهور کشورهای و پذیر دانشجو
بریتانیا، آمریکا، کشورهای است. بینالمللی دانشجویان
استرالیا،فرانسهوآلمانازجملهکشورهاییهستندکهاز
دیربازجزومقاصدمحبوبدانشجویانبینالمللیبودهاند
کشورها این در بینالمللی دانشجویان جذب خالص و
باالی۱00هزارنفراست.کشورهایکاناداوروسیهنیز
بینالمللی دانشجویان بازارجذب در نوظهور مقاصد از
هستندکهدردودههیاخیر،بابکارگیریسیاستهای
اثربخش،بهجذبتعدادزیادیازدانشجویانبینالمللی
دانشجویان جذب خالص شدهاند موفق و پرداختهاند

بینالمللیخودرابهبیشاز۱00هزارنفربرسانند.
در که هستند کشورهایی محور:  برنامه  کشورهای 
مواجه بینالمللی دانشجویان خروج بحران با گذشته
بودهاند،امادردودههیاخیروبابکارگیریسیاستهای
دانشجویی، جابهجاییهای مدیریت راستای در مناسب
توانستهاندبهحلاینمسئلهبپردازندواستفادهیبهینهای
ازجابهجاییوچرخشنخبگانودانشجویانبینالمللی
داشتهباشند.کشورهایایندستهنیزبهدوگروهعمده
تقسیممیشوند.درگروهاول،کشورهایمالزی،ترکیهو
ایتالیاقراردارندکهتوانستهاندبابکارگیریسیاستهای
تراز خارجی، دانشجویان جذب راستای در مناسب
مثبت به منفی از را بینالمللی دانشجویان جابهجایی
و هند نیزکشورهایچین، دوم گروه در کنند. تبدیل
استفاده با توانستهاند که دارند قرار سعودی عربستان
جذب راستای در اثربخش و مناسب سیاستهای از
از بازبهرهمندی یا بازگرداندن و خارجی دانشجویان
دانشجویانخارجازکشور،استفادهیبهینهایازجریان

چرخشنخبگانداشتهباشند.
سطح دارای کشورها این گذار: حال  در  کشورهای 
باالییازخروجدانشجویانخودهستندامابهواسطهی
راستایجذب در اخیراً که محدودی برنامههای اعمال

از خود دانشجویان بازگرداندن یا خارجی دانشجویان
ازخسارات بخشی توانستهاند داشتهاند، ازکشور خارج
اما انسانیخودراجبرانکنند، ازخروجسرمایه ناشی
هموارهموفقنشدهاندخالصجذبدانشجویانبینالمللی
راازترازمنفیبهمثبتبرسانند.کشورهایایرانوکره
این اگرکشورهای قرارمیگیرند. ایندسته جنوبیدر
گروهبتواننددرپیادهسازیبرنامههاوسیاستهایخود
درراستایمدیریتاینجابهجاییهاعملکردخوبیداشته
باشند،ازاینگذارباموفقیتخارجشدهوبهکشورهای
نتوانند امادرصورتیکه تبدیلمیشوند، برنامهمحور
درپیادهسازیبرنامههایخودموفقعملکنند،ممکن

استزیانکنندوبهکشورهایبازندهتبدیلشوند.
کشورهای بازنده:کشورهاییهستندکهازیکطرف
دانشجویان باالی خروج مشکل با گذشته دهه دو در
مواجهبودهاند،ازطرفدیگر،ظرفیتکافیبرایجذب
از دانشجویانخود بازگرداندن یا و دانشجویانخارجی
ازکشورندارند.کشورهاینیجریهوپاکستاندر خارج
اینگروهقرارمیگیرندواگراقدامیدرراستایبهبود
وضعیتجابهجاییهایدانشجوییانجامندهند،درآینده

زیانبیشتریخواهنددید.
سطح که هستند کشورهایی منفعل: کشورهای 
به تمایلی و دارند دانشجویان ازجذبوخروج پایینی
فناوری و علمی ظرفیت از استفاده و نخبگان چرخش
سایرکشورهاازکانالجابهجاییهایدانشجوییندارند.
کشورهاییهمچونارمنستانوبحریندراینگروهقرار

میگیرند.
در خاصی اقدام منفعل، کشورهای اینکه به توجه با
یا و انسانیخارجی ازظرفیتسرمایه استفاده راستای
دانشجویی کانال طریق از خود انسانی سرمایه خروج
منطبق کشور ۱7 بررسی به بنابراین نمیدهند، انجام
بردستههایپیشرو،برنامهمحور،درحالگذاروبازنده

میپردازیم.
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نمودار2-۱۳-خالصجذبدانشجویانبینالمللی۱درهفدهکشورمنتخب
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

مطابقنمودارفوق،کشورهایایاالتمتحدهآمریکا،بریتانیا،
استرالیا،روسیه،فرانسه،کاناداوآلماندردستهیکشورهای
پیشروقرارمیگیرند.کشورهایترکیه،مالزیوایتالیاازطریق
قرار محور برنامه کشورهای دستهی در جذب برنامههای
میگیرندوکشورهایعربستان،هندوچیننیزعلیرغماینکه
خروجبیشترینسبتبهوروددانشجویاندارند،اماازطریق
برنامههایجذب،بازگشتوبازبهرهمندیازدانشجویانخارج
ازکشور،دردستهیکشورهایبرنامهمحورقرارمیگیرند.
کشورهایایرانوکرهجنوبیدردستهیکشورهایدرحال
گذارقراردارند.نیجریهوپاکستاننیزنمونههاییازکشورهای
بازندههستند.درادامهشرایطهریکازکشورهایفوقبه

تفصیلبررسیخواهدشد.

کشورهای پیشرو
قبال در وضعیت بهترین در پیشرو کشورهای
این دارند. قرار بینالمللی دانشجویان جابهجاییهای
اثربخشی برنامههای و ازسیاستها استفاده با کشورها
مانندارتقایکیفیتدانشگاهها،تسهیلشرایطاخذویزا،
اعطای و تحصیل از پس اشتغال شرایط کردن فراهم
در توانستهاند تحصیلی، هزینههای کمک و بورسها
جذبدانشجویانبینالمللیموفقعملکنندوازمزایای
اقتصادیوغیراقتصادیآنانبهرهمندشوند.اینکشورها،
مهمترینمقاصددانشجویانبینالمللیهستندوبهدو
گروهکشورهایسنتیدانشجوپذیروکشورهاینوظهور

دربازارجذبدانشجویانبینالمللیتقسیممیشوند.

1. Net Flow of Internationally Mobile Students 
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کشورهای سنتی دانشجو پذیر
از استرالیا و بریتانیا آمریکا، متحده ایاالت کشورهای
دیربازبهعلتانگلیسیزبانبودنوبرگزاریدورههای
قرار بینالمللی دانشجویان استقبال مورد باکیفیت،
داشتند.بااینوجودسیاستهایمهاجرتیسختگیرانه
دولتترامپوخروجبریتانیاازاتحادیهاروپا،باعثافول
و شدهاست اخیر سالهای در کشورها این بازار سهم
پیشبینیمیشودکهدرسالهایآتیسهمآنهاازبازار
دانشجویانبینالمللیبیشترنیزکاهشیابد.درعوض،

راستای در اثربخشی سیاستهای اعمال با استرالیا
فراهم و بینالمللی دانشجویان جذب فرآیند تسهیل
کردنشرایطاشتغالپسازتحصیل،توانستهاستسهم
آلمانو افزایشدهد. بازارخودراطیدودههیاخیر
فرانسهنیزازدیربازمهمترینمقاصدغیرانگلیسیزبان
اخیر دههی دو در و بودهاند خارجی دانشجویان برای
بینالمللی ارتباطات و ازشبکهها استفاده با توانستهاند
بپردازند اثربخشچرخشدانشجویان بهمدیریت قوی،
وازمنافعاقتصادیوغیراقتصادیآنانبهرهمندشوند.

نمودار۱۴-خالصجذبدانشجویانبینالمللیدرکشورهایسنتیدانشجوپذیر)2000تا20۱7(
.)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

به همواره آمریکا کشور آمریکا: متحده  ایاالت 
بینالمللی دانشجویان مقاصد اصلیترین از یکی عنوان
دانشجویان تعداد تا20۱7 بینسالهای2000 است.
همراه درصدی ۱07 رشدی با کشور این بینالمللی
بودهاستوازبالغبر۴7۵هزارنفردرسال2000به
حدود۹۸۵هزارنفردرسال20۱7رسیدهاست.اکثر
ازکشورچینهستند آمریکا بینالمللیدر دانشجویان
۳۳/7 حدود 20۱7 سال در کشور، این دانشجویان و

درصد)۳6۳هزارو۳۴۱نفر(ازکلجمعیتدانشجویان
بینالمللیآمریکاراتشکیلمیدادند.پسازچین،کشور
متحده ایاالت به فرست دانشجو کشور مهمترین هند
میباشدودرسال20۱7حدود۱۴درصد)۱۹6هزارو
27۱نفر(ازدانشجویانبینالمللیاینکشورراتشکیل
دانشجوفرست کشور سومین نیز جنوبی کره میدادند.
و هزار )۵۴ 6درصد درهمانسال، که آمریکاست به
کشور این بینالمللی دانشجویان ازجمعیت نفر( ۵۵۵
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زبانانگلیسی )open doors, 2019(. میدادند تشکیل را
عنوان به همواره آموزشی دورههای باالی کیفیت و
اصلیترینعواملجذبدانشجویانبینالمللیبهایاالت
سالهای در اما )QS, 2019(؛ است بوده آمریکا متحده

اخیرهزینههایباالیدورههایآموزشیوسیاستهای
کاهش به منجر ترامپ دونالد سختگیرانه مهاجرتی
است شده بینالمللی دانشجویان بازار از آمریکا سهم

.)Trevena, 2019(

نمودار۱۵-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهایاالتمتحدهآمریکادرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

انگلستانطی بریتانیا:تعداددانشجویانبینالمللیدر
بوده همراه برابری 2 تقریبا رشدی با اخیر دههی دو
استواز222هزارو۹۳6نفردرسال2000به۴۳۵
است. یافته افرایش 20۱7 سال در نفر 7۳۴ و هزار
از خارج در که انگلیسی دانشجویان تعداد همچنین
از برابری ۱/۵ تقریبا رشدی با میکنند تحصیل کشور
2۱هزارو270نفردرسال2000به۳۵هزارو2۵2
یافتهاست.درسال20۱7 افزایش نفردرسال20۱7
کشورهایچین،هنگکنگوهندبهترتیببا۹6هزار
و۵۴۳)22درصد(،۱6هزارو۵۸0)۴درصد(و۱6
هزارو۴2۱)۴درصد(نفرسهکشوربرتردانشجوفرست
بهکشورانگلستانبودهاند)UIS, 2020(.براساسگزارش
اخیر، سال ۱۸ طی )IIE(، بینالمللی آموزش مؤسسه
بریتانیا در بینالمللی دانشجویان تعداد اینکه علیرغم
افزایشیافتهاست،اماسهماینکشورازبازاردانشجویان
است کرده افت درصد ۱0 به درصد ۱۱ از بینالمللی
نظرسنجی نتایج اساس بر همچنین )UIS, 2019c(.

HSBCدرموردمقصدموردعالقهوالدینبرایتحصیل

انگلستانبهعنوانیکیازمقاصد فرزندانشان،جذابیت
برتردانشجویانبینالمللیدرسالهایاخیرتاحدودی

علیرغم اما )Berquist, et al., 2019(. است یافته کاهش
اثرات بریتانیا، در جمعیت سن افزایش مذکور، موارد
بنابراین گذاشت. خواهد جای بر گستردهای اقتصادی
با متناسب تحوالتی حال در عالی آموزش مؤسسات
مهارتی شکافهای تا هستند جمعیتی جدید تغییرات
ترتیب بدین )QS, 2019a(. کنند برطرف را ایجادشده
دانشجویان بازار از اینکشور بهکاهشسهم پاسخ در
برای استراتژیکی برنامهی بریتانیا شورای بینالمللی،
آن طی که است کرده آماده 20۳0 تا 20۱۸ دورهی
برخیمناطقرااولویتبندیکردهاستکهدراینمیان
چین، ویژه )به دارند نوظهوری اقتصاد که کشورهایی
هند،نیجریه،ترکیهواندونزی(،کشورهایعضواتحادیه
اروپا،روسیهوکشورهایهمسایهقابلذکرهستند.این
برنامهتأکیدخاصیبرارتباطباکشورچین،کهمهمترین
منبعتأمینکنندهیدانشجویانبینالمللیدراینکشور
میباشد،دارد.شورایبریتانیاقصدداردتااستراتژی۵
ازپکندرجهتبینالمللیسازی برایحمایت سالهای
ترویج صدد در کشور این همچنین دهد. توسعه آن
را خودش تا است چینی افراد میان در زبانانگلیسی
بهمقصدبرتربراییادگیریزبانانگلیسیتبدیلکند
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)Campus France, 2019b(.براساسایناستراتژی،تعداد

تحصیل انگلستان در 20۳0 سال تا که دانشجویانی
 )International برسد نفر هزار 600 به باید میکنند،
 Education Strategy: global potential, global growth,

)2019.عالوهبراین،عاملمهمدیگردرکاهشجمعیت

مقصد عنوان به را انگلستان که بینالمللی دانشجویان
تحصیلیانتخابمیکنند،مربوطبهگزینههایپیشنهاد
اشتغاِلپسازتحصیلنسبتاًضعیفاست؛درحالیکه
اشتغال سیستمهای دارای انگلستان رقیب کشورهای

پسازتحصیلمناسبتریهستند.

1. Tier 4
2. New Colombo Plan

درپاسخبهاینچالش،دولتانگلستانمتعهدشدهاست
)ویزای درجه۴ ویزای از که را خارجی دانشجویان که
استفاده انگلیس در کار و اقامت برای دانشجویی(۱
دوره دانشجویان برای ماه 6 به ماه ۴ از میکنند،
کارشناسیوکارشناسیارشدو۱2ماهبرایدانشجویان
استقبال مورد اقدام این اگرچه دهد. گسترش دکترا،
بخشآموزشعالیقرارگرفتهاست،اماایندرخواست
ازدولتوجودداردتااینفرصترابرایحفظرقابتبا
)Ber- بهدوسال،گسترشدهند اصلی،حداقل رقبای

.quist, et al., 2019(

نمودار۱6-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهبریتانیادرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

استرالیا:تعداددانشجویانبینالمللیدراسترالیاازسال
2000تا20۱7بارشدیتقریبا۳/۵برابریهمراهبوده
استواز۱0۵هزارو76۴نفربه۳۸۱هزارو202نفر
رسیدهاست.همچنینتعداددانشجویاناسترالیاییکه
درطیاینسالهادرخارجازکشورتحصیلمیکردند
بارشدی2/۳برابریاز۵هزارو7۱۱نفربه۱۳هزارو
۴۹۵نفررسیدهاست.درسال20۱7،سهکشورچین،
)۳۴ ۴۹۸ و هزار ۱2۸ اعزام با ترتیب به نپال و هند
درصد(،۵۱هزارو۹76نفر)۱۴درصد(و2۱هزارو6۵
نفر)6درصد(،ازبیشترینتعداددانشجویانبینالمللی
اینکشور، زبانانگلیسی بودهاند. برخوردار استرالیا در
پس اشتغال امکان تحصیلی، دورههای نسبی کیفیت

عوامل از بهصرفه، مقرون وهزینهتحصیل ازتحصیل
 )QS, هستند استرالیا به بینالمللی دانشجویان جذب
دانشجویان جذب برای تالش بر عالوه استرالیا )2019.

بینالمللی جابهجایی به زیادی عالقه بینالمللی،
برنامه تعریف با اینکشور دارد، استرالیایی دانشجویان
مناسب تحصیلی بورسهای اختصاص با کلمبو جدید
ژاپن، اندونزی، با مشترک دورههای برگزاری برای

سنگاپوروهنگکنگبرنامهریزیکردهاست.
برنامه و شد بهروزرسانی 20۱۴ سال در برنامه این
از جدیدی نسل ایجاد هدف با )NCP(2 کلمبو جدید
زندگی،تحصیلوکسب تجربه دارای استرالیاییهاکه
مهارتهایکاریدرمنطقههندواقیانوسیههستند،به



سالنامه 
مهاجرتی ایران

1399

۸۱

مرحلهاجرادرمیآید.
کشور این دانشگاههای ابتدا تغییرات، این نتیجهی در
دانشجویان برای مالی کمکهای کردن فراهم توانایی
یکی در مشترک دورههای در شرکت برای استرالیا
هنگکنک و سنگاپور ژاپن، اندونزی، کشور چهار از
حاضر دانشجویان برای سپس میآورند. دست به را
یاچند تایک فراهممیآورد را امکان این استرالیا در
باقیماندهخود تحصیلی ترمهای تکمیل برای را مقصد

انتخابکنند.برنامهNCPدرحالحاضربخشمهمیاز
استرالیا در دانشجویان بینالمللی جابهجایی چشمانداز
تعداد دیگر، طرف از )IDP, 2016(. میگیرد بر در را
مالی حمایتهای مجموع در و تحصیلی بورسهای
نیز کشورها سایر در استرالیا دانشجویان تحصیل برای
افزایشچشمگیرییافتهاست،بااینوجود،دانشجویان
استرالیاییتمایلچندانیبرایتحصیلدرسایرکشورها

نشاننمیدهند.

نمودار۱7-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهاسترالیادرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

ازکشورهایسنتیدانشجوپذیراست. فرانسه فرانسه:
برای زبان انگلیسی اینکشور،محبوبترینکشورغیر
تعداد است. بوده 20۱6 سال تا بینالمللی دانشجویان
دانشجویانبینالمللیدرفرانسهازسال2000تا20۱7
از۱۳7هزارو بودهو برابریهمراه تقریبا2 بارشدی
۸۵نفردرسال2000به2۵۸هزارو۳۸0نفردرسال
دانشجویان تعداد همچنین است. یافته افزایش 20۱7
فرانسویکهدرخارجازکشورتحصیلمیکننداز۴۹
هزارو7۹0نفردرسال2000به۸۹هزارو۳۹7نفردر
سال20۱7افزایشیافتهاست.درسال20۱7کشورهای
7۳۳ و هزار 2۹ با ترتیب به الجزایر و چین مراکش،
و هزار 20 و )۱0درصد( 7۸۸ و هزار 2۴ )۱2درصد(،
فرست دانشجو برتر کشور سه نفر )۸درصد( نفر ۴۹۱
زداییدر تمرکز )UIS, 2019(. فرانسهبودهاند بهکشور

دانشجو، جذب در دانشگاهها بیشتر استقالل و جذب
طراحیدورههایانگلیسیزبان،کیفیتمطلوبآموزش
وطراحیدورههایمتنوعومناسببانیازهایجدیداز
عواملمهمجذبدانشجویانبینالمللیدرفرانسهبوده
بر عالوه )QS,2019 and Campus France, 2017(. است
این،دانشگاههاومدارسفرانسهبرایتوسعهفعالیتهای
خوددرخارجازکشور،یابهراهاندازیبرنامههایمشترک
بهویژهدرکشورهایاروپاییمیپردازندویابرنامههای
درسیخاصیرابهخارجازکشورصادرمیکنند؛برای
مثالاینکشوربهتأسیسدانشگاههاییدرپکنوامارات
متحدهعربیپرداختهاست.همچنینباحمایتوزارت
امورخارجهواروپا)MAEE(۱،دانشگاههایفرانسویدر
ایجادشده ارمنستان ازجملهمصرو کشورهایمتعدد
تبادالت برنامههای تا دارد نظر اینسازماندر و است

1. Ministry of Foreign and European Affairs
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دانشگاهیباکشورهاینوظهوررادرتمامقارههاتوسعه
در مراکزی راهاندازی به اینکشور این، بر دهد.عالوه
از است؛ پرداخته بینالمللی دانشجویان جذب راستای
جمله:ایجادآژانستحقیقاتملی۱باهدفافزایشتعداد
پروژههایتحقیقاتی،ایجادقطبهایپژوهشوآموزش
مراکز و دانشگاهها توانمندسازی برای )PRES(2 عالی
تحقیقاتیدرراستایجمعآوریمنابعوانجامتحقیقات
سازمانهای از یکی )Duchêne & Lamouroux, 2010(.

1. National Research Agency
2. Poles of Research and Higher Education
3. CampusFrance

عملیاتیفرانسهکهبهجابهجاییهایبینالمللیاختصاص
یافتهاست،پردیسفرانسه۳نامدارد.دربیشازیکصد
کشورخارجی،مراکزپردیسفرانسهبامؤسساتآموزشی
اینکشورتحتنظارتسفارتخانههایفرانسهدرخارج
آموزش ارتقای آنها هدف میکنند. همکاری کشور از
عالیدرمیاندانشجویانخارجیاستوبهدانشجویانی
کهقصدادامهتحصیلدرکشورفرانسهرادارند،مشاوره

.)Duchêne & Lamouroux, 2010(میدهند

نمودار۱۸-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهفرانسهدرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

طی آلمان در بینالمللی دانشجویان تعداد آلمان:
سالهای20۱۳تا20۱7بارشدی۳۱درصدیازبالغ
است. نفررسیده بهحدود2۵۹هزار نفر بر۱۹6هزار
همچنینتعداددانشجویانآلمانیکهدرخارجازکشور
تحصیلمیکنندبارشدی2/2برابریاز۵۴هزارو7۱۹
سال در نفر ۱۹۵ و هزار ۱22 به 2000 سال در نفر
20۱7رسیدهاست.درسال20۱7میالدیسهکشور
چین،هندواتریشبهترتیببااعزام27هزارو76۵)۱۱
درصد(،۱۳هزارو۳۸7نفر)۵درصد(و۱0هزارو6۳۱
نفر)۴درصد(،ازبیشترینتعداددانشجویانبینالمللی
دانشجویان بکارگیری و جذب برخوردارند. آلمان در
بینالمللییکیازاستراتژیهایکشورآلمانبرایمقابله
باچالشهایاقتصادیواجتماعیحاصلازپیرجمعیتی

است.عالوهبراین،درآلمانازدانشجویانبینالمللیبرای
پایداریبخشآموزشاستفادهمیشود،تاپسازفارغ
التحصیلینیزبهاقتصاداینکشورکمککنندوافزایش
جمعیتفارغالتحصیالنبینالمللی،شکافموجودمیان
جمعیتجوانانوسالمندانراپرکند)QS, 2019(.ایجاد
دفاترمنطقهایبرایاطالعرسانیوبازاریابیبهمنظور
کار بازار آزمون معافیت آلمان، در تحصیل به ترغیب
برایفارغالتحصیالندانشگاههایآلمانوویزایاشتغال
در کشور این استراتژیهای دیگر از تحصیل از پس
راستایجذبونگهداشتدانشجویانبینالمللیهستند
دولت همچنین )Hoffmeyer-Zlotnik & Grote, 2019(.

عالی آموزش بینالمللیسازی استراتژیهای فدرال،
مراکز بین همکاری همچون برنامههایی طریق از را
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همکاری محققان، و دانشجویان تحرک عالی، آموزش
با همکاری حرفهای، فنی آموزش و نوآوری زمینه در
تحقیقات ارتقاء و توسعه حال در و نوظهور کشورهای
استراتژی میکند. دنبال جهانی چالشهای زمینه در
بهیکسیاست زیادی تاحدود آلمان بینالمللیسازی
بورسیهتحصیلیفعالمتکیاست.خدماتتبادلدانشگاهی
آلمان)DAAD(یکیازبزرگترینمنابعبورسیهتحصیلی
برای هم و کشور از خارج آلمانی دانشجویان برای هم

دارند، را آلمان در تحصیل قصد که خارجی دانشجویان
میباشد.همچنینبرنامهExzellenzinitiativeدولتآلمان،
ایجاددانشگاههاییدرسطحجهانیراتشویقمیکند.عالوه
براین،حداقلهزینهشهریه)بهجزدربادن-وورتمبرگ(
وفرصتبراییافتنشغلبعدازفارغالتحصیلی،بهلطف
نیازکارفرمایانآلمانیبهنیرویکار،بدونشکبرانتخاب
آلمانبهعنوانمقصددانشجویانبینالمللیتأثیرمیگذارد

.)Campus France, 2019(

نمودار۱۹-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهآلماندرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

کشورهای نوظهور در بازار جذب دانشجویان
کشورهایکاناداوروسیهدردودههیاخیرتوانستهاند
عملکردخودرادرجذبدانشجویانبینالمللیبهسرعت
کشورهای جایگاه معادل جایگاهی به و بخشند بهبود
سنتیدانشجوپذیردستیابند.کشورروسیهبراینفوذ
شوروی جماهیر اتحادیه عضو سابقاً که کشورهایی در

باپیرجمعیتیوپرکردن برایمقابله بودهاندوکانادا
شکافنیرویکارماهر،بهجذبدانشجویانبینالمللی
سیاستهای اعمال با مذکور کشورهای میپردازند.
دانشجویان جذب فرآیند تسهیل راستای در اثربخشی
سرعت به را خود بازار سهم توانستهاند بینالمللی،

افزایشدهند.

نمودار20-خالصجذبدانشجویانبینالمللیدرکشورهایسنتیدانشجوپذیر)2000تا20۱7(
.)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(
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کانادا: کاناداازکشورهایسنتیمهاجرپذیریاستکه
درگذشتهبیشتربهدنبالجذبنیرویکارومهاجران
استراتژی حاضر، حال در اما است؛ بوده اقتصادی
تأمین و بینالمللی دانشجویان جذب روی بر را خود
است نموده متمرکز کانال، این از آتیخود کار نیروی
دانشجویان تعداد )Thanabalasingam & Baba, 2019(.

بینالمللیکاناداطیسالهای2000تا20۱7بارشدی
تقریبا۵/۵برابریهمراهبودهاستواز۳6هزارو۴۵0
نفردرسال2000به20۹هزارو۹7۹نفرافرایشیافته
است.همچنینتعداددانشجویانکاناداییکهدرخارج
ازکشورتحصیلمیکنندبارشدیتقریبا۱/۵برابریاز
۳۱هزارو۹۸نفردرسال2000به۴۹هزارو۳۸6نفردر
سال20۱7افزایشیافتهاست)UIS, 2020(.یکیازدالیل
در تحصیل برای کانادایی دانشجویان تمایل عدم مهم
سایرکشورها،صرفهاقتصادیتحصیلدرکشورخودشان
است)Canada’s International Education, 2019(.درسال
66 با ترتیب به فرانسه و هند چین، کشورهای 20۱7
درصد( )۱6 و6۱6 هزار درصد(،۳2 )۳2 و۱6۱ هزار
و۱۵هزارو۹۱2)۸درصد(نفر،سهکشوربرتردانشجو
این وجود این با )UIS, 2020(. بودهاند کانادا به فرست
کشوربهدنبالجذبدانشجویانبینالمللیازکشورهای

۱.هدفازاینبورسهایتحصیلیکمکبهفعالیتهایبشردوستانهوتوسعهدرکشورهایمبدأدانشجویاناست.

متنوعترودرشهرهایمتنوعتریاستتاسراسرکانادا
ازمزایایایندانشجویانبهرهمندشوندوبخشآموزش
یابد دست پایداری رشد به کشور این در بینالمللی

)Canada’s International Education, 2019(.

استراتژیجدیدآموزشبینالمللیدرکاناداباایجادمراکز
آموزشیوبرنامههایمطالعاتیقویبهدوزبانانگلیسی
آموزشی، مراکز مناسب کیفیت همچنین و فرانسوی و
بینالمللی آموزش در قدرت مرکز یک به را کشور این
 )Canada’s International Education, است کرده تبدیل
)2019.ارائهبورسهایتحصیلیمتنوعشاملبورسهای

تحصیالت دانشجویان مخصوص بورسهای دولتی،
تکمیلی،بورستحصیلیاونتاریوبرایدانشجویانشایسته،
بورسهایتحصیلیدانشگاهها،بورسیهرشتههایخاص
بورسهایتحصیلی و اجتماعی و انسانی علوم ازجمله
رهبریجهانی۱نیزدرجذبدانشجویانبینالمللیموثر
دولت همچنین )Admission Table, 2019(. است بوده
اینکشورباشناساییوتوجهبهاولویتهایش،استراتژی
کشورهای از بینالمللی دانشجویان جذب و استخدام
برزیل،چین،هندومکزیکنیزرادردستورکارخودقرار
بودهاند اثربخش اینتالشها بهنظرمیرسدکه دادهو

.)Campus France, 2019b(

نمودار2۱-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهکانادادرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

روسیه:تعداددانشجویانبینالمللیدرروسیهازسال
بوده همراه درصدی ۵00 رشدی با 20۱7 تا 2000
استوتقریبا6برابرشدهاست.بهعبارتدیگر،تعداد

دانشجویانبینالمللیدرروسیهاز۴۱هزارو2۱0نفر
درسال2000به2۵0هزارو6۵۸نفردرسال20۱7
رسیدهاست.همچنینتعداددانشجویانروسیخارجاز
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کشورطیسالهایمشابهبارشدی7۸درصدیاز۳۱
هزارو6۵7نفردرسال2000به۵6هزارو6۵۹نفر
سرعت با افزایش این که است رسیده 20۱7 سال در
رشدکمترینسبتبهجریانورودیدانشجویانشکل
مراکز کیفیت و روسی زبان )UIS, 2020(. است گرفته
آموزشیازجملهمهمتریندالیلعدمتمایلدانشجویان
سال در )QS, 2019(. میباشد روسیه در تحصیل برای
20۱7کشورهایقزاقستان،ازبکستانوترکمنستانبه
ترتیببا6۵هزارو2۳7)26درصد(،20هزارو۸62)۸

1. Commonwealth of Independent States

نمودار22-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهروسیهدرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

کشورهای برنامه محور
کشورهایبرنامهمحوردرگذشتهبامشکلخروجباالی
دههی دو در اما بودهاند، همراه بینالمللی دانشجویان
راستای در مناسب سیاستهای بکارگیری با و اخیر
جذبدانشجویانخارجیوبازگرداندنویابازبهرهمندی
ازدانشجویانبینالمللیخارجازکشور،توانستهاندمنافع
خودراازفرآیندچرخشنخبگانافزایشدهند.کشورهای
ترکیه،ایتالیاومالزیبااجرایبرنامههایتبادلدانشجو
سهم توانستهاند تحصیلی، هزینههای کمک اعطای و
خودراازبازارجذبدانشجویانبینالمللیافزایشدهند.

سیاستهای اجرای با نیز عربستان و هند چین،
متعددیتوانستهاندبهمقصددانشجویانبینالمللیدر
نفوذ به طریق این از و شوند تبدیل منطقهای سطح
دیگر طرف از بپردازند. هدف مناطق در خود فرهنگ
اینسهکشوربرایجبرانآمارباالیخروجدانشجویان
و بازگرداندن راستای در برنامههایی اجرای به خود،
کشور از خارج در خود دانشجویان از بازبهرهمندی یا
پرداختهاندتاازاینطریقازظرفیتعلمیوفناوریآن

افراداستفادهکنند.

درصد(و۱7هزارو۴۵7)7درصد(نفر،سهکشوربرتر
دانشجوفرستبهروسیهبودهاند.سیاستهایاینکشور
درجذبدانشجویانبینالمللیبهنحویاستکهبهطور
مستقیمباکشورهایپیشرورقابتنمیکندوبیشتردر
)CIS(۱ المنافع ازکشورهایمشترک دانشجو پیجذب
خودمیباشد)Campus France, 2019(.بهعبارتدیگر
اینکشوربهدنبالاعمالقدرتنرمازطریقگسترش
سابقاً که است کشورهایی میان در بینالمللی آموزش

عضواتحادیهجماهیرشورویبودهاند.
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تبدیل تراز منفی به مثبت، با استفاده از برنامه های جذب دانشجویان بین المللی

نمودار2۳-خالصجذبدانشجویانبینالمللیدربرخیازکشورهایبرنامهمحور)2000تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

۱.آزمونورودیدانشجویانخارجیدردانشگاههایترکیه
2. Student Selection and Placement Center

مشکل با گذشته در ایتالیا و ترکیه مالزی، کشورهای
خروجباالیدانشجویانبینالمللیهمراهبودهاند،امادر
و دانشجو تبادل برنامههای اجرای با و اخیر دودههی
اعطایکمکهزینههایتحصیلی،توانستهاندسهمخود
رابازارجذبدانشجویانبینالمللیدرسطحمنطقهای
در دانشجویی مهم مقاصد از یکی به و دهند افزایش
با دیگر سوی از شوند. تبدیل منطقه کشورهای سطح
کشورها، این از خروجی دانشجویان تراز نسبی ثبات
خالصجذبدانشجویانبینالمللیدرآنانافزایشیافته
نخبگان فرآیندچرخش از مثبتی ریز توانستهاندسر و

داشتهباشند.
طی ترکیه در بینالمللی دانشجویان تعداد ترکیه:
سالهای2000تا20۱7تقریبا6برابرشدهاستواز۱7
هزارو6۵۴نفردرسال2000به۱0۸هزارو706نفر
درسال20۱7رسیدهاست.همچنینتعداددانشجویان
طی میکنند، تحصیل کشور از خارج در که ترکیهای
سالهایمشابهبارشدی۵۱درصدیاز۳0هزارو۴77

نفربه۴6هزارو2۱7نفررسیدهاست.درسال20۱7
کشورهایسوریه،آذربایجان،ترکمنستانوایرانبهترتیب
با۱۵هزارو۴2)۱۴درصد(،۱۴هزارو۸7۸)۱۴درصد(،
۱0هزارو۴۱۸)۱0درصد(و6هزارو۹۹)۵درصد(نفر،
کشورهایبرتردانشجوفرستبهترکیهبودهاند.همانطور
کهازنمودارفوقمشخصاست،ترازدانشجویانبینالمللی
ترکیهازسال20۱2مثبتشدهاستوسهمدانشجوپذیری
ترکیهنسبتبهسهمدانشجوفرستیاشبیشترشدهاست.از
مهمتریندالیلاینترازمثبتمیتوانبهواگذاریآزمون۱
YÖSبهدانشگاههااشارهکرد)Daily Sabah, 2019(.برگزاری

اینآزمونقبالدراختیارمرکزانتخابوجایابیدانشجویان2
)ÖSYM(بودکهکهموجبرویاروییدانشجویانبینالمللی

از میشد. پیچیده و سخت بوروکراتیک روشهای با
محدودهی از آزمون این برگزاری بعد، به 20۱0 سال
اختیاراتاینسازمانخارجشدوبهدانشگاههاسپردهشد
کشور این این، عالوهبر )Expat Guide Turkey, 2019(.

تمام تقریباً که است کرده اعالم اخیر ماه چند طی
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دانشجویان برای را دانشگاه در ثبتنام محدودیتهای
دانشگاههای عالوهبراین، و کرد خواهد بینالمللیحذف
ترکیهآزادخواهندبودکهبیشاز۵0درصدازظرفیت
اختصاص بینالمللی دانشجویان به را خود دانشگاههای
دهند،کهالبتهدورههایپزشکیودندانپزشکیدراین

1.  Transnational Higher Education

زمینهاستثناهستندونهایتاًمیتوانند۵0درصدازظرفیت
خودرابهآناناختصاصدهند)ICEF, 2019(.مواردمذکور
موجبتسهیلاخذپذیرشازدانشگاههایاینکشورشده
استوافزایشسهمآنراازبازاردانشجویانبینالمللی

توجیهمیکند.

نمودار2۴-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهترکیهدرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

طی مالزی در بینالمللی دانشجویان تعداد مالزی:
و است شده برابر ۵ تقریبا 20۱7 تا 2000 سالهای
به۱00هزارو نفردرسال2000 از۱۸هزارو۸۹2
همچنین است. یافته افزایش سال20۱7 در نفر 76۵
تعداددانشجویانمالزیاییکهدرخارجازکشورتحصیل
میکننددرهمینبازهزمانیبارشدیتقریبا۳۸درصدی
افزایش نفر به6۳هزارو2۵۳ نفر از۴۵هزارو۸۱۵
یافتهاست.درسال20۱7کشورهایبنگالدش،چینو
نیجریهبهترتیببا20هزارو۸۱۱)۱7درصد(،۱۵هزار
و۹۵7)۱۳درصد(و۱0هزارو7۳۳)۹درصد(نفر،سه
.)UIS, 2019(کشوربرتردانشجوفرستبهمالزیبودهاند
مالزینیزمانندسایرکشورهایآسیاییتوجهویژهایرابه
بخشآموزشعالیخود،باهدفتبدیلشدناینکشور
بهقطبآموزشعالیمنطقهمبذولداشتهاست.ازدهه
۸0میالدی،مالزیباحمایتازرویکردآموزشعالیفرا
زمینههای در خود رویکردهای اصالح به شروع ملی۱

و دانشجویی تحرک بینالمللی، همکاریهای با مرتبط
برنامههایدانشگاهیکردهاست.جاهطلبیهایاینکشور
باهدفتبدیلاینکشوربهقطبآموزشعالیمنطقه
رویکرداینکشورراازکشوریصرفافرستندهیدانشجو
تغییردادهاست،تاجاییکهازسال200۹بهبعد،سهم
دانشجو سهم با مقایسه در کشور این پذیری دانشجو
فرستیآنبیشترشدهاست.درسال2006مالزی۴۹0
از بامؤسساتآموزشعالیخارجیکهعمدتاً را برنامه
بودند،داشته نیوزلند ایرلندو انگلستان،کانادا، استرالیا،
است.شعبهبینالمللیپردیسهایدانشگاهیدرمالزی
کههدفآنهاجذبدانشجویانمحلیومنطقهایاست
نیزیکیازمؤلفههایآموزشعالیفراملیاست.همچنین
همکاری طریق از مالزی در بینالمللیسازی استراتژی
برای آنها تجارب بهترین یادگیری و خارجی شرکای با
ارتقابیشترکیفیتآموزشعالیوموسساتآموزشیاین
.)Munusamy & Hashim, 2019(کشور،پیگیریمیشود
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نمودار2۵-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهمالزیدرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

سال از ایتالیا در بینالمللی دانشجویان تعداد ایتالیا:
2000تا20۱7بارشدیتقریبا۴برابریهمراهبودهاست
و هزار به۹7 سال2000 در نفر و۹2۹ هزار از2۴ و
۵6۳نفردرسال20۱7افزایشپیداکردهاست.همچنین
تعداددانشجویانایتالیاییکهبرایتحصیلازکشورخارج
میشوندبارشدیتقریبا2برابریاز۳۹هزارو۱60نفردر
سال2000به7۴هزارو26۸نفردرسال20۱7افزایش
یافتهاست.همانطورکهازنمودارمشخصاست،خالص
جابهجاییهایدانشجوییاینکشورازسال200۳بهبعد
برایجذب را برنامههایی اینکشور و است مثبتشده
دانشجویانبینالمللیدردستورکارخودقراردادهاست.
درسال20۱7کشورهایچین،آلبانیورومانیبهترتیب
با۱۴هزارو۵۳۱)۱۵درصد(،۱0هزارو۳6۴)۱۱درصد(
ورومانیبا۸هزارو۸۱۳)۹درصد(نفر،سهکشوربرتر
ایتالیابودهاند)UIS, 2020(.تالشهای به دانشجوفرست
طور به خود عالی آموزش بینالمللیسازی برای ایتالیا
تقویت خارجی و داخلی محرکهای توسط چشمگیری
آموزش برنامههای مانند است.محرکهایخارجی شده
عالیوتحقیقاتعالیاروپابهویژهباتصویبفرآیندموسوم
بهفرآیندبولونیا،نهتنهاابتکارعملرابرایبینالمللیسازی
آموزشعالیسرعتبخشیدهاندوباموفقیتراهرابرای
همــوار بینالمللیسازی متنوعتر و جدید شــکلهای
کردهاند،بلکهمحرکقانونگذاریاخیردراصالحآموزش
با تالشها این ترکیب همچنین است. بوده ایتالیا عالی

موجب نهادی و سیستمی سطح در داخلی تالشهای
تقویتبینالمللیسازیآموزشعالیدرایتالیاشدهاست
 )OECD, Supporting Entrepreneurship and Innovation in

برنامههای اینکشور )Higher Education in Italy, 2019.

جامعیراهمبرایجذبوهمارسالدانشجویاندردستور
ایتالیا دولت ۱۹۹۹، سال در است. داده قرار خود کار
آموزش سیستم شدن بینالمللی ارتقاء برای را قوانینی
عالیداخلیتصویبکرد.وزارتآموزشوپرورش)MUIR(
بستههایتشویقیمالیرابرایترغیبدانشگاههایمحلی
برایاتخاذدوالگویاصلیهمکاریمعرفیکرد:همکاری
را ایتالیا" دانشگاه "مدلهای که خارجی موسسات با
تحرک موجب که مشترک برنامههای و میکنند ترویج
درونیوبیرونیکارکنان،محققانودانشجویانمیشود
.)The Observatory on Borderless Higher Education, 2005(
اکثر عالی، آموزش بینالمللی رقابت افزایش برای
زبان دو به رسمی وبسایتهای ایتالیا دانشگاههای
ایتالیاییوانگلیسیدارند،برخیحتیدارایوبسایتهای
آلمانی،اسپانیاییوچینینیزهستند.همچنیندرمورد
جذبدانشجویانبینالمللیدواقداممهماتخاذشدهاست:
اولآزمونورودبهرشتهپزشکیبرایاولینباردرسال
از خارج و ایتالیا در همزمان و زبانانگلیسی به 20۱2
دوم است. شده اجرا ایتالیا( کنسولگریهای )در کشور
برنامهمارکوپولو۱کهدرحالحاضربهطورمستقلتوسط
دانشگاهبهصورتجداگانهادارهمیشود.اینبرنامهباهدف
1. Marco Polo programme
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افزایشوروددانشجویانچینی،بهعنوانبخشیازتالش
گستردهتربرایتقویتروابطاقتصادیباچیندرسطحملی
بهاجرادرآمدهاست.اینبرنامهدانشگاههارابرآنداشتتا
سیاستهاییرابرایجذبفعالدانشجویانچینیازجمله
افزایشپیشنهاداتدورههایزبانایتالیاییبهدانشجویان
ثبتنام، و ویزا برای اداری مراحل سادهسازی و چینی
اعمالکنند.ازنظردانشجوفرستی،دبیرستانهاازاوایل
دهه2000موظفبهمنتشرساختندیپلمدبیرستانبه
زبانهایانگلیسی،فرانسوی،آلمانیواسپانیاییوهمچنین

1. Erasmus

سادهسازیدرفراینددرخواستدانشآموزانایتالیاییدر
دانشگاههایخارجیبودند)Liu, 2018(.درموردتحرکات
دروناروپاییایتالیا،برنامهاراسموس۱مهمترینبرنامهبرای
دانشجویانایتالیاییخارجازکشوروهمچنیندانشجویان
خارجیورودیازکشورهایدیگراروپاییبهایتالیااست
کشورهای محبوبترین از یکی همیشه کشور این و
میزبانبرایدانشجویانورودیاراسموسبودهویکیاز
از تعداددانشجویانخارج بیشترین کشورهاییاستکه

کشوراراسموسرااعزاممیکند.

نمودار26-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهایتالیادرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

استفاده از سیاست های جذب، بازگشت و بازبهره مندی برای تبدیل تهدید به فرصت و استفاده بهینه از 
جریان چرخش نخبگان

نمودار27-خالصجذبدانشجویانبینالمللیدربرخیازکشورهایبرنامهمحور)2000تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(
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میان در سعودی عربستان و هند چین، کشورهای
دارند. قرار جهان فرست دانشجو کشورهای مهمترین
سه هر در بینالمللی دانشجویان خروج نرخ بنابراین
کشورباالست.بااینوجود،ازیکطرف،هرسهکشوربا
استفادهازبرنامههاوسیاستهاییتوانستهاندبهمقاصد
تبدیل منطقهای سطح در بینالمللی دانشجویان مهم
شوندوبهگسترشقدرتنرمخوددرکشورهایمنطقه
ازاینطریقبپردازند.ازطرفدیگر،کشورعربستانبا
دانشجویان خروج به کمک برای بورسیههایی اعطای
خود،آنهارابهبازگشتوخدمتبهوطنپسازاتمام
دورانتحصیل،دعوتمیکند.کشورچیننیزبااستفاده
ازمشوقهایمتعددیتوانستهاستبسترمناسبیبرای
بازگرداندندانشجویانخودبهکشورفراهمکندودراین
با نیز، هند است.کشور کرده عمل موفق بسیار زمینه
توجهبهجمعیتزیادوعدمداشتنظرفیتکافیبرای
نگهداشتهمهافراد،ترجیحمیدهددانشجویانخروجی
رادرمقصدشاننگهدارد،اماباحفظارتباطخودباآنان،

ازظرفیتعلمیوتکنولوژیکیآنهابهرهمندشود.
بدینترتیب،اینسهکشورعلیرغماینکهخالصجذب
بیشتر بیانگر که است منفی مقداری دانشجویانشان
بودننرخخروجدانشجویانداخلینسبتبهنرخورود
برنامههای که درصورتی اما است، دانشجویانخارجی
بازگشتوبازبهرهمندیآنهارالحاظکنیمدرمییابیم
کهجریانجابهجاییهایدانشجویانبینالمللیبرایهر

سهکشورسرریزمثبتیخواهدداشت.
در بینالمللی دانشجویان تعداد سعودی: عربستان 
عربستانطیسالهای2000تا20۱7بارشدچشمگیری
همراهبودهاستوتقریبا۱0برابرشدهاستواز7هزار
و۵6۱نفردرسال2000به7۸هزارو۴۳۳نفررسیده
است.همچنینتعداددانشجویانعربستانیکهدرخارجاز
کشورتحصیلمیکننددرهمینبازهزمانیتقریبا۸برابر
شدهاستواز۱0هزارو۸20نفردرسال2000به۸۴
هزارو۳۱0نفردرسال20۱7رسیدهاست.درسال20۱۸
سهکشوریمن،سوریهومصربهترتیببا۹هزارو62۹
)۱۳درصد(،۸هزارو۹۳7)۱2درصد(و۴هزارو۳۹0
)6درصد(نفر،سهکشوربرتردانشجوفرستبهعربستان

1. king abdullah scholarship program

سعودیبودهاند.همانطورکهازنمودارمشخصاست،
سهمدانشجوپذیریعربستانقبلازسال2006بیشتراز
سهمدانشجوفرستیاینکشوربودهاستکهاینسهماز
سال2006بهبعدبااتخاذبرنامههاوسیاستهایدولتی
توسعه جهت بودجهای کالن هزینههای صرف همچون
آموزشوسیاستبینالمللیسازیآموزشعالی،معکوس
عالی آموزش وزارت )La Scala, 2016, p.38(. است شده
عربستانرویکردبینالمللیسازیسیستمآموزشیرابه
عنوانیکگاماساسیدرجهتایجادوتوسعهیکجامعه
دانشیرقابتپذیردرسطحبینالمللیدردستورکارخود
قراردادهاست.تقویتمبادالتفرهنگیبوسیلهپذیرش
دانشجویانخارجیدرداخلکشوروتشویقدانشجویان
برایتحصیلدرخارجازکشور،ازجملهبرنامههاییاست
عربستان در آموزش بینالمللیسازی راستای در که
از یکی عبداله پادشاه بورس برنامه است. گرفته صورت
)Alt- جاهطلبانهترینتالشهابرایتحققاینامراست
)bach, 2014.اینبورسیهباهدفارتقامهارتهایعلمی

وفناوریومدیریتتجاریجوانانعربستانیاجراشده
است.دولتعربستانسعودینزدیکبه2/۴میلیارددالر
در و است داده اختصاص برنامه این به درسال20۱۱
سال20۱۴برایبورسیه۱۸۵هزارنفرازدانشجویانو
خانوادههایشاندرخارجازکشورمبلغ۵/۹میلیارددالر

اختصاصدادهاست)SABC, 2014(.
درسال20۱۸تعداددانشجویانعربستانیکهازبورس
۱KASPبهرهمندشدهاندبه۸7هزارو7۸6نفررسیده

دانشجویان از درصد 6۵ مقصد )Alsqoor, 2018(. است
عربستانی،کشورآمریکاستتاازاینطریقبهتنشزدایی
ازواقعه۱۱سپتامبرپرداختهشود. میاندوکشورپس
دانشجویانپسازاتمامتحصیالتخودبایدبهعربستان
سعودیبرگردندوشغلپیداکنندوازاینطریقکشور
)Abu- راهدایتکردهوفرهنگکشوررانیزتقویتکنند
دانشجویان آمارجذب احتساب با بنابراین )jami, 2016.

اتمام از پس عربستانی دانشجویان بازگشت و خارجی
تحصیالتشان،اینکشوربااستفادهازبرنامههایصحیح
واثربخشتوانستهاستبهبهرهبرداریازجریانچرخش

نخبگانودانشجویانبپردازد.
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نمودار2۸-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهعربستانسعودیدرسال20۱۸
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

نمودار2۹-سهمقصداصلیدانشجویانعربستانسعودیدرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

چین:گرچهکشورچینهموارهبهعنوانبزرگترینکشور
دانشجوفرستدرسطحجهانیدرنظرگرفتهمیشود،اما
اغلببهعنوانیکمقصدمهمبرایدانشجویانبینالمللی
نادیدهگرفتهمیشود)Wen & Hu, 2019(.ازسال200۱
برای که چینی دانشجویان گسترده موج 200۸، تا
میشود آغاز میرفتند، کشورشان از خارج به تحصیل
)Choudaha, 2019(.ازسال۱۹7۸تا2007،بیشاز۱/2

میلیوندانشجویچینیبرایادامهتحصیلبهخارجاز
کشورمیروندوازاینمیانتنهایکچهارمشانبهوطن
نمودار در که همانطور اما )Cao, 2008(. بازمیگردند
بازگشتیها تعداد 2007 سال از است، مشهود فوق
افزایشمییابدوبهحدیمیرسدکهدرسال20۱7،
تقریباًازهر۱0دانشجویچینیکهبرایادامهتحصیل

بهخارجازکشورمیرود،۸نفربهوطنبازمیگردد.چرا
کهازنظرتاریخی،تحصیلدرخارجازکشورراهیبرای
پیشرفتدانشجویانچینیبودهاست،آنهاباماندندر
خارجازکشورپسازفارغالتحصیلی،قادربودندبیشتراز
همساالنخوددرچیندرآمدداشتهباشند؛اماباگذشت
زماناینرونددچارتغییرشدهاستوقدرتبازارکار
چینوهمچنینسیاستهایداخلیمطلوبآندرقبال
شده بازگشتیها تعداد افزایش باعث بازگشتی، افراد
است.عالوهبراین،براساسگزارشآماریازدانشجویان
بینالمللیکهتوسطوزارتآموزشوپرورشاینکشور
منتشرشدهاست،تعداددانشجویانبینالمللیدرچین،
و به۴۹2هزار نفردرسال2000 از۵2هزارو۱۵0
۱۸۵نفردرسال20۱۸رسیدهوتقریباً۱0برابرشده
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موجوددرهریکازآنهاشناساییشدهاستوبرنامهای
کردهاند ارائه نظر مورد کشور برای آن، با متناسب
.)The British Chamber of Commerce in China, 2019(

براساساعالمآکادمیعلوماجتماعیچین،درآیندهاین
کشوروارددورهرشدمنفیجمعیتخواهدشدونسبت
سالمندانبهجوانانبهطرزچشمگیرینامتعادلخواهد
شد.اینمسئلهبهمعنایکندشدنرشداقتصادیاست.
برایرفعاینعدمتعادل،دولتچیناستراتژی"ساخته
اعمال با است. کرده ارائه را 202۵"۴ چین در شده
میتوانند دانشگاهها چین"، در شده "ساخته استراتژی
کنند تسهیل را دانشگاهها به چینی دانشجویان ورود
فرصتهای طریق از را داخل در تحصیل گزینههای و
شدن کند و دهند ترویج کشور از خارج در تحصیل
رشداقتصادیراباجذبدانشجویانبینالمللیبرطرف
نرخ افزایش )QS, 2019a(.همچنینسیاستهای کنند
بازگرداندن اقامتدانشجویانبینالمللیوسیاستهای
توسعه به میتوانند کشور، از خارج چینی دانشجویان
کنند کمک دانشبنیان اقتصاد یک عنوان به چین
)Gao & De Wit, 2017(.همچنیندانشجویانبینالمللی

کهپلاصلیارتباطیمیانچینوسایرجهانهستند،
فرهنگ ارزشهای و دارند کشور این از بهتری درک
معرفی جهانیان به را آن اقتصادی توسعه و سنتی

۱.تعداددانشجویانبینالمللیدرهنگکنگ،ماکائووتایواندراینآماردرنظرگرفتهنشدهاست.
2. World Trade Organization
3. Belt and Road Initiation
4. Made in China 2025

نمودار۳0-جمعیتدانشجویانورودی،خروجیوبازگشتیدرچین)2006تا20۱7(
.)UIS, 2019b( ؛)UIS, 2019a( ؛.)China’s Ministry of Education, 2019a(

در )China’s Ministry of Education, 2019b(. است۱
آموزش در بینالمللی تجارت آزادسازی با سال2002
به پیوستن با 20۱۱، سال از و )Wen & Hu, 2019(

سازمانتجارتجهانی)WTO(2،بهفرآیندادغامچینبا
اقتصادجهانیسرعتبخشیدهمیشودوبینالمللیسازی
مییابد، افزایش چشمگیری طرز به تکمیلی تحصیالت
برای درحالظهور مقصد یک به اینکشور نتیجه در
دانشجویانبینالمللیتبدیلمیشود)Wen & Hu, 2019(.
نتیجه چین، در بینالمللی دانشجویان تعداد افزایش
سایر و کشور این بین آموزشی و اقتصادی همکاری
کشورهاست.اینکشور"ابتکارکمربندوجاده"رادرسال
20۱۳راهاندازیکردتابتواندهمکاریهایاقتصادیو
آموزشیخودراباکشورهایآسیایی،آفریقاییواروپایی
دانشجویان به مربوط اطالعات اساس بر دهد. افزایش
منتشر کشور این آموزش وزارت توسط که بینالمللی
از بر60درصد بالغ بعد، به ازسال20۱6 است، شده
"ابتکار به ازمناطقمربوط دانشجویانبینالمللیچین
کمربندوجاده"3آمدهاند)Yang & De Wit, 2019(.این
این طی و درآمد اجرا مرحله به 20۱۳ سال از برنامه
آسیا، قارههای از کشور ۸۴ بر بالغ که گسترده برنامه
ساختار دارند، عضویت آن در آمریکا و اروپا آفریقا،
فرصتهای و بررسی ازکشورهایعضو آموزشهریک
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فرهنگ زبان، ورود برای فرصتی تنها نه این میکنند.
موجب بلکه است، عرصهیجهانی به آموزشچینی و
میشود. نیز کشور این فرهنگی نرم قدرت گسترش
همچنینافزایشهمکاریهایدوجانبهوچندجانبهدر
حال در کشورهای از استعدادها وجذب عالی آموزش
توسعهموجبتقویتهمکاریبینچینوکشورهایدر

.)Gao & De Wit, 2017(حالتوسعهخواهدشد
سطح داشتن نگه باال با چین کشور دیگر، عبارت به
اعزام،دریافتوبازگشتدانشجویانبینالمللی،بهدنبال
میباشد دانشجویان گردش از مطلوبیت حداکثر کسب

موجب سیاستی چنین است، مشخص که همانطور و
20۱7، سال در و شده کشور این برای مثبت سرریز
جمعدانشجویانخارجیوبازگشتیدرچین،نسبتبه

دانشجویانخروجیازاینکشورفزونییافتهاست.
که بینالمللی دانشجویان از آماری گزارش بنابر
سال در کشور این پرورش و آموزش وزارت توسط
کرهجنوبی، کشورهای است، شده منتشر 20۱۸
ترتیب به روسیه و آمریکا هند، پاکستان، تایلند،
هستند چین به فرست دانشجو کشورهای مهمترین

.)China’s Ministry of Education, 2019b(

نمودار۳۱-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهچیندرسال20۱۸
)China’s Ministry of Education, 2019b(

نمودار۳2-سهمقصداصلیدانشجویانچیندرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(
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هندوستان:تعداددانشجویانبینالمللیدرهندازسال
2000تا20۱7تقریبا7برابرشدهاستواز6هزارو۹۸۸
نفردرسال2000به۴6هزارو70۳نفردرسال20۱7
افزایشیافتهاست.همچنینتعداددانشجویانهندیکه
درخارجازکشورتحصیلمیکنندطیهمینبازهزمانی
تقریبا۵برابرشدهاستواز66هزارو7۹2نفردرسال
2000به۳۳2هزارو۳۳نفرافزایشپیداکردهاست.نرخ
بیشتردانشجوفرستیکشورهنددربرابردانشجوپذیری
آن،موجبترازمنفیشدیداینکشورشدهاست.درسال
20۱۸کشورهاینپال،افغانستانوبوتانبهترتیببا۱0
و۳7۸)۱0درصد(و و۹۵2)2۴درصد(،۴هزار هزار
دانشجو برتر کشور سه نفر، درصد( )۴ ۹7۹ و هزار ۱
سال پنج طی در )UIS, 2019(. بودهاند هند به فرست
گذشته،بینالمللیسازیآموزشوتحقیقاتعالیبهیکی
تبدیلشده دولتهند اولویتهایسیاست مهمترین از
است.دولتهنددراینراستابرنامههاییهمچون"ابتکار
شبکههایدانشگاهیجهانی۱"و"طرحارتقاءهمکاریهای

1. Global Initiative of Academic Networks
2. Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration
3. Institutions of Eminence
4. High Level Commission On the Indian Diaspora
5. Ministry of overseas Indians affairs

استعدادهای از برداری بهره باهدف پژوهشی2" و علمی
سیستم پذیری رقابت بهبود برای خارجی دانشجویان
هندی،وهمچنینبرنامههاییمانند"موسساتبرجسته۳"
کهتمرکزآنبرایجادمؤسساتآموزشیوتحقیقاتیدر
است داده قرار خود کار دستور در است، جهانی سطح
)Mathews, 2019(.عالوهبرایندولتهند،سیاستهای

بازگشتوچرخشنخبگانراباهدفشناساییپتانسیل
افرادخارجازکشوربرایکمکبهتوسعهیهندوازطریق
خارج هندیان عالی کمیسیون تشکیل چون اقداماتی
ازکشور۴،تشکیلوزارتامورهندیانخارجازکشور۵و
ایجادبانکهایاطالعاتیجامعموردنیازخارجنشینان،در
دستورکارخودقراردادهاست)کاپور،20۱0(.بدینترتیب
افرادبههند این بازگرداندنفیزیکی به نیاز اینکه بدون
وجودداشتهباشد،میتوانبهبازبهرهمندیواستفادهبهینه
ازظرفیتعلمیوفناوریآنانپرداخت.عملکرداینکشور
دربهرهبرداریازمتخصصانفناوریاطالعاتخوددرخارج

ازکشور،قابلتوجهاست.

نمودار۳۳-سهکشوراصلیدانشجوفرستبههنددرسال20۱۸
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(
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نمودار۳۴-سهمقصداصلیدانشجویانهنددرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

کشورهای در حال گذار

نمودار۳۵-خالصجذبدانشجویانبینالمللیدربرخیازکشورهایدرحالگذار
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

کشورهایدرحالگذارازیکطرفدارایسطحباالیی
ازخروجدانشجویانهستندودرمیانکشورهایدانشجو
و سیاستها دیگر، طرف از دارند. قرار جهان فرست
برنامههاییدرراستایبهبوداینوضعیتدرنظرگرفتهاند
وبهواسطهاعمالبرنامههایمحدودیکهدرراستایجذب
دانشجویانخارجییابازگرداندندانشجویانخودازخارج

ازکشورداشتهاند،توانستهاندبخشیازخساراتناشیاز
انسانیخودراجبرانکنند.بدینترتیب خروجسرمایه
ترازجابهجاییدانشجویانبینالمللیدراینکشورهامنفی
استاماوضعیتروبهبهبودیدارد.اگرکشورهایاین
گروهبتواننددرپیادهسازیبرنامههاوسیاستهایخود
عملکرد دانشجویی جابهجاییهای مدیریت راستای در
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خوبیداشتهباشند،ازاینگذارباموفقیتخارجشدهو
بهکشورهایبرنامهمحورتبدیلمیشوند،امادرصورتی
عمل موفق خود برنامههای پیادهسازی در نتوانند که
کنند،زیانمیکنندوبهکشورهایبازندهتبدیلمیشوند.
کشورهایایرانوکرهجنوبیرامیتواندرایندستهقرار
داد.بااینتفاوتکهکشورکرهجنوبیازحدودسال200۳
روندروبهبهبودیراپیشگرفتهاستوتقریباًباموفقیت
دورانگذاررابهسرانجاممیرساندتادرزمرهیکشورهای
برنامهمحورقرارگیرد؛اماکشورایرانتنهادرچندسال
دانشجویان راستایجذب در محدودی برنامههای اخیر
بینالمللیوتسهیالتیبرایبازگشتدانشجویانایرانیدر
نظرگرفتهاست.بدینترتیبایراندرابتدایگذارقرار
داردودرصورتیکهبتوانددراجرایبرنامههاواهداف
خوددرراستایبینالمللیسازیآموزشعالیموفقعمل

کند،میتواندازاینگذارباموفقیتعبورکند.
کره جنوبی:تعداددانشجویانبینالمللیدرکرهجنوبی
2۱ رشدی با 20۱7 تا 2000 سالهای زمانی بازه در
برابریهمراهبودهاستواز۳هزارو۳76نفردرسال
رسیده 20۱7 سال در نفر 7۹6 و هزار 70 به 2000
خارج در که کرهای دانشجویان تعداد همچنین است.
ازکشورتحصیلمیکننددرهمینبازهزمانیبارشدی
۱/۵برابریاز6۹هزارو۵02نفردرسال2000به۱0۵
هزارو۳۹۹نفرافزایشپیداکردهاست.درسال20۱7
کشورهایچین،ویتنامومغولستانبهترتیببا۴۴هزار
و۱6۳)62درصد(،۴هزارو6۵6)7درصد(و2هزار

و707)۳/۸درصد(نفر،سهکشوربرتردانشجوفرست
بهکشورکرهبودهاند)UIS, 2019(.تغییررویکردکشور
کرهازکشوریتقریبافرستندهدانشجویانبینالمللیبه
کشوریپذیرایدانشجویبینالمللیموجببهبودتراز
منفیاینکشوردرطیاینسالهاشدهاست.دراین
کشورهای بهسطح دستیابی هدف با کره دولت راستا
آموزش در پذیری رقابت تقویت استراتژی پیشرفته،
کار دردستور را ماهر انسانی نیروی تربیت برای عالی
خودقراردادهاست.بنابراین،درآگوست200۴،وزارت
آموزشوپرورشکرهبهمنظورباالبردنسطحرقابتی
کرد. ابالغ را دانشگاه بازسازی برنامه عالی، آموزش
ملی دانشگاههای حاکمیتی سیستم مجدد سازماندهی
وتغییرساختاردانشگاههاباادغاموفراگیریدانشگاهها
دانشگاه تحقیقاتی ظرفیت افزایش استراتژیک، اتحاد و
ورسیدنبهسطحجهانیازطریقپروژههاییهمچون
برای تحصیلی بورس ارائه و Brain Korea 21 Project

مراکز توسعه بر تمرکز مهندسی، و علوم دانشجویان
پذیری رقابت افزایش برای تکمیلیحرفهای تحصیالت
دانشگاهها،برقراریارتباطبینصنعتودانشگاهازطریق
دانشگاههایمحلیوتوسعهمنطقهایوبینالمللیسازی
آموزشعالیازطریق"پروژهتحصیلکره"کهیکبرنامه
همچنین و بود خارجی دانشجویان جذب برای جامع
باکشورهای برنامههاوتوافقاتگستردهتبادلدانشجو
آسیایی،آمریکاییواروپاییازجملهاقداماتیبودکهدر

.)Mergner, 2011(اینراستابهکارگرفتهشدند

نمودار۳6-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهکرهجنوبیدرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(
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نمودار۳7-سهمقصداصلیدانشجویانکرهجنوبیدرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

پذیر دانشجو و فرست دانشجو کشور یک ایران ایران:
دانشجویان تعداد تا20۱۸، سالهای200۳ است.طی
هزار ازحدود و است یافته افزایش ایران در بینالمللی
و۴00نفربهحدود2۱هزارنفررسیدهاست.ازطرف
دیگر،تعداددانشجویانایرانیدرخارجازکشورنیزطی
همینسالهاافزایشیافتهاستوازتراز۱۹هزارنفردر
نفردرسال20۱7رسیده تراز۵۳هزار به سال200۳
است.بدینترتیبتعداددانشجویانبینالمللیدرایراندر
یکروندمنظموبهصورتصعودیافزایشیافتهاست؛
اماتعداددانشجویانایرانیدرخارجازکشورطیهمین
در است؛ داشته افزایشی روندی اینکه علیرغم سالها
سالهایاخیرثابتشدهودرتراز۵2هزارنفرباقیمانده
است.کشورایرانازکشورهایسنتیدانشجوفرستاست
ودرسال20۱۱،دوازدهمینکشوراعزامکنندهدانشجو
دردنیابودهاست،امااینرتبهدرسال20۱7تنزلیافته
استوبهجایگاه20رسیدهاست.ایندرحالیاستکه
وضعیتکشورماازلحاظدانشجوپذیرینیزبهبودیافته
وازرتبه۵7دانشجوپذیریدرسال20۱2صعودکردهو
درسال20۱6رتبه۴2رادراینزمینهکسبکردهاست

.)UIS, 2019a(؛)UIS, 2019b(

مهمترینکشورهایدانشجوفرستبهایران،کشورهای
با افغانستان کشور 20۱۸، سال در هستند. آسیایی
ایران،مهمترینکشور به اعزامحدود۱۴هزاردانشجو
دانشجوفرستبهایرانبودهاست.درهمانسال،کشور
عراقباارسالبالغبر۳هزاروپانصددانشجویبینالمللی،

رتبهیدومرادردانشجوفرستیبهایرانداشتهاستو
دانشجوی هزار حدود ارسال با لبنان کشور نهایت در
را کشور این به دانشجوفرستی سوم رتبه بینالمللی،
سوریه، کشورهای کشور، سه این از پس است. داشته
دانشجو دیگر ردههای در ترتیب به پاکستان و چین

فرستیبهایرانقرارمیگیرند.
جمهورياسالميایرانازبدوتأسیسخود،رویکردجذب
دانشجویانبینالمللیراسرلوحهبرنامههايفرهنگيخود
قراردادوباتأسیسدانشگاهبینالمللياسالميایراندر
سال۱۹۸۳کهبعدهابهدانشگاهبینالمللیامامخمینی
را بینالمللی دانشجویان جذب وظیفه یافت، نام تغییر
باتشکیل تا ایندانشگاهواگذارنمود به درسال۱۹۹۴
دبیرخانهمرکزیبهپذیرشدانشجویانخارجیاقدامکند
)نوازنی،۱۳۹0(.درطولدستکمدودههیگذشته،در
اسنادباالدستیضرورتتوجهبهنقشواهمیتفعالیتهاو
برنامههایبینالمللیدانشگاههادرپیشبرداهدافتوسعهای
توجه اسناد، این از برخی در است. شده تصریح کشور،
بهصورت عالی آموزش توسعه بینالمللی راهبردهای به
پراکندهبهچشممیخورد.پراکندهبودنبهاینمعناست
کهبینالمللیشدنبرخیخدماتوکارکردهایبینالمللی
بوده تأکید باالدستیکشورمورد اسناد آموزشعالیدر
است،امااینتأکیدهاازمنطقورویکردمشخصیپیروی
نمیکنند.درقانوناساسی،سندچشمانداز،نقشهجامع
علمیکشوروبرنامهپنجموششمتوسعه،بینالمللیشدن
آموزشعالیموردتأکیدقرارگرفتهاست.طبقهدفو
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ساله پنج برنامه قانون در گرفته صورت سیاستگذاری
ششمتوسعه،تعداددانشجویانبینالمللیدرایرانتاسال
۱۴00بایدبه7۵هزارنفرافزایشیابد.بااینوجودتابه
است، مانده باقی مقرر موعد تا سال یک تنها که امروز

دستیابیبه2۸درصدازاینهدفمحققشدهاست.
دانشمندان و متخصصان با این،طرحهمکاری عالوهبر
ایرانیغیرمقیم،بهمنظورانتقالدانش،تجربهوایدههای
فناورانهبهکشوروهمچنینایجادارتباطمؤثردانشمندان
ومتخصصانایرانیغیرمقیمباهمتایانداخلیومراکز
علمیوفناوریمنتخبتوسطمعاونتعلمیوفناوری
ریاستجمهوریوبنیادملینخبگانطراحیشدهواز
اسفندسال۱۳۹۴بهصورترسمیآغازشدهاست.از
ارائه به اینطرحمیتوان جملهمهمتریندستاوردهای
تسهیالتبهبیشازهزارو۴00نفرازفارغالتحصیالن

بازگشتیاشارهکرد.
بنابرایناهتمامبهبینالمللیشدنآموزشعالیازطریق
جذبدانشجویانخارجیوتسهیلبازگشتدانشجویان
ایرانیخارجازکشور،دراسنادباالدستیموردتوجهقرار
گرفتهاست،امابینالمللیشدنآموزشعالیدرایران
ازبعدعملیپیشرفتچندانینداشتهاست.باتوجهبه
در نخبگان چرخش رویکرد بکارگیری ضرورت اینکه
سیاستهای پیادهسازی اگر است، شده مشخص ایران
گیرد، صورت درستی به کشور در شده هدفگذاری
امکانگذارایرانازیککشوربازندهبهیککشوربرنامه
محوروجوددارد.امادرصورتیکهتوجهکافیبهاجرای
برنامههایدردستورکارمبذولنگردد،نهتنهاپیشرفتی
زمرهی در پسرفت، با بلکه گرفت، نخواهد صورت

کشورهایبازندهقرارخواهدگرفت.

نمودار۳۸-سهکشوراصلیدانشجوفرستبهایراندرسال20۱۸
)مؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی،۱۳۹۸(

نمودار۳۹-سهمقصداصلیدانشجویانایراندرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(
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کشورهای بازنده

نمودار۴0-خالصجذبدانشجویانبینالمللیدربرخیازکشورهایبازنده)2000تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

یادداشت:بهدلیلکمبوددادهونبودنآماریازمیزانجذبدانشجودراینکشورها،نموداربراساستعداددانشجویاننیجریهایوپاکستانیکه
درخارجازکشورتحصیلمیکنند،ترسیمشدهاست.

طرف، یک از که هستند کشورهایی بازنده، کشورهای
دانشجویان باالی خروج مشکل با گذشته دهه دو
مواجهبودهاند،ازطرفدیگر،ظرفیتکافیبرایجذب
از دانشجویانخود بازگرداندن یا و دانشجویانخارجی
ازکشورندارند.کشورهاینیجریهوپاکستاندر خارج
اینگروهقرارمیگیرندومطابقنمودارفوق،ترازخروج
اقتصادی غیر و اقتصادی خسارات که دارند فزایندهای
بسیاریبرایآنانبههمراهخواهدداشت.اینکشورها
جابهجاییهای وضعیت بهبود راستای در اقدامی اگر
دانشجوییانجامندهند،درآیندهزیانبیشتریخواهند
برنامههای و سیاستها بتوانند که صورتی در اما دید،
اثربخشیبکارگیرند،قادرخواهندبودتابهفرآیندگذار
برایتبدیلشدنبهیککشوربرنامهمحورواردشوند.

در فرست دانشجو کشور بزرگترین نیجریه نیجریه:
جمعیت، سریع رشد نتیجهی در آفریقاست. قارهی
تا میلیون 2۳ حدود به دانشگاه سن در افراد جمعیت

سال2020رسیدهاستبنابراینپیشبینیمیشودکه
یابد افزایش کشور این از خروجی دانشجویان جمعیت
)Campus France, 2019a(.اینکشورهموارهبهعنوانیک

کشوردانشجوفرستشناختهشدهاستودرسال20۱7
رتبههشتمرادرمیاندهکشوربرتردانشجوفرستدر
اختیاردارد.تعداددانشجویاننیجریهایکهدرخارجاز
کشورتحصیلمیکنندازسال2000تا20۱7بارشدی
تقریبا۳/۵برابریهمراهبودهاستواز2۳هزارو۳7۳
نفردرسال2000به۸۵هزارو2۵۱نفردرسال20۱7
رسیدهاست.درسال20۱7کشورهایانگلستان،آمریکا
درصد(،۱۱ )۱۵ و6۴2 هزار با۱2 ترتیب به مالزی و
هزارو۹۹۴)۱۴درصد(و۱0هزارو7۳۳)۱۳درصد(
بودهاند نیجریهای دانشجویان اصلی مقصد سه نفر،
)UIS, 2019(.ایندرحالیاستکهکشورنیجریهبهدلیل

شرایطنامساعداقتصادی،سیاسیواجتماعی،نهتوانالزمو
نهبرنامهوسیاستیبرایجذبدانشجویانبینالمللیدارد.
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نمودار۴۱-سهمقصداصلیدانشجویاننیجریهدرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

نه که است کشورهایی جمله از پاکستان پاکستان:
دانشجویان جذب برای مشخصی سیاست و برنامه
بینالمللیداردونهبهدلیلشرایطسیاسی،اقتصادیو
اجتماعیموجوددراینکشورازتوانالزمبرایجذب
دانشجویانبینالمللیبرخورداراستاماهموارهبهعنوان
عدم و است شده شناخته فرست دانشجو کشور یک
وجودشرایطسیاسی،اقتصادیواجنماعیمناسب،این
تا20۱7 ازسال2000 راتشدیدکردهاست. وضعیت

تعداددانشجویانپاکستانیکهدرخارجازکشورتحصیل
میکنندبارشدیتقریبا۳برابریهمراهبودهاستواز
۱6هزارو66۸نفردرسال2000به۵۳هزارو02۳
نفردرسال20۱7افزایشیافتهاست.درسال20۱7،
کشورهایاسترالیا،آمریکاومالزیبهترتیببا۱0هزار
6 و درصد( )۱۳ ۹۱۵ و هزار 6 درصد(، )۱۹ 067 و
هزارو22۴)۱2درصد(نفر،سهمقصداصلیدانشجویان

.)UIS, 2019(پاکستانیبودهاست

نمودار۴2-سهمقصداصلیدانشجویانپاکستاندرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(
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1-2- بخش دوم: جمعیت نیروی کار 
در جهان

افراد تعداد درسال20۱۹، )ILO( کار سازمانجهانی
۵/7 را دوجنسیت هر در باالی۱۵سال کار درسن
برابر نفر میلیارد ۳/۳ که است کرده اعالم نفر میلیارد
با۵۸/۴درصدازآنانشاغلهستندو2/2میلیاردنفر
کار بازار از خارج ولی کار سن در درصد ۳۸/6 یعنی
جهانیهستند)ازجملهافرادیکهدرمشاغلآموزشی
ومراقبتیبدونحقوقوبازنشستگیفعالاند(.ازمیان
کار بازار در بالقوه نفر میلیون ۱۴0 حدود تعداد این
هستند،یعنیجویایکارمیباشندو۱72میلیوننفر
بیکارند.نیرویکارجهانیدرسال20۱۸،۳/۵میلیارد
نفربانرخمشارکت6۱/۴درصددربازارکاراعالمشده

.)ILO, 2019(است

1-2-1- جمعیت نیروی کار مهاجر در جهان
درسال20۱۹ازمیان272میلیوننفرمهاجربینالمللی،7۴
روند در بودهاند. سال( )6۵-۱۵ کار سن در مهاجران درصد
مهاجرتهایکلی،مردانتعدادباالترینسبتبهزناندارندکه
شامل۱۴2میلیونمردمعادل۵2درصددرمقابل۱۳0میلیون
سال از همچنین میباشند. مهاجران از درصد معادل۴۸ زن
2000تا20۱۹درمهاجرتسنینپایینتراز20سال)20-۱۵
سال(کاهشیجزئی،یعنیاز۱6/۴درصدبه۱۴درصدرخداده
است)IOM, 2020(.براساسبرآوردهایجهانیسازمانبینالمللی
کاردربازهزمانی20۱7-20۱۳میالدی،دربینمهاجرانکاری
۹6میلیوننفرمردو6۸میلیوننفرزنهستند.اینامرنشان
دهندهافزایشسهممرداندرمیانمهاجرانکاریاز۵6به۵۸
درصدوکاهشسهمزناناز۴۴درصدبه۴2درصدطیسالهای

.)ILO, 2018(20۱۳تا20۱7است

جدول۱۴-وضعیتمهاجرتهایبینالمللیدرجهانبراساسگزارشسازمانجهانیمهاجرت)IOM(

گزارش سال 2020گزارش سال 2000شاخص های اصلی مهاجرت 

272۱۵0تعدادمهاجرانبینالمللی)میلیوننفر(

۳.۵-سهممهاجرانبینالمللیازجمعیتکلجهان)درصد(

۴7.۹۴7.۵سهمزنانازمهاجرتهایبینالمللی)درصد(

۱۳.۹۱6سهمکودکانازمهاجرتهایبینالمللی)درصد(

۱6۴-تعدادنیرویکارمهاجردرجهان)میلیوننفر(

2۵.۹۱۴تعدادپناهندگان)میلیوننفر(

۴۱.۳2۱تعدادآوارگانداخلی)میلیوننفر(

۳.۹-تعدادافرادبدونتابعیتدرجهان)میلیوننفر(

6۸۹۱26وجوهارسالیمهاجرانبینالمللی)میلیارددالرآمریکا(

اقیانوسیهاقیانوسیهمنطقهبابیشترینسهمازمهاجرانبینالمللی

اماراتمتحدهعربیاماراتمتحدهعربیکشوربابیشترینسهمازمهاجرانبینالمللی

)IOM, 2000( )IOM, 2020(منبع:
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کار  نیروی  جغرافیایی  توزیع   -2-2-1
مهاجر در جهان

ازمیانکلمهاجرانکاریتقریبا6۱درصدآنهادرسه
جهان در کاری مهاجرت اصلی مقاصد بهعنوان منطقه
آمریکای در درصد آنها2۳ پراکندگی که دارند حضور
اروپا)درشمال،جنوبوغرب( شمالی،2۳/۹درصددر
و۱۳/۹درصددرکشورهایعربیاست.سایرمناطقیکه
تعدادزیادیازنیرویکارمهاجر)بابیشاز۵درصد(رادربر
اروپایشرقی،کشورهایجنوبصحرای میگیردشامل
آفریقا،جنوبشرقیآسیاواقیانوسآراموآسیایمرکزی
از وغربیاست.درمقابل،آفریقایشمالیمیزبانکمتر
به کاری مهاجرتهای است. مهاجر کار نیروی درصد ۱
خارجازقاره،درشمالآفریقارایجتراست،بهطوریکه۱2
میلیونازمردمشمالآفریقادراروپاو۳/۳میلیوننفردر
کشورهایحاشیهخلیجفارسساکنهستند)IOM, 2020(.

ازطرفیدرسال20۱۹،۴0درصدکلمهاجرتهای
آسیاییتباران میان در میلیون یعنیحدود۱۱2 دنیا
مبدأ بزرگترین آسیا بنابراین است، افتاده اتفاق
مهاجرتهاستکهبیشازنیمیازاینمهاجران،یعنی
حدود66میلیوننفردرسایرکشورهایآسیاییمستقر
شدهاند.اینمهاجرتهایبینالمللییکیازمهمترین
مولفههایتغییرجمعیتدرآسیابودهاست،بهخصوص
جذابی مقصد که فارس خلیج حاشیه کشورهای در
برایخیلعظیممهاجرتهایکاریازداخلوخارج
قارهبودهاست.برایمثالدراماراتتا۸۵درصد،در
کویت72درصد،درقطر7۹درصدودربحرین۴۵
تشکیل مهاجران را کشورها این کلی جمعیت درصد
و جنوبی آسیای آفریقا، نواحی از اغلب که میدهند
 )IOM, کردهاند مهاجرت آنجا به آسیا شرقی جنوب

.2020(

نمودار۴۳-توزیعجغرافیایینیرویکارمهاجردرسال20۱7
)ILO, 2018(

6۸ حدود 20۱۸ سال در که میدهد نشان ۴۴ نمودار
درصد)۱۱۱میلیوننفر(ازمهاجرانکاریدرکشورهای
پردرآمد،۴7میلیوننفریعنی2۹درصددرکشورهای
درصد ۳/۴ برابر نفر میلیون ۵/6 و متوسط درآمد با

)IOM, 2020(. شدهاند مستقر کمدرآمد کشورهای در
اختالف بهویژه اقتصادی، شاخصهای اهمیت امر این
دستمزددربینکشورهایفرستندهوپذیرندهبهعنوان

انگیزهمهاجرتهایکاریرانشانمیدهد.
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نمودار۴۴-توزیعنیرویکارمهاجردرجهانبراساسسطحدرآمدکشورهایمقصددرسال20۱7
)ILO, 2018(

در 20۱7 تا 20۱۳ سالهای بین روند این البته
مهاجرتهای درصدی 7 کاهش با پردرآمد کشورهای
در درصدی 7 رشد و درصد( 6۸ به 7۵ )از کاری
کشورهایبادرآمدمتوسط)از22به2۹درصد(همراه
بازار تغییرات نتیجه در میتواند مساله این است. بوده
تغییر و توسعه حال در کشورهای اقتصادی رشد کار،
رویکردتنظیمگریوسیاستگذاریکشورهایپردرآمد

.)ILO, 2018(درمسالهمهاجرتهایکاریرخدادهباشد
علیرغماینبهبودشرایطدستمزد،سهممهاجرانکاری
درمیاندرآمدکلیتمامگروههایکاریدرکشورهای
فقیربسیارناچیزوحدود۱/۹درصد،درکشورهایفقیرتر
۱/۴درصد،درکشورهایباالترازمتوسط2/2درصدبوده،
امادرکشورهایثروتمنداینمقداربهباالترینحدخود

یعنی۱۸/۵درصدرسیدهاست.

نمودار۴۵-توزیعنیرویکارمهاجردرجهانبراساسدرآمدکشورهایپذیرنده)20۱۳تا20۱7(
)ILO, 2018(
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کار  نیروی  جنسیتی  تفکیک   -3-2-1
مهاجر در جهان

نشان جهان در مهاجرتی جریانهای تفکیکجنسیتی
میدهدتعدادنیرویکارمهاجرمردنسبتبهنیرویکار
مهاجرزننزدیکبه2۸میلیوندرسال20۱7افزایش
داشتهاست.اینآمارشامل۹6میلیوننیرویکارمهاجر
مرد)۵۸درصد(و6۸میلیوننیرویکارمهاجرزن)۴2
تا )۱۵ کار درسن مهاجران مورد در میباشد. درصد(

به نسبت بیشتری جمعیت مردان همچنان سال(، 6۴
زناندارندکهشامل۱27میلیونمعادل۵۴درصدمرد
درمقابل۱07میلیونمعادل۴6درصدزنمهاجردر
در جزئی تغییرات نشانگر روند این میباشند. کار سن
سال به نسبت کار سن در مهاجران جنسیتی ترکیب
20۱۳استکهدرآنسالترکیبجمعیتمهاجراندر
بوده بهصورت۵6درصدمردو۴۴درصدزن سنکار

.)IOM, 2020(است.

نمودار۴6-توزیعجنسیتینیرویکارمهاجردرسال20۱7
)IOM, 2020(

1-2-4- روندهای مهاجرت های اقتصادی 
در آسیا

چنانکهپیشتراشارهشددرسال20۱۹،۴0درصدکل
به مربوط میلیون ۱۱۱ حدود یعنی دنیا مهاجرتهای
بزرگترینمبدأ بنابراینآسیا بودهاست. آسیاییتباران
مهاجرتهاستکهبیشازنیمیازاینمهاجرانیعنی
حدود66میلیوننفربهمقصدسایرکشورهایآسیایی

.)IOM, 2020(مهاجرتکردهاند
اکثرمهاجرانکاریآسیاییکهدرداخلآسیابهسایر
کارگران میکنند مهاجرت قاره و منطقه کشورهای
و سرپرست و خدمتکار مانند کممهارت و نیمهماهر
کارگرند،ازجملهکسانیکهدرمشاغلساختمانیکار
به دارند تمایل آسیایی ماهر مهاجران چراکه میکنند.
سمتاقتصادهایپیشرفتهصنعتیخارجازمنطقهآسیا

کشورهای هرچه نزدیک آیندهای در اما کنند. حرکت
آسیاییمرفهترشوندومراکزمهماقتصادیبیشتریرا
بهخوداختصاصدهند،میتوانتصورکردکهمهاجران

ماهرترآسیاییبهخانههایخودنزدیکترشوند.
درواقعمهاجرتهایبینالمللیهموارهیکیازمهمترین
مولفههایتغییرجمعیتدرآسیابودهاست،بهخصوص
درکشورهایحاشیهخلیجفارسکهمقصدجذابیبرای
خیلعظیممهاجرتهایکاریازداخلوخارجقارهآسیا
بودهاست.کشورهایعربیازمهمترینوپرکششترین
کشورهایمقصدبرایمهاجرانکاریاندکهدراینمنطقه
میتواننددربخشهایکلیدیمشغولبهکارشوند.برای
مثالدرکشورهایحاشیهخلیجفارس،مهاجرانکاری
۹۵درصدازنیرویکارساختوسازومشاغلخانگیرا
تشکیلمیدهند.ازسال20۱۳تا20۱7مهاجرتهای
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افزایشداشتهاست کاریبهکشورهایعربی۵درصد
کهبخشاعظمتقاضامرتبطبامردانمهاجرودرمشاغل

یدیوساختوسازمشغولبودهاست.
جمعیت چشمگیر تغییرات موجب کاری مهاجرتهای
درکشورهایشورایهمکاریخلیجفارس)GCC(شده
است.بهجزعمانوعربستانسعودیدرسایرکشورهای
تشکیل را جمعیت اعظم بخش مهاجران مذکور،
میدهند.تعدادزیادیازمهاجرانکاریشرقآفریقابه
ایننواحیمهاجرتمیکنند.۳/۳میلیوننفرازمهاجران
کاریشمالآفریقانیزدرکشورهایحاشیهخلیجفارس
ساکنهستند.درعینحالآسیاییها۳/۳میلیوننفراز
مهاجرانکاریواردشدهبهکشورهایشورایهمکاری
خلیجفارسراتاسال20۱7تشکیلدادهاندکهنسبت

بهسال20۱۵با۵2۸هزارنفرکاهشهمراهبودهاست
.)IOMRegionalOffice, 2016(

دراینمیانعربستانبا۱/۴میلیوننفروسپسامارات
کشورهای بزرگترین نفر هزار 77۳ با عربی متحده
قابل نکته بودهاند. پذیرندهمهاجرانآسیاییدرمنطقه
زبان عرب مهاجران اول وهله در که است این توجه
باالی درصد سوریه و لبنان مصر، مانند کشورهایی از
را خلیجفارس همکاری شورای کشورهای به مهاجران
باکمترین آنانمهاجران تشکیلمیدهندکهدرمیان
مهارتهاوتحصیالتتامهاجرانباباالترینمهارتهای
دلیل به تمایل این دیدهمیشوند. مهندسی و پزشکی
و مبدا میان فرهنگی و زبانی نظر از باال انطباقپذیری

مقصدرخمیدهد.

جدول۱۵-جمعیتوملیتمهاجرانساکندرکشورهایعضوشورایهمکاریخلیجفارس)هزارنفر(

کشورهای مهاجرفرست

کل اندونزی بنگالدش سریالنکا نپال پاکستان هند فیلیپین کشورهای حوزه 
خلیج فارس

۱/۳0۹ 6 ۵۵۱ ۳۸ 7۳ ۱۴۳ 7۹ ۴۱۹ عربستان

777 2 ۴ ۳7 ۵۸ 27۵ ۱۵0 2۵۱ امارات

۴26 ۱ ۸2 ۵7 ۱2۱ ۱2 2۵ ۱2۹ قطر

۳22 ۱ ۸۹ ۹ ۳ ۴2 ۵۳ 2۵ عمان

2۸۵ ۱ ۵0 ۳7 ۱۳ ۱ ۵6 ۱00 کویت

6۴ 0 ۱۹ ۳ ۴ ۸ ۱0 20 بحرین

۳/07۵ ۱۱ 7۹۵ ۱۸0 272 ۴۸۱ ۳۴7 ۹۴۳ کل20۱7

۳/۴۹7 20 ۵72 20۸ ۳۳۱ ۸22 ۵07 ۱/0۴۳ کل20۱6

)GulfResearchCenter, 2018(منبع:

72 کویت در درصد، ۸۵ تا امارات در 20۱۸ سال در
کل درصد ۴۵ بحرین در و درصد 7۹ قطر در درصد،
جمعیترامهاجرانتشکیلمیدادهاندکهاغلبازنواحی
مهاجرت آسیا شرقی جنوب و جنوبی آسیای آفریقا،

.)IOM, 2020(کردهاند
هرساله،بیشاز۳میلیونآسیاییبرایدستیابیبهشغل
مناسبدرکشورهایحاشیهخلیجفارس،کشورهایخود
راترکمیکنند.درسال20۱7حدود۳/2میلیوننفر

اینششکشورحاشیهخلیجفارسمستقرشدهاند. در
اینآمارالبتهنسبتبهسال20۱6میالدی،۱0درصد
کاهشداشتهاست.پنجکشورحاشیهخلیجفارسنسبت
رادریافتکردهاند. به20۱6مهاجرانآسیاییکمتری
توضیحاینکاهشمیتواندبهدلیلکاهشقیمتنفت،
و کمتر خارجی کار نیروی پذیرش سیاستهای اتخاذ
قیمت واقعکاهش باشد.در ژئوپولتیکیمنطقه مسائل
کاهش موجب مشخصا 20۱۸ تا 20۱۴ سال از نفت
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خصوصی و زیرساخت بخشهای در سرمایهگذاری
شدهاست،بخشهاییکهمنبعبزرگجذبنیرویکار

خارجیمیباشد.
در کاری مهاجران پذیرش نرخ کاهش شدیدترین
به 20۱7 سال در که میشود مشاهده عمان کشور
رسیده نفر هزار 22۵ حدود یعنی قبلی نرخ یکسوم
است.دررتبهبعدیکشوربحرینوجودداردکهبا۴۵

1. Net migration rate )migrant)s(/1,000 population(

GCCنمودار۴7-نسبتجمعیتبومیوغیربومیدرکشورهای
)Gulf Research Center, 2018(

کاری مهاجرتهای و اقتصادی نهایی هدف با مهاجرت
در و آسیا در را بینالمللی مهاجرتهای عمده بخش
منطقهغربوجنوبآسیاتشکیلمیدهند.کشورهای
عربیعمدتاًپذیرندهمهاجرانبامهارتپایینومتوسط
وفرستندهمهاجرانتحصیلیهستند.کشورهایآسیای
میانهواوراسیابانرخخالصمهاجرتصفرومنفی،بیشتر
فرستندهمهاجرانکاریبهروسیهواروپاهستند.کشورهای
عراق،افغانستانوسوریهدرسالهایمتمادیفرستنده
پناهجویی و تحصیلی اقتصادی، مهاجر زیادی تعداد
مهاجرت خالص نرخ با نیز ایران میان این در بودهاند.
نزدیکبهصفرهمفرستندهوهمگیرندهمهاجراناست.

اینکشوردرمیانجریانهایمختلفمهاجرتیکشورهای
منطقهبایدبتواندباتوجهبهساختاروویژگیهایجریان
مهاجرانخروجیاینکشورهاونیازهایکوتاهمدتوبلند
مدتخودبهنیرویانسانیمهاجر،بابرنامهریزیمناسباز

جریاننیرویانسانیبهرهمندشود.
درحالحاضرنرخخالصمهاجرت۱کشورهایخلیجفارس
کشورهای از باالتر حتی جهان سطح در نرخ باالترین
OECDاست.نرخخالصمهاجرتبرایکشورعربستان

۴،برایقطر۱۴وبرایبحرین۳۱است.درحالیکهاین
نرخدرکشورهایآسیایمرکزیوعضواتحادیهاقتصادی
اوراسیاهمانندایران،آذربایجانوقزاقستاندرحدودصفر،

نفر هزار 66 به 20۱6، سال به نسبت کاهش درصد
در نیز سعودی عربستان است. رسیده 20۱7 سال در
مهاجران پذیرش در باکاهش7درصدی دوسال این
است داشته جذب نفر میلیون ۱/۳2 حدود کاری
)AsianDevelopmentBank, 2019(.نسبتجمعیتبومی

بهجمعیتغیربومیمؤیداهمیتجریانهایمهاجرت
کاریدرکشورهایاینحوزهاست.
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برایکشورهایافغانستان،عراق،تاجیکستانوپاکستان
۱-وبرایترکمنستانوازبکستان2-است.نرخخالص
مهاجرتبرایترکیه۳/۵،برایروسیه۱/۵وبرایلبنان

برابربا۴-است)UN, 2019b(.
مهاجران جمعیت کل از نفر میلیون ۹۹/6 کلی بهطور
کاریدنیایعنیحدود6۱درصد،درسهمنطقهجغرافیایی
غرب و جنوب و شمال منطقه شمالی، آمریکای شامل
اروپاوکشورهایعربیحوزهخلیجفارسبیشترینتراکم
رادارند.درعینحالبزرگترینمقصدمهاجرانکاری

آسیاییدوناحیهآسیایجنوبی)با۱/۳میلیونزنو6
میلیون ۳/6 )با عربی کشورهای منطقه و مرد( میلیون
کنار در )IOM, 2020(. است مرد( میلیون ۱۹/۱ و زن
کشورهای و فارس خلیج همکاری شورای کشورهای
ASEAN،منطقهOECDبزرگترینمقصدمهاجرتهای

کاریمهاجرانآسیاییاست.درسال20۱6تقریبا2میلیون
شهروندآسیاییبهکشورهایOECDمهاجرتکردهاندکه
بهطوریکه بهطورمتوالیرشدداشته، ازسال20۱2

نسبتبهسال2000میالدیدوبرابرشدهاست.

نمودار۴۸-جریانمهاجرتیازآسیابهکشورهایOECD)2000تا20۱6(
)DIOC, 2017(

نمودار۴۹-سهمکشورهایآسیاییازنیرویکارمهاجردرکشورهایOECD)20۱6(
)DIOC, 2017(
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1-2-5- وجوه ارسالی مهاجران
برای زیادی بسیار مزایای میتواند اقتصادی جابهجایی
مهاجران،خانوادههایآنهاوکشورهایمبداایجادکند.
کمدرآمدتر، و کمدرآمد کشورهای مورد در مثال برای
مهاجرتبهطورمتوسطمنجربه۱۵برابرافزایشدرآمد،
دوبرابرشدننرخثبتنامدرمدارسوکاهش۱6برابری
درمیزانمرگومیرکودکانبعدازعزیمتبهیککشور

توسعهیافتهشدهاست.
آندستهازمطالعاتیکهبرپیامدهايمثبتوجوهارسالي
بررشداقتصاديتأکیددارند،وجوهارساليمهاجرانرا
باافزایشسطحدرآمدومصرفدریافتکنندگانوجوهو
افزایشرفاهآنهامرتبطمیدانندواینوجوهراازطریق
ورودشبهچرخهاقتصاديکلکشوربررفاهکلجامعه
موثرمیدانند.همچنینوجوهارساليبرتصمیمخانوارها
اثراتمثبتومعنيداريبرمیزانعرضهکار،تحصیل،

انتخابشغل،زادوولدومصرفميگذارد.
بهعنوان مبداء کشورهای به مهاجران از ارسالی وجوه
برای کاری مهاجران مالی دستاورد و منبع بزرگترین
بسیاریازکشورهایمبداءبهشمارمیرود.وجوهارسالی
و خارجی مستقیم سرمایهگذاری میزان از مهاجران
کمکهایتوسعهخارجازکشوردربسیاریازکشورهای
درحالتوسعهبهطورفزایندهایفراترمیرود.بههمین
دلیل،امروزهتوجهبیشتریبهمهاجرتنیرویکاربرای

.)UNWomen, 2017(رشداقتصادیمیشود
البتهآمارهایرسمیدرخصوصوجوهارسالیکمتراز
بینالمللی سطح در وجوه این جابهجایی واقعی مقدار
است.بااینحالآمارهایموجودنشانازافزایشمقدار
اینوجوهدردهههایاخیردارد،بهطوریکهاز۱26
میلیارددالردرسال2000میالدیبه6۸۹میلیوندالر
درسال20۱۸رسیدهاست.اینوجوهتنهادریکسال
در دالر میلیارد 6۳۳ از و است داشته رشد درصد ۹
سال20۱7به6۸۹میلیارددرسال20۱۸رسیدهاست

)IOM, 2020(.

ارسالی وجوه پذیرنده بزرگ کشور سال20۱۸سه در
شاملهندبا7۸/6میلیارددالر،چینبا67/۴میلیارد
مرتبه در بودهاند. میلیارددالر با۳۵/7 مکزیک و دالر
)IOM, 2020(. داشتهاند قرار مصر و فیلیپین بعدی
ناخالص تولید در درصدی عنوان به ارسالی وجوه اگر
ترتیب به 20۱۸ سال در شود، آورده شمار به داخلی
درصد، ۳۳/6 با قرقیزستان درصد، ۳۵/2 با تونگا
تاجیکستانبا۳۱درصد،هائیتیبا۳0/7درصدونپال
با2۸درصدبیشترینسهمرابهخوداختصاصدادهاند
اول البتهچینکهجزءدوکشور )WorldBank, 2019(.

دریافتکنندهاینوجوهاست،ازسال20۱۵بهجمعده
کشوراولارسالکنندهوجوهنیزپیوستهاست.گرچهاین
مقداریکاهش به20۱۵ نسبت کشوردرسال20۱۸
دروجوهارسالیداشتهاستووجوهارسالشدهازسوی
مهاجراندرچیناز20/۴۹میلیارددالردرسال20۱۵
است رسیده 20۱۸ سال در دالر میلیارد ۱6/۱۸ به

)IOM, 2020(.

وجوه ارسال منابع اصلیترین عموماً ثروتمند کشورهای
بزرگترین  آمریکا متحده ایاالت دههها برای هستند.
فرستندهوجوهبودهاست.درسال20۱۸باالترینمیزان
با امارات ازآمریکا6۸میلیارددالر،سپس وجوهارسالی
۴۴/۴میلیارددالر،عربستانبا۳6/۱ودرنهایتسوییسبا
26/6میلیارددالربودهاند.پنجمینکشوربزرگفرستنده
وجوهمهاجراندردوسالمتوالی20۱7و20۱۸کشور
آلمانبا20/2۹میلیارددالرخروجرسمیو22/0۹میلیارد
کشور که حال عین در است. بوده تخمینی خروج دالر
آلمانجزءبزرگترینکشورهایارسالکنندهمطرحاست،
ازطرفیهمبهعنوانیکیازدهکشوراولپذیرندهوجوه
ارسالیمهاجرانبهشمارمیآید)IOM, 2020(.جداول۱6
و۱7جریانوجوهارسالیودریافتی۱0کشوراولگیرنده

وفرستندهاینوجوهرانشانمیدهد.
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جدول۱6-مقایسهدهکشوراولدریافتکنندهوجوهارسالیمهاجران)200۵تا20۱۸()میلیارددالرجاری(

دهکشوراولدریافت کنندهوجوهارسالیمهاجران

200۵20۱020۱۵20۱۸

7۸/6۱هند6۸/۹۱هند۵۳/۴۸هند2۳/6۳چین

67/۴۱چین6۳/۹۴چین۵2/۴6چین22/7۴مکزیک

۳۵/66مکزیک2۹/۸0فیلیپین22/0۸مکزیک22/۱۳هند

۳۳/۸۳فیلیپین26/2۳مکزیک2۱/۵6فیلیپین۱۴/6۴نیجریه

2۸/۹2مصر2۴/06فرانسه۱۹/۹0فرانسه۱۴/2۱فرانسه

26/۴۳فرانسه2۱/۱6نیجریه۱۹/7۵نیجریه۱۳/7۳فیلیپین

2۴/۳۱نیجریه۱۹/۳۱پاکستان۱2/7۹آلمان6/۸۹بلژیک

2۱/0۱پاکستان۱۸/۳۳مصر۱2/۴۵مصر6/۸7آلمان

۱7/۳6آلمان۱۵/۸۱آلمان۱0/۸۵بنگالدش6/66اسپانیا

۱۵/۹۳ویتنام۱۵/۳0بنگالدش۱0/۳۵بلژیک6/۴7لهستان

)IOM, 2020(

جدول۱7-مقایسهدهکشوراولارسالکنندهوجوهارسالیمهاجران)200۵تا20۱۸()میلیارددالرجاری(

دهکشوراولارسالکنندهوجوهارسالیمهاجران

200۵20۱020۱۵20۱۸

67.۹6آمریکا6۱.۸6آمریکا۵0.7۸آمریکا۴7.2۵آمریکا

۴۴.۳7اماراتمتحدهعربی۴0.۳۳اماراتمتحدهعربی27.07عربستان۱۴.۳0عربستان

۳6.۱2عربستان۳۸.7۹عربستان2۱.۴۵روسیه۱2.7۱آلمان

26.6سوئیس2۵.۴0سوئیس۱7.76سوئیس۱0.۵2سوئیس

22.0۹آلمان20.۴2چین۱۴.6۸آلمان۹.6۴انگلستان

20.6۱روسیه2۹.6۹روسیه۱2.۸۹ایتالیا۹.۴۸فرانسه

۱6.۱۸چین۱۸.۳آلمان۱2.0۳فرانسه6.۹کرهجنوبی

۱۳.76کویت۱۵.2کویت۱۱.۸6کویت6.۸۳روسیه

۱۳.۵0چین۱2.7۹فرانسه۱0.6۵لوگزامبورگ6.7لوگزامبورگ

۱2.۸۹کرهجنوبی۱2.۱۹قطر۱0.۵7اماراتمتحدهعربی۵.6۸مالزی

)IOM, 2020(

نمودارزیررشدجریانوجوهارسالیجهانرادرمقایسه
پایینومتوسط بادرآمد بهکشورهای ارسالی باوجوه

نشانمیدهد.

مهاجران ارسالی وجوه درصد 77 تا 67 کلی طور به
واردشدهاست ومتوسط پایین بادرآمد بهکشورهای

)WorldBank, 2020(
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نمودار۵0-جریانوجوهارسالیمهاجراندرجهانوکشورهایبادرآمدپایینومتوسط)میلیوندالرآمریکا()200۵تا20۱۹(
)WorldBank, 2020(

گفتنیاستبینسالهای2000تا20۱۴وجوهارسالی
افزایشیافتودرسال بهکشورهایآسیاییبهشدت
بیشترین رسید. دالر میلیارد 26۸ مقدار به 20۱7
مقصد به جنوبی آسیای از موقت کاری مهاجرتهای
به دسترسی منظور به که است بوده خلیج کشورهای
درآمدباالتروفرصتهایشغلیبیشتروبهتررخداده
پذیرندههای بزرگترین میان در جنوبی آسیای است.
هند 20۱۸ سال در دارد. قرار مهاجران ارسالی وجوه
بازگشت از ارسالی، وجوه مقصد بزرگترین بهعنوان
مالیاینوجوه7۹میلیارددالردرآمدداشتهاست.در
بنگالدش،عواید پاکستان،سریالنکاو مانند کشورهایی
مالیوجوهارسالیحدود۵درصدازتولیدناخالصداخلی

.)WorldBank, 2019(دریکسالبودهاست
درسال20۱۹،رشددریافتوجوهارسالیمهاجرانتقریباً
از7درصددرشرقآسیاواقیانوسآرامتا۱2درصددر
جنوبآسیابودهاست.اینافزایشکلیناشیازوضعیت
و متحده ایاالت در مهاجران قویتر شغلی و اقتصادی

رشدمجددجریانهایمهاجرتیبهبرخیازکشورهای
فدراسیون و )GCC( خلیجفارس همکاری شورای عضو
کشور استثنای به 20۱۸ سال در است. بوده روسیه
چین،درکشورهایبادرآمدکمومتوسطوجوهارسالی
مهاجران)۴62میلیارددالر(بهطورقابلتوجهیبیشتر
میلیارد ازجریانسرمایهگذاریمستقیمخارجی)۳۴۴
وجوه به وابسته کشورهای همچنین است. بوده دالر(
ارسالیمهاجران،مانندجمهوریقرقیزستان،تاجیکستان
وازبکستان،ازبهبودمجددفعالیتهایاقتصادیدرکشور

.)WorldBank, 2019(روسیهبهرهمندشدهاند
نمودارزیردهکشوراولفرستندهوجوهارسالیمهاجران
رادرآسیانشانمیدهد.درکشوراول،امارات،درسال
20۱۸حدود۴۴میلیارددالرتوسطمهاجرانبهخارجاز
اینکشورارسالشدهاستکهبیشاز۱درصدازتولید
از بودهاست.بیشترینسهم اینکشور ناخالصداخلی
GDPارسالیدرمیانکشورهایآسیاییمربوطبهکشور

عمانبا۱/۳درصدبودهاست.
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نمودار۵۱-وجوهارسالیازدهکشوراولآسیاییودرصدازGDPآنها)200۵تا20۱۸(
)WorldBank, 2020(

وجوه دریافتکننده آسیایی اول کشور ده ۵2، نمودار
ارسالیازمهاجرانرانشانمیدهد.

اینوجوهدریافتیدر میزان تا20۱۹ ازسال200۵
نیز دیگرکشورها در و است برابرشده ۴ تقریبا هند
GDP از درصد باالترین است. بوده صعودی همواره

دریافتیدرمیاناینکشورهانپالاستکهبهمیزان
2/7درصدازتولیدناخالصداخلیخودازمهاجرانش
اندازه به فیلیپین آن از پس مینماید. وجوه دریافت
وجوه از خود GDP از درصد 0/۹ مصر و و درصد ۱

مهاجرانورودیدارند.

نمودار۵2-دهکشوراولآسیاییدریافتکنندهوجوهارسالیازمهاجرانودرصدازGDPآنها)200۵تا20۱۹(
)WorldBank, 2020(
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باوجوداینکهتخمینهایسال20۱۹،رشدوجوهارسالی
مهاجرانرادرسال2020پیشبینیمیکردولیاثرات
اقتصادیکووید-۱۹براقتصادجهانیبهویژهمهاجران،
باعثشدتخمینهایسازمانهایجهانیبهویژهبانک
جهانیباتغییراتیمواجهشود.درحالیکهبانکجهانی
درگزارشآوریل20۱۹خودبرایرشدوجوهارسالیدر
رادرسال2020نسبت جهانحدود۴/۴درصدرشد
به20۱۹پیشبینیکردهبود،درگزارشآوریل2020
اثر ارسالیمهاجراندر پیشبینیکردهاستکهوجوه
کاهشی با کرونا ویروس از ناشی  اقتصادی  تغییرات
20درصدیهمراهشودواز7۱۴میلیارددالربه۵72
میلیارددالربرسد.اینامرباعتکاهش۱۹/7درصدی
متوسط و پایین درآمد با کشورهای به ارسالی وجوه

.)Worldbank, 2020(خواهدشد

1-3- بخش سوم: روند مهاجرت های 
پناهجویی در جهان

و  اجباری  مهاجرت های  روند   -1-3-1
پناهجویی در جهان

تاپایانسال20۱۹درمجموع7۹/۵میلیوننفردرجهان
مجبوربهترکخانههایخودشدهو26میلیونپناهندهدر
جهانوجودداشتهکه20/۴میلیوننفرآنتحتحمایت
کمیساریایعالیسازمانمللمتحددرامورپناهندگان۱و
۵/6میلیونپناهندهفلسطینیتوسطآژانسامدادرسانی
وکاریابیبرایآوارگانفلسطینیدرخاورنزدیک2)اونروا(
ثبتشدهاست.ازنظرتعدادکلپناهندگاندرجهاندر
است.همچنیندر ثبتشده رکورد باالترین حالحاضر
بینالمللی حمایت دنبال به نیز نفر میلیون ۴/2 حدود
که بودهاند خود پناهندگی وضعیت تعیین انتظار در و
پایان تا همچنین میشود. یاد پناهجو بهعنوان آنها از
سال20۱۹،۳/6میلیونونزوئالییدردیگرکشورهاآواره
شدهاند.بعالوه۴۵/7میلیوننفردرجهانتاپایانسال
20۱۹دردرونمرزهایکشورمتبوعخودآوارهشدهاست
 )UNHCR,کهازآنهابهعنوانآوارگانداخلییادمیشود

)2020b.

1. United Nations High Commissioner for Refugees )UNHCR(
2. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East )UNRWA(

درسال20۱۹،دومیلیوندرخواستپناهندگیجدید
ملل سازمان عالی کمیساریای توسط یا و دولتها در
دو کل از است. ثبتشده پناهندگان امور در متحد
سال در که پناهندگی برای جدید درخواست میلیون
20۱۹ارائهشدهاست،ایاالتمتحدهبا۳0۱هزارتقاضای
پناهندگیجدیددررتبهاولقرارداشتهاستکهنسبت
بهسال20۱۸)2۵۴هزارو۳00درخواستجدید(روند
افزایشیداشتهاست.برخالفروندقبلیافزایشتقاضای
پناهندگیدرایاالتمتحدهازسال20۱۳تا20۱6این
رونددرمقایسهباسالهایمذکورروندکاهشیداشته
است.پرودومینکشوریاستکهبا2۵۹هزارو۸00
پناهجویجدیدبیشترینتعدادپناهجویانجدیدرادر
کشورهای آن از پس و است نموده ثبت 20۱۹ سال
آلمان)۱۴2هزارو۵00ثبتپناهجویجدید(،فرانسه
)ثبت۱2۳هزارو۹00پناهجویجدید(واسپانیا)ثبت
رتبههای در جدید( پناهجوی ثبت ۳00 و هزار ۱۱۸
۵/6 مجموع در 20۱۹ سال در داشتهاند. قرار بعدی
نفر میلیون ۵/۳ )شامل جهان آوارگان از نفر میلیون
و کشور به پناهنده( 200 و هزار ۳۱7 و داخلی آواره
گزارش براساس بازگشتهاند. خود قبلی زندگی محل
کمیساریایعالیسازمانمللمتحددرامورپناهندگان،
درپایانسال20۱۹،افرادزیر۱۸سال،تقریباً۴0درصد
ازجمعیت7۹/۵میلیوننفریآوارگانجهانراتشکیل
میدهند.همچنینتاپایانسال20۱۹حدود۸۵درصد
ازکلجمعیتپناهندگاندرجهانوهمچنین،آوارگان
ونزوئالییراکشورهایدرحالتوسعهمیزبانیکردهاند
کهکشورهایکمترتوسعهیافتهازحدود27درصدکل
پناهندگانجهانمیزبانیمیکنند.درمجموع7۳درصد
کلپناهندگانجهانوآوارگانونزوئالییدرکشورهای

.)UNHCR, 2020b(همسایهخودزندگیمیکنند
سازمان عالی کمیساریای نظر تحت پناهندگان بین از
مللمتحددرامورپناهندگاندرپایانسال20۱۹،۵
کشورجمهوریعربیسوریه،ونزوئال،افغانستان،سودان
سوم دو حدود نفر، میلیون ۱6/۳ با میانمار و جنوبی
تشکیلمیدهند. را پناهندگانجهان درصد(کل )6۸
درگیریمداومدرسوریهباعثشدهاستتااینکشور
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کشورهای صدر در همچنان پناهنده میلیون 6/6 با
جهانازنظرکشورمبداءپناهندگانقرارگیرد.بیثباتی
به را افغانستان که است سال ۳0 از بیش خشونت و
یکیازمهمترینکشورهایاصلیمبدأپناهندگانتبدیل
آوارگان از پس پناهنده میلیون 2/7 با که است کرده
ونزوئالیی)۳/7میلیوننفر(دررتبهسومازنظربیشترین
با جنوبی سودان دارد. قرار جهان در پناهنده جمعیت
مبدأ کشور چهارمین گسترده خشونتهای وقوع
پناهندگاناست)2/2میلیوننفردرپایانسال20۱۹(

)UNHCR 2020b(.

مبدأ اصلی کشور ده پناهندگان تعداد زیر نمودار
نشان 20۱۹ و 20۱0 سالهای در را پناهندگان

و پناهنده میدهد.درسال20۱0درحدود۳0هزار
دیگر طرف از و بود ثبتشده سوریه کشور از پناهجو
اینکشوردرسال20۱0بابیشاز۱میلیونپناهنده
که بود جهان در پناهندگان میزبان کشور سومین
عمدتاًپناهندگانعراقیراشاملمیشد)IOM, 2020(
امادرسال20۱۹بیشاز6/6میلیونپناهندهسوری
درکشورهایجهانوجودداشتهاستکهازایننظردر
رتبهاولقراردارد.ازطرفدیگرکشورافغانستانکهدر
سال20۱0دررتبهاولتعدادپناهندگاندرجهانقرار
داشتبهجایگاهسومدرسال20۱۹نزولپیدامیکند،
ایجاد تغییرمحسوسی پناهندگان تعداد نظر از اگرچه

نشدهاست.

جدول۱۸-دهکشوراصلیمبدأآوارگانبینالمللیدرسالهای20۱0و20۱۹

20102019
66۱7000سوریه۳0۵۴700افغانستان
۳67۵۵00ونزوئال۱6۸۳600عراق

272۸۹00افغانستان770200سومالی
22۳۴۸00سودانجنوبی۴76700کنگو
۱07۸۳00میانمار۴۱۵700میانمار
۹0۵۱00سومالی۳۹۵600کلمبیا
۸07۴00کنگو۳۸7۳00سودان
7۳۴۹00سودان۳۳۸700ویتنام
6۱0200آفریقایمرکزی222۵00اریتره
۵0۵۱00اریتره۱۸۴600چین

 )UNHCR, 2020b(منبع:
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نمودار۵۳-دهکشوراصلیمبدأآوارگانبینالمللیدرسالهای20۱0و20۱۹
)UNHCR, 2020b :منبع(

درسال20۱۹،برایششمینسالمتوالی،ترکیهبا۳/6
میزبان بزرگترینکشور سوری پناهنده،عمدتاً میلیون
قابلتوجه سهم افزایش با بود. جهان در پناهندگان
دو جهانی، پناهندگان جمعیت در سوری مهاجران
کشورهمسایه-اردنولبنان-نیزدربین۱0کشوراول
میزبانپناهندگانقرارگرفتند.دربیندهکشورمیزبان
پناهندگان،پاکستانوجمهوریاسالمیایرانبهعنواندو
میزباناصلیپناهندگانافغانستانی)دومینکشوربامبدأ
اصلیپناهندگاندرجهان(بودند.اوگاندا،سودان،آلمان،
بیشترین میزبان کشورهای دیگر از اتیوپی و بنگالدش
پناهندهبودهاند.کشورکلمبیانیزدرسال20۱۹بامیزبانی
اصلی کشورهای جمع به ونزوئالیی آواره میلیون ۱/۸
میزبانآوارگانوپناهندگاندرجهاناضافهشدهاست.

کمیساریای 2020 سال گزارش در اینکه به توجه با
آوارگان جمعیت پناهندگان، امور در متحد ملل عالی
جهان پناهندگان جمعیت از مجزا صورت به ونزوئالیی
رتبه به کلمبیا کشور 20۱۹ سال از است، شده ارائه

جهان در پناهندگان از میزبانی نظر از جهان در دوم
عنوان به وئزوئالیی آوارگان وضعیت البته است؛ رسیده
ثبت ۱۹۵۱ کنوانسیون حمایت تحت پناهندگان
میزبانحدود۱/۸ کلمبیا کشور اینرو از و است نشده
ازنظرمیزبانیپناهندگان آوارهوئزوئالییاست. میلیون
پاکستان، ترکیه، کشورهای 20۱۹، سال در )Refugee(

میزبان ترتیب به لبنان و ایران آلمان، سودان، اوگاندا،
بیشترینپناهندهدرجهانبودهاند)UNHCR, 2020b(.

براساسدادههایکمیساریایعالیسازمانمللمتحد،
درسال20۱۹ایرانهفتمینکشور)بااحتسابمیزبانی
کلمبیاازآوارگانونزوئالیی(میزبانپناهندگاندرجهان
بودهاست.دهکشوراصلیمیزبانپناهندگاندرسالهای
ارائهشدهاست.درسال تا20۱۹درجدولزیر 20۱0
200۵،ایرانمیزبانحدود۹7۴هزارنفرپناهندهبودو
اینعدددرسال20۱۹،تقریباًثابتماندهاست.آلمان
میلیون ۱/۱ حدود میزبان که است کشور پنجمین

پناهندهبودهاست.



سالنامه 
مهاجرتی ایران

1399

۱۱7



سالنامه 
مهاجرتی ایران
1399

۱۱۸

جدول۱۹-دهکشوراصلیمیزبانپناهندگاندرسالهای20۱0و20۱۹

سال 2019سال 2010
۳۵7۹۵00ترکیه۱۹00600پاکستان
۱77۱۹00کلمبیا۱07۳۴00ایران
۱۴۱۹600پاکستان۱00۵۵00سوریه
۱۳۵۹۵00اوگاندا۵۹۴۳00آلمان
۱۱۴6700آلمان۴۵0۹00اردن
۱0۵۵۵00سودان۴02۹00کنیا
۹7۹۴00ایران۳۴7۹00چاد
۹۱6200لبنان۳0۱000چین
۸۵۴۸00بنگالدش26۴600آمریکا
7۳۳۱00اتیوپی2۳۸200بریتانیا

منبع:)UNHCR, 2020b(

نمودار۵۴-دهکشوراصلیمیزبانپناهندگاندرسالهای20۱0و20۱۹
منبع:)UNHCR, 2020b(
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1. Displacement

)World Mi- بینالمللی مهاجرتهای گزارش براساس
بسیاری چالشهای درحالیکه )gration Report 2020

وجود محلی ادغام از بهرهمند افراد اندازهگیری برای
امور در متحد ملل سازمان عالی کمیساریای دارد،
27 20۱۸، سال در که میزند تخمین پناهندگان
کردهاند اعطا تابعیت پناهنده یک به حداقل کشور
)naturalized refugee()درمقایسهبا2۸کشوردرسال

20۱7(کهدرکل62هزارو600پناهندهدرسال20۱۸
تابعیتکشورمقصدرادریافتکردهاند)کاهشدرمقایسه
باسال20۱7با7۳هزارو۳00پناهندهدریافتکننده
اعطای با2۳هزار باسال20۱6 مقایسه امادر تابعیت
افزایش جهان در پناهندگان به گزارششده تابعیت
قابلتوجهیداشتهاست(.ترکیهبهحدود2۹هزارپناهنده
سوریدرسال20۱۸تابعیتاعطاکردهاست)درمقایسه
با۵0هزارمورددرسال20۱7(کهازایننظربیشترین
تعدادرادرجهانبهخوداختصاصدادهاست.کشورهای
تابعیت ازنظرتعداد کانادا،هلند،گینهبیسائووفرانسه

اعطاشدهبهپناهندگاندررتبههایبعدیقراردارند.
جدیدترینگزارشکمیساریایعالیسازمانمللمتحد
و آوارگان وضعیت بررسی به که پناهندگان امور در
دهه وضعیت میپردازد، 20۱۹ سال در پناهندگان
نکته چند در را 20۱۹( تا )20۱0 میالدی گذشته

)UNHCR, 2020b(کلیدیخالصهنمودهاست:
درطولدههگذشتهدرمجموعحدود۱00میلیون

نفردرجهانمجبوربهترکخانههایخودشدهاند.
کودکان توسط جدید پناهجویی درخواست هزار ۴00 
بدونهمراهیاجداشدهازخانوادهدرجهانثبتشدهاست.

حمایت از جهان پناهجویان از نفر میلیون پنج 
تحت آنها درصد )67 شدهاند. برخوردار بینالمللی
کنوانسیون۱۹۵۱وضعیتپناهندگیدریافتکردهاند(

فرایندهای چارچوب از خارج در نفر میلیون ۱۵ 
پناهجوییبهعنوانپناهنده)تحتعنوانحمایتموقت(

ثبتشدهاند.
7۹میلیونآوارهجدیدداخلیدردههگذشتهثبت
محلسکونت به آنها از نفر میلیون که۳۱ است شده

خودبازگشتهاند.

به پناهنده دردههگذشتهدرمجموع۳/۹میلیون
کشورهایخودبازگشتهاند.

۱/۱میلیونپناهندهتوسطکشورهاثبتشدهاست.
مقصد کشور تابعیت پناهجو ۴00 و هزار ۳22 

پناهندگیخودرادریافتکردهاند.
تابعیتدردههگذشته فاقد فرد 7۵۴هزارو۵00
موفقبهاخذتابعیتازکشورهایمختلفجهانشدهاند.

 وضعیت پناهندگان در مناطق جهان
وضعیت در قاره آفریقا

آوارگیهایداخلیدرآفریقاوازآفریقامهمترینویژگی
این در پناهجویان و پناهندگان بیشتر است. قاره این
قاره،درکشورهایهمسایهخودمیزبانیشدند.دهکشور
ارسال و میزبان گروه دو اساس بر که آفریقا در برتر
از: عبارتند شدهاند، رتبهبندی پناهجویان و پناهندگان
کنگو، دموکراتیک جمهوری سودان، جنوبی، سودان
مرکزی، آفریقای جمهوری سومالی، اتیوپی، اوگاندا،
جنوبی، سودان کشورهای کنیا. و بوروندی اریتره،
سومالی،سودان،جمهوریدموکراتیککنگووجمهوری
ارسال نظر از که هستند کشوری ۵ مرکزی، آفریقای
و داشتهاند را میزان بیشترین ترتیب به پناهندگان
کشورهایاوگاندا،سودان،اتیوپی،جمهوریدموکراتیک

کنگووکنیا۵کشوربرترازنظرمیزبانیمیباشند.
تعداد بیشترین جنوبی سودان 20۱7، سال مشابه
پناهجویانرادرسال20۱۸درآفریقا)2/۳میلیوننفر(
داشتهاستوازایننظردررتبهسومجهانقراردارد
اوگاندا جمله از همسایه کشورهای در آنها اغلب که
میزبانیشدند)سومینکشورپناهندهفرستدرجهان
کهبیشترینآنهادراوگانداهستند(.پسازچندیندهه
درگیری،سومالی،دومینتعدادباالیپناهندهدرمنطقه
راداردوپنجمینکشورپناهندهفرستدرجهاناست
کهبیشترآنهادرکنیاواتیوپیمیزبانیشدهاند.سایر
پناهندگانازکشورسودان،جمهوریدموکراتیککنگو،
اوگاندا میباشند. اریتره و مرکزی آفریقای جمهوری
همچنانبزرگترینکشورمیزبانپناهندگاندرمنطقه
زندگی آن در پناهنده میلیون ۱/2 حدود در و است
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1. Displacement
2-منظورازتعدادپناهندهوپناهجو،جمعیتدروضعیتپناهندگیوپناهجوییدرآنسالاست؛لذااینآماربهمعنایثبتپناهجووپناهنده

جدیددرآنسالنیست.

جمهوری و جنوبی سودان از آنها بیشتر که میکنند
میزبان دیگر کشورهای هستند. کنگو دموکراتیک

پناهندگاندرسال20۱۸،سودانواتیوپیبودهاند.
درگیریوخشونتدرشمالآفریقاومناطقاطرافآن،به
جابهجاییها)آوارگی(۱دامنزدهاست.درپایانسال20۱۸،
سودانبا700هزارپناهندهششمینکشورمبدأپناهندگان
کشورهای توسط آنها بیشتر که است بوده جهان در
همسایهمانندچاد،سودانجنوبیواتیوپیمیزبانیشدند.
سودانهمچنینبهدلیلدرگیریوخشونت،حدود2/۱
میلیونآوارهداخلیداشت.درعینحال،سودانهمچنین
از ازبیش یککشورمهمدرمیزبانیپناهندگاناستو
این 20۱6 سال )از میکند. میزبانی پناهنده میلیون ۱
تعدادبیشازدوبرابرشدهاست(کهبیشترآنهاازسودان
جنوبی،اریترهوسوریهبودند.همچنینالجزایرمیزبان۹۴
تاپایانسال20۱۸ومصرمیزبانبیشاز هزارپناهنده
کشورهای به مربوط اصل در که بود پناهنده هزار 2۴0
سوریه،فلسطینوسایرکشورهایآفریقاییبودند.وضعیت
امنیتیوسیاسیبیثباتدرلیبیتاپایانسال20۱۸به
در )روندکاهشی است زده دامن داخلی آواره 22۱هزار

مقایسهباسال20۱6بابیشاز۳00هزارنفرآوارهداخلی(
ضمناینکهشرایطفعلیلیبی،بیشاز۵6هزارپناهندهو
پناهجویساکندراینکشورراتحتتأثیرقراردادهاست.

وضعیت در قاره آسیا
ویژگیهای از آسیایکی در بینالمللی جابهجاییهای
کشورهای افغانستان و سوریه است. منطقه این اصلی
اصلیمبدأپناهندگاندرجهانهستند.درسال20۱۸،
آسیایی کشورهای از پناهندگان بهاتفاق قریب اکثریت
درکشورهایهمسایهخودزندگیمیکردند.پناهندگان
شدند. میزبانی اردن و لبنان ترکیه، در عمدتاً سوری
تعدادپناهندگانافغانستانیاز2/6میلیوننفردرسال
افزایشیافته نفردرسال20۱۸ میلیون به2/7 20۱7
اغلب و زادوولددرطولسال( بهدلیل )بیشتر است
درکشورهایپاکستانوجمهوریاسالمیایرانمیزبانی
شدند.بهدلیلخشونتوآزارواذیتعلیهمردمروهینگیا،
میانمارسومینکشورازنظرتعدادباالیپناهندگاندر
منطقهوچهارمینکشورجهاندرسال20۱۸استکه
بیشترپناهندگانآندرکشوربنگالدشمیزبانیشدند.

جدول20-پناهندگانوپناهجویان2ارسالیوپذیرفتهشدهدردهکشوراصلیآسیاییدرسال20۱۸

کشور
میزبانیکردهارسالکرده

جمعمیزبانیکردهپناهجوپناهندهجمعارسالکردهپناهجوپناهنده
66۵۴۳۳۹۱۳۹۵۳۴67۹۳۸7۳۱۸۸02۱۸62۵۳7۴27سوریه
6۸7۹7۴2۸6۹۱۱۱666۳6۸۱6۵۸۳۱۱6۸2۳۹۹۳۳۴0ترکیه

26۸۱2۳2۳۱00۹۴2۹۹۱۳267222۸2۸272۵۱0افغانستان
۱۳22۱۹7۵۳۱۵207۵۳۴۱۴0۴00۸۵۱72۱۴0۹۱۸0پاکستان
۱2۹۹0۱۸7۳۴22۱72۴۳۹7۹۴۳۵۳۳۹7۹۴6۸ایران
۱۱۴۵۱۴۴۳0۴۳۴۱۱7۵۵7۸000میانمار
20۹۸۸۵۸۸۱67۹۸0۴۹066۳۵۳۹۹0667۴بنگالدش
۵۵۹۱۸02۳۱۳6۱۴۹۴۹6۵۳۱6۳۸6۹660۳۹لبنان
۳72۳۱22۵66۸762۸۹۹۹2۸۳0۱۳۱۳۹۹۳2۹7006عراق
2۴0۱۴0۹76۴۹۸7۱۵2۹۳۵2۵۱۴767۸07اردن

منبع:)UNHCR, 2020(بازیابیشدهدر۵ژانویه2020؛قابلدسترسدر:
http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern
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1. Jeju

یکیازویژگیهایغیرمعمولاخیردرپویاییمهاجرت
از پناهجو صدها ورود شرقی، آسیای کشورهای در
کشورهاییاستکهازدرگیریوخشونتویرانشدهاند.
ازطریق پناهجوییمنی از۵00 درسال20۱۸بیش
درکشورکره جزیرهججو۱ در ویزا بدون ورود سیاست
جنوبیکهبرایجذبگردشگرطراحیشدهبودوارداین
جزیرهشدند.ورودیمنیهاباعثایجادبحثوگفتگوی
در مهاجرتی، ضد احساسات برخی و گسترده عمومی
کشوریشدکهتقاضایپناهندگیدرآنازنظرتاریخی
کمبودهاست.کرهجنوبیقباًلبهعنوانکشورمقصد
نبوده بودند، بینالمللی حمایت دنبال که افرادی برای

است)بهجزمواردیازجمهوریدموکراتیکخلقکره(.
تاپایانسال20۱7،چینوکرهجنوبیبهترتیبحدود

600و20هزارپناهجورامیزبانیکردهاند.
در پناهندگان ارسالی و میزبانی آمار مجموع اساس بر
بین در پناهندگان ارسال بیشترین آسیایی، کشورهای
و افغانستان سوریه، کشورهای از آسیایی کشورهای
میانماراستکهبارنگآبیدرنمودارزیرنشاندادهشده
است.همچنینازنظرمیزبانبودنپناهندگاننیزچهار
تعداد بیشترین لبنان و ایران پاکستان، ترکیه، کشور
پناهندگانرامیزبانیکردهاندکهدرنمودارزیربارنگ

قرمزنشاندادهشدهاست.

نمودار۵۵-مجموعمیزبانیوارسالیپناهندگاندردهکشوراصلیآسیاییدرسال20۱۸
منبع:)UNHCR, 2020(بازیابیشدهدر۵ژانویه2020

وضعیت در قاره اروپا
جمعیت بیشترین میزبان آلمان 20۱۸، سال در
در کشور پنجمین و اروپا در پناهجویان و پناهندگان
جهانازایننظربودهاست.بیشترینتعدادپناهندهدر
بودهاند. افغانستان و عراق سوریه، کشورهای از آلمان
در پناهندگان میزبان وسومین وسوئددومین فرانسه
بودند. پناهنده هزار 2۴۸ و هزار ۳6۸ از بیش با اروپا
اوکراینوفدراسیونروسیهبهترتیببا۹۳هزارو6۱هزار

در پناهندگان مبدا اصلی کشورهای بهعنوان پناهنده
کشورهایقارهاروپابودهاند.

وضعیت در قاره آمریکا
تقاضای مبدأ اصلیترین ونزوئال کشور 20۱۸ سال در
پناهندگیدرجهانبودکهبیشاز۳۴0هزاردرخواست
پایان تا کشور این شهروندان توسط پناهندگی جدید
سالارائهشدهاست.اینیکروندافزایشیازسال20۱7
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استزمانیکهتقاضایپناهندگیجدیدتقریباًبه۱00
هزارنفررسیدهبود.تخمینزدهشدهاستکهدرپایان
سال20۱۸درحدود۳میلیونونزوئالییکشورخودرا
اذیت و آزار ازجملهخشونت، بهدلیلعواملمختلفی
وبحرانهایاقتصادی–سیاسیترککردهاند.اکثریت
در کشور از خارج در ونزوئالیی آوارگان بهاتفاق قریب
نفر(.کلمبیا کلمبیازندگیمیکردند)حدود۱میلیون
التین آمریکای در پناهندگان مبدأ کشور بزرگترین
در کلمبیا از پناهندگان بیشتر بود. کارائیب منطقه و
شدند. میزبانی اکوادور و ونزوئال همسایه کشورهای
السالوادوردومینکشورمبدأپناهندگانودومینمبدأ
از اینمنطقه،پس در پناهندگیجدید تقاضای بزرگ
کشور سومین هائیتی است. بوده ونزوئالیی پناهجویان
بزرگمبدأپناهندگاندرآمریکایالتینوکارائیبدر

پایانسال20۱۸بودهاست.
ایاالتمتحدهدرسال20۱۸،میزبانبیشازیکمیلیون
پناهندهوپناهجوبودکهاغلبآنها)700هزارنفر(را
پناهجویانتشکیلمیدادند.همچنینبزرگترینکشور
دریافتکنندهدرخواستهایجدیدپناهندگیدرجهان
درسال20۱۸)بیشاز2۵0هزارتقاضا(بود.اگرچهاین
را کاهشی روند سال20۱7 با مقایسه در تقاضا تعداد
نشانمیدهد،زمانیکهتقاضایپناهندگیدرآنسالاز
۳00هزارتقاضایپناهندگیازکشورهایمختلفجهان

فراتررفت.
کشور این در پناهجویان جمعیت بیشترین بااینحال،
السالوادور،گواتماال، ازکشورهای مربوطبهپناهجویانی
ونزوئالوهندوراسبودند.کاناداهمچنینمیزبانتعداد
زیادیازپناهندگانوپناهجویاناست.درسال20۱۸،
کانادامیزبانبیشاز۱۹0هزارپناهندهوپناهجوبود،
اینموضوعحاکیازروندافزایشینسبتبهسال20۱7
استزمانیکهاینکشوردرآنسالمیزبانحدود۱۵0

هزارنفرپناهندهوپناهجوبود.

منطقه اقیانوسیه
۱26 از بیشتر کمی میزبان اقیانوسیه 20۱۸، سال در
هزارنفرپناهندهوپناهجوبودهاست.استرالیابزرگترین
پاپواگینهنو پسازآن و منطقه این در میزبان کشور
از کشورها این در پناهندگان بیشتر است. نیوزلند و
آسیاواردشدهاند،ماننداندونزیاییهادرپاپواگینهنویا

افغانستانیهاوایرانیاندراسترالیا.

 )Resettlement( 1-3-2- اسکان مجدد
برای اصلی بهعنوانکشورهای گذشته از که کشورهایی
اسکانمجددشناختهمیشدند،همچونکانادا،ایاالتمتحده
واسترالیاهمچنانبهاسکانمجددبخشعمدهپناهندگان
متقاضیاسکانمجدددرسطحجهانادامهمیدهند.در
سال20۱۸تقریباً۹2۴00پناهندهبرایاسکانمجدددر
از۱0 بیش نشاندهنده پذیرفتهشدهاندکه سطحجهان
و۸00 هزار )۱02 سال20۱7 به نسبت کاهش درصد
اسکانمجدد(است.دراینزمینهپناهندگانسوری،کنگو
واریترهکشورهایاصلیبودندکهازبرنامهاسکانمجدد
منتفعشدند.نمودارزیرآماراسکانمجددبرایکشورهای
اصلیازسال200۵تا20۱۸رانشانمیدهد.باحدود
20۱۸، سال در یافته مجدد اسکان پناهنده هزار 2۳
ایاالتمتحدهآمریکا ازسال۱۹۸0بودکه بار اولین این
کشوربرتراسکانمجددنبود.کاهشقابلتوجهپناهندگان
قابلتوجه کاهش دلیل به کشور در یافته مجدد اسکان
پناهندگان )تعداد آمریکا در پناهندگان پذیرش سقف
پذیرفتهشدهبرایاسکانمجدددرهرسالمالی(وافزایش
محدودیتبرایپذیرشپناهندگانکشورهاییاستکهاز
نظرآمریکابهعنوانکشورهایپرخطرمحسوبمیشوند.
باافزایشمداومتعدادپناهندگاناسکانمجددیافتهطی
از بیش باکمی کانادادرسال20۱۸ یکدههگذشته،
2۸هزارپناهندهاسکانمجددیافتهبهکشوربرتردرسال

20۱۸تبدیلشد.
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جدول2۱-تعدادپناهندگاناسکانمجددیافتهتوسطکشورهایاصلیاسکانمجدد)200۵تا20۱۸(

200۵20۱020۱۵20۱۸کشور
۵۳7۹۳7۱۳۱۵66۴7722۸۹7آمریکا
۱0۳۵۸۱20۴0۱۹۹۴22۸0۱۳کانادا
۱۱62۳۸۴66۹۳76۱2706استرالیا

۱7۵7۱۵۱۸60۵7۹7انگلیسوایرلندشمالی
7۱6۱0762۳6۵2۴76نروژ
۱2۳۸۱762۱۸۸۸۴۹06سوئد

منبع:)UNHCR, 2019(بازیابیشدهدر2۵دسامبر20۱۹؛قابلدسترسدر:
http://popstats.unhcr.org/en/resettlement

تعدادپناهندگاناسکانمجددیافتهدرکشورهایآمریکا،
کانادا،استرالیا،انگلیسوایرلندشمالی،نروژوسوئددر
در آمریکا 200۵، سال در است. ارائهشده فوق جدول
مقایسهباکشورهایدیگر،کشوربرترازنظراسکانمجدد
بودهاست.درسال20۱0،بهجزاسترالیابقیهکشورهای
آمریکا و داشتهاند افزایشی روند زمینه این در مذکور
سال در است. بوده مجدد اسکان برتر کشور همچنان
اسکان ازطریق پذیرش اینکهکشورها باوجود ، 20۱۵

مجددراافزایشدادنداماآمریکاازتعداد7۱هزارو۳۱۵
پناهنده،تعدادپناهندگانپذیرششدهازطریقاسکان
مجددرابه66هزارو۴77نفرکاهشدادوهمانطور
کهدرباالبهآناشارهشد،کاهشقابلتوجهپناهندگان
قابلتوجه بهدلیلکاهش یافتهدرکشور اسکانمجدد
سقفپذیرشپناهندگاندرآمریکابودودرسال20۱۸
کانادابا2۸هزارو۱۳نفربهکشوربرترازنظرتعدادباالی

پناهندگاناسکانمجددشدهدرجهانتبدیلشد.

نمودار۵6-تعدادپناهندگاناسکانمجددیافتهتوسطکشورهایاصلیاسکانمجدد)200۵تا20۱۸(
منبع:)UNHCR, 2019(بازیابیشدهدر2۹دسامبر20۱۹





فصل دوم:
وری بر  وضعیت و  آمار جمعیت ایرانیان مر
 در جهان





سالنامه 
مهاجرتی ایران

1399

۱27

فصل دوم: مروری بر وضعیت و آمار جمعیت 
مهاجران ایرانی در جهان

ازجمعیتمهاجراندرجهانمعموالًبامعیارهایمختلف
سازمانهای جمله از است. شده ارائه متفاوتی آمارهای
کشورهای در را مهاجران جمعیتی آمار که بینالمللی
مختلفتخمینزدهومنتشرمینمایندبخشاموراقتصادی

اجتماعیسازمان۱مللمتحدوبانکجهانیهستند.
ایجاد برای ملل سازمان بینالمللی مهاجران درتعریف
کشورها میان در مقایسه قابل و مشترک چارچوب
سازمان این تعریف بنابر است، کرده زیادی تالشهای
معمول اقامت محل کشور مفهوم با بینالمللی مهاجر
تعریفمیشود،طبقاینتعریف»مهاجربینالمللیفردی
راتغییرداده استکهکشورمحلزندگیمعمولخود
است«)UN, 1998(.مفهومکشورمحلاقامتمعمولدر
چارچوبهایآماریمختلفیمانندحسابهایملی،تراز
پرداختها،محلسرمایهگذاریبینالمللیوتوصیههای
بینالمللیبرایآمارتوریسمنیزبهکارمیرود.بهمنظور
تعریفمحلاقامتمعمولبرایشمارشافراددرزمان
مشابهی رویکردهای مختلف کشورهای در سرشماری
برایتعیینمدتزمانواقعییاقصداقامتافرادتعیین
شدهاست.دومعیاربرایتعیینزماناقامتمورداستفاده
کشورهاقرارمیگیردوکشورهاعمدتاًیکیازایندورا

برایتعیینمحلاقامتمعمولافراددرنظرمیگیرند:
ماه ۱2 در مداوم طور به فرد که »محلی اول: تعریف
گذشتهبیشترینزمانرادرآنجازندگیکردهاست)یعنی
جاییکهحداقل6ماهویکروزاز۱2ماهگذشتهرادر
آنزندگیکردهاستکهشاملغیبتبرایتعطیالتیا
کارنمیشود(،یاقصدداشتهباشدحداقل6ماهدرآنجا
بهطورمداوم تعریفدوم:»محلیکهفرد زندگیکند«.
حداقلدر۱2ماهگذشتهدرآنجازندگیکردهاست)بهجز
غیبتهایموقتبرایتعطیالتوکار(،یاقصدداردحداقل
برای۱2ماهدرآنجازندگیکند«.تعریفاولبیشتربرای
تعیینمحلزندگیمعمولدرداخلکشوروتعریفدوم
بیشتربرایتعریفمهاجربینالمللیمناسباستکهدر

1. UN Department of Economic  and Social Affairs )UN DESA(
2. Foreign born
3. Foreign citizen
4. Country of birth
5. Citizenship
6. Ansectory
7. Bilateral migration matrix

.)UN, 2017(چارچوبهایپیشگفتهنیزبهکارمیرود
بنابراینتعریفمهاجربینالمللیپیشنهادیسازمانملل

چنیناست:
»مهاجربلندمدتفردیاستکهبرایمدتزمانحداقل
یکسالبهکشوریبهجزکشورمعمولمحلزندگیخود
رفتهاست،بنابراینکشورمقصدبهصورتموثریتبدیلبه
.)UN, 1998(کشورجدیدمحلاقامتمعمولاوشدهاست«
دردادههایسرشماریکشورهاعموماآنچهپرسیدهمیشود
کشورمحلتولدیاکشوریاستکهفردشهروندیآنرا
دارد،لذایکیازدادههاییکهبهعنوانجمعیتمهاجران
ازآناستفادهمیشودجمعیتافرادمتولدخارج2یاافراد
خارجی۳است.جمعیتمهاجرانبراساسدومعیارکشور
محلتولد۴وشهروندی۵آمارهایمتفاوتیخواهدداشت،
البتهدربرخیازکشورهامانندآمریکاآمارجمعیتیبر
اساسقومیتیااصالت6افرادنیزارائهمیشود.درپایگاه
دادهسازمانمللبرایجمعیتمهاجرانبهتفکیککشور
یاقلمرومبداومقصددادههای۱۳2کشوراز2۳2کشور
یاقلمرومورداشاره،براساسمحلتولدیادرواقعجمعیت
متولدینخارجارائهشدهاست.دادههایسایرکشورهابر
اساسشهروندی،یاباترکیبیازمحلتولدوشهروندیبا
دادههایتجمیعیپناهجویانوپناهندگان)ازپایگاهداده

UNHCRوUNRWA(ایجادشدهاند.

داده پایگاه در موجود دادههای اساس بر 2۱ جدول در
سازمانملل،20کشوراولدارایبیشترینجمعیتایرانیان
ارائهشدهاست.همانطورکهپیشتراشارهشد،دادههای
افرادثبت مهاجریندراینکشورهابراساسمحلتولد
ثبتشده افراد تعداد که ترکیه کشور بهجز است، شده
بهطور نیز ترکیه ایرانیاندر از پایگاهدادهUNHCR در
مستقیمباآمارسرشماریجمعشدهاست.قابلتوجهاینکه
برایبرخیازکشورهاازجملهبرخیازکشورهایهمسایه
آمارجمعیتایرانیاندرآنکشوردرپایگاهدادهسازمان
مللموجودنیست.توجهبهجدولبعدیکهازپایگاهداده
دوجانبهمهاجرتبانکجهانی7جمعیتایرانیانمهاجررا
براساسکشورهایاولمقصدآوردهاست،نشانمیدهد
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برخیازکشورهایبدوندادهدرپایگاهدادهسازمانملل
دررتبههایباالییازنظرتعدادایرانیانمهاجرقراردارند.

بانک دوجانبه مهاجرت داده پایگاه دادههای اساس بر
جهانیکهازمنابعمختلفدیگریهمدرتجمیعدادههای
آناستفادهمیشود،تعدادایرانیاندرکشورهایمختلف
جهانوکشورهایاولمقصدایرانیانازآماربخشجمعیت
سازمانمللمتفاوتاست.البتهدراینپایگاهدادهنیزآمار
جمعیتایرانیاندربرخیسالهاوبرایبرخیازکشورها
موجودنیست،مثالتعدادایرانیاندراماراتمتحدهعربی
درسال20۱7دراینپایگاهدادهثبتنشدهاست.لیکن
براساسدادهثبتشدهدرپایگاهدادهبانکجهانی،تعداد

۱.پایگاهدادهبانکجهانیبرایجمعیتایرانیاندراماراتدرسال20۱7فاقددادهبودهوجدول۱2براساسدادههایسال20۱7مرتبشدهاست،لذادراینجدول
اماراتدرکشورهایاولبابیشترینجمعیتایرانیدیدهنمیشود.

ایرانیاندراینکشوردرسال20۱۳برابربا۴۱2۴00نفر
امارات، داخلی پایگاههای در ثبتشده داده اساس بر و
نفر هزار ۴۵۴ معادل 20۱۸ سال در ایرانیان تعداد
ترتیب این به است. بوده )Globalmediainsight, 2020(

بهنظرمیرسداماراتمیتوانداولینکشورحتیقبلاز
آمریکاباجمعیتباالیایرانیاندرجهانقلمدادشود.

جمعیت بیشترین دارای اول کشور بیست 22 جدول
جدول و ملل سازمان داده پایگاه اساس بر را ایرانیان
مهاجرت داده پایگاه اساس بر را اول کشور بیست 2۳

دوجانبهبانکجهانینشانمیدهد.2

جدول22-جمعیتایرانیاندرجهان)20کشوراولبابیشترینجمعیتایرانی()سازمانملل(

روند جمعیت مهاجران ایرانی در جهان در بازه زمانی 1990 تا 2019  
کشورها رتبه

2019 2015 2010 2005 2000 1995 1990

۱/۳0۱/۹7۵ ۱/۱7۱/۳6۴ ۹۸۹/۵60 ۸۸۹/۹۴۱ ۸۳۱/۳72 7۴6/۸۹۴ 6۳۱/۳۳۹ جهان

۴0۳/۱۳6 ۳۹۴/22۳ ۳۴۸/2۴۹ ۳۱۴/۱۹۹ 2۹0/۴۱7 2۵0/۳۹0 2۱0/۹۴۱ آمریکا 1

۱6۴/۴6۳ ۱۵۳/۴7۳ ۱20/6۸۵ ۹۵/۳۹۵ 7۴/2۸۴ ۵۱/266 2۹/۴67 کانادا 2

۱27/۱77 ۱۱۵/۹۳6 ۱۱۱/26۸ ۱0۸/۳۱0 ۱0۴/۳۳۱ ۱00/027 ۹۵/72۳ آلمان 3

۸۹/7۹۴ 7۹/072 6۱/۸۳۱ ۵۸/6۹۴ ۴۱/0۸7 ۳6/022 ۳۱/۵6۳ انگلستان 4

۸۳/۱۸۳ ۳۹/۳۳2 ۱۴/72۸ ۱۴/۳۹7 ۱۳/۴27 ۱۳/۱۸۸ 2۳/۸۱6 ترکیه 5

7۹/۳0۸ 6۹/067 62/۱20 ۵۴/۴70 ۵۱/۱0۱ ۴7/6۵0 ۴0/۱۵۴ سوئد 6

7۳/002 6۱/6۹0 ۳6/۴۸0 26/720 2۱/۳60 ۱۹/260 ۱7/۵۹۹ استرالیا 7

۵0/۸۸۱ ۵2/۳22 ۵0/7۳2 ۵0/۹۵0 ۵۱/7۸6 ۵۱/220 ۴7/7۸۵ رژیم صهیونیستی 8

۳۳/۸۱۹ 2۹/۴0۵ 2۵/۴۸6 2۴/0۵۱ ۱۹/۹2۱ ۱2/۳۵7 ۵/۱۸7 هلند 9

2۵/0۹۱ 2۳/70۵ 2۱/۳۹۹ 20/6۴۳ 2۴/۸6۹ 2۴/۱۱۴ 2۳/۳۵۹ فرانسه 10

۱۸/707 ۱6/222 ۱۳/0۸6 ۱۱/6۳7 ۸/۸۵7 7/0۵۵ ۵/۱۹۸ نروژ 11

۱۸/2۹۱ ۱۵/۴۹۵ ۱۳/2۴۹ ۱۱/۹۸6 ۱0/72۳ ۹/62۹ ۸/۵۳۵ اتریش 12

۱7/7۱6 ۱۴/6۸۹ ۱2/۳۵2 ۱2/02۹ ۱۱/۴۸۳ ۹/7۵۳ ۸/022 دانمارک 13

۱7/0۵۹ ۱۴/۹2۵ ۱۴/۳60 ۱۱/70۱ ۸/۹7۱ ۱۴/0۳۴ ۱۹/0۹6 ایتالیا 14

۱۴/7۵۳ ۱۴/۴06 ۱7/۵6۸ ۱7/۳۹6 ۴2/602 ۴۴/۹۵۳ ۱۴/۹76 عراق 15

۱2/۹۹۸ ۱۱/۵62 ۸/0۳0 6/۹۵۳ 6/07۸ ۵/۳72 ۴/6۸6 سوئیس 16

۱۱/۳۹۹ ۱0/۵۵۴ ۸/۵6۹ ۴/۴۴۵ ۱/7۳۱ 2/۴۸0 ۳/۱۵7 بلژیک 17

۹/۱۳7 7/22۵ ۵/۱0۱ ۳/0۴0 ۱/762 ۱/۱60 ۵۵۸ فنالند 18

۸/0۹0 ۸/۱۳۵ 6/۱72 7/۴۱۱ ۱۱/20۵ ۱0/2۴2 ۹/6۵۴ ارمنستان 19

6/۱00 ۵/۸۸۸ ۴/۹20 ۴/2۱2 ۳/۴77 2/۱۵۹ ۱/77۱ اسپانیا 20

)UN, 2020(
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جدول2۳–جمعیتایرانیاندرجهان)20کشوراولبابیشترینجمعیتایرانی()بانکجهانی(

2017 2013 2010 2000 1990 1980 1970 1960 کشور رتبه

۳۸6/07۳ ۳۹۳/۴۱۴ ۸2 2۹۴۳۵۵ 22۹۱0۹ ۱۳۴۴۴7 ۵76۱ 72۹۴ آمریکا 1

۱۴0/۳۱۸ ۱0۸/6۳2 - - - - - - کانادا 2

۱۱۹/000 ۱۵۸/۹0۱ - ۱0۸۴۸6 6600۸ ۳۵۹۵2 ۱۳۵۸6 72۴6 آلمان 3

77/000 7۵/77۳ ۳۵۱/6۸۵ 72672 ۳۳2۳6 2۸7۳۵ ۵77 ۴6۴0 انگلستان 4

6۹/067 67/2۱۱ ۵/۹۳0 ۵0۵۳7 ۳7۸۴2 ۳۳۳7 ۴0۳ ۱۱۳ سوئد 5

۵۵/6۵0 ۳6/0۹0 2۹/۱۱6 ۱۸۵۱۴ ۱2۴6۱ ۳۵۳۸ ۱۸0 ۱0۸ استرالیا 6

۴6/۴۱۹ ۴6/۴۱۹ ۹۸/۳02 ۱۱7۱7 ۱2۴0۸ 7۵۱۳۳ ۴6۵02 ۱۹۴۵۳ کویت 7

۴۵/۱70 ۵۳/2۳6 76/2۵۹ ۵۸۳26 ۵۳077 ۵۹7۵۳ ۵۳2۱۱ ۴۴7۸2 رژیم صهیونیستی 8

۳6/226 ۱۹/۱۸7 - ۱۳0۹6 ۱0۳۴۱ 6۳۱۵ 62۸6 ۵077 ترکیه 9

۳0/000 ۳0/000 2۵۵ ۳۴0۱ 2۹۸۴ 662۸ ۳27۱ 6۴6 قطر 10

2۹/670 2۸/07۹ - 220۱۳ 62۸0 2۱۸0 7۸۸ ۴ هلند 11

2۳/۱۳۴ 2۳/06۵ - 2۴260 ۱۸۸۴۴ ۱2۸67 ۱۴۳۸ ۱۴۳۸0 فرانسه 12

۱۹/7۹6 ۱۵/۱۱0 ۱۴/۹76 ۸۳6۹ ۸۸۱7 7۹۵۵ 727۵ ۳07 اتریش 13

۱6/۵۳۵ ۱۵/۸76 - ۹0۴۵ ۵26۹ ۱۹۳ 6۳ ۱۳ نروژ 14

۱۵/7۳0 ۱۳/۱۱۵ ۸/۹۸۹ ۹000 ۱۸0۸۴ 2۱0۵۴ ۴۵0۴ ۱۱76 ایتالیا 15

۱۵/6۱۱ ۱۵/6۱۱ ۸/6۳۹ ۱۹2۳ ۱۳۳0۵ ۱۵۱0۴ 2۱۴۵۵ ۳۱۴۱۹ عراق 16

۱۵/۵۵0 ۱۳/727 - ۱۱۱72 ۸7۱۳ ۴۴۸ ۱0۱ ۱0۹ دانمارک 17

۱0/۸۳۳ 7/۱2۸ ۵/2۹۱ ۹۴۵ ۱۸۴0 ۱۱67 ۹20 ۱06 بلژیک 18

۱0/۱۴2 ۹/2۱۸ - ۴226 ۱۱۳۱ ۳202 ۱2۵6 ۱0۴۹ سوئیس 19

۹/۸۱7 ۹/۸۱7 - ۵۴2 ۳۴2 ۱07 ۳6 - مالزی 20
)WorldBank, 2020b(

1. Database on Immigrants in OECD Countries
2. http://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm

بااحتساباماراتمتحدهعربیکهدرسال20۱۳دادهمربوط
بهایرانراثبتکردهبودولیدرسال20۱7فاقداطالعات
اول کشور بیست از کشور اولین کشور این است، مربوطه
بانک داده پایگاه اساس بر درجهان ایرانی دارایجمعیت
جهانیاست.رتبهبندیبراساسدادههایبانکجهانیدرسه

کشوربارتبهبندیبادادههایسازمانمللتفاوتدارد.

2-1- وضعیت شغلی و تحصیلی ایرانیان 
مهاجر

پایگاهدادهی۱DIOCوضعیتمهاجراندرکشورهایاین
و بینالمللی آماریمختلف اساسدادههای بر را حوزه
کشوریجمعآوریمیکند.نمودارهایزیربااستفادهاز

دادههایاینپایگاه2استخراجشدهاست.
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نمودار۵7-مشاغلایرانیاندربازارکارکشورهایOECD)درصدازایرانیانشاغلدراینکشورها()2000تا20۱۵(
)DIOC, 2020(

همانطورکهنمودارنشانمیدهداولینگروهشغلیدر
ایرانیاندرکشورهایOECDمتخصصانهستند، میان
همچنینبهطورکلیروندتعدادمتخصصینازنیروی
از2۵ و است بوده اینکشورهاصعودی در ایرانی کار
20۱۵ سال در درصد 2۹/6 به 2000 سال در درصد
این ایرانیاندر یافتهاست.دومینگروهشغلی افزایش
کشورهاکارکنانارائهخدماتوکارکنانفروشوبازایابی
شیالت و کشاورزی بخش ماهر کارکنان و است بوده

OECD کشورهای کار بازار در ایرانیان درصد کمترین
بودهاند.

از را دانشگاهی تحصیالت با ایرانیان درصد زیر نمودار
جمعیتایرانیانباالی2۵سالدراینکشورهانشانداده
است.چنانکهمشاهدهمیشودبهطورمعمولدرحدود
تحصیالت دارای سال 2۵ باالی ایرانیان از درصد ۵0
دانشگاهیبودهاند،اینمیزاندرسال20۱۵به۵6درصد
رسیدهودرسال20۱0تا۴۵درصدکاهشداشتهاست.

نمودار۵۸-نسبتایرانیانباتحصیالتدانشگاهیازایرانیان2۵سالبهباالدرکشورهایOECD)2000تا20۱۵(
)DIOC, 2020(
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و درصد ۴۵ از بیش 20۱۵ تا 2000 سالهای بین
در سال 2۵ باالی ایرانیان درصد ۵6 20۱۵، سال در
بودهاند. دانشگاهی تحصیالت دارای OECD کشورهای
۴ و ۳ مهارت باسطح مشاغل که است حالی در این
که متخصصان( دستیاران و تکنسینها و )متخصصان

لزومادارایتحصیالتدانشگاهیهستند.
بهعنواننمونهدرسال20۱۵،۴۴درصدازشاغلینرا
نظر از که مشاغل یک سطح همچنین دادهاند. تشکیل
مهارتیطبقهبندینمیشوددراینسال۸درصدبودهاست.

2-2- ایرانیان در آمریکای شمالی

ایرانیان درآمریکا
اولین آمریکا ملل، سازمان موجود دادههای اساس بر
زیر نمودار در است. جهان در ایرانی مهاجران مقصد
کشور این در مختلف سنی ردههای در ایرانیان تعداد

قابلمالحظهاست.

نمودار۵۹-جمعیتایرانیاندرآمریکابراساسمحلتولد)20۱0تا20۱7(
)censusbureau, 2019(

بادوشاخص را آمریکا در ایرانیان نمودار۵۹جمعیت
این است. کرده مقایسه ایرانی اصالت و تولد محل
افراد از اعم اقامتی مدرک نوع هر با افراد سرشماری
دارایتابعیت،دارندگاناقامتدائمقانونیوافرادباویزای
موقتغیرتوریستیرادربرمیگیرد.اینسرشماریافراد
نیز را هستند ایرانی اصالت دارای که ایران غیرمتولد

اختیاری اصالت اعالم که آنجا از لیکن میشود. شامل
استتخمینکاملیازنسلدوموسومایرانیاندراین
کشوربهدستنمیدهد.براساساینسرشماریجمعیت
ایرانیانبراساساصالتازجمعیتآنهابراساسمحل
تولدبهطورمتوسط2۵درصدبیشترتخمینزدهشده

است.
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نمودار60-مقایسهجمعیتایرانیاندرآمریکابراساسمحلتولدواصالتایرانی)20۱0تا20۱7(
)CensusBurea, 2017(

البتهازآنجاکهدادههایجمعیتیاکثرکشورهابراساس
محلتولدجمعآوریمیشود،ازاینپسآمارجمعیتی

براساسمحلتولدمورداستفادهقرارگرفتهاست.

نمودار6۱-تعدادایرانیاندرگروههایعمدهسنیدرآمریکا)20۱0تا20۱7(
)CensusBurea, 2017(

را سنی عمده گروههای در ایرانیان تعداد فوق نمودار
نشانمیدهد،جمعیتایرانیاندرسنکار۱۸-6۴در

اینکشوربرایناساس72/۳تا76/۵درصدجمعیتکل
ایرانیانبودهاست.
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نمودار62-وضعیتتحصیلیجمعیت2۵سالهوبیشترایرانیاندرآمریکا)20۱0تا20۱7(
)CensusBurea, 2017(

افراد نمودار62مشاهدهمیشوددرصد در همانطورکه
دارایتحصیالتباالترازدیپلمروبهافزایشبودهاست،به
طوریکهدرسال20۱7درحدود7۴/7درصدازجمعیت
ایرانیانباالتراز2۵سالدرآمریکادارایتحصیالتباالتر
ازدیپلمبودهاند.ایندرحالیاستکهایننرخبهطورکلی
درکشورامریکا۴7/۴درصداست.نکتهقابلتوجهاینکه
درصدافرادباتحصیالتتکمیلییادورههایحرفهاینیز
روبهافزایشبودهو2۹درصدایرانیانباالتراز2۵سال

ساکندرآمریکادارایتحصیالتتکمیلیهستند.

اخذ تابعیت و اقامت
نمودارزیررونداخذتابعیتواقامتایرانیاندرآمریکارا
بهشکلساالنهنشاندادهاست،ازسال20۱0تا20۱۸
ساالنهبین۸تا۱0هزارنفرازافرادایرانی)محلتولدایران(
تابعیتآمریکاییگرفتهاندکهدرحدود۱تا۱/6درصداز
کلتابعیتهایآمریکاییاعطاشدهبهاتباعخارجیدراین
کشورراشاملمیشود.همانطورکهدرنمودارمشاهده
میشود،رونداخذتابعیتواقامتتوسطایرانیاندراین

کشوردرسالهایاخیرکاهشیبودهاست.

نمودار6۳-روندساالنهاخدتابعیتواقامتدایموموقتایرانیاندرآمریکا)20۱0تا20۱۸(
)Departmant of Homland Security, 2020(
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تعدادایرانیان)محلتولدایران(دریافتکنندهاقامتدائم
اقامت اجازه و۸22 هزار از۱۴ نیز اینکشور قانونی۱
اجازه و۱۱6 هزار به۱0 درسال20۱0 )کارتسبز(
اقامتدرسال20۱۸کاهشیافتهاست.همچنینروند
دریافتویزاهایموقتکاریوتحصیلینیزدراینکشور
ویزایتحصیلی از۴هزار افزایشکه ازیکدوره پس
وکاریدرسال20۱0بهبیشاز۹هزارویزادرسال
20۱۵رسیدهبود،کاهشیافتهوبهحدود۵هزارویزا

درسال20۱۸رسیدهاست.

1. Lawful permanent residence
2. Refugee and asylees
3. Diversity
4. Nationality
۵.افرادمتولدایرانممکناستپسازاخذتابعیتکشوردیگریباملیتدومخوداقدامبهاخذاقامتدرکشوریدیگر)امریکا(کنند؛لذاآماربراساسملیتازآماربر

اساسمحلتولدکمتراست.

نمودارزیرایرانیاندریافتکنندهاقامتدائمقانونیآمریکا
رابهتفکیکنوعپذیرشنشانمیدهد.چنانکهمشاهده
میشوددربیشترسالهاافراددریافتکنندهکارتسبز
کنندگان دریافت تعداد بیشترین پناهجویی2 طریق از
کارتسبزراتشکیلمیدهند.پسازآنافرادیکهبه
کارت و دائم اقامت توانستهاند کشور این در کار علت
سبزکسبکنندقراردارندودربرخیسالهادریافت
کنندگانویزایتنوع۳آمریکا)معروفباالتاری(ازدسته

کاریبیشتربودهاست.

نمودار6۴-ایرانیان)محلتولدایران(دریافتکنندهاقامتقانونیدائمآمریکابهتفکیکنوعپذیرش)20۱0تا20۱۸(
)DepartmantofHomlandSecurity, 2020(

دریافتکنندگاناقامتقانونیدائمآمریکادرسال20۱۸
پناهندگی ازطریق درکلکاهشداشته،ولیپذیرش
بهطوریکه۴۴درصد است؛ داشته افزایش پناهجویی و
از۱0هزارو۱۱6نفردریافتکنندهکارتسبزمعادل
۴۴۴۱نفردرسال20۱۸باروشپناهجوییوپناهندگی

کارتسبزدریافتکردهاند.
نمودار6۵تعدادایرانیاندریافتکنندهاقامتقانونیدائم
تا 20۱6 سال از ایرانی ملیت اساس بر را کشور این
20۱۹نشانمیدهدمقایسهایننموداربانمودار6۴نشان

دائم قانونی اقامت دریافتکننده ایرانیان تعداد میدهد
آمریکابراساسملیت۴نسبتبهتعدادایرانیانبراساس

محلتولدکمتراست۵.
۱۱6 و هزار ۱0 تولد محل اساس بر 20۱۸ سال در
دائم اقامت ایرانی نفر ۹۱۳۱ ملیت اساس بر و نفر
قانونیاینکشوررادریافتکردهاند.آمارتعدادایرانیان
دریافتکنندهاینمدرکدرسال20۱۹به۵7۸۹نفر
رسیدهاستکهکاهشچشمگیریرانسبتبهسالقبل

نشانمیدهد.
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نمودار6۵-ایرانیان)ملیتایرانی(دریافتکنندهاقامتدائمقانونیآمریکا)20۱6تا20۱۹(
)Departmant of Homland Security, 2020(

1. F & J visas

نمودارزیردریافتکنندگانویزاهایموقتغیرتوریستی
وسفرهایکاریرادرگروههایمختلفبهتفکیکنشان

میدهد.

تعداد بیشترین است مشهود نمودار در که همانطور
بودهاستودر تبادل۱ و ازطریقدانشجویی ویزا اخذ

سالهایاخیرتعدادآنهاکاهشداشتهاست.

نمودار66-تعدادایرانیاندریافتکنندهویزایموقتغیرتوریستیآمریکا)20۱0تا20۱۸(
)Departmant of Homland Security, 2020(



سالنامه 
مهاجرتی ایران
1399

۱۳6

ایرانیان در بازار کار آمریکا
نرخ آمریکا در ایرانی بیشتر و سال ۱6 جمعیت در
مشارکتدربازارکاردرسالهای20۱0تا20۱7بین

6۴تا6۱درصدمتغیربودهاست.
درسال20۱7از62/6درصدمشارکتکنندگانباالی
درصد ۳ و شاغل درصد ۵۹/۵ کار بازار در سال ۱6
بدونشغلبودهاند،بهاینترتیبنرخاشتغالایرانیان
نرخ و درصد ۹۵/۳ کشور این در باالتر و سال ۱6

ایرانیاندر بیکاری بیکاری۴/7درصدبودهاست.نرخ
آمریکابینسالهای20۱0تا20۱7،بین۳تا7درصد

بودهاست.
نمودارشماره67مشاغلایرانیاندرآمریکارادر۵گروه
عمدهشغلیدرسال20۱7نشاندادهاست.بیشاز۵6
افرادشاغلدرمشاغلمدیریتی،کسبوکارو از درصد
هنرفعالیتمیکنندوپسازآن22درصدازایرانیاندر

مشاغلفروشودفتریمشغولبهکارهستند.

نمودار67-گروههایشغلیعمدهایرانیاندرآمریکادرسال20۱7
)CensusBurea, 2017(

نمودارزیرصنایععمدهمحلفعالیتنیرویکارایرانیدر
آمریکارانشانمیدهد،عمدهترینمحلفعالیتنیروی
و بهداشتی مراقبتهای آموزشی، خدمات ایرانی کار

دانشمندان متخصصان، آن از پس و اجتماعی خدمات
ومدیراناجراییومدیرانخدماتپسماندودرجایگاه

سومخردهفروشیبودهاست.

نمودار6۸-بخشهایعمدهفعالیتایرانیاندرآمریکادرسال20۱7
)CensusBurea, 2017(
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ازطرفی،7۵/۵درصدایرانیاندرمشاغلمزدوحقوق
بگیریو۱۴/۴درصددرمشاغلدولتیشاغلهستندو

کار به اشتغالیمشغول بهصورتخود نیز ۹/۸درصد
هستند.

نمودار6۹-نوعاشتغالایرانیاندرآمریکا20۱7
)CensusBurea, 2017(

روندنوعمشاغلایرانیاندرسالهایاخیرنشانمیدهد
کهاشتغالبهصورتخوداشتغالیدرمیانآنهاکاهش

یافتهاست.

ایرانیان در کانادا
جمعیتایرانیاندرکانادابراساستخمینسازمانملل

درسال20۱۹به۱6۴هزارنفررسیدهاست.

نمودار70-جمعیتایرانیاندرکانادابراساسمحلتولدایران)۱۹۹0تا20۱۹(
)UN, 2020(
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تعدادایرانیاندرکانادادرازسال۱۹۹0تا20۱۹همواره
صعودیبودهاست.اینجمعیتدرسال20۱۹به۱6۴
هزارنفررسیدهاستکهنسبتبهسال20۱۵درحدود
۱0هزارنفرافزایشداشتهاست.ازسال20۱0تا20۱۵
از۱20هزاربه۱۵0هزار اینکشور ایرانیاندر تعداد
نفررسیدهودراینبازه۵سالهدرحدود۳0هزارنفر

1. Permanent residence
2. Temporary residence
3. Study permit
4. Temporary Foreign Worker Program )TFWP
5. International Mobility Program )IMP(
6. Humanitarian and compassionate work permit

اقامتایرانیاندرکانادابهدوصورتاقامتدائم۱واقامت
برنامههای اقامتموقتشامل موقت2صورتمیگیرد،
کار اجازه برنامه که است کار اجازه و تحصیل۳ اجازه

موقت،خودبادوعنوانبرنامهنیرویکارموقتخارجی۴
بشر موقت کار اجازه و بینالمللی۵ جابهجایی برنامه و

دوستانهوحمایتی6ارائهمیشود.

نمودار72-مجموعاجازهاقامتصادرشدهبرایایرانیاندرسال)20۱۵تا20۱۹(
)IRCC, 2020(

بعدی)20۱۵تا بازه۴ساله در درحالیکه داشته رشد
20۱۹(درحدود۱0هزارنفرافزایشیافتهاست.بهاین
ترتیبرشدجمعیتایرانیاندراینکشورروبهکاهش
بودهاستکهسیاستهایمهاجرتیاینکشوربهسمت
کاستنازاقامتهایدائموافزایشویزاهایاقامتموقت

میتواندیکیازدالیلاینکاهشباشد.

نمودار7۱-جمعیتایرانیاندرکانادابهتفکیکزنومرد)۱۹۹0تا20۱۹(
)UN, 2020(
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اقامتموقتکاناداازدوطریقکاریوتحصیلیدریافت
به نوامبر20۱۹ تا سال20۱۵ از ایرانیان توسط شده
به شده اعطا موقت ویزاهای بیشترین است. زیر شرح
ایرانیانویزاهایتحصیلیبودهاست.ویزاهایکاریموقت
برنامه خارجی، موقت کار اجازه نوع سه از کشور این
جابهجاییبینالمللیواجازهکاربشردوستانهوحمایتی

اجازهکاربشردوستانهو تعداد اخیر است.درسالهای
حمایتیصادرشدهبرایایرانیاندراینکشورازتعداد
بیشتر بینالمللی جابهجایی برنامه تحت کارهای اجازه
گذشته سالهای در که است درحالی این است. شده
بیشتریننوعاجازهکارموقتاعطاشدهبهایرانیانتحت

برنامهجابهجاییبینالمللیبودهاست.

نمودار7۳-تعدادویزاهایموقتاعطاشده)20۱۵تانوامبر20۱۹(
)IRCC, 2020(

2-3- ایرانیان در اروپا

ایرانیان در اتحادیه اروپا
کشور معیار دو اساس بر جهان در مهاجران جمعیت
محلتولد۱وشهروندی2آمارهایمتفاوتیدارد.براساس
در که اروپا اتحادیه اول کشور پنج ملل، سازمان آمار
حالحاضربیشترینتعدادمهاجرمتولدایرانرادرخود
جایدادهآلمان،انگلستان،سوئد،هلندوفرانسهاست.بر

اساساینآماردرسال20۱۹آلمانبا۱27هزارو۱77
مهاجرمتولدایراندرجایگاهنخستقرارداردوپساز
آنانگلستانبا۸۹هزارو7۹۴نفر،سوئدبا7۹هزارو
۳0۸نفر،هلندبا۳۳هزارو۸۱۹وفرانسهبا2۵هزارو
۹۱نفربهترتیبدرجایگاههایبعدیاند.درنمودار7۴
ایراندراینکشورها روندتغییرجمعیتمهاجرمتولد
بینسالهای۱۹۹0تا20۱۹درفواصلپنجسالدیده

میشود.

1. Country of birth
2. Citizenship
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نمودار7۴-جمعیتمهاجرانمتولدایراندرپنجکشوراولدراروپا)۱۹۹0تا20۱۹(
  )UNDESA, 2019(

بادرنظرگرفتنمعیارشهروندییاتابعیت،جمعیتایرانیها
دراینکشورهاکمتراست.براساسآماراتحادیهاروپادر
سال20۱۸،تعدادمهاجرانباشهروندیایراندرآلمان۸7
هزارو۵۸۸نفر،درسوئد۱۴هزارو۵۸۹ودرهلند66۹۵
نفراست.گفتنیاستدادههایدوکشورانگستانوفرانسه

دراینآمارموجودنیست.کمتربودنجمعیتایرانیهابر
اساسشهروندیمیتواندبهعلتدریافتشهروندیکشور
میزبانوعدماعالمشهروندیکشورمبداباشد.نمودارزیر
در را کشور اینسه در ایران دارایشهروندی مهاجران

سالهای200۹تا20۱۸نشانمیدهد.

نمودار7۵-جمعیتمهاجرانباتابعیتایرانیدرسهکشوراولاتحادیهاروپا)200۹تا20۱۸(
)EUROSTAT, 2020(

درنمودار76میتوانجمعیتاینمهاجرانرادرسال20۱۸بهتفکیکجنسیتمالحظهکرد:
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نمودار76-جمعیتمهاجرانباتابعیتایرانیدرسال20۱۸درسهکشوراولاتحادیهاروپابهتفکیکجنسیت
)EUROSTAT, 2020(

1. population
2. Usual residenc

)EUROSTAT, 2019b(کهدراینجامنظورتماماقامتهایمعتبروتغییراتشتا۳۱دسامبرهرسالاستvalid permit۳.

طریق از شده ذکر آمار دو در »جمعیت«۱ است گفتنی
سرشماریوبراساساظهارفرددربارهاقامتمعمول2خودبه
دستآمدهاست.)EUROSTAT, 2019a()UNSTAT, 2017( بر
اساستعریف،اقامتمعمولبهجاییگفتهمیشودکهفردزمان
خودرافارغازمسافرتوتفریحو...معموالدرآنجامیگذراند.
دراینآمارهافردیجزءجمعیتیکمنطقهجغرافیاییشمرده
میشودکهیا۱2ماهقبلرادرآنجابهطورمعمولاقامتداشته
یاطی۱2ماهقبلباقصداقامتیکساله،ساکنشدهاست.

اماچنانچههمهانواعاجازهاقامتمعتبر۳رادرنظربگیریم،
باشهروندی مهاجران تعداد درخصوص را متفاوتی آمار

پنج اروپا، اتحادیه آمار اساس بر داریم. اروپا در ایران
ایران، شهروندی دارای مهاجر تعداد بیشترین با کشور
آلمان،انگلستان،سوئد،ایتالیاوفرانسههستندوهلنددر
جایگاهششمقراردارد.درسال20۱۸آلمانبا7۳هزارو
7۱7نفراولینمیزبانایرانیهابودهوپسازآنبافاصله
بسیاریانگلستانبه۱۹هزارو2۸2،سوئدبا۱۴هزارو
6۸۹،ایتالیابا۱2هزارو۴۱7وفرانسهبا۱0هزارو۵۳0
ایرانیمقاصدبعدیایرانیهاست.نمودارزیرروندتغییرات
مهاجراندارایشهروندیایراندارایاجازهاقامتدراین
پنجکشوردرسالهای20۱0تا20۱۸رانشانمیدهد:

نمودار77-تعدادمهاجرانباتابعیتایرانیودارایاجازهاقامتمعتبردرپنجکشوراولاتحادیهاروپا)20۱0تا20۱۸(
)EUROSTAT, 2020(
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درسال20۱۸کلایرانیهایدارایاجازهاقامتمعتبر
دراتحادیهاروپا۱7۱هزارو۱76نفربودهاند.عددیکه
در است. بوده 7۹۸ و هزار ۹۵ معادل سال20۱0 در

نمودارزیرتعدادایرانیهایدارایاجازهاقامتمعتبردر
اتحادیهاروپادراینسالهانشاندادهشدهاست:

نمودار7۸-تعدادمهاجرانایرانیدارایاجازهاقامتمعتبردرکلاتحادیهاروپا)20۱0تا20۱۸(
)EUROSTAT, 2020(

اجازهاقامترامیتوانبراساسدالیلاقامتبهخانوادگی،
پناهندگیوحمایتیمضاعف۱وسایر تحصیلی،کاری،

دالیلتقسیمبندیکرد.

1. Refugee Status & Subsidiary Protection

کشورهای در ایرانیها اقامت میزان 7۹ شماره نمودار
اولقارهاروپادرسال20۱۸رابراساسدالیلاقامت

نشانمیدهد:

نمودار7۹-مهاجرانایرانیدارایاجازهاقامتمعتبردرسال20۱۸درپنجکشوراولاتحادیهاروپابراساسدلیلاقامت
)EUROSTAT, 2020(
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براساسطول اقامتهارامیتوان ازسویدیگراجازه
اجازهاقامتبهسهنوعاقامت۳تا۵ماه،6تا۱۱ماهو
۱2ماهیابیشترتقسیمبندیکرد.درنمودارزیرمیزان

اقامتایرانیهادرپنجکشوراولاروپادرسال20۱۸بر
اساسطولاجازهاقامتنشاندادهشدهاست:

نمودار۸0-تعدادمهاجرانایرانیبااقامتمعتبردرپنجکشوراولاتحادیهاروپادرسال20۱۸براساسطولاجازهاقامت
)EUROSTAT, 2020(

اقامتبلندمدت۱ درعینحالگروهیازمهاجراندارای
هستند)دراینجااقامتبلندمدتیعنیاقامتقانونیپنج
سالیاباالتربههمراهبرخیشرایط()EUROSTAT, 2019b(.
تعدادکلایرانیهایدارایاقامتبلندمدتدراتحادیهاروپا

1. Long-term resident status

درسال200۴تنها۴۱۳۴نفربودهکهاینعددباافزایش
تقریبا20برابریدرسال20۱۸به۸۴هزارو۵۸۳نفررسیده
است.درنمودارزیرروندتغییرتعدادایرانیهایدارایاقامت
بلندمدتدراتحادیهاروپادراینسالهاقابلمالحظهاست:

نمودار۸۱-تعدادمهاجرانایرانیدارایاقامتبلندمدتدرکلاتحادیهاروپا)200۹تا20۱۸(
)EUROSTAT, 2020(
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کشورهاییکهایرانیهایبااقامتبلندمدتدرآنهابیشترین
تعدادرادارندبهترتیبانگلستان،آلمان،سوئد،فرانسهو
ایتالیاهستند.چنانکهمشخصاستآلمانوسوئدکه
جزءپنجکشوراصلیمقصدمهاجرتایرانیهابهاروپابودند،

دارای آنها ایرانیهادر پنجکشوریاندکه همچنینجزء
بیشترینتعداداقامتبلندمدتهستند.درنمودارزیرروند
تغییراتجمعیتایرانیهایدارایاقامتبلندمدتدراین
کشورهادرسالهای200۹تا20۱۸قابلمالحظهمیباشد:

نمودار۸2-تعدادمهاجرانایرانیدارایاقامتبلندمدتدرپنجکشوراولاتحادیهاروپا)200۹تا20۱۸(
)EUROSTAT, 2020(

1. Residence permit with employment resion

اتحادیه در کاری۱ اقامت اجازه دارای ایرانیهای تعداد
با عدد این و بوده 602۸ معادل 20۱0 سال در اروپا
۱7 به 20۱۸ سال در درصد 200 به نزدیک افزایشی

هزارو۹26نفررسیدهاست.درنمودار۸۳تغییراتتعداد
ایرانیهایدارایاجازهاقامتکاریدراتحادیهاروپادر

سالهای20۱0تا20۱۸نشاندادهشدهاست:

نمودار۸۳-تعدادمهاجرانایرانیدارایاقامتکاریدرکلاتحادیهاروپا)20۱0تا20۱۸(
)EUROSTAT, 2020(
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اروپا در ایرانیها کاری مهاجرت مقصد اول کشور پنج
سال در هستند. هلند و سوئد انگلستان، ایتالیا، آلمان،
20۱۸آلمانبا۴۹0۳ایرانیدارایاجازهاقامتکاریاولین
میزبانایرانیهاوپسازآن،ایتالیابا۳727،انگلستانبا

نفرمیزبانهای با۱۴۸۱ با۱۵60وهلند 20۴6،سوئد
بعدیایرانیهابرایمهاجرتکاریبودهاند.درنمودارزیر
روندتغییراتمهاجرتکاریایرانیهابهاینپنجکشوردر

سالهای20۱0تا20۱۸نشاندادهشدهاست:

نمودار۸۴-تعدادمهاجرانایرانیبااقامتکاریدرپنجکشوراولمقصدمهاجرتکاریایرانیهادراتحادیهاروپا)20۱0تا20۱۸(
)EUROSTAT, 2020(

اجازهاقامتهایکاریمیتواندباطولدورههایمتفاوت
باشد.درنمودارزیرتعداداقامتهایکاریایرانیهادر

اینپنجکشوردرسال20۱۸براساسطولدورهاقامت
نشاندادهشدهاست:

نمودار۸۵-تعدادمهاجرانایرانیبااقامتکاریدرپنجکشوراولمقصدمهاجرتکاریایرانیهادرسال20۱۸براساسطولاجازهاقامت
)EUROSTAT, 2020(



سالنامه 
مهاجرتی ایران

1399

۱۴7

ویزای شنگن
و درخواستدهنده ایرانیان اروپا اتحادیه آمار اساس بر
دریافتکنندهویزایشنگنبهتفکیکدر۱0کشوراول

درنمودارزیرقابلمشاهدهاست.درسال20۱۹بیشترین
درخواستویزایثبتشدهبرایکشورآلمانبودهاستو

پسازآنبهترتیبایتالیاوفرانسهقراردارند.

نمودار۸6-تعداددرخواستثبتشدهبرایویزایشنگنازسویایرانیاندردهکشوراول)20۱۴تا20۱۹(
)Schengen Visa Info, 2020(

نمودارزیرتعدادآنبهترتیبدر۱0کشوراولقابلمشاهدهاست.درحدود۸0درصدازدرخواستهایویزاپذیرفتهشدهکهدر

نمودار۸7-تعدادویزایشنگنصادرشدهبرایایرانیاندر۱0کشوراول)20۱۴تا20۱۹(
)Schengen Visa Info, 2020(
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از اعم ویزاها کل تعداد آمار این که است ذکر قابل
برای شنگن صادرشده ویزاهای انواع سایر و توریستی

ایرانیاندردهکشوراولرانشانمیدهد.

ایرانیان در انگلستان
انگستاندومینمقصدمهاجرتایرانیهادراروپااستو

درحالحاضرحدود۹0هزارایرانیدراینکشورزندگی
میکنند.

انگلستاندر ایرانیدر درنمودار۸۸جمعیتمهاجران
سالهای۱۹۹0تا20۱۹نشاندادهشدهاست.اینآمار
ازطریقسرشماریبهدستآمدهوبراساسکشورمحل

تولداست.

 نمودار۸۸-جمعیتمهاجرانایرانیدرانگلستان)۱۹۹0تا20۱۹(
)UNDESA, 2020(

نمودار۸۹-تعداددرخواستوصدورساالنهشهروندیانگلستانبرایایرانیها)20۱0تا20۱۹(
)Home Office, 2019b(

ایندرخواستهاواعطایآنبهایرانیهادرهرسالآمدهاست.درنمودارزیرتعداددرخواستهایشهروندیوتعدادموافقتبا
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درنمودارزیرتعدادصدورساالنهویزابرایایرانیهانشان
دادهشدهاست.

عددیکهدرسال20۱۱معادل27هزارو۱۴۹بوده
در انگلستان سفارت به پیحمله در و 20۱2 در ولی
تهراندرماهنوامبراینسال،باکاهشی۵۸درصدیبه

۱۱هزارو۳77رسیدهاست.تعدادصدورویزاازآنپس
سال به مربوط تعداد بیشترین و نکرده چندانی تغییر
20۱7با۱۳هزارو۸۱6است.ایناعدادشاملویزاهای
کاری،تحصیلی،خانوادگی،توریستی،مسافرانترانزیتی

و...نیزمیشود.

نمودار۹0-تعدادصدورساالنهویزابرایایرانیهادرانگلستان)20۱0تا20۱۸(
)Home Office, 2019a(

چنانکهگفتهشددادههاینمودارباالبااحتسابویزاهای
مسافرتیوترانزیتیاست.درنمودارزیرانواعویزاتحصیلی،

خانوادگی،کاری)درخواستکنندهاصلیوهمراهان(وسایر
ویزابهجزمسافرتیوترانزیتقابلمشاهدهاست:

نمودار۹۱-وضعیتایرانیهادرانگلستانبراساسانواعویزا)20۱0تا20۱۸(
)Home Office, 2018a( )Home Office, 2018c( )Home Office, 2018b(
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نمودارزیرویزاهایکاریاعطاشدهبهایرانیهارانشان
میدهد.رونداعطایویزاهایکاریایرانیهادرانگلستان
نوسانهاییسینوسی با تا20۱۸ سالهای20۱0 بین

همراهاستکهکمترینآنمربوطبهدوسال20۱2و
20۱6وبیشترینآنمربوطبهسالهای20۱0با67۸

و20۱۸با7۱۵ویزایکاریاست.

نمودار۹2-صدورویزایکاریبرایایرانیهادرانگلستان)20۱0تا20۱۸(
)Home Office, 2018b(

و خانوادهها گرفتن نظر در با اعداد این است گفتنی
همراهانفردیاستکهبرایکاردرخواستویزاکرده

است.درنمودار۹۳اینتعدادبهتفکیکدرخواستکننده
اصلیوهمراهاناوآمدهاست.

نمودار۹۳-صدورساالنهویزاهایکاریبرایایرانیهادرانگلستانبهتفکیکدرخواستکنندهاصلیویزاوهمراهان)20۱0تا20۱۸(
)Home Office, 2018b(
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ویزاهایکاریانگلستانرامیتوانبهچهاردستهکلی
ویزاهای ویزاهایکاریکوتاهمدت؛2. تقسیمکرد:۱.
کاریبلندمدت؛۳.ویزاهایسرمایهگذاری،کارآفرینی،
بر دیگر. کاری ویزاهای ۴. و استعدادها؛ و کسبوکار
بلندمدت نمودار۹۴درحالحاضرویزای آمار اساس
نیرویکار)ماهر(۱بیشترینصدورویزایکاریایرانیها
مدت کوتاه ویزاهای میدهد. تشکیل را انگلستان در
نیز خانگی۳ کار نیروی و ورزشی2 یا خالق کار نیروی

1. General work visa )Tier 2(
2. Creative and Sporting visa )Tier 5(
3. Domestic Workers in a Private Household visa
4. Investor visa )Tier 1(
5. Entrepreneur visa )Tier 1(
6. Innovator visa
7. Start-up visa

۹۴ نمودار در ایرانیهاست. پرتعداد ویزاهای دیگر از
روندصدوراینویزاهاونیزدوویزایسرمایهگذاری۴و
کارآفرینی۵ونسبتآنهابهیکدیگررامیبینیم.گفتنی
استدوویزایسرمایهگذاریوکارآفرینیازسال20۱۹
بلندمدت ویزای دو به را خود جای و شدهاند منقضی
نوآور6واستارتاپویزا7دادهاند)GOV.UK, 2020(.اعداد
نمودار۹۴مربوطبهدرخواستکنندگاناصلیویزابدون

درنظرگرفتنخانوادههایآنهاست.

نمودار۹۴-صدورویزاهایکاریبرایایرانیهادرانگلستانبهتفکیکانواعویزایکاری)20۱0تا20۱۸(
)Home Office, 2018b(

ایرانیان درآلمان
آلماناولینمقصدایرانیهابرایمهاجرتدراروپاست.
متولد مهاجران جمعیت تغییرات روند ۹۵ نمودار در

20۱۹ تا ۱۹۹0 سالهای بین در را آلمان در ایران
میبینید.اینآمارازطریقسرشماریوبراساسکشور

محلتولدبهدستآمدهاست.
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نمودار۹۵-جمعیتایرانیانساکنآلمان)۱۹۹0تا20۱۹(
)UNDESA, 2020(

درنمودارزیردریافتساالنهشهروندیآلمانازسویشهروندانایرانینشاندادهشدهاست:

نمودار۹6-دریافتساالنهشهروندیآلمانازسویشهروندانایرانی)20۱0تا20۱۸(
)DESTATIS, 2020a(

ایرانیها برای شهروندی صدور است مشخص چنانکه
از20۱0تا20۱2برخالفروندکلیصدورشهروندی
روندی ۹7( )نمودار خارجی شهروندان برای آلمان
که 20۱۵ تا 20۱۳ از همچنین است. داشته کاهشی

روندکلیکاهششدیدیداشته،صدورشهروندیبرای
۹7 نمودار در است. نداشته محسوسی تغییر ایرانیها
تعدادساالنهکلصدورشهروندیآلمانبرایخارجیها

قابلمشاهدهاست:
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نمودار۹7-صدورساالنهشهروندیآلمانبرایمهاجرانخارجی)20۱0تا20۱۸(
)DESTATIS, 2020a(

1. Freedom of movement according to EU law
2. Exempt from the requirement to have residence title, displaced foreigners

وضعیت اساس بر میتوان را آلمان کشور در مهاجران
اقامتبهدودستهاصلیتقسیمکرد:اول،کسانیکهبه
مجوزاقامتنیازندارندودوم،کسانیکهبهمجوزاقامت
ندارند اقامت بهمجوز نیاز اساسا نیازدارند.کسانیکه
خودشاملدونوعازمهاجرانمیشوند:اول،کسانیکه
در آزادانه آمد و رفت اجازه اروپا اتحادیه قوانین تحت
کسانی و بیمکان خارجیهای دوم، و دارند۱ را آلمان
کهطبققوانینازنیازبهداشتنعنواناقامتیمعافاند.2
کسانیکهبهمجوزاقامتنیازدارنداکثریتمهاجرانرا
تشکیلمیدهند.ایندستهازمهاجرانخودبهسهبخش
دارند،کسانی اقامت تقسیممیشوند:کسانیکهمجوز

مجوز درخواست که کسانی ندارند، اقامت مجوز که
اقامتشان یا دارند، اقامت مجوز که آنهایی دادهاند.
اقامتشانموقتاست، دائم.کسانیکه یا موقتاست
میشوند: تقسیم دسته پنج به اقامت علت اساس بر
تحصیلی،کاری،بشردوستانه،خانوادگیواقامتبراساس
بخش سه به ندارند اقامت مجوز که کسانی ویژه. حق
دیپورت از موقت طور به که کسانی میشوند: تقسیم
کسانی و دارند ماندن اجازه که کسانی تعلیقشدهاند،
کهدووضعیتدیگرراندارند.درشکلزیردستهبندی
دادهشده نشان اقامتشان وضعیت اساس بر مهاجران

است:
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شکل۵-دستهبندیمهاجرانبراساسوضعیتاقامتدرکشورآلمان
)BAMF, 2018b(

درنمودارزیرتعدادایرانیهایدارایمجوزاقامتدائموموقتدرسالهای20۱0تا20۱۸نشاندادهشدهاست:

نمودار۹۸-تعدادکلایرانیهایدارایمجوزاقامتدائموموقتدرآلمان)20۱0تا20۱۸(
)DESTATIS, 2020b(

طور به است، شده داده نشان باال نمودار در چنانکه
از بیشتر موقت اقامت مجوز با ایرانیهای تعداد کلی
مهاجرانبااقامتدائماستوفاصلهبینتعدادایندو
دستهازمهاجرانهرساله)بهجزسال20۱۴(بیشتر
با ایرانیهای تعداد 20۱7 سال در اینکه تا میشود.

اقامتموقتبهناگهانافزایشیشدیدمییابد،آنهم
ازاینسال اقامتدائم افراددارایمجوز درحالیکه
ایرانیهای تعداد ۹۹ نمودار در دارد. کاهشی روندی
نشان اقامت نوع اساس بر موقت اقامت مجوز دارای

دادهشدهاست:
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نمودار۹۹-روندتغییراتتعدادایرانیهایبامجوزاقامتموقتدرآلمان)20۱0تا20۱۸(
)DESTATIS, 2020b(

چنانکهمیبینیدتعدادایرانیهایبامجوزاقامتموقت
بشردوستانهازسایراقامتهایموقتبیشتراستوتعداد
ایندستهازمهاجرانازسال20۱6باجهشیناگهانی

همراهبودهاست.درنمودار۱00شماییازوضعیتکل
مهاجرانایرانیدرآلمانبراساسنوعاقامتشاندراین

سالهانشاندادهشدهاست:

نمودار۱00-وضعیتکلیاقامتمهاجرانایرانیدرآلمان)20۱0تا20۱۸(
)DESTATIS, 2020b(

درحالیکهنمودار۹۹تعدادایرانیهایدارایمجوزاقامتموقت
رانشانمیدهد،درنمودار۱0۱تعدادورودساالنهمهاجران

ایرانیبامجوزاقامتموقتدرهرسالبراساسنوعاقامتآنها
درطولسالهای20۱۱تا20۱۸نشاندادهشدهاست:
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نمودار۱0۱-تعدادورودساالنهایرانیهابهآلمانبامجوزاقامتموقتبراساسنوعاقامت)20۱۱تا20۱۸(
)BAMF, 2011( )BAMF, 2012( )BAMF, 2013( )BAMF, 2015b( )BAMF, 2018b(

درنمودار۱02میتوانشماییازورودساالنهایرانیها
بهآلمانبراساسوضعیتاقامتآنهارابرایسالهای

20۱۱تا20۱۸مشاهدهکرد:

نمودار۱02-وضعیتکلیورودساالنهمهاجرانایرانیبهآلمانبراساسوضعیتاقامت)20۱۱تا20۱۸(
)BAMF, 2011( )BAMF, 2012( )BAMF, 2013( )BAMF, 2015b( )BAMF, 2018b(

طریق از آلمان به کاری مهاجرت روشهای از یکی
دریافتکارتآبیاست،بهطوریکهفردابتدااقامت۴
سالهدریافتمیکندوپسازآن،درصورتداشتنشغل،

میتواندبرایاقامتدائماقدامکند.
ایرانجزء۱0کشوراولدنیاستکهشهروندانشباکارت

کل تعداد ۱0۳ نمودار در میکنند. کار آلمان در آبی
مهاجرانایرانیدارایکارتآبیدرآلماندرسالهای
رتبه است. شده داده نشان 20۱۹ اول نیمه تا 20۱6
ایرانازایننظردرسال20۱6دهمودرسهسالبعدی

نهمبودهاست:
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نمودار۱0۳-تعدادمهاجرانایرانیدارایکارتآبیدرآلمان
)BAMF, 2015a( )BAMF, 2016( )BAMF, 2017a(  ) BAMF, 2018a( BAMF, 2019(

درنمودار۱0۴تعدادساالنهصدورکارتآبیبرایایرانیهانشاندادهشدهاست:

نمودار۱0۴-تعدادساالنهصدورکارتآبیبرایایرانیهادرآلمان)20۱۴تا20۱۸(
)BAMF, 2014( )BAMF, 2017b( )BAMF, 2018b(

کشورهای میان در اول کشور جزء۱0 همچنین ایران
غیراتحادیهاروپاستکهشهروندانشبهعلتداشتنشغل
نمودار۱0۵ در میکنند. دریافت دائم اقامت آلمان در

میتواندریافتاقامتدائمبهعلتشغلازسویایرانیها
رادرسالهای20۱۴تا20۱۸مشاهدهکرد.ایراندراین
پنجسالبهترتیبدرردههای۸،6،6،7و6بودهاست:
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نمودار۱0۵-تعدادساالنهدریافتاقامتدائمازسویایرانیهابهعلتداشتنشغلدرآلمان)20۱۴تا20۱۸(
)BAMF, 2015a( )BAMF, 2016( )BAMF, 2017a( )BAMF, 2018a( )BAMF, 2019(

اینتعدادبراینیمهاولسال20۱۹عدد۳6۴استکهدرمقایسهبامدتمشابهسالقبلخودافزایشداشتهاست:

نمودار۱06-تعدادصدورمجوزاقامتدائمبرایایرانیهابهعلتشغلدرآلمان
)BAMF, 2019(

یکیدیگرازروشهایدریافتاقامتدرآلمانازطریق
خوداشتغالیوراهاندازییککسبوکاراست.ایرانجزء
را اقامت این کهشهروندانش است دنیا اول کشور ۱0

تعداد تغییرات روند ۱07 نمودار در میکنند. دریافت
سالهای در اقامت نوع این دریافتکننده ایرانیهای

20۱۱تا20۱۸نشاندادهشدهاست:
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نمودار۱07-تعدادساالنهصدورمجوزاقامتبهعلتخوداشتغالیبرایایرانیهادرآلمان)20۱۱تا20۱۸(
)BAMF, 2011( )BAMF, 2012( )BAMF, 2013( )BAMF, 2014( )BAMF, 2015b( )BAMF, 2017b( )BAMF, 2018b(

ایرانیان در ترکیه
ایرانیان که است ایرانیان جدید مقاصد از یکی ترکیه
اقدام اینکشور به برایمهاجرت کانالهایمختلف از
درترکیه پناهجویی کانال شدن گشوده با میکنند،
عراق و درسوریه اخیر دهه منطقهای تحوالت از پس
اینکشورثبت ایرانیانیکهبهعنوانپناهجودر تعداد
به توجه با است. داشته چشمگیری افزایش شدهاند
دادههایمهاجرتیسازمانمللمتحدتعدادایرانیاندر
ترکیهبااحتسابپناهندگانوافرادیکهوضعیتمشابه
پناهندگیدارند۸۳هزارنفرگزارششدهاستولیاین
آماردرپایگاهدادهدوجانبهبانکجهانیبرایسال20۱7
درترکیه۳6هزارنفراعالمشدهاست.بهنظرمیرسد
آمارثبتشدهبانکجهانیبدوناحتسابتعدادایرانیان
درترکیهدرحالتانتظاروبهصورتپناهجوییمیباشد.
که است خاورمیانه کشورهای مهمترین از یکی ترکیه
درسالهایاخیر،مقصدمهاجرتیبسیاریازکشورهای
آذربایجان، افغانستان، سوریه، عراق، مانند منطقه

زیر نمودار در که چنان است. بوده ایران و ازبکستان
مشاهدهمیشود،تعدادجمعیتمهاجرانایرانیدرترکیه
طیسالهای۱۹۹0تا۱۹۹۵حدود۴۵درصدکاهشو
پسازآنتاسال20۱0افزایشکمیپیداکردهاست.
ایرانیهای جمعیت تعداد 20۱۵ تا 20۱0 سال از اما
ساکنترکیه،باافزایشقابلتوجهیروبهروبودهاست
برابرشدهاست. افزایشی۱67درصدیداشتهو2/7 و
اینروندافزایشباشدتیکمترتاسال20۱۹،باافزایش
و یافته ادامه 20۱۵ سال به نسبت ۱۱۱درصد حدود
2/۱برابرشدهاست.نمودار۱0۸روندتغییراتجمعیتی
ایرانیهایمهاجردرترکیهرانشانمیدهد.همانطورکه
مهاجران تعداد ملل سازمان داده پایگاه در شده اشاره
به تولد محل اساس بر سرشماری بر عالوه ترکیه در
پناهجویی وضعیت در افراد تعداد آمار با مستقیم طور
یاوضعیتهایمشابهجمعمیشود.یکیازعللافزایش
ناگهانیتعدادایرانیاندرترکیهدرسالهایاخیرهمین

امراست.
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نمودار۱0۸-جمعیتمهاجرانایرانیدرترکیه)۱۹۹0تا20۱۹(
)UNDESA, 2020(

همچنینچنانکهدرنمودارزیرمیبینید،آمارمربوطبه
ترکیهشدهاند وارد ایرانیکه تابعیت با تعدادمهاجران
در 20۱۸ سال در تعداد این ناگهانی افزایش از نشان
مقایسهباسال20۱7دارد.ایراندرسال20۱6پساز

عراق،افغانستانوسوریه،چهارمینکشوریبودهاست
کهشهروندانشبهترکیهمهاجرتکردهاند.ایراندرسال
20۱7درجایگاههفتمودرسال20۱۸درجایگاهپنجم

.)TURKSTAT, 2019a(قراردارد

نمودار۱0۹-تعدادمهاجرانواردشدهبهکشورترکیهباتابعیتایران)20۱7تا20۱۸(
)TURKSTAT, 2019a(

درنمودار۱۱0تعدادشهروندانایرانی)افرادباتابعیت
ایرانی(کهدراینسهسالترکیهراترککردهاندنشان

دادهشدهاست،عددیکهدرسال20۱۸افزایشی۸2
درصدینسبتبهسال20۱7داشتهاست:
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نمودار۱۱0-تعدادخروجشهروندانایرانیازترکیه)20۱6تا20۱۸(
)TURKSTAT, 2019a(

درنمودار۱۱۱جمعیتشهروندانایرانیدرترکیهبراساس
اولینسالگرفتناقامترانشانمیدهد.طبقاینآمار
مشاهدهمیکنیمکهاینجمعیتازسال20۱۵همواره
روندیصعودیداشتهاستولیدرسال20۱۸افزایشی

ناگهانییافتهونسبتبهسال20۱7باافزایشی۱۴۴درصدی
از پس ایران مجموع در است گفتنی است. بوده همراه
عراق،افغانستان،سوریهوآلمانپنجمینکشوریاستکه

شهروندانشاقامتترکیهرادارد)TURKSTAT, 2019b(.

نمودار۱۱۱-جمعیتمهاجرانباتابعیتایرانیدرترکیهبراساسسالاخذاقامت)20۱۳وماقبلتا20۱۸(
)TURKSTAT, 2019b(

براساسآماروزارتداخلیترکیه،ایرانیانبااخذ2۳۹۵
مجوزاقامتخانوداگی)رتبهدهم(و2۵6۵مجوزکار)رتبه
)رتبه دانشجویی اقامت ۴۴۵6 و 20۱۸ سال در دهم(

چهارم(درسال20۱7جزء۱0کشوراولازاینسهبعددر
.)Turkey's Ministry  of Interior 2019(ترکیهبودهاند

ایرانیرا نمودارزیرتعدادخریدخانهتوسطشهروندان
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تا 20۱۵ سالهای در اساس این بر است. داده نشان
امادرسال است. ثابت تقریبا تعدادخریدخانه 20۱7
20۱۸اینعددباجهشیناگهانینسبتبهسال20۱7
افزایشی۳6۱درصدیداشتهاستواینروندافزایشی
بر ادامهدارد. باشیبیمالیمتر درسال20۱۹هرچند
ترکیه در که خارجیای بینشهروندان در اساس، این
سالهای در هشتمین از ایرانیها رتبه خریدهاند، خانه
20۱۵و20۱6و20۱7،بهرتبهدومدرسالهای20۱۸
و20۱۹رسیدهاست.همچنیندرسال20۱۹،ازبین

کلخانههایخریداریشدهتوسطخارجیهادرترکیه،
۱7درصدمتعلقبهعراقیها،۱2درصدمتعلقبهایرانیها
بهنظرمیرسدروند بهروسهاست. و6درصدمتعلق
از ترکیه ایرانیاندر توسط ناگهانیخریدخانه افزایش
پولجاری ارزش کاهش و ارزی بحران با سال20۱۸
قانونی تغییرات البته است. بوده همزمان ایران در
سایر شهروندان به اقامت اعطای در نیز کشورترکیه
کشورهاباخریدملکبهارزشحداقل2۵0هزاردالردر

جذبسرمایههایایرانیانموثربودهاست.

نمودار۱۱2-تعدادخریدخانهتوسطشهروندانایراندرهرسال)20۱۵تا20۱۹(
)TURKSTAT, 2020(

روندخریدخانهتوسطایرانیهادرسال2020افزایشی
باخرید ایرانیها اینسال اول ماه بودهاستودرسه
گرفتهاند را خانه ۱۸۵6 با عراقیها جای خانه ۱۸6۴
وبهجایگاهاولخریدخانهتوسطخارجیهادرترکیه

توسط خانه خرید مقایسه ۱۱۳ نمودار در رسیدهاند.
عراقیهاوایرانیهاکهرتبههایاولودومرادارند،برای
دادهشده نشان و2020 سالهای20۱۹ اول ماه سه

است:
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نمودار۱۱۳-مقایسهخریدخانهتوسطایرانیهاوعراقیهادرترکیهدرسهماهاول20۱۹و2020
)TURKSTAT, 2020(

1. Bilateral migration matrix اینپایگاهدادهنسبتبهپایگاهدادهمهاجرتسازمانمللدردادههایکشورهایآسیاییکاملتراست

ایرانیهاهمچنیندراینسالهاجزءکشورهایاولدر
ثبتشرکتدرترکیهبودهاند.درسال20۱۹شهروندان
که خارجیهایی بین در شرکت، ۹70 ثبت با ایرانی
داشتهاند را اول رتبه کردهاند، ثبت شرکت ترکیه در

.)TOBB, 2020(

2-4- ایرانیان در آسیا
با اول کشور ۱0 و آسیا در ایرانیان تعداد زیر جدول
بیشترینتعدادایرانیدراینقارهرابراساسدادههای

پایگاهدادهمهاجرتبانکجهانی۱نشانمیدهد.

جدول2۴-جمعیتایرانیاندردهکشوراولبابیشترینجمعیتایرانیدرآسیا

2017 2013 2010 2000 1990 1980 1970 1960

668023 610229 378702/5 269182 214002 249177 179055 128112 آسیا
۴۵۴/000* ۴۱2/۴00 62/۴۴۹ 76۹07 ۴۴762 2۴۱2۴ 22۱0 7۴ اماراتمتحددهعربی
۴6/۴۱۹ ۴6/۴۱۹ ۹۸/۳02 ۱۱7۱7 ۱2۴0۸ 7۵۱۳۳ ۴6۵02 ۱۹۴۵۳ کویت
۴۵/۱70 ۵۳/2۳6 76/2۵۹ ۵۸۳26 ۵۳077 ۵۹7۵۳ ۵۳2۱۱ ۴۴7۸2 رژیمصهیونیستی
۳0/000 ۳0/000 2۵۵ ۳۴0۱ 2۹۸۴ 662۸ ۳27۱ 6۴6 قطر
۱۵/6۱۱ ۱۵/6۱۱ ۸/6۳۹ ۱۹2۳ ۱۳۳0۵ ۱۵۱0۴ 2۱۴۵۵ ۳۱۴۱۹ عراق
۹/۸۱7 ۹/۸۱7 - ۵۴2 ۳۴2 ۱07 ۳6 - مالزی
۸/۹2۹ ۸/۹2۹ ۱۸/۱۵۴ ۱۵۹۹۹ - - - - ارمنستان
6/077 6/077 ۵/22۵ ۵۵۹۱ 6۴۴ ۱۸6 ۸۴ ۵ ژاپن
۳/۱۸2 - - ۵۵۹۸ 76۳7 ۴۸27 ۵06۸ - ترکمنستان
2/۱۵۴ - ۱۵/60۵ 22۹ 2۸۵ ۳۵۵ ۴۴۳ 7۱02 پاکستان

)WorldBank, 2020b(
*دادهسال20۱7ایرانیاندراماراتازuae-expariates.comاستخراجشدهاست.
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2-5- ایرانیان در  استرالیا
مهاجرت اصلی مقصدهای از یکی همواره استرالیا
کاری مهاجرت ازجمله مهاجرت انواع همه در ایرانیها
این در استرالیا در ایرانیها جمعیت کل تعداد و بوده
سال در عدد این است. داشته صعودی روندی سالها

20۱۹بهبیشاز7۳هزارنفررسیدهکهباافزایشیبیش
از۱00درصدنسبتبهسال20۱0همراهبودهاست.در
این قابلمشاهدهاست. افزایشی روند این نمودار۱۱۴
آمارازطریقسرشماریبهدستآمدهوبراساسمحل

تولدفرداست.

نمودار۱۱۴-روندتغییرجمعیتمهاجرانایرانیدراسترالیا)20۱0تا20۱۹(
)Australian Bureau of Statistics, 2020( )UNDESA, 2020(

درحالحاضراسترالیا2۴نوعویزایکاریموقتودائم
ویژگیها در خود نیاز مورد انسانی نیروی جذب برای
ونیازمندیهایمختلفدارد.درادامهجریانمهاجران
ایرانیبهاینکشورازطریقمهمترینانواعاینروشها

موردبررسیقرارگرفتهاست.

1. Transit
2. Special category
3. Student
4. Crew and transit
5. Working holiday maker
6. Skilled employment
7. Other employment

اقامت موقت در استرالیا
است: نوع چند کشور این در موقت اقامت ویزای 
و خدمه دانشجویی۳، خاص2، دسته مسافرتی۱،
ترانزیت۴،کاردرسفر۵،استخدامنیرویکارماهر6،سایر
استخدامها7،سایر.درنمودار۱۱۵تعدادکلشهروندان
اقامتموقتدراسترالیانشانداده ایرانیدارایویزای
شدهاست.عددیکهازسال20۱2تا20۱۸افزایشی

حدوداً۱۴0درصدیداشتهاست.
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نمودار۱۱۵-تعدادشهروندانایرانیباویزایاقامتموقتاسترالیا)20۱2تا20۱۹(
)Australian Government Department of Home Affairs, 2020c(

درنمودار۱۱6شماییکلیازوضعیتاقامتموقتایرانیهابراساسنوعویزایشاندراسترالیانشاندادهشدهاست:

نمودار۱۱6-وضعیتایرانیهایدارایویزایاقامتموقتاسترالیابراساسنوعویزا)20۱2تا20۱۹(
)Australian Government Department of Home Affairs, 2020c(

1. Temporary Work )Skilled( visa )subclass 457( 
2. Temporary Skill Shortage visa )subclass 482(

ویزای اقامت موقت استخدام نیروی کار ماهر در 
استرالیا

استخدام به مربوط استرالیا کاری ویزاهای از بسیاری
ویزای 20۱7 سال تا ویزا این است. ماهر کار نیروی

بودکهملغیشدوجایخود نیرویکارماهر۱ موقت
در داد. ماهر2 کار نیروی کمبود موقت ویزای به را
ویزا نوع این ساالنه بهصدور مربوط آمار ۱۱7 نمودار
آمار این براساس است. شده داده نشان ایرانیها برای
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سال در ایرانیها برای ویزا این صدور تعداد بیشترین
20۱۱با۵۱۸ویزااست.رونددریافتویزاپسازاین
به درسال20۱7 اینکه تا است کاهشهمراه با سال
موقت ویزای درسال20۱۸صدور ویزامیرسد. 262
نیرویکارماهرباردیگرافزایشمییابدوبهعدد۳00

20۱۹ سال در روند این میرسد نظر به اما میرسد،
کاهشداشتهاستوتاپایانسپتامبر20۱۹تنها7۴
برای ماهر کار نیروی استخدام موقت اقامت ویزای

ایرانیهاصادرشدهاست.

نمودار۱۱7-صدورساالنهویزاهایاقامتموقتاستخدامنیرویماهر)ویزاهای۴۵7و۴۸2(برایایرانیهادراسترالیا)20۱0تا20۱۹(
)Australian Government department of Home Affairs, 2020b(

البتهبامشاهدهتعدادصدورویزاهایموقتنیرویکارماهر
باید نمودار۱۱۸ در برایهمهشهروندانخارجی استرالیا

روند با همراستا تقریبا ایران مورد در تغییرات روند گفت
تغییراتکلیصدورایننوعویزابرایمهاجرانخارجیاست.

نمودار۱۱۸-تعدادصدورویزاهایموقتنیرویکارماهراسترالیا)ویزاهای۴۵7و۴۸2(برایهمهشهروندانخارجی)20۱0تا20۱۹(
)Australian Government department of Home Affairs, 2020b(
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درحالیکهنمودار۱۱7تعدادصدورساالنهویزایموقت
نمودار در میدهد، نشان را ایرانیها برای ماهر نیروی

ویزاهانشانداده این ایرانیهایدارای تعدادکل ۱۱۹
شدهاست:

نمودار۱۱۹-تعدادایرانیهایدارایویزاهایموقتنیرویکارماهراسترالیا)ویزاهای۴۵7و۴۸2()20۱0تا20۱۹(
)Australian Government department of Home Affairs, 2020b(

براساساینآمارتعدادکلایرانیهاییکهاینویزاهارا
دارندتاسال20۱۴روندیصعودیداشتهوازآنبهبعد

کاهشیافتهاستکهاینروندمطابقروندکلمهاجران
دارایاینویزاهادراسترالیااستکهدرنمودار۱20آمده:

نمودار۱20-تعدادکلمهاجرانخارجیدارایویزایاقامتموقتنیرویکارماهراسترالیا)ویزاهای۴۵7و۴۸2()20۱0تا20۱۹(
)Australian Government department of Home Affairs, 2020b(

ویزای اقامت موقت سایر استخدام ها
سایر به مربوط موقت اقامت کاری ویزای دیگر نوع

ایرانیهای تعداد ۱2۱ نمودار در که استخدامهاست
دارایاینویزاهانشاندادهشدهاست.
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نمودار۱2۱-تعدادایرانیهایدارایویزایموقتسایراستخدامهادراسترالیا)20۱2تا20۱۹(
)Australian Government Department of Home Affairs, 2020c(

اینروندمشابهروندتغییراتتعدادکلمهاجراندارایایننوعویزاهادرنمودار۱22است:

نمودار۱22-تعدادکلمهاجراندارایویزایموقتسایراستخدامهادراسترالیا)20۱2تا20۱۹(
)Australian Government Department of Home Affairs, 2020c(

سایر موقت ویزای دارای ایرانیهای تعداد مقایسه با
استخدامهاباتعدادایرانیهایدارایویزایموقتاستخدام
نیرویکارماهردرنمودار۱2۳مشخصاستکهتعداد
ایرانیهایدارایویزایسایراستخدامهابهتدریجافزایش
یافتهوتعدادایرانیهایدارایویزایاستخدامنیرویکار
ماهرکاهشیافتهاست؛بهطوریکهازسال20۱7تعداد

ایرانیهایدارایویزایسایراستخدامهاازتعدادایرانیهای
دارایویزایاستخدامنیرویکارماهرپیشیگرفتهاست.
هرچنددرسال20۱۹تعدادایرانیهایدارایویزایسایر
استخدامهاکمترازسال20۱۸است،اماهمچنانبافاصله
ازتعدادایرانیهایدارایویزایاستخدامنیرویکارماهر

بیشتراست.
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نمودار۱2۳-مقایسهایرانیانباویزایموقتاستخدامنیرویکارماهروسایرویزایموقتدراسترالیا)20۱2تا20۱۹(
)Australian Government Department of Home Affairs, 2020c(

1. Skill stream
2. Family stream
3. Child stream
4. Special eligibility
5. Employer Sponsored visas
6. Points Tested Skilled Migration visas

اقامت دائم در استرالیا
ویزاهایاقامتدائمدراسترالیادرقالببرنامهمهاجرتی
استرالیاشاملچهارجریانعمدهاست:جریانمهارتی۱،
خاص۴. شرایط و کودک۳ جریان خانوادگی2، جریان
جریانمهارتییاویزاهایاقامتدائمکاریکهبهدنبال

جذبافرادبامهارتهایموردنیازاسترالیاست،خودبه
سهدستهتقسیممیشود:ویزاهایبااسپانسرکارفرما۵،
مهارتی ویزاهای و امتیازی6 مهارتی مهاجرت ویزاهای
دیگر.هریکازایندستههاخودشاملچندنوعویزای

مجزامیشوندکهدرشکل6نشاندادهشدهاست:
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شکل6-انواعویزاهایمهاجرتدائمبهاسترالیا۱
)Australian Government Department of Home Affairs, 2020a(

1. Employer Nomination Scheme, Labour Agreement, Regional Sponsored Migration Scheme, Skilled Independent, Skilled Regional, State/
Territory Nominated, Business Innovation and Investment, Distinguished Talent, 1 November Onshore

ویزای اقامت دائم برنامه مهاجرت مهارتی امتیازی
بزرگترینبخشمهاجرتهایدائمبهاسترالیا،مهاجرت
این امتیازی مهاجرتی برنامه قالب در ماهر کار نیروی
کل از ۳7/6درصد حدود 20۱۸ سال در است. کشور
مهاجرتهایدائمبهاسترالیادرقالباینبرنامهصورت

گرفتهاست.

چین، هندوستان، مثل کشورهایی کنار در ایران
کشور ۱۵ جزء و... جنوبی آفریقای نپال، پاکستان،
دائم اقامت اینطریق از دنیاستکهشهروندانش اول
تعداد ۱2۴ نمودار در میکنند. دریافت را استرالیا
تا 20۱0 سال از ایرانیها برای صادرشده ویزاهای

20۱۸نشاندادهشدهاست:
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نمودار۱2۴-تعدادصدورساالنهویزادرطرحمهاجرتدائممهارتیامتیازمحوربرایایرانیهادراسترالیا)20۱0تا20۱۸(
)Australian Government Department of Home Affairs, 2020a(

برایناساسصدورساالنهویزادرطرحمهاجرتدائمی
امتیازمحوربرایایرانیهاروندینوسانیدارد،بهطوری
2۸۳6 با 20۱۴ سالهای در ویزا صدور بیشترین که
ویزاو20۱۱با2۳۸6ویزاوکمترینآندرسال20۱۸
شدیدی نوسانات گفت باید است. بوده ویزا ۱26۴ با

برای ویزا صدور در 20۱۴ و 20۱۱ سالهای در که
برای ویزا این روندصدور با است افتاده اتفاق ایرانیها
نمودار در نیست. همراستا طرح این در مهاجران همه
۱2۵تعدادکلصدورویزادرطرحمهاجرتدائممهارتی

امتیازمحوربرایهمهمهاجرانقابلمشاهدهاست:

نمودار۱2۵-تعدادکلصدورویزادرطرحمهاجرتدائممهارتیامتیازمحوربرایهمهمهاجراندراسترالیا)20۱0تا20۱۸(
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)Australian Government Department of Home Affairs, 2020a(

نمودار۱26-تعدادصدورساالنهویزاهاینوآوریدرکسبوکاربرایایرانیهادراسترالیا)20۱0تا20۱۸(
)Australian Government Department of Home Affairs, 2020a(

و  کسب وکار  در  نوآوری  دائم  اقامت  ویزای  
سرمایه گذاری

در نوآوری ویزای ازطریق استرالیا دائم اقامت دریافت
کسبوکاروسرمایهگذاری،بخشکوچکیازمهاجرتهای
20۱۸ سال در میدهد. تشکیل را کشور این به دائم
مهاجرتهای کل از درصدی ۴/۵ سهمی ویزا نوع این
دائمبهاسترالیاراداشتهاست.بااینحالبراساسآمار
ایرانجزء استرالیا، مهاجرتیسال20۱۹وزارتداخله

۱۵کشوراولدنیاستکهشهروندانشویزاهاینوآوری
درکسبوکاراینکشوررااخذمیکنند.درنمودارزیر
ایرانی برایشهروندان ایننوعویزا تعدادصدورساالنه
تاسال20۱۵روندی تعداد این نشاندادهشدهاست.
افزایشیداشتهودراینسالبهعدد۳۳۹رسیدهاست.
تعدادصدوراینویزابرایایرانیهاازسال20۱۵باروند
کلیکاهشونوسانهمراهبودهاستودرسال20۱۸

اینعددبه2۴۹رسیدهاست.
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2-6- میل به مهاجرت در ایران و جهان
جدولزیرمیلبهمهاجراترادرمناطقمختلفجهان
نظرسنجی انجام مختلف دورههای در است. داده نشان

1. Migration Dreamers

براساسنظرسنجیگالوپدرسال20۱7میالدیبیش
دنیا جمعیت از درصد( ۱۵ نفر)حدود میلیون 7۵0 از
مایلبهمهاجرتبودهاند.نکتهقابلتوجهاینکهدوسوم
مناسب زندگی برای را کشور ۱۸ میلیون 7۵0 این از

دانستهاند.
آفریقا منطقه به مربوط مهاجرت به میل باالترین
درصد متوسط اینحال با است. نقاط سایر به نسبت
بازه در اروپا در مهاجرت۱ آرزوکنندگان جمعیت

20۱0تا20۱۵بیشترازآسیابودهاست.
براساسپیمایشموسسهگالوپدر۱20کشورجهان،
»آیا سوال به که افرادی بازه20۱۸-20۱0،سهم در
قصدمهاجرتدارید؟«جوابمثبتدادهانددرکشورهای

آمریکایالتینافزایشچشمگیرییافتهاست
درحالحاضرمیلبهمهاجرتدرآمریکایالتین۳۱
درصداست)همچونکشورهایآفریقاوخاورمیانه(در
بود.حدود درصد تنها۱۹ رقم این در20۱0، حالیکه
یکسومازمردمآمریکایالتینبهدلیلمشکالتیچون

فساد،بحراناقتصادیوجرموجنایتتمایلبهمهاجرت
دارند.

بنابرآمارمقایسهپذیرجهانی)گالوپ20۱7(،براساس
شاخصمیلبهمهاجرت،رتبهایران۸7امدرمیان۱۵7

کشورجهاناست.
نفردر۱۱کشورعربی درپیمایشیکهمیان2۵هزار
توسطArab Barometerدرانتهایسال20۱۸وابتدای
ازهر۵ سال20۱۹صورتگرفتهاستبطورمیانگین

نفر،یکنفربهفکرمهاجرتمیباشد.
میل متوسط )Statista( سایت پیمایش یک نتایج بنابر
بهمهاجرتدائمیدرآمریکادردورهریاستجمهوری
بوشپسرواوباماچیزیدرحدود۱0درصدبودهاست
کهدردورهترامپمتوسطاینمیلبه%۱6افزایشیافته

است.
میان در را آن دالیل و مهاجرت به میل زیر جدول
کارهای و کسب و استارتاپها فعاالن و دانشجویان
کوچکایرانیبراساسپیمایشمحدودنشاندادهاست.

میلبهمهاجرتتوسطگالوپمیلبهمهاجرتدرجهان
روبهافزایشبودهاست.متوسطجهانیمیلبهمهاجرت

دربازه20۱۵تا20۱7میالدی۱۵درصدبودهاست.

جدول2۵-میلبهمهاجرتدرمناطقمختلفجهان)درصد(

میل به مهاجرت در مناطق 
مختلف جهان

سال میالدی

2012-20102016-20132017-2015

۱۳۱۴۱۵ متوسط جهانی 

۳0۳۱۳۳جنوب صحرای آفریقا

۱۸2۳27آمریکای التین و کارائیب

۱۹222۴خاورمیانه و شمال آفریقا

202۱2۱اتحادیه اروپا

۱0۱0۱۴آمریکای شمالی

۹۱0۹استرالیا/نیوزلند/اقیانوسیه

۸7۸آسیای شرقی

۸۸۸آسیایی جنوبی

777جنوب شرقی آسیا

)Gallup.2020( :منبع
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جدول26-میل)تصمیم(بهمهاجرتودالیلآندرمیاندانشجویانوفعاالناستارتاپهاوکسبوکارهایکوچکایرانی

میل به مهاجرت در ایران1
1397-1398

پس از بازگشت مجدد تحریم ها و 
نوسانات ارزی

دانشجویان و فارغ التحصیالن
)1398-1397(

کارآفرینان
ایرانیان
)1395( استارتاپ ها

)پائیز 1398(
SME

)پاییز 1398(

۴227۴622۹/۸میل/ تصمیم به مهاجرت

---۱۱اقدام عملی برای مهاجرت

-۱6202۴میل به بازگشت پس از مهاجرت

سه علت اول تمایل به مهاجرت 
)به ترتیب(

ناامیدیازاصالحامورکشور،عالقه
بهکسبسابقهتحصیلییاکاریدر
خارجازکشورومیلبهتجربهزندگی

درخارج

امکانتامیننیازهای
دلخواه،توانبرنامه
ریزیبرایآیندهو

امکانتامینهزینههای
ضروری

توانبرنامهریزیبرای
آینده،امنیتروانیو
امکانتامیننیازهای

دلخواه

-

منبع:رصدخانهمهاجرتایران.)۱۳۹۸(.پیمایشسنجشمیلبهمهاجرتدرمیاندانشجویانوکارآفرینان

۱.پیمایشهایمیلبهمهاجرتدرمیاندانشجویانوفعاالنحوزهاستارتاپوکسبوکارهایکوچکتوسطرصدخانهمهاجرتایراندرسطحمحدودانجامشدهاست
ونمونهآنمعرفوقابلتعمیمبهکلجامعههدفنیست.حجمنمونهدرپیمایشمیلبهمهاجرتدرمیاندانشجویانوفارغالتحصیالن۹2۵نفرودرپیمایشمیلبه

مهاجرتدرمیانفعاالنحوزهاستارتاپوکسبوکارهایکوچگ۱۱0نفربودهاست.
2.براساسپیمایشوضعیتاجتماعی،فرهنگیواخالقیجامعهایران)۴26شهرمرکزشهرستان،۸2000هزارنفرحجمنمونه،۱۳۹۵(

براساسپیمایشوضعیتاجتماعی،فرهنگیواخالقی
جامعهایراندرسال۹۵تقریباً۳0درصدازایرانیانمایل
بهزندگیدرخارجازکشوربودهاند.بایددرنظرداشت
کهمیلبهمهاجرتباقصدواقدامعملیبرایمهاجرت
فاصلهبسیاریزیادیبینایندو تفاوتداردومعموالً
درمورد پیمایش این در متاسفانه دارد. وجود شاخص
نشده سوال ایرانیان مهاجرت برای اقدامجدی و قصد

است.
علیرغمتمایل۴2درصدیدانشجویانوفارغالتحصیالن
بهمهاجرتاماتنها۱۱درصدازآنهابرایمهاجرتاقدام

عملیانجامدادهاند.
دانشجویان،فارغالتحصیالن)۴2درصد(وصاحبانکسب
حوزه فعاالن نسبت به درصد( )۴6 کوچک کارهای و

استارتاپ)27درصد(تمایلبیشتریبهمهاجرتدارند.
کارهای و کسب و درصد( )20 استارتاپها فعاالن
درصد( )۱6 دانشجویان نسبت به درصد( )2۴ کوچک

تمایلبیشتریبرایبازگشتبهکشوردارند.
سابقه کسب به عالقه کشور، امور اصالح از امیدی نا
تجربه به میل و کشور از خارج در کاری یا تحصیلی

زندگیدرخارجازمهمترینانگیزهمهاجرتدانشجویان
قلمدادشدهاست.

توانبرنامهریزیبرایآینده،امنیتروانیوامکانتامین
علل مهمترین از ضروری هزینههای و دلخواه نیازهای
و استارتاپ حوزه فعاالن میان در مهاجرت به تمایل

کسبوکارهایکوچکقلمدادشدهاست.
مجدد )بازگشت ۹7 سال اقتصادی تحوالت از پس
تحریمهایبینالمللیونوساناتارزیحاصلازآن(میل
)تصمیم(بهمهاجرتدرمیاندانشجویانوفعاالنحوزه
استارتاپوکسبوکارهایکوچکافزایشچشمگیری

یافتهاست.

درمیان  مهاجرت  به  تمایل   -1-6-2
کارآفرینان و فعالین کسب  وکار در ایران

وزمستان پائیز زمانی بازه در ایران رصدخانهمهاجرت
صاحبان و کارآفرینان میان در را پیمایشی ۱۳۹۸
اعم اقتصادی تحوالت اثر بررسی هدف با کسبوکار
دیگر همچنین و ۱۳۹7 سال در تحریمها بازگشت از
به میل بر ارزی نوسانات همچون اقتصادی تحوالت
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مهاجرتآنهاانجامدادکهتعداد۱۱0نفردرآنشرکت
پیمایش، این در شرکتکنندگان از درصد ۹۵ کردند.
کسبوکارخودرادرسال۹7وماقبلآنایجادکردهاند،
)۵۴ متوسط و آنهاکسبوکارکوچک از نیمی حدود
نفر(ایجادکردهونیمیازآنها)۵6نفر(درحوزهایجاد

استارتاپفعالبودهاند.
7۸ متوسط و کوچک کسبوکارهای فعالین میان از

را ۹7 سال ارزی تحوالت و تحریمها بازگشت درصد،
درکاهشزیادتوانبرنامهریزیو6۳درصددرکاهش
فعالین میان از دانستهاند. موثر روانیخود امنیت زیاد
تامین امکان نیز۵۹درصدکاهشزیاددر استارتاپها
توان در زیاد کاهش درصد ۵7 و دلخواه نیازهای

برنامهریزیبرایآیندهرااعالمکردهاند.

نمودار۱27-درصدافرادیکهدراثرتحوالتاقتصادیسال۹7درمواردتعیینشدهباکاهشزیادیمواجهشدهاند،بهتفکیکفعالین
استارتاپهاوSMEها

)رصدخانهمهاجرتایران,۱۳۹۸(

میان در مهاجرت درباره بررسی مورد نمونه تصمیم
فعالینکسبوکارهایکوچکواستارتاپهامتفاوتبوده

است.
کسبوکارهای فعاالن میان در مهاجرت به تصمیم
حالت و استارتاپهاست در فعاالن از بیشتر کوچک
از استارتاپها فعاالن میان در تصمیمگیری در تردید
به تصمیم است. بیشتر کوچک کسبوکارهای فعاالن

ماندندرمیاندوگروهتقریبابرابراست.

علتاصلیتصمیمبهمهاجرتدرمیانفعاالناستارتاپها
وکسبوکارهایکوچکدرنمودار۱2۸نشاندادهشده
اقتصادیکاری علت استارتاپها فعاالن میان در است،
فعاالن میان در و اول اصلی علت درصد، ۸7 با
کسبوکارهایکوچکنیزهمینعلتبا6۴درصدعلت
۱2۸ نمودار است. بوده مهاجرت به تصمیم اول اصلی
گروهها این میان در را مهاجرت اصلی علتهای توزیع

نشانمیدهد:
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نمودار۱2۸-توزیععلتاصلیتصمیمبهمهاجرتدرمیانفعاالناستارتاپهاوکسبوکارهایکوچک
)رصدخانهمهاجرتایران,۱۳۹۸(

بازگشت تاثیر افراد درصد از۹0 بیش گروه دو هر در
تحریمهاوتحوالتارزیسال۹7رادرتصمیمخودبرای

مهاجرت،زیادوخیلیزیاداعالمکردهاند.

نمودار۱2۹-میزانتاثیربازگشتتحریمهاوتحوالتارزی۹7درتصمیمبهمهاجرتدردوگروهفعالیندراستارتاپهاوSMEها
)رصدخانهمهاجرتایران,۱۳۹۸( 

درخصوصتصمیمبهبازگشتبهکشوربرایزندگیپس
قطعی تصمیم درصد ۴0 گروه، دو هر در مهاجرت، از

خودرانمیدانند.

حدود۴0درصدتصمیمخودمبنیبرعدمبازگشترا
اعالمکردهاندودرحدود20درصدتصمیمدارندپساز

مهاجرتدوبارهبهایرانبازگردند.
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نمودار۱۳0-تصمیمبهبازگشتپسازمهاجرتمیاندوگروهفعالیناستارتاپهاوSMEها
)رصدخانهمهاجرتایران,۱۳۹۸(





فصل سوم:
وضعیت  و جایگاه ایران در جابه جایی 
دانشجویان بین المللی
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3-1- وضعیت کشور ایران در بازار جابه جایی 
دانشجویان  بین المللی 

همراهبارشداقتصادیدرکشورهایتوسعهیافته،تقاضا
برایجذبمهاجرانتحصیلکردهومتخصصبـهنسبت
نیرویکارسادهبهشدتروبهافزایشاست.جابهجایی
انواع ازمهمترین بینالمللی،یکی دانشجویاندرسطح
مهاجرتهایقانونمند،منظموامناست،بههمیندلیل
درسالهایاخیرکشورهایبسیاریسعیدربکارگیری
داشتهاند.جذب نخبگان و دانشجویان رویکردچرخش
مهم شاخصهای از یکی خارجی، دانشجویان اعزام و
مرتبطبابینالمللیشدنآموزشعالیاست.افزایشو
کاهشرتبهکشوردراینشاخص،بیانگرمیزانآمادگییا
عدمآمادگیفضایملی،شاملزیرساختهایآموزشی،
پژوهشی،رفاهی،اقتصادی،سیاسی،امنیتیواجتماعی
طبق ۱۳۹6(. )حسینیمقدم، است موضوع این برای
هدفوسیاستگذاریصورتگرفتهدرقانونبرنامهپنج
سالهششمتوسعه،تعداددانشجویانبینالمللیدرایران
تاسال۱۴00بایدبه7۵هزارنفرافزایشیابد.همچنین
طبقاینقانونتعداددانشگاههاییکهجزوصددانشگاه
تعدادشعب و برسد به۱0 باید از6 برترآسیاهستند
برسد به۱6شعبه 6 از بایستی نیز دانشگاهها خارجی

)سازمانبرنامهوبودجهکشور,۱۳۹6(.
دانشجویان تحرک از ایران کشور سهم وجود، این با
بااهداف بینالمللیبسیاراندکاست.اینسهماندک،
بهقدرت تبدیلشدن یعنی مندرجدرسندچشمانداز
ندارد همخوانی فناوری و علم عرصه در منطقه اول
عبارت به 20۱۳(. نجفآبادی، صالحی و )ذاکرصالحی
دیگر،ازیکطرف،افزایشتعداددانشجویانایرانیدر
200۳ سال در نفر هزار ۱۹ حدود از کشور، از خارج
سهم کاهش با 20۱7، سال در نفر هزار ۵۳ حدود تا
بینالمللی دانشجویان بازار کل از آن دانشجوفرستی
همراه درصد 0/۹ حدود تا درصد ۱/۳ حدود از جهان
بودهاست.همچنینتاکنونهیچآماردقیقومشخصی
نشده تهیه وطن از خارج ایرانیان بازگشت میزان از
است،برنامهاینیزدرراستایبازگرداندناینافرادبرای
خدمتبهکشور،بکارگرفتهنشدهاست.تنهااقدامیکه
دراینراستاشکلگرفته،طرحهمکاریبامتخصصان

ودانشمندانایرانیغیرمقیماستکهبهمنظورتسهیل
و علمی معاونت توسط و بازگشتی ایرانیان شرایط
فناوریریاستجمهوریومرکزتعامالتبینالمللیعلم
وفناوریازسال۱۳۹۴ایجادشدهاستوموجبارائه
تسهیالتبهبیشازهزارو۵60نفرازفارغالتحصیالن

بازگشتیشدهاست.
ازطرفدیگر،تعداددانشجویانبینالمللیدرایرانطی
رشدی با ۱۳۹7-۹۸ تا ۱۳۹0-۹۱ تحصیلی سالهای
تقریباً۴/۵برابریهمراهبودهاستواز۴هزارو۵۱2نفر
درسالتحصیلی۱۳۹0-۹۱به2۱هزارو60۱نفردر
سالتحصیلی۱۳۹7-۹۸رسیدهاست.کشورافغانستان
بااعزامحدود۱۳هزارو۸00دانشجو،عراقباارسال2
هزارو۸۱0دانشجوولبنانباارسالحدودهزارو۳70
دانشجویبینالمللی،مهمترینکشورهایدانشجوفرست
جمعیت از درصد ۸6 مجموع در که هستند ایران به
میدهند. تشکیل را ایران در بینالمللی دانشجویان
ایران است، مشهود نیز آمار از که همانطور بنابراین
درمیانکشورهایجاذبدانشجویانبینالمللی،کشور
شاخصیبهحسابنمیآید)صلواتیوهمکاران،۱۳۹7(
وعلیرغماینکهکشورهایمنطقهدریکرقابتجدی،
برنامههایبلندپروازانهایبرایجذبدانشجویانخارجی
خأل و بیتصمیمی نوعی ما کشور در دیدهاند، تدارک
و )پیلوار است زمینهمشهود این در ملی راهبردکالن

همکاران،۱۳۹۸(.
بررسیوضعیتایرانبهلحاظدوشاخصتوسعهمنابع
میدهد نشان استعدادها برای پذیری رقابت و انسانی
کهکشورایرانبهلحاظپرورشنیرویانسانیماهردر
وضعیتمناسبیقرارداردامادرشاخصرقابتپذیری
نیست. برخوردار مناسبی وضعیت از استعدادها برای
اگرچهایرانازتواناییباالییبرایرشدوپرورشنیروی
انسانیماهربرخورداراستامامهارتایننیروهابدون
مسائل بر بیشتر تمرکز با و داخلی نیازهای به توجه
کشورهایغربیوپیشرفتهپرورشیافتهوعماًلامکان
بهرهمندیازتماماستعدادوتواناییایننیروهادرداخل
بهدلیلعدموجودبسترهایمناسبوجودندارد.اینامر
میتواندزمینهدلسردیمتخصصانایرانیرانسبتبهاثر
گذاریوحلمشکالتداخلیفراهمآوردهوآنهاراروانه
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کشورهاییکندکهدرجستجویایناستعدادهاهستند.
ایرانازجملهکشورهاییاستکهدرحالگذاربرایتبدیل
عالی آموزش درحوزه برنامهمحور بهیککشور شدن
ازطریق بینالمللیشدنآموزشعالی به اهتمام است.
جذبدانشجویانخارجیوتسهیلبازگشتدانشجویان
ایرانیخارجازکشور،دراسنادباالدستیموردتوجهقرار
ایران در عالی آموزش بینالمللیشدن اما است، گرفته
ازبعدعملیپیشرفتچندانینداشتهاست.درنتیجهبه
واسطهیاعمالبرنامههایمحدودیکهاخیراًدرراستای
جذبدانشجویانخارجییابازگرداندندانشجویانخوداز
خارجازکشورانجامشدهاست،بخشیازخساراتناشی

ازخروجسرمایهانسانیایرانجبرانشدهاستوبهبود
نسبیدرخالصجذبدانشجویانبینالمللیدراینکشور
مشاهدهمیشود.بااینوجود،اگرپیادهسازیسیاستهای
هدفگذاریشدهدرکشوربهدرستیصورتگیرد،امکان
گذارایرانبهیککشوربرنامهمحوروجودداردوبدیهی
پرورش در داخلی ومشکالت بهمسائل توجه استکه
متخصصانوفارغالتحصیالندانشگاهیوایجادبسترهای
مناسببرایبکارگیریاینسرمایههایانسانی،عالوهبر
آنهادرکشور، ازمنافع حفظونگهداشتوبرخورداری
در ممتاز بهکشوری آتی درسالهای را ایران میتواند
زمینههایعلمیوتکنولوژیکدرسطحمنطقهایوجهانی

بدلنماید.

نمودار۱۳۱-جمعیتدانشجویانبینالمللیایرانیدرجهان۱)200۳تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

۱.نموداربراساسآخرینآمارموجوددرسازمانیونسکورسمشدهاست.

3-2- جریان خروجی دانشجویان بین المللی
3-2-1- جمعیت دانشجویان ایرانی در خارج از کشور
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ایرانیدرخارجازکشوربهمروروبا تعداددانشجویان
در نفر هزار ۱۹ حدود از دانشجویان، جمعیت افزایش
سال200۳افزایشیافتهاستوبهحدود۵۳هزارنفردر
سال20۱7رسیدهاست.علیرغماینکهتعداددانشجویان
تعداد اما است؛ داشته فزاینده روندی ایرانی بینالمللی
آنهادرسالهایاخیرثابتشدهودرتراز۵2هزارنفر

ثابتباقیماندهاست.
علیرغماینکهاستراتژیهایجذبدانشجویانبینالمللی
در جابهجایی به میل افزایش و مختلف کشورهای در

میاندانشجویانموجبرشدسریعجمعیتدانشجویان
جمعیت رشد نرخ اما است، شده جهان در بینالمللی
رشد نرخ با قیاس در ایرانی بینالمللی دانشجویان
بوده کندتر جهان در بینالمللی دانشجویان جمعیت
کل از ایران دانشجوفرستی سهم ترتیب، بدین است.
بازاردانشجویانبینالمللیجهانازسال20۱2روندی
ازحدود۱/۳درصدبهحدود کاهشیبهخودگرفتهو

0/۹درصدرسیدهاست.

نمودار۱۳2-رتبهیدانشجوفرستیایراندرجهان)2000تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

بدینترتیب،علیرغمروندصعودیجمعیتدانشجویان
خروجی،امارتبهایراندرمیانکشورهایدانشجوفرست،
تغییراتقابلتوجهیداشتهاست.درسال2000،کشور
ایران،دارایرتبه26امدراعزامدانشجویانبینالمللیبوده
به و روندیصعودیطیکرده تاسال200۳ استکه

بیشترینمیزانخود،یعنیرتبه2۹جهاننائلمیگردد.
این میالدی، تا20۱2 سالهای200۳ بازه در چه اگر
در که طوری به میگیرد، خود به کاهنده روندی رتبه
سال20۱2بهکمترینمقداریعنیرتبهدوازدهممیرسد،
ولیدرادامهروندیصعودیراطیکردهوبهرتبهبیستم
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دانشجوفرستیدرسال20۱7دستمییابد.
مهاجرت به میل سنجش پیمایش نتایج اساس بر
دانشجویانوفارغالتحصیالنایرانیدرسال۱۳۹7توسط
شرکت آن در نفر ۹2۵ که ایران مهاجرت رصدخانه
فارغ و دانشجویان در که عاملی میان۳0 از کردهاند،
ناامیدی ایجادمیکند، انگیزه التحصیالنبرایمهاجرت
ازاصالحامورکشور،سطحدرآمدوتناسبآنباهزینهها،
امکانپیشرفتشغلی،نظموقانونمداریجامعه،عالقهبه
کسبسابقهتحصیلییاکاریدرخارجازکشور،شایسته
ساالری،امکانیافتنشغلومیلبهتجربهزندگیدرخارج
ازکشور،بهترتیبهشتعاملاصلیانگیزانندههستند.
اقتصادیدرسالهای ازتحوالت اگرچهپیش همچنین
۳0 حدود تحریمها، بازگشت بواسطه ۱۳۹۸ و ۱۳۹7
درصدازدانشجویانتمایلبهمهاجرتداشتهاند،امااین
تحوالتموجبافزایشاینمیلتا6۳درصدشدهاست.
بااینوجود،بایددرنظرداشتهباشیمکهمیانتمایلبه
بنابر است. بسیاری تفاوت بهمهاجرت اقدام و مهاجرت
پیمایشهایگالوپدرسال20۱7بیشاز700میلیون
نفرازجمعیتجهانمیلبهمهاجرتدارند)۱۵درصداز
جمعیتجهان(.دراینسالطبقآماربانکجهانی،تعداد
مهاجراندرجهان266میلیوننفربودهاست.اینواقعیت
نشانمیدهدکهدرکلجهانبسیاریازمردمصرفاًمیل
بهمهاجرتدارندوکمتربرنامهریزیواقدامعملیدراین

مسیرمیکنند)رصدخانهمهاجرتایران،20۱۹(.
خود محرکهای و دالیل کنار در افراد این، بر عالوه
مهاجرت از بازدارنده عوامل تاثیر تحت مهاجرت، برای

باالی هزینههای خانواده، کنار در ماندن به میل چون
به عالقه و مهاجرت مقدمات تدارک دشواری مهاجرت،
تالشبرایاصالحوپیشرفتایراننیزهستند.بهعبارت
دیگر،بسیاریازدانشجویانویافارغالتحصیالنیکهبه
مهاجرتازکشورمیپردازندویابرایمهاجرتدرآینده
برنامهریزیمیکنند،امکانبیرونیایفاینقشدرجهت
اصالحوپیشرفتایرانندارندوبعضادرصورتیکهبخشی
ازمحرکهایآنانبرایمهاجرتدربستردیگریپاسخ

دادهشود،تصمیمبهماندندرکشورخودمیگیرند.
دراینپیمایش،ازشرکتکنندگانسوالشدهاستکه
پیشرفت و ایفاینقشدرجهتاصالح به "عالقهشما
ایرانچقدراست؟"ودرسوالیدیگرتصورآناننسبتبه
امکانبیرونیایفاینقشدرجهتمذکورسنجیدهشده
است.پاسخافرادبهاینسواالتبهترتیبدرنمودارهای
زیرنشاندادهشدهاست.همانگونهکهدرنمودارهاقابل
مشاهدهاست،22درصدازافرادعالقهخودبهایفاینقش
درجهتاصالحوپیشرفتکشورراکمویاخیلیکم
عنوانکردهاند؛درحالیکهحدود60درصدازآنانعالقه
زیادویابسیارزیادیبهاصالحامورکشوردارند.ازطرف
دیگر،بیشازنیمیازافرادبراینباورندکهامکانبیرونی
اینموضوعبرایآنهاکموخیلیکماست)رصدخانه
مهاجرتایران،۱۳۹7(.لذابهبودزیرساختهایکشورو
فراهمکردنبستریبرایبهرهگیریازمنافعدانشجویان
افراد تصمیم روی بر بسزایی تأثیر تحصیلکردگان، و
از پس آنان از بازبهرهمندی امکان یا و مهاجرت برای

مهاجرتمیتواندداشتهباشد.

نمودار۱۳۳-پاسخافرادبهسوال"عالقهشمابهایفاینقشدرجهتاصالحوپیشرفتایرانچقدراست"
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نمودار۱۳۴-پاسخافرادبهسوال"چقدرامکانبیرونیایفاینقشدرجهتاصالحوپیشرفتایرانبرایشماوجوددارد"

3-2-2- مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی

نمودار۱۳۵-مقاصداصلیدانشجویانبینالمللیایرانیدرسال۱20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(
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نمودار۱۳6-مقاصداصلیدانشجویانبینالمللیایرانیبراساسآخرینآمارموجود2
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b( )IIE, 2020( )Austrade-MIP, 2019(

۱.نموداربراساسآخرینآمارموجوددرسازمانیونسکورسمشدهاست.
2.آمارآمریکاواسترالیابرگرفتهازپایگاههایدادهسازمانآموزشجهانیوAustrade-MIP هستندوآمارسایرکشورهاازپایگاهدادهیونسکوجمعآوریشدهاند.

در  ایرانی  دانشجویان  جمعیت   -3-2-3
برخی از کشورهای منتخب

اهمیت حائز مسائل از یکی تحصیلی، مقصد انتخاب
بر میباشد. فرست دانشجو کشور و دانشجویان برای
اساسنتایجپیمایشسنجشمیلبهمهاجرتدرمیان
دانشجویانوتحصیلکردگانایرانی،حدود۸0درصداز
مهاجرت خواهان دارند، مهاجرت قصد که دانشجویانی
بههرکشورتوسعهیافتهایهستندکهامکانمهاجرت
اگر افراد این از درصد 27 این، بر عالوه باشد. آن به
نتوانندبهکشورمطلوبخودمهاجرتکنند،کشورهایی
همچونترکیه،مالزی،گرجستانو...رابهعنوانمقصد

خودجایگزینمیکنند.

به نسبت دانشجویان تصمیم در که مسائلی از یکی
آنان مهاجرتی مقصد انتخاب در همچنین و مهاجرت
مهاجرت به نسبت که است تصوراتی است، تاثیرگذار
تصورات این که دارند؛ خارجی کشورهای شرایط و
بعضاًمبتنیبراطالعاتناکافییاغیرواقعیهستند.در
پیمایش"عواملموثربرخروجوبازگشتایرانیانمهاجر"
مقیم ایرانی تحصیلکردگان از نفر ۴2۵ شرکت با که
به افراد پاسخ )صلواتی،۱۳۹6(، است اجراشده خارج
سوال"ازکشوری)یاشهری(کهبهآنمهاجرتکردید
در داشتید"، اطالعات میزان چه به مهاجرت از پیش
اینسوال به پاسخها نشاندادهشدهاست. زیر نمودار
درطیفیازعدد۱)بسیارکم(تا۵)بسیارزیاد(است.
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نمودار۱۳7-پاسخایرانیانخارجازکشوربهسوال"ازکشوری)یاشهری(کهبهآنمهاجرتکردیدپیشازمهاجرتبهچهمیزان
اطالعاتداشتید"

نمودارفوق،بیانگرمهاجرتطیفوسیعیازافرادبدون
آگاهیازشرایطمهاجرتووضعیتکشورمقصداست.
ارائهتصویریدقیقوصحیحتربهدانشجویانمیتوانددو
نوعاثرداشتهباشد؛یکیاینکهبرخیافرادتصمیمخود
بمانند؛ودیگر ایران تغییردهندودر را برایمهاجرت
اینکهافراددرانتخابمقصدمهاجرتیخوددرستترعمل

کنند،تجربهمهاجرتیبهتریداشتهباشندودرنتیجهدر
صورتبهکارگیریسیاستهایبازگشتوبازبهرهمندی،
بتواناستفادهبهتریازآنهادرجهتمنافعکشورکرد.

دراینقسمتضمنبررسیوضعیتدانشجویانایرانی
دالیل بر طورخالصه به مقصد، منتخب کشورهای در
اقبالدانشجویانایرانیبهاینکشورهامتمرکزمیشویم.
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دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در ایاالت متحده آمریکا

نمودار۱۳۸-تعداددانشجویانایرانیدرایاالتمتحدهآمریکا۱)2000تا20۱۸(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b( )IIE, 2020(

ایاالتمتحدهآمریکا،کشورپیشتازدرجذبدانشجویان
نیزمیباشد. ایرانی اولینمقصددانشجویان بینالمللی،
جمعیت بینالملل، آموزش مؤسسه گزارش اساس بر
دانشجویانایرانیدرایاالتمتحدهآمریکاهموارهروبه
افزایشبودهاستوطیسالهای20۱۵تا20۱۸بیش
به مشغول کشور این در ایرانی دانشجوی هزار ۱2 از
سال20۱۸جمعیت در وجود، این با بودهاند. تحصیل
باسال20۱7، آمریکادرمقایسه ایرانیدر دانشجویان
بیشاز600نفرکاهشیافتهاست.چراکهازیکسو،
افزایش به منجر ارزی نوسانات و اقتصادی تحریمهای
ایرانیان از بسیاری برای زندگی هزینههای و شهریهها
آمریکا مهاجرتی سیاستهای سو، دیگر از است. شده
عمدتاً کشورهای اتباع ورود ممنوعیت و ویزا( )صدور
ورود شدن محدود موجب که ایران جمله از مسلمان
شده کشور این از بازدید برای دانشجویان خانوادههای

است،باعثایجاداحساسانزواوعدماطمیناندرمیان
ترتیب بدین است. شده ایرانی دانشجویان از بسیاری
چالشهایموجودبرسروروددانشجویانایرانیبهاین
کشور،درنهایتباعثجایگزینشدنکشورهایدیگری
دانشجویان اول مقصد به ترکیه و آلمان کانادا، مانند

ایرانیگردیدهویاخواهدشد)Federis, 2019(.
کشورهای دانشجویان رشد تغییرات درصد زیر جدول
دانشجوفرستدردانشگاههایآمریکارادرسالتحصیلی
20۱۹رانسبتبهسالتحصیلی20۱۸رانمایشمیدهد.
دانشجویان تغییرات درصد شود، می مشاهده همانگونه
ایرانیدرآمریکاقابلمالحظهبودهودرمقاطعکارشناسی
وتحصیالتتکمیلیشاهدرشدمنفیبهترتیب۱0و7
درصدیمیباشیم.بطورکلیجمعیتدانشجویانایرانی
همه در 20۱۹ سال در آمریکا در تحصیل به مشغول

سطوحدارایرشدمنفیپنجدرصدیبودهاست.

۱.دانشجویانایرانیازسال2000تا20۱2،براساسآمارموجوددریونسکووتعداددانشجویانایرانیازسال20۱۳تا20۱۸براساسآمارموجوددرسازمانآموزش
جهانیاست.آمارموجوددریونسکوبراساستعداددانشجویاندریکسالتحصیلیاست،درحالیکهآمارموجوددرسازمانآموزشجهانیبراساستعداددانشجویان

دریکسالمیالدیاست.بنابراین،تفاوتاندکیمیانجمعیتدانشجویانایرانیمشغولبهتحصیلدرآمریکادرایندوپایگاهدادهوجوددارد.
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جدول27-تغییراترشددانشجویانکشورهایدانشجوفرستبهآمریکادرسال20۱۸-20۱۹نسبتبه20۱7-20۱۸

تمام سطوحدوره های بدون مدرکدوره های تحصیالت تکمیلیدوره های لیسانسکشور دانشجو فرست

%%۱/7۵/۴-%%2/00/2چین

%%2/۹%۱2/۳۵/6-%6/۳هند

%۴/2-%۳/7-%0/۳-%۹/0-کرهجنوبی

%۱6/۵-%%0/۴۱۴/6-%2۱/2-عربستانسعودی

%%0/۸%0/۳0/۵-%0/۹-کانادا

%%0/۳2۹/2-%%0/۳0/7ویتنام

%%۴/۱۳/7-%%۱/2۳/7تایوان

%۳/۵-%۸/۴-%۱/۵-%2/۱-ژاپن

%%۹/۸%۱6/2%۱2/۵۵/6برزیل

%۱/۵-%%۵/۹2/۱-%2/۹-مکزیک

%%۵/۸%۱0۱/6%۱0/۸۳/۴-نیجریه

%0/۳-%%۳۵/۱۱۱/0-%۱/۳نپال

% 5/0-% 11/0-% 7/0-% 10/1-ایران

%2/7-%۹/۹-%%0/2۳/۸-بریتانیا

%۳/۴-%۱۵/۳-%7/۴-%۱/0-ترکیه

)Redden, 2019( :منبع

رشتههای در آمریکا، در ایرانی دانشجویان کاهش
زیر،جمعیت است.مطابقجدول نیزمشهود مهندسی
دانشگاههای در مهندسی رشتههای در که ایرانیانی

آمریکاثبتنامکردهاند،ازسال20۱6روندیکاهشبه
خودگرفتهاستواز۵هزارو20نفردرسال20۱6به

۴هزارو۵۴0نفردرسال20۱۸رسیدهاست.
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جدول2۸-مهمترینکشورهایدانشجوفرستبهآمریکادررشتههایمهندسی

سال 2018سال 2017سال 2016کشور دانشجو فرست

۹6/۳۳0۸۸/۹60۸6/070همهکشورها

۳۹/۴70۳2/۱۱02۸/600هند

۳0/۸۴0۳0/۸۴0۳۱/۴۵0چین

5/0204/9104/540ایران

)Anderson, 2020(منبع:

نمودارزیرروندنزولیتعدادویزاهایF1وJ1صادرشده
برایدانشجویانومحققانایرانیراطیسالهای20۱6
مالحظه قابل کاهشی با که میدهد نشان  20۱۹ تا
همراهبودهاستبطوریکهتعدادویزهایF1صادرشده
و درصدی ۵7 تقریبا کاهشی با مذکور سالهای طی

6۸ تقریبا کاهشی با شده صادر J1 ویزاهای تعداد
درصدیهمراهبودهاست.عالوهبراین،درسهماههاول
سال2020نیز،تعدادویزاهایF1وJ1افتچشمگیری
راتجربهکردهاندوبهترتیببهتعداد۱۴۵و۱۱6عدد

کاهشیافتهاند.

نمودار۱۳۹-آمارویزاهایدانشجوییF1وJ1صادرشدهتوسطایاالتمتحدهآمریکابرایایرانیها)20۱6تا2020(
)TravelState.gov, 2020(
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جمعیت دانشجویان ایرانی در بریتانیا

نمودار۱۴0-تعداددانشجویانایرانیدربریتانیا)2000تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

بریتانیا،یکیدیگرازمقاصدمهمدانشجویانبینالمللی،
تعداد است. اهمیت حائز نیز ایرانی دانشجویان برای
روندی 20۱۱ سال تا کشور این در ایرانی دانشجویان
فزایندهداشتهاستواز۸۳۸نفردرسال2000به۳هزار
و۴6۳نفردرسال20۱۱رسیدهاست.اماپسازحملهبه
سفارتبریتانیادرایراندرتاریخ2۹نوامبر20۱۱،تنش

میاندوکشورباالگرفتوبابستهشدنسفارتاینکشور
اینکشور برای دانشجویی ویزای اخذ ایران،شرایط در
دشوارشد)RNZ, 2011(.بدینترتیبجمعیتدانشجویان
ایرانیدربریتانیا،ازسال20۱۱روندینزولییافتهاستو
ازحدود۳هزارو۵00نفردرسال20۱۱بهحدود۱هزار

و۵00نفردرسال20۱7رسیدهاست.

جمعیت دانشجویان ایرانی در استرالیا

نمودار۱۴۱-تعداددانشجویانایرانیدراسترالیا)200۱تا20۱۸(
)Austrade-MIP, 2019(
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طیسالهای200۱تا20۱۸،جمعیتدانشجویانایرانی
دراسترالیااز2۳6نفرتاحدود2هزارو۵00نفرافزایش
یافتهاست.بااینوجود،افتاندکیدرتعداددانشجویان
که میشود مشاهده 20۱0 سال از استرالیا در ایرانی
میتواندناشیازباالرفتنهزینههایتحصیلیدراینکشور
باشد.هرچندکهاسترالیاازنظرسطحهزینههایتحصیل
دروضعیتمطلوبترینسبتبهکشورهایسنتیمانند
ایاالتمتحدهآمریکاوبریتانیاقراردارد،امانسبتبهسایر
کشورهایانگلیسیزبانازجملهکاناداونیوزلند،وضعیت

.)IDP Education, 2017(نامناسبتریدارد
بهطورکلیدالیلمختلفیاینکشوررابهمقصدیجذاب
برایدانشجویانبینالمللیوهمچنیندانشجویانایرانی
انگلیسی کشور یک بعنوان استرالیا است. کرده تبدیل

1. English Language Insentive Courses for Overseas Students

زباندرطولچندسالگذشتهتوانستهاستظرفیتهای
زیادیرابرایجذبدانشجویانبینالمللیبرایتحصیل
دراینکشورایجادکند.اینکشورازفرصتزبانملی
دورههای راهاندازی به و استفادهکرده )انگلیسی( خود
کشور از خارج دانشجویان برای زبانانگلیسی فشرده

)ELICOS(۱پرداختهاست.

اینصنعتدراسترالیادرحدود20سالقدمتداردو
جالب )ELICOS, 2019(. است جهانی محبوبیت دارای
آنکه7درصدازبهتریندانشگاههایجهاندراینکشور
دانشجویانحق این، بر عالوه )QS, 2019c(. دارند قرار
دارندکهدرطولدورانتحصیلهفتهای20ساعتکار
کنند )IFP News, 2019(وامکاناشتغالپسازتحصیل

برایآنانفراهماست.

جمعیت دانشجویان ایرانی در آلمان

نمودار۱۴2-تعداددانشجویانایرانیدرآلمان)20۱۳تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

جهان در تحصیلی مقاصد محبوبترین از یکی آلمان
استویکیازمقاصدپیشروبرایدانشجویانبینالمللی
دانشجویان تعداد )DAAD, 2017(. میشود محسوب

با 20۱7 تا 20۱۳ سالهای طی آلمان در ایرانی
به نفر ۱۳۵ و هزار ۳ از درصدی ۵۵ تقریبا افزایشی
با دانشگاههای است. یافته افزایش نفر ۸۴6 و هزار ۴
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مختلف راههای و متنوع تحصیلی رشتههای کیفیت،
رادرکانون اینکشور تأمینهزینههایتحصیل، برای
قرار کشور از خارج در تحصیل به عالقهمندان توجه
یا )DAAD, 2020(.دورههایبدونشهریهو دادهاست
دارایشهریههایپایین،درکنارهزینهمتوسطزندگی
درآلمان،ازعواملمؤثربرانتخاباینکشوربهعنوان
مقصدتحصیلیتوسطدانشجویانبینالمللیمیباشند.
هیچکشوریامنطقهغالبیبرایدانشجوفرستیبهآلمان
توجهی قابل تنوع ایجاد موجب امر این و ندارد وجود
سایر با مقایسه در آلمان بینالمللی دانشجویان میان
)Hoffmeyer-Zlotnik & Grote, 2019(. کشورهامیشود
و نیستند مستثنی قاعده این از نیز ایرانی دانشجویان
آلمانازمقاصدمهمدانشجویانایرانینیزمیباشد.چرا
کهاقداماتاطالعرسانیوبازاریابیزیادیبرایترغیب

بهتحصیلدرآلمانصورتگرفتهاست.سازمانخدمات
زمینه این در نهاد مهمترین آلمان دانشگاهی تبادالت
بینالمللی شبکه یک گذشته دهه چند طی که است
بزرگایجادکردهاست.وبسایتاینمؤسسه،اطالعات
زبانهای به کشور این مراکز در تحصیل درباره کاملی

فارسی،انگلیسیوآلمانیارائهمیدهد.
ویزا درخواست باالی تعداد نتیجهی در وجود، این با
انتظار ایرانیانوعدموجودظرفیتکافی،زمان توسط
یک از بیش کشور این تحصیلی ویزای دریافت برای
آلمان مسئله، این رفع برای میانجامید. طول به سال
در ویزا امور برای جدید واحد یک 20۱۸ سال در
تهرانایجادکردتااینمدتزمانراکوتاهکندوموانع
تحصیلدانشجویانایرانیدراینکشورراکاهشدهد

.)Hoffmeyer-Zlotnik & Grote, 2019(

جمعیت دانشجویان ایرانی در فرانسه

نمودار۱۴۳-تعداددانشجویانایرانیدرفرانسه)2000تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

طول در فرانسه کشور در ایرانی دانشجویان جمعیت
بطور و است نداشته تغییرچشمگیری دودههگذشته
تقریبیومیانگیندرتراز۱هزارو۵00نفربودهاست.
هرچندکهدربازهسالهای2006تا20۱۵میالدی،

اینجمعیتروبهافزایشبودهبطوریکهدرسال20۱۱
میالدیبهباالترینرقمیعنی۱هزارو۹00نفرنزدیک
شدهاستولیدرادامهروندنزولیراطیکردهوازسال
20۱۵مجدداًبهتراز۱هزارو۵00نفربازگشتهاست.
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و است دانشـجوپذیر سـنتی کشــورهای از فرانســه
برایدانشجویان زبان انگلیسی محبوبترینکشورغیر
بینالمللیاست)Campus France, 2018(.چراکهکیفیت
قرار مطلوبی نسبتاً وضعیت در کشور این دانشگاههای
دارندوگامهایمتعددیدرراستایجذبدانشجویانو
محققانخارجیدرمراکزآموزشعالیاینکشوربرداشته
شدهاست.برایمثال،بسیاریازدورههایتحصیلیدر
اینکشوربهطورکاملیابخشیازآنبهزبانانگلیسی
مؤسسات )Campus France, 2017(. میشوند برگزار
ازکمهزینهترینمؤسساتجهاندر اینکشور دولتی
طرف از هستند. دانشجوپذیر کشورهای سایر با قیاس
بینالمللی دانشجویان برای متعددی بورسهای دیگر،
وجودداردکهازمیانمیتوانبهبورستحصیلیدولت
بورس فرانسه، سازمانی و منطقهای بورسهای فرانسه،
تحصیلیاراسموس۱وسایرنهادهایبینالمللیوخارجی

1. Erasmus
2. CampusFrance

جمعیت دانشجویان ایرانی در کانادا

نمودار۱۴۴-تعداددانشجویانایرانیدرکانادا)2000تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

ونهایتاًبورستحصیلیشرکتها،بنیادهاوسایرنهادها
اشارهکرد)Campus France, 2017(.

یکیازسازمانهایعملیاتیفرانسهکهبهجابهجاییهای
بینالمللیاختصاصیافتهاست،پردیسفرانسه2نامدارد.
دربیشازیکصدکشورخارجی،مراکزپردیسفرانسهبا
مؤسساتآموزشیاینکشورتحتنظارتسفارتخانههای
آنها میکنند.هدف ازکشورهمکاری درخارج فرانسه
ارتقایآموزشعالیدرمیاندانشجویانخارجیاستو
بهدانشجویانیکهقصدادامهتحصیلدرکشورفرانسهرا
دارندمشاورهمیدهند)Duchêne & Lamouroux, 2010( .
یکیازشعباینمرکزدرایرانوجودداردووبسایت
کشور این در تحصیل راستای در اطالعاتی حاوی آن،
این اینمواردموجبترغیببهتحصیلدر است.همه
کشورشدهاندواینموضوعدرموردایرانیاننیزصادق

بودهاست.
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کاناداطیسالهای2000 ایرانیدر دانشجویان تعداد
از و است بوده همراه چشمگیری افزایش با 20۱7 تا
درسال نفر هزار ۴ تاحدود درسال2000 نفر ۳۸۱
20۱7افزایشیافتهاست.باوجوددسترسیبهتحصیل
دانشگاههای و دورهها صرفه، به مقرون شهریههای با
باکیفیت،امکاناخذاقامتدائمواشتغالپسازتحصیل
ندارد تعجبی خارجی، دانشجویان از مردم استقبال و
جذب در پیشرو مقصدی به سرعت به کشور این که
در کشور این است. شده تبدیل بینالمللی دانشجویان

دودههیاخیرمیزباندانشجویانخارجیبسیاریبوده
استوتقاضایدانشجویانبینالمللیبرایتحصیلدر
است بوده همراه قابلمالحظهای افزایش با اینکشور
این از نیز ایرانی دانشجویان )IDP Education, 2020(.

به توجه با الخصوص علی و نبودهاند مستثنی قاعده
به ایرانیان مهاجرت سر بر شده ایجاد محدودیتهای
ایاالتمتحدهآمریکا،انتظارمیرودکهتعداددانشجویان
خود تحصیلی مقصد عنوان به را کانادا که ایرانی

برمیگزینند،درسالهایآتیافزایشیابد.

جمعیت دانشجویان ایرانی در ترکیه

نمودار۱۴۵-تعداددانشجویانایرانیدرترکیه)2000تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

جمعیتدانشجویانایرانیدرکشورترکیهازسال2000
تا20۱2باشیبیمالیمافزایشیافتهواز۴۹۹نفردر
سال2000به۱هزارو۴۸۸نفردرسال20۱2رسیده
استامابیکبارهاینجمعیتازسال20۱۳باافزایشی
خیرهکنندههمراهبودهاستوباافزایشی۱2۹0درصدی
از۴۳۸نفربه6هزارو۹۹نفردرسال20۱7افزایش
یافتهاست.کشورترکیهبهدلیلهمسایگیوقرابتهای
از کشورمان، با قومی و مذهبی تاریخی، فرهنگی،
 )Özoğlu, Gür, میباشد ایرانی دانشجویان مهم مقاصد

)Coşkun, 2015 &.طیدودههگذشتهوبااستفادهاز

بخش که بینالمللی همکاریهای و پروژهها برنامهها،
میباشند، کشور این عالی آموزش از جداییناپذیری
سرعت به کشور این در بینالمللی دانشجویان تعداد
افزایشیافتهاستوباجذبتعدادزیادیازدانشجویان
تبدیل دانشجویان جذب منطقهای مرکز به بینالمللی
شدهاست)Daily Sabah, 2019(.تمرکززداییدرجذب
ازسال20۱0،افزایشتعداددورههایبهزبانانگلیسی،
بورسیههایتحصیلیمتعدد،تدوینبرنامههایراهبردی
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به مطالعاتی فرصتهای اعطای بینالمللی، آموزش
دانشجویانکشورهایکمترتوسعهیافته،ایجادشناخت
ازدانشگاههادرکشورهایهمسایهوجذبمنابعمالی
ازطریقهمکاریهایبینالمللیهمگیازعواملمؤثربر

جذبدانشجویانبهاینکشورهستند.
ازمناطقآسیای اینکشور اکثردانشجویانبینالمللی

غربی و جنوبی آسیای و عربی کشورهای مرکزی،
برای اینکشور بیانگرجذابیت آماری میباشند.چنین
و میباشد منطقهای سطح در بینالمللی دانشجویان
عراق آذربایجان، سوریه، جمله از همسایه کشورهای
ترکیه به فرست دانشجو کشورهای مهمترین ایران و

.)ICEF, 2019(هستند

جمعیت دانشجویان ایرانی در مالزی

نمودار۱۴6-تعداددانشجویانایرانیدرمالزی)2000تا20۱۸(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

تعداددانشجویانایرانیدرمالزیازسال2000تاسال
20۱۱باافزایشچشمگیریهمراهبودهاستواز۱22
این اما است یافته افزایش نفر ۳۱۱ و هزار ۹ به نفر
بوده همراه کاهشی روندی با 20۱۱ سال از بعد روند
هزار ۳ به سال این در نفر ۳۱۱ و هزار ۹ از و است
مطابق است. یافته کاهش 20۱۸ سال در نفر ۱0۹ و
دانشجوی نفر 2۵0 روی بر گرفته صورت پیمایش
در زندگی و تحصیل پایین هزینهی مالزی، در ایرانی
مالزی، در بینالمللی شرکتهای حضور کشور، این
فناوریهایآموزشیمنحصربهفرددردانشگاهها،ورود
آسانبهدانشگاههاوآزادیهایاجتماعیبیشترنسبت
بهایران،ازدالیلاصلیمهاجرتدانشجویانایرانبهاین

کشورهستند.بهطورکلیمیلدانشجویانایرانیبرای
تحصیلدرمالزیبهطورقابلتوجهیباعواملاجتماعی
هزینههای ایران، در مذهبی نگرانیهای و سیاسی –
معقوالنهیتحصیلدرمالزیودسترسیبهفناوریهای
دارد همبستگی بینالمللی همکاریهای و پیشرفته
)Kazemi, Baghbanian, Maymand, & Rahmani, 2018(.

بنابراینطیسالهای200۸تا20۱2وهمزمانبادوران
رکوداقتصادی،کشورمالزیبهاولینمقصددانشجویان
مهاجرت سال، پنج این طی و میشود تبدیل ایرانی
بهمالزیبهحدیرشدپیدامیکند ایرانی دانشجویان
مهاجرت آمریکا به که ایرانی دانشجویان تعداد از که
عالقهمندی دالیل از یکی میگیرد. پیشی میکردند،
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سالها، این در مالزی کشور در تحصیل به ایرانیان
بورسهاییبودکهوزارتعلومبهدانشجویانایرانیبرای
از قرارگرفتنبسیاری اعطامیکرد. مالزی تحصیلدر
که دانشگاههایی لیست در مالزی کشور دانشگاههای
)در نیست معتبر ایران علوم وزارت نظر از مدرکشان
سال20۱۱(ومشکالتاقتصادیمالزیوکاهششدید
بودجهآموزشعالیاینکشوردرسال20۱6کهموجب

هزینههای کمک بورسیهها، قطع ها، شهریه افزایش
تحصیلی،بودجههایتحقیقاتیوکاهشهزینهپرداخت
مالزی دانشگاههای خارجی اساتید ویژه به اساتید به
شدهاست،رامیتوانازجملهدالیلکاهشدانشجویان
بینالمللیوبهطورخاصدانشجویانایرانیکهبهنسبت
وابسته حمایتی برنامههای به بیشتر دانشجویان سایر

هستندبرایتحصیلدرمالزیقلمدادکرد.

جمعیت دانشجویان ایرانی در ایتالیا

نمودار۱۴7-تعداددانشجویانایرانیدرایتالیا)2000تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020b(

جمعیتدانشجویانایرانیدرایتالیاطیسالها2000
تا20۱7باپشتسرگذاشتنافزایشیخیرهکنندهاز
۴20نفردرسال2000به۴هزارو26۵نفردرسال
20۱7افزایشیافتهاست.بخشاعظمیازایرانیانیکه
دالیل به که هستند دانشجویانی میشوند ایتالیا وارد
موجب مختلفی دالیل کردهاند. مهاجرت تحصیلی
افزایشاقبالدانشجویانایرانیبهتحصیلدرایتالیاشده
استکهبرخیازآنهاعبارتنداز:بیشتردانشجویانایرانی
دسترسی و دانشگاه در آسان پذیرش فرایند دلیل به
به توجه با میآیند. ایتالیا به تحصیلی بورسهای به

ارائه را دورههایی ایتالیا دانشگاههای از بسیاری اینکه
نام ثبت دانشجویان تعداد در محدودیتی که میدهند
کم خارجی دانشجویان برای تحصیلی بورسیه و شده
درآمدندارد،بسیاریازدانشجویانجوانایرانیمشتاقانه
اقدامبهثبتنامدردانشگاههایایتالیامیکنند.براساس
بین رم، در ایران سفارت بایگانی در موجود های داده
600 بین ساالنه میالدی 20۱۳ تا 2007 سالهای
شدهاند. ایتالیا وارد ایرانی جدید دانشجوی ۱000 تا
دانشگاهها توسط که تحصیلی بورس صندوق بر عالوه
ایتالیا در ایرانی دانشجویان از بسیاری میشود، ارائه
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دولت توسط شده ارائه بورسیههای از میتوانند نیز
بودن، شرایط واجد صورت در شوند. بهرهمند ایران
دانشجویانیکهدردفاترکنسولیایراندرایتالیاثبتنام
میکنند،بورستحصیلیمعادلتقریباهزاریورودرهر
ترمدریافتمیکنند.اینفرایندتوسطدولتایرانوبه
منظوربررسیتعدادوهویتجوانانایرانیمقیمخارجاز
کشورطراحیشدهاست)Mostafavi Mobasher, 2018(.
همچنینوجودمدرسهایتالیاییدرتهرانکهبهسفارت

ایتالیادرایرانوابستهاست،مکانیزمیرافراهمآوردهکه
ایرانیکهمتقاضیتحصیلدر ازطریقآندانشجویان
ویزای اخذ برای شرایط واجد میتوانند هستند، ایتالیا

تحصیلیدرایتالیاشوند.

3-3- بازگشت ایرانیان خارج از وطن

3-3-1- جمعیت ایرانیان بازگشتی

نمودار۱۴۸-نمودارتجمعیتعدادایرانیانبازگشتیباآغازطرحهمکاریبامتخصصانودانشمندانایرانیغیرمقیم
)آماردریافتیازمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،۱۳۹۹(

بهطورکلیتاکنونهیچآماردقیقومشخصیازمیزان
بازگشتایرانیانخارجازوطنتهیهنشدهاست،برنامهای
نیزدرراستایبازگرداندناینافرادبرایخدمتبهکشور،
بکارگرفتهنشدهاست.تنهااقدامیکهدراینراستاشکل
گرفته،طرحهمکاریبامتخصصانودانشمندانایرانی
ایرانیان شرایط تسهیل منظور به که است مقیم غیر
بازگشتیایجادشدهاست.طرحهمکاریبامتخصصان

دانش، انتقال منظور به غیرمقیم، ایرانی دانشمندان و
ایجاد همچنین و کشور به فناورانه ایدههای و تجربه
ارتباطمؤثردانشمندانومتخصصانایرانیغیرمقیمبا
همتایانداخلیومراکزعلمیوفناوریمنتخبتوسط
معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریومرکزتعامالت
ازاسفندسال بینالمللیعلموفناوریطراحیشدهو
۱۳۹۴بهصورترسمیآغازشدهاست.هدفاصلیاین
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طرحایجادسازوکاریجهتبهرهمندیازدانشوتجارت
ارزشمنددانشمندانومتخصصانایرانیغیرمقیمدرقالب
برنامههاییهمچونپسادکتری،فرصتمطالعاتی،اساتید
مدعوومعین،فعالیتهایفناورانهوبرگزاریسخنرانیو
کارگاهتخصصیباتأکیدبرمدلچرخشنخبگانتعریف
طرح این دستاوردهای مهمترین جمله از است. شده
میتوانبهارائهتسهیالتبهبیشازهزارو۴00نفراز

فارغالتحصیالنبازگشتیاشارهکرد.
تعداد است، مشخص باال نمودار از که همانطور
متخصصانایرانیبازگشتیازاسفند۱۳۹۴تافروردین
از دیگر، عبارت به است. رسیده نفر ۱۵60 به ۱۳۹۹
زمانآغازرسمیطرحهمکاریبامتخصصانایرانی،به
طورمتوسطروزانهبیشازیکمتخصصایرانیبهکشور

بازگشتهاست.
مهاجرت به میل سنجش پیمایش نتایج اساس بر
رصدخانه توسط ایرانی فارغالتحصیالن و دانشجویان
از درصد ۱6 ۱۳۹7شمسی، سال در ایران مهاجرت
دوباره میخواهند دارند، مهاجرت به میل که کسانی
درصد ۳۸ حالیکه در بازگردند، ایران به زندگی برای
ازطرف ندارند. کشور به بازگشت برای تمایلی آنان از

مهاجرت میخواهند که افرادی از نیمی حدود دیگر،
کنند،هنوزتصمیمقطعیبرایماندندرخارجازکشور
ویابازگشتبهوطنشاننگرفتهاند.بنابرایناینافرادبه
طوربالقوهقابلیتبازگشتبهکشوررادارندودرصورت
دانشجویان بازگشت برای مناسب بستر شدن فراهم
در نقش ایفای بیرونی امکان تدارک و وطن از خارج
جهتاصالحوپیشرفتکشور،تصمیماینافرادمیتواند

درراستایبازگشتبهکشورتغییرکند.
با ارتباط برقراری در اهمیت ازمسائلحائز یکیدیگر
تعدادبیشتریازدانشجویانوتحصیلکردگانمهاجر،
اطالعرسانیمناسبنسبتبهبرنامههایحمایتیدولت
بازگشت و خروج بر موثر "عوامل پرسشنامه در است.
است شده اجرا ۱۳۹6 سال در که مهاجر" ایرانیان
کردهاند اذعان افراد از نیمی حدود ۱۳۹6(، )صلواتی،
کهازاینبرنامههابهرهمندنشدهاندوحدود۳۴درصد
نیزنسبتبهبرنامههایحمایتیدولتاطالعیندارندو
درصورتافزایشآگاهیبخشیدراینزمینه،میلبه
بازگشتوجمعیتدانشجویانومتخصصانایرانیخارج
ازوطنمیتواندافزایشیابد.اینموضوعدرنمودارزیر

نشاندادهشدهاست.

نمودار۱۴۹-پاسخایرانیانخارجازکشوربهسوال"آیاتاکنونبهعنوانمهاجرایرانیازبرنامههایحمایتیدولتبهرهمندشدهاید؟"
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3-4- جریان ورودی دانشجویان بین المللی به ایران

3-4-1- جمعیت دانشجویان بین المللی در ایران

نمودار۱۵0-تعداددانشجویانبینالمللیدرایرانازسال۱۳۹0-۹۱تا۱۳۹7-۹۸بهتفکیکجنسیت
)مؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی،۱۳۹۸(

سالهای طی ایران در بینالمللی دانشجویان تعداد
تحصیلی۱۳۹0-۹۱تا۱۳۹7-۹۸بارشدیتقریبا۴/۵
برابریهمراهبودهاستواز۴هزارو۵۱2نفردرسال
سال در نفر 60۱ و هزار 2۱ به ۱۳۹0-۹۱ تحصیلی
تحصیلی۱۳۹7-۹۸رسیدهاست.همچنینشکافبین

حضورمردانوزنانبینالمللیدرایرانجهتتحصیل
روبهافزایشاستوزنانکمتریتمایلبهتحصیلدر

ایراندارند.
هماکنون۵۵درصددانشجویانبینالمللیدرایرانمرد

و۴۵درصدزنهستند.

نمودار۱۵۱-تعداددانشجویانغیرایرانیبهتفکیکگروهتحصیلیازسال۱۳۹0-۹۱تا۱۳۹7-۹۸
)مؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی،۱۳۹۸(
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دانشجویانبینالمللیدرایرانبیشترمشغولبهتحصیل
کرد توجه باید اما هستند انسانی علوم رشتههای در
رو ایران در پزشکی رشتههای به ورود برای تقاضا که
وزارت برنامههای از ناشی امر این که است افزایش به
برنامههای تمامی ۱۳۹۴، سال از که است بهداشت
آموزشیرابهزبانانگلیسیبررویوبسایتدانشگاهها
قراردادوبرایدانشجویانبینالمللیقابلاستفادهکرد.
ازسویدیگرباراهاندازیوبسایتتحصیالتدرایران۱،
و پزشکی علوم دانشگاههای آموزشی برنامههای تمامی

غیرپزشکیدردسترسقرارگرفتهاستوبرایپذیرش
مستقیمدانشجویانبستریفراهمگردیدهاست.

علوم با مرتبط رشتههای تحصیلی۱۳۹7-۹۸ سال در
انسانی،فنیومهندسیوعلومپزشکیبهترتیببا۴7،
بینالمللی دانشجویان برتر حوزه سه درصد ۱6 و 2۳
با مرتبط رشتههای است. بوده ایران در تحصیل برای
در ترتیب به دامپزشکی و کشاورزی و هنر پایه، علوم
برای دانشجویان عالقه حوزههای بعدی جایگاههای

تحصیلدرایرانبودهاست.

1. Education Iran

نمودار۱۵2-تعداددانشجویانغیرایرانیبهتفکیکدورهتحصیلیازسال۱۳۹0-۹۱تا۱۳۹7-۹۸
)مؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی،۱۳۹۸(

را ایران در بینالمللی دانشجویان جمعیت عمده
تنهادر دانشجویانمقطعکارشناسیتشکیلمیدهند.
سالتحصیلی۱۳۹7-۹۸،مقطعتحصیلیلیسانسبا6۴
رابهخود درصدبیشترینتعداددانشجویانبینالمللی

اختصاصدادهاست.دورهتحصیلیکارشناسیارشدبا۱۸
درصد،دکترایعمومیبا۹درصد،دکترایتخصصیبا6
درصدوکاردانیبا۳درصددررتبههایبعدیبیشترین

تعداددانشجویانبینالمللیقرارگرفتهاند.
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3-4-2- کشورهای اصلی دانشجو فرست به ایران

شکل7-جریانورودیدانشجویانبینالمللیبهایراندرسال20۱7
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

نمودار۱۵۳-سهمهریکازکشورهایدانشجوفرستبهایراندرسال۱۳۹7-۹۸
)مؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی،۱۳۹۸(

مهمترینکشورهایدانشجوفرستبهایران،کشورهای
آسیاییهستند.درسال۱۳۹7-۹۸،کشورافغانستانبا
اعزامحدود۱۳هزارو۸۵۱دانشجوبهایران،مهمترین
کشوردانشجوفرستبهایرانبودهاست.درهمینسال،
کشورعراقباارسال2هزارو۸۱0دانشجویبینالمللی،
رتبهیدومرادردانشجوفرستیبهایرانداشتهاستو
دانشجوی و۳6۸ هزار ارسال با لبنان نهایتکشور در

ایران کشور به دانشجوفرستی سوم رتبه بینالمللی،
درصد ۸6 مجموع در کشور سه این است. داشته را
تشکیل را ایران در بینالمللی دانشجویان جمعیت از
دانشجویان جذب بر ایران تمرکز بیانگر که میدهند
خارجیازکشورهایمنطقهاست.پسازاینسهکشور،
کشورهایسوریه،چینوپاکستانبهترتیبدرردههای

بعدیدانشجوفرستیبهایرانقرارمیگیرند
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3-5- جایگاه ایران در شاخص های توسعه 
منابع انسانی و رقابت پذیری استعدادها

دو استعدادها، مدیریت و سیاستگذاری در کشورها
پرورش به اول رویکرد میکنند. دنبال را کلی رویکرد
وشکوفاییاستعدادهادرداخلاشارهمیکندورویکرد
و مدت کوتاه در حداقل کشورها که است حالتی دوم
بهاندازهینیازخودتواناییپرورشاستعدادهاراندارند
وازطریقسیاستهایمهاجرتیبهجذبونگهداشت
استعدادهاازخارجازکشوررویمیآورند.درنمودارزیر
ازرتبهشاخصتوسعهمنابعانسانی)HDI,2019(۱برای
نشاندادنرویکردداخلیوازرتبهشاخصجهانیرقابت
پذیریبرایاستعدادها)GTCI, 2019(2براینشاندادن
وضعیتکشورهاازمنظررقابتبرایاستعدادهااستفاده
منابع توسعه شاخص دو اساس بر کشورها است. شده
انسانیوشاخصجهانیرقابتپذیریبرایاستعدادها،
از: عبارتاند که میگیرند قرار کلی دستهی چهار در
کشورهایپیشرو۳،کشورهایدرحالحرکت۴،کشورهای

آهستهرو۵وکشورهایبازمانده6.

1. Human Development Index
1. Global Talent Competitiveness Index
1. pioneer
1. Movers
1. Limpers
1. Laggards

کشورهای پیشرو،کشورهاییهستندکهبهلحاظهردو
شاخصتوسعهمنابعانسانیورقابتپذیریبرایاستعدادها
حائزرتبههایممتازهستند.استرالیا،آمریکا،کانادا،آلمانو
سنگاپورکشورهایشاخصایندستههستند.کشورهای 
در حال حرکت،کشورهاییهستندکهدرهردوشاخص
توسعهمنابعانسانیوشاخصجهانیرقابتپذیریبرای
استعدادهادروضعیتنسبتامناسبیقراردارند،اینکشورها
بااتخاذبرنامههایمختلفبهفکرکمکردنفاصلهیخود
آهسته رو، کشورهای  هستند. اول دسته کشورهای با
کشورهاییهستندکهازمنظرشاخصتوسعهمنابعانسانی
دروضعیتخوبیقراردارنداماازمنظرشاخصجهانیرقابت
پذیریبرایاستعدادهادروضعیتنامناسبیقراردارند.این
کشورهابهتازگیبرنامههایبینالمللیسازیآموزشعالی
راباتمرکزبیشتربرکشورهایهمسایهدردستورکارخود
قراردادهاند.کشورهای بازمانده،کشورهاییهستندکهدر
هردوشاخصتوسعهمنابعانسانیورقابتپذیریبرای

استعدادهاازوضعیتنامناسبیبرخوردارند.
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بررسیوضعیتایرانبهلحاظدوشاخصتوسعهمنابع
میدهد نشان استعدادها برای پذیری رقابت و انسانی
کهکشورایرانبهلحاظپرورشنیرویانسانیماهردر
وضعیتمناسبیقرارداردامادرشاخصرقابتپذیری
نیست. برخوردار مناسبی وضعیت از استعدادها برای
شاهداینمدعا،رتبهایراندردومولفهانتشاراتعلمی
شاخص در نوآوری( )پیالر آموزشی مراکز کیفیت و
)Global Competitiveness Index( پذیریجهانی رقابت
منتشر اقتصاد جهانی مجمع توسط ساله هر که است
ترتیبدردو به ایران ودرسال20۱۹کشور میشود
شاخصذکرشدهرتبه۴2و۱۵رابهخوداختصاص
رقابت شاخص در ایران وضعیت بررسی اما است داده
جز به ایران که میدهد نشان استعدادها برای پذیری
سال در 6۳ )رتبه جهانی دانش مهارتهای مولفه در
20۱۹(دربقیهشاخصهاازوضعیتمناسبیبرخوردار
جهانی دانش مهارتهای های مولفه مقایسه نیست.
و )GTCI( استعدادها برای پذیری رقابت شاخص از
در ۱۳6 )رتبه دانشگاهی التحصیالن فارغ مهارت
جهانی پذیری رقابت ازشاخص ایران در سال20۱۹(
واقعیت این بیانگر )Global Competitiveness Index(

و رشد برای باالیی توانایی از ایران اگرچه که است
مهارت اما است برخوردار ماهر انسانی نیروی پرورش
تمرکز با و داخلی های نیاز به توجه بدون نیروها این
پرورش پیشرفته و غربی کشورهای مسائل بر بیشتر
ازتواناییایننیروهادر یافتهوعمالامکانبهرهمندی
داخلبهدلیلعدموجودبسترهایمناسبوجودندارد.
بنابراینغفلتازنیازهاومسائلداخلیدرشکلگیری
نظاممهارتیفارغالتحصیالندانشگاهیوهمچنینعدم
وجودبسترهایمناسببکارگیریاینمتخصصانموجب
فارغ و متخصصان کیفیت میان عمیق شکافی ایجاد
التحصیالندانشگاهیباسطحمهارتیاینمتخصصانو
فارغالتحصیالنشدهاست.اینامرمیتواندزمینههای
اثر به نسبت را ایرانی متخصصان ناامیدی و دلسردی
را آنها و آورده فراهم داخلی مشکالت حل و گذاری
روانهکشورهاییکندکهقدردانایناستعدادهاهستند.
در داخلی ومشکالت مسائل به توجه که است بدیهی

1. OECD Talent Attractiveness Index

پرورشمتخصصانوفارغالتحصیالندانشگاهیوایجاد
بسترهایمناسببرایبکارگیریاینسرمایههایانسانی
عالوهبرحفظونگهداشتوبرخورداریازمنافعآنهادر
کشور،میتواندایرانرادرسالهایآتیبهکشوریممتاز
درزمینههایعلمیوتکنولوژیکدرسطحمنطقهایو

جهانیبدلنماید.

جریان  در  ایران  جایگاه   -6-3
جابه جایی های دانشجویی

ازآنجاکهسرمایهانسانیدرحالتبدیلشدنبهمرکز
اصلیرشدوتوسعهاقتصادیجوامعاست،دسترسیبه
افرادبااستعدادوماهریکیازعواملاساسیتعیینکننده
چشماندازآتییککشورمحسوبمیشود.مطابقتعریف
شاخصجذابیتبرایاستعدادهادرسازمانهمکاریو
محسوب استعدادها جزو دانشجویان اقتصادی۱، توسعه
دانشجویان جذب جهت در تالش بنابراین میشوند.
دانشجویان از بهرهمندی باز یا بازگشت و بینالمللی
مشغولبهتحصیلیافارغالتحصیلدرخارجازکشور،
کشور یک در انسانی سرمایه افزایش موجب میتواند
دانشجویان جابهجایی بخش در که همانطور شود.
بینالمللیدرفصلاول،بهتفصیلبررسیشد،کشورها
ازلحاظدسترسیبهدانشجویانونخبگان،بهپنجگروه

کلیتقسیممیشوند.
کشورهای پیشرو،شاملکشورهایسنتیدانشجوپذیر
وکشورهاینوظهوردربازارجذبدانشجویانبینالمللی
است.کشورهایسنتیدانشجوپذیر،کشورهاییهستند
کهازدیربازجزومقاصدمحبوبدانشجویانبینالمللی
دانشجویان جذب بازار در نوظهور کشورهای بودهاند.
بکارگیری با اخیر، دههی دو در نیز بینالمللی
از زیادی بسیار تعداد جذب به اثربخش، سیاستهای
برنامه  کشورهای  پرداختهاند. بینالمللی دانشجویان
محور،درگذشتهبابحرانخروجدانشجویانبینالمللی
بکارگیری با و اخیر دههی دو در اما بودهاند، مواجه
سیاستهایمناسبدرراستایمدیریتجابهجاییهای
و بپردازند مسئله این حل به توانستهاند دانشجویی،
و نخبگان چرخش و جابهجایی از بهینهای استفادهی
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در  کشورهای  باشند. داشته بینالمللی دانشجویان
حال گذار،دارایسطحباالییازخروجدانشجویانخود
که محدودی برنامههای اعمال واسطهی به اما هستند
اخیراًدرراستایجذبدانشجویانخارجییابازگرداندن
توانستهاند ازکشورداشتهاند، ازخارج دانشجویانخود
خود انسانی سرمایه خروج از ناشی ازخسارات بخشی
راجبرانکنند،اماهموارهموفقنشدهاندخالصجذب
دانشجویانبینالمللیراازترازمنفیبهمثبتبرسانند.

خروج مشکل با گذشته دهه دو بازنده، کشورهای 
باالیدانشجویانمواجهبودهاند،ازطرفدیگر،ظرفیت
بازگرداندن یا و خارجی دانشجویان جذب برای کافی
کشورهای  ندارند. کشور از خارج از خود دانشجویان
دانشجویان وخروج ازجذب پایینی نیزسطح منفعل
دارندوتمایلیبهچرخشنخبگانواستفادهازظرفیت
جابهجاییهای کانال از کشورها سایر فناوری و علمی

دانشجوییندارند.

نمودار۱۵۴-خالصجذبدانشجویانبینالمللیدرکشورایران)200۳تا20۱7(
)UNESCO Institute for Statistics, 2020a(

شکل۸-جایگاهایرانبراساسمیزانبهرهمندیازجابهجاییدانشجویان
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ایرانیککشوردانشجوفرستودانشجوپذیراست.طی
سالهای200۳تا20۱۸،تعداددانشجویانبینالمللیدر
ایرانافزایشیافتهاستوازحدودهزارو۴00نفربهحدود
2۱هزارنفررسیدهاست.ازطرفدیگر،تعداددانشجویان
ایرانیدرخارجازکشورنیزطیهمینسالهاافزایشیافته
استوازتراز۱۹هزارنفردرسال200۳بهتراز۵۳هزارنفر
درسال20۱7رسیدهاست.بدینترتیبتعداددانشجویان
بینالمللیدرایراندریکروندمنظموبهصورتصعودی
ایرانیدرخارج اماتعداددانشجویان یافتهاست؛ افزایش
ازکشورطیهمینسالهاعلیرغماینکهروندیافزایشی
داشتهاست؛درسالهایاخیرثابتشدهودرتراز۵2هزار
نفرباقیماندهاست.کشورایرانازکشورهایسنتیدانشجو
فرستاستودرسال20۱۱،دوازدهمینکشوراعزامکننده
دانشجودردنیابودهاست،امااینرتبهدرسال20۱7تنزل
یافتهاستوبهجایگاه20رسیدهاست.ایندرحالیاست
کهوضعیتکشورماازلحاظدانشجوپذیرینیزبهبودیافته
وازرتبه۵7دانشجوپذیریدرسال20۱2صعودکردهو
درسال20۱6رتبه۴2رادراینزمینهکسبکردهاست

.)UIS, 2019a(؛)UIS, 2019b(

کشورهای ایران، به فرست دانشجو کشورهای مهمترین
با افغانستان کشور 20۱۸، سال در هستند. آسیایی
کشور مهمترین ایران، به دانشجو هزار ۱۴ حدود اعزام
دانشجوفرستبهایرانبودهاست.درهمانسال،کشورعراق
باارسالبالغبر۳هزاروپانصددانشجویبینالمللی،رتبهی
دومرادردانشجوفرستیبهایرانداشتهاستودرنهایت
کشورلبنانباارسالحدودهزاردانشجویبینالمللی،رتبه
سومدانشجوفرستیبهاینکشورراداشتهاست.پسازاین
سهکشور،کشورهایسوریه،چینوپاکستانبهترتیبدر

ردههایدیگردانشجوفرستیبهایرانقرارمیگیرند.
جمهورياسالميایرانازبدوتأسیسخود،رویکردجذب
دانشجویانبینالمللیراسرلوحهبرنامههايفرهنگيخود
ایراندر اسالمي بینالمللي دانشگاه تأسیس با و داد قرار
سال۱۹۸۳کهبعدهابهدانشگاهبینالمللیامامخمینی
را بینالمللی دانشجویان جذب وظیفه یافت، نام تغییر
باتشکیل تا نمود واگذار دانشگاه این به درسال۱۹۹۴
دبیرخانهمرکزیبهپذیرشدانشجویانخارجیاقدامکند
)نوازنی،۱۳۹0(.درطولدستکمدودههیگذشته،در

اسنادباالدستیضرورتتوجهبهنقشواهمیتفعالیتهاو
برنامههایبینالمللیدانشگاههادرپیشبرداهدافتوسعهای
توجه اسناد، این از برخی در است. شده تصریح کشور،
بهصورت عالی آموزش توسعه بینالمللی راهبردهای به
پراکندهبهچشممیخورد.پراکندهبودنبهاینمعناست
کهبینالمللیشدنبرخیخدماتوکارکردهایبینالمللی
بوده تأکید مورد باالدستیکشور اسناد در عالی آموزش
است،امااینتأکیدهاازمنطقورویکردمشخصیپیروی
قانوناساسی،سندچشمانداز،نقشهجامع نمیکنند.در
علمیکشوروبرنامهپنجموششمتوسعه،بینالمللیشدن
آموزشعالیموردتأکیدقرارگرفتهاست.طبقهدفو
سیاستگذاریصورتگرفتهدرقانونبرنامهپنجسالهششم
توسعه،تعداددانشجویانبینالمللیدرایرانتاسال۱۴00
بایدبه7۵هزارنفرافزایشیابد.بااینوجودتابهامروزکه
تنهایکسالتاموعدمقررباقیماندهاست،دستیابیبه2۸

درصدازاینهدفمحققشدهاست.
دانشمندان و متخصصان با همکاری طرح این، عالوهبر
ایرانیغیرمقیم،بهمنظورانتقالدانش،تجربهوایدههای
فناورانهبهکشوروهمچنینایجادارتباطمؤثردانشمندانو
متخصصانایرانیغیرمقیمباهمتایانداخلیومراکزعلمی
وفناوریمنتخبتوسطمعاونتعلمیوفناوریریاست
جمهوریوبنیادملینخبگانطراحیشدهوازاسفندسال
۱۳۹۴بهصورترسمیآغازشدهاست.ازجملهمهمترین
دستاوردهایاینطرحمیتوانبهارائهتسهیالتبهبیشاز

۱۵00نفرازفارغالتحصیالنبازگشتیاشارهکرد.
بنابرایناهتمامبهبینالمللیشدنآموزشعالیازطریق
بازگشتدانشجویان جذبدانشجویانخارجیوتسهیل
ایرانیخارجازکشور،دراسنادباالدستیموردتوجهقرار
گرفتهاست،امابینالمللیشدنآموزشعالیدرایراناز
بعدعملیپیشرفتچندانینداشتهاست.باتوجهبهاینکه
ضرورتبکارگیریرویکردچرخشنخبگاندرایرانمشخص
شدهاست،اگرپیادهسازیسیاستهایهدفگذاریشده
درکشوربهدرستیصورتگیرد،امکانگذارایرانازیک
کشوربازندهبهیککشوربرنامهمحوروجوددارد.امادر
صورتیکهتوجهکافیبهاجرایبرنامههایدردستورکار
مبذولنگردد،نهتنهاپیشرفتیصورتنخواهدگرفت،بلکه
باپسرفت،درزمرهیکشورهایبازندهقرارخواهدگرفت.
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ایران در  فصل چهارم: وضعیت و جایگاه 
مهاجرت های اجباری و پناهجوئی

و نفوس سرشماری یافتههای اساس بر بهطورکلی
خارجی اتباع تعداد مجموع در ۱۳۹۵، سال مسکن
۳۸۸ و هزار 6۵۴ و میلیون یک کشور استانهای در
اتباع جمعیت بیشترین اینکه به توجه با میباشد. نفر
خارجیدرایران،متعلقبهاتباعکشورهایافغانستانو
عراقاست،دراینفصلبهارائهآمارهایمربوطبهاین
دوکشورمبدأمهاجرانپرداختهشدهاست.همچنینبا
توجهبهعدمدردسترسبودنآمارپناهندگانبهصورت
مرکز توسط ارائهشده آمارهای اینجا در تفکیکشده،
آمارموردبررسیقرارمیگیردکهبدوندرنظرگرفتن
اتباعخارجی،آمارمهاجرانخارجیدر اقامت وضعیت

ایرانراارائهمینماید.
ازاینرو،آمارهایارائهشدهتوسطمرکزآمارایراندر
هم پناهندگان، شامل هم مسکن و نفوس سرشماری
مدرک فاقد مهاجران همچنین و گذرنامه دارندگان
است.بهنظرمیرسددرسرشماریهاینفوسومسکن
مهاجران بخصوص خارجی، اتباع کمشماری شاهد

فاقدمدرک،هستیم.

عراقی و افغانستانی اتباع تعداد به ابتدا فصل این در
پناهندگان تعداد به سپس و شده پرداخته ایران در
ایرانبراساسآمارهای افغانستانیوروندورودآنهابه
UNHCRاشارهمیشود.همچنینروندبازگشتمهاجران

تشریح IOM آمارهای اساس بر ایران از پناهندگان و
میگردد.درانتهایاینفصلوضعیتپناهجویانایرانی
ثبتشدهدرکشورهایمختلفجهاندردههاخیرمورد

بررسیقرارمیگیرد.

4-1- اتباع خارجی در ایران
جمعیتاتباعافغانستانیدرایرانطبقسرشماریسال
و نفر  و۹7۹ هزار و۵۸۳ میلیون بایک برابر ۱۳۹۵
جمعیتاتباععراقی۳۴هزارو۵۳2نفرمیباشد.ازاین
تعدادجمعیت،بیشترینتعداداتباعافغانستانیدربین
و۵67 هزار با۵۱۵ تهران استان در استانهایکشور
نفروکمترینتعداددراستانکردستانبا۱۸نفرثبت
شدهاست.درموردجمعیتاتباععراقینیزآمارهاحاکی
استان در عراقی اتباع تعداد بیشترین که است آن از
قمبا۸۳6۵نفروکمترینآنهادراستانکهگیلویهو

بویراحمدبا۴نفرثبتشدهاست.
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جدول2۹-جمعیتکلاستان،تعدادکلاتباعخارجی،اتباعافغانستانیوعراقیبهتفکیکاستاندرسال۱۳۹۵

تعدادکلجمعیتناماستان
استان

تعدادکلاتباع
خارجیدراستان

تعدادجمعیتاتباع
افغانستانی

تعدادجمعیتاتباع
عراقی

۱270۴207۴۳۵۱۴اردبیل

۵۱20۸۵0۱۸6۳۹0۱۸۳۱2۴22۱۱اصفهان

27۱2۴00۸۴۸0۵۸۴۳2۱2۱0البرز

۵۸0۱۵۸۱7۳۴2۹۱6۹۴ایالم

۳۹0۹6۵2۳۴2۱۳۹۳۵آذربایجانشرقی

۳26۵2۱۹۹۵۱۱07702آذربایجانغربی

۱۱6۳۴00۳02۸62۹6۹۱۱۴۳بوشهر

۱۳2676۳7۵2۵0۳۳۵۱۵۵67۴۹6۵تهران

۹۴776۳۱06۹۱6چهارمحالوبختیاری

76۸۸۹۸۵07۵۵0۴۵۱6خراسانجنوبی

6۴۳۴۵0۱2۳267۱2۱۹۴۴26۴00خراسانرضوی

۸6۳0۹2۱27۹۳2۵خراسانشمالی

۴7۱0۵0۹۱۱۴۳262۹0۴۹72خوزستان

۱0۵7۴6۱20۱۴0۱7زنجان

702۳60۳۵۵۴۴۳۵۴0۹7۱سمنان

277۵0۱۴2۹67626۸۴6۱۴سیستانوبلوچستان

۴۸۵۱27۴۱۱00۹۸۱0۹2۴7۵6۳فارس

۱27۳76۱۱۸6۸6۱۸۴0۱۱۱2قزوین

۱2۹22۸۳۱2002۸۹6۳67۸۳6۵قم

۱60۳0۱۱۴۵0۱۸۴2۴کردستان

۳۱6۴7۱۸۱26۱06۱2۵۴۱۱76کرمان

۱۹۵2۴۳۴۸۸۳۴7۸۳0کرمانشاه

7۱۳0۵2۱۵۵۹۱۵0۳۴کهگیلویهوبویراحمد

۱۸6۸۸۱۹۱۸7۸2۱۸27۳۵۴گلستان

2۵۳06۹6۴2۵۳0۹۴2گیالن

۱7606۴۹۳۳۱۹۹226لرستان

۳2۸۳۵۸227۴۹262۳۵6مازندران

۱۴2۹۴7۵2۹6۵02۹2۵72۸۹مرکزی

۱776۴۱۵26۱072۴۱۹۵۹7هرمزگان

۱7۳۸2۳۴۴۴۴2۱7۱۸7همدان

۱۱۳۸۵۳۳۵۳6۴۳۵۱7۴۳۱7۱2یزد

7۹۹26270۱6۵۴۳۸۸۱۵۸۳۹7۹۳۴۵۳2جمع

منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵
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شکل۹-توزیعتعداداتباعافغانستانیبهتفکیکاستانهایکشور
)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵،ترسیم:رصدخانهمهاجرتایران،۱۳۹۸(

از خارجی اتباع برای شهرستانها و استانها از برخی
جملهافغانستانیهاممنوعاست؛ازاینرو،توزیعجمعیت
آنهادرایران)شکل۹(تحتتأثیراینقانونبودهاست.
شهروندان اقامت برای کامل بهطور که استانهایی
افغــانممنوعهسـتندعبارتانداز:آذربایجـانشرقی،
کرمانشاه، کردستان، زنجان، اردبیل، غربی، آذربایجان
خراسانشمالی، لرستان،چهارمحالوبختیاری، ایالم،
سیستان مازندران، گیالن، بویراحمد، و کهگیلویه
که استانهایی همدان. و هرمزگان بلوچستان، و
بخشهاییازآنهابرایاقامتشهروندانافغانممنوع
خراسانجنوبی، بوشهر، اصفهان، از: عبارتند هستند
قزوین، فارس، سمنان، خوزستان، خراسانرضوی،
کرمان،گلستان،مرکزیویزد.استانهایتهران،قمو

است ذکر به الزم البته میباشند. ممنوعیت فاقد البرز
برای تهران شهرداری ۱۳ منطقه در خجیر منطقه که
اتباعافغانستانیممنوعاست)برگرفتهشدهازشیوهنامه
توسط ارائهشده دانشجویانخارجی ثبتنام و پذیرش

سازماناموردانشجویان،۱۳۹۴(.

تفکیک  به  خارجی  اتباع  تعداد   -1-1-4
جنسیت

تعداداتباعافغانستانیوعراقیبهتفکیکمردوزندر
اتباع تعداد اساس این بر است. ارائهشده زیر جداول
افغانستانیمرددرایرانبرابربا۸۴۵هزارو267نفرو
تعداداتباعافغانستانیزنبرابربا7۳۸هزارو7۱2نفر
است.تعدادمردانافغانستانیدراستانخراسانرضویبا



سالنامه 
مهاجرتی ایران
1399

2۱۴

۱۱۱هزارو۳۹6نفربیشازسایراستانهاودراستان
ایالمبا۱2نفرکمترازسایراستانهامیباشد.اتباعزن
افغانستانینیزدراستانتهرانبا2۴0هزارو7۸7نفر

نفر ۵ با کردستان استان در و استانها سایر از بیشتر
کمترازدیگراستانهامیباشد.

جدول۳0-تعداداتباعافغانستانیبهتفکیکجنسیتدرسال۱۳۹۵

درصد اتباع افغانستانی زن تعداد اتباع افغانستانی زن درصد اتباع افغانستانی مرد تعداد اتباع افغانستانی مرد نام استان

۴6/7 2۴07۸7 ۵۳/۳ 27۴7۸0 تهران

۴۹/2 ۱0۸0۴6 ۵0/۸ ۱۱۱۳۹6 خراسان رضوی

۴۸/2 ۸۸۳۵۱ ۵۱/۸ ۹۴77۳ اصفهان

۴۴/۳ ۵۵۵0۵ ۵۵/7 6۹۹06 کرمان

۴۴/0 ۴۸0۴۹ ۵6/0 6۱۱۹۸ فارس

۴6/0 ۳۸77۳ ۵۴/0 ۴۵۵۴۸ البرز

۴۹/۴ ۴760۸ ۵0/6 ۴۸7۵۹ قم

۴۵/۳ 2۳۴۵7 ۵۴/7 2۸2۸6 یزد

۴۴/۳ ۸۸۱۳6 ۵۵/7 ۱۱062۱ سایر استان ها

۴6/6 7۳۸7۱2 ۵۳/۴ ۸۴۵267 جمع کل

)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(

به درصد، برحسب افغانستانی اتباع جنسیتی تفکیک
جدول در نیز استان هر در اتباع جمعیت کل نسبت
و ایالم اردبیل، استانهای در است. ارائهشده فوق
به نسبت افغانستانی زنان اتباع درصد آذربایجانغربی
مردان درصد دیگر استانهای در و است بیشتر مردان
افغانستانینسبتبهزنانرقمباالتریرانشانمیدهد.
زنان با ایرانی مردان ازدواج موضوع این دالیل از یکی
غیرایرانیکشورهایهمسایهدراینسهاستاناست.در
استانهایبوشهر،کردستان،گیالن،لرستان،مازندرانو
همداندرصداتباعمردانافغانستانیباالیشصتدرصد

ونسبتزنانافغانستانیدرآنهاکمتراست.

تعداداتباععراقیمردنیزدرکشورایرانبرابربا۱۹هزار
و72۵نفروتعداداتباععراقیزن۱۴هزارو۸07نفر

میباشد.
تعداداتباععراقیمرددراستانقمبا۴7۱۹نفربیشتراز
دیگراستانهابودهودراستانکهگیلویهوبویراحمدبا2
نفرجمعیتکمترازسایراستانهااست.اتباعزنعراقی
نیزدراستانقمبا۳6۴6نفربیشترازسایراستانهاو
دراستانچهارمحالوبختیاریبا2نفرجمعیتکمتر
ازدیگراستانهامیباشد.درمجموع۵۳/۴درصدازاتباع
افغانستانیرادرکلکشور،مردانو۵2/۹درصدآنهارا

زنانتشکیلمیدهند.
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جدول۳۱-تعداداتباععراقیبهتفکیکجنسیتدرسال۱۳۹۵

درصد اتباع عراقی زنتعداد اتباع عراقی زندرصد اتباع عراقی مردتعداد اتباع عراقی مردنام استان

2۸۹2۵۸/2207۳۴۱/7تهران

۳7۵0۵۸/۵26۵0۴۱/۴خراسان رضوی

۱۳2۴۵۹/۸۸۸7۴0/۱اصفهان

۳۹۵۱/۳۳7۴۸/6کرمان

۳۳7۵۹/۸226۴0/۱فارس

۱2۵۵۹/۵۸۵۴0/۴البرز

۴7۱۹۵6/۴۳6۴6۴۳/۵قم

۱00۳۵۸/۵70۹۴۱/۴یزد

۵۵۳6۵۵/۱۴۴۹۴۴۴/۸سایر استان ها

۱۹72۵۵7/۱۱۴۸07۴2/۸جمع کل

)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(

بهنسبت اتباععراقیبرحسبدرصد، تفکیکجنسیت
کلجمعیتاتباعدرهراستاننیزدرجدولفوقارائه
شدهاست.دراستاناردبیلدرصدمردانوزنانعراقیبا
همبرابراست.دراستانهایآذربایجانغربی،خوزستان،
به نسبت عراقی زنان اتباع درصد همدان و کردستان
مردان درصد دیگر استانهای در و است بیشتر مردان
درمجموع۵7/۱درصد میباشد. زنان از بیشتر عراقی
اتباععراقیدرکلکشوررامردانو۴2/۹درصدآنهارا

زنانتشکیلمیدهند.

تفکیک  به  اتباع خارجی  تعداد   -2-1-4
گروه های سنی

تعداداتباعافغانستانیوعراقیبهتفکیکگروههایسنی
در6گروهاز0-۱۴،۱۵-۱۹،۳0-۴۴،۴۵-۵۹،60-7۴
ارائهشده باالدردوجدولجداگانهزیر و7۵سالبه
است.تعداداتباعافغانستانیدرگروه0-۱۴سالبرابربا
۵۵0هزارو7۴0نفر،درگروهسنی2۹-۱۵سالبرابر
با۵۱۵هزارو۱۵6نفر،درگروهسنی۳0-۴۴سالبرابر
با۳0۴هزارو۵2۹نفر،درگروهسنی۴۵-۵۹سالبرابر
با۱۵0۳77نفر،درگروهسنی7۴-60سالبرابربا۵۱
هزارو6۱0نفرودرآخرینگروهسنییعنی7۵سال
بهباالبرابربا۱۱هزارو۸۳7نفرمیباشند.استانتهران
بیشترینتعدادجمعیتدرهمهگروههایسنیرادارد.
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جدول۳2-تعداداتباعافغانستانیبهتفکیکگروههایسنیدرسال۱۳۹۵

نام استان
گروه سنی

0-14
گروه سنی

15-29
گروه سنی

30-44
گروه سنی

45-59
گروه سنی

60-74
گروه سنی
75 به باال

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد44-30درصدفراوانیدرصدفراوانی

۱6۸۸۸۴۸/۳2۱7067۱۳۳/۱۱0۵72020/۵۵0۱۹۳۹/7۱67۱0۳/2۳۳۸۹0/7تهران

6۹۴۸07/۳۱6۹۳6۱۳۱/6۴۳۱6۴۱۹/72۴۹۸۳۱۱/۴۹۹6۹۴/۵2۴۸۵۱/۱خراسان رضوی

700۹۴2/۳۸۵7۴2۸۳۱/۳۳۳۱7۵۱۸/۱۱۵۸۹۴۸/6۵2622/۸۱27۱0/6اصفهان

۴۸۳70۵/۳۸۴0۳۵6۳2/۱220۱۴۱7/۵۱0۱76۸/۱۳۵۹۳2/۸۹020/7کرمان

۴۱660۱/۳۸۳۵۱۳2۳2/۱۱۹۳۵۴۱7/7۹6۱۴۸/۸2۸2۵2/۵6620/6فارس

2۹۳۸6۸/۳۴277۳6۳2/۸۱6۸67207۵2۵۸/۹2۳۱22/7۴۹۵0/۵البرز

۳۱7۱۵۹/۳22۹7۴۴۳0/۸۱۹۵۴020/2۱0۵77۱0/۹۳۸77۴۹۱۴0/۹قم

20۵۱66/۳۹۱72۹۳۳۳/۴۸۸۵2۱7/۱۳۸۱۴7/۳۱0۵622۱20/۴یزد

70۳6۵۴/۳۵67۴۳۵۳۳/۹۳۵۸۴۳۱۸۱760۱۸/۸6006۳۱۵070/7سایر استان ها

۵۵0۴707/۳۴۵۱۵۱۵6۳2/۵۳0۴۵2۹۱۹/2۱۵0۳77۹/۴۵۱6۱0۳/2۱۱۸۳70/7جمع کل

)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(

دربینگروههایسنیمختلف،درمجموعگروهسنی0-۱۴
افغانستانیرادرکلکشوربه اتباع سالبیشترینتعداد
خوداختصاصدادهاست.دربیشتراستانهایکشوراتباع

افغانستانیدرگروهسنی0-۱۴هستند،پسازآنگروه
سنی۱۵-2۹باالترینفراوانیرادارد.گروهسنی7۵سال

وباالترنیزکمترینفراوانیرابهخوداختصاصدادهاست. 

نمودار۱۵۵-هرمسنیاتباعافغانستانیبراساسدادههایسرشماری۱۳۹۵
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ازطرفدیگراتباععراقیدرگروه0-۱۴سالبرابربا۹7۸۵
نفر،درگروهسنی2۹-۱۵سالبرابربا۱022۱نفر،درگروه
سنی۳0-۴۴سالبرابربا672۴نفر،درگروهسنی۴۵-۵۹
سالبرابربا۵2۸۹نفر،درگروهسنی7۴-60سالبرابربا

2060نفرودرآخرینگروهسنییعنی7۵سالبهباال
برابربا۴۴2نفرمیباشد.استانقمبیشترینمیزانجمعیت
درگروهسنی0-۱۴سالوبیشترینمیزانجمعیتاتباع

عراقیدرگروهسنی7۵سالبهباالبا۱۱2نفررادارد.

جدول۳۳-تعداداتباععراقیبهتفکیکگروههایسنیدرسال۱۳۹۵

نام استان
گروه سنی

0-14
گروه سنی

15-29
گروه سنی

30-44
گروه سنی

45-59
گروه سنی

60-74
گروه سنی
75 به باال

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

۱2۵۴2۵/2۱۳۸027/7۱0۱۵20/۴۸۵0۱7/۱۳7۹7/6۸7۱/7تهران

2۳0۱۳۵/۹۱۹2۵۳0۱0۳2۱6/۱۸۳۹۱۳/۱27۹۴/۳2۴0/۳خراسان رضوی

۵۴02۴/۴70۱۳۱/7۳۸2۱7/2۳۸۱۱7/2۱7۳7/۸۳۴۱/۵اصفهان

۳2۴2/۱۱۹2۵67/۸۱۴۱۸/۴۳۳/۹22/6کرمان

۱2۵22/2۱72۳0/۵۱۱۱۱۹/7۱0۱۱7/۹۴07/۱۱۴2/۴فارس

۴722/۳۵۹2۸۴۸22/۸۳۳۱۵/720۹/۵۳۱/۴البرز

2۴۳۹2۹/۱2۳۳627/۹۱62۴۱۹/۴۱۳۸۱۱6/۵۴7۳۵/6۱۱2۱/۳قم

۳۹۵2۳۵۳6۳۱/۳۳7۵2۱/۹27۵۱6۱۱26/۵۱۹۱/۱یزد

26۵226/۴۳0۹۳۳0/۸2۱۳۱2۱/2۱۴۱۵۱۴/۱۵۸۱۵/7۱۴7۱/۴سایر استان ها

۹7۸۵2۸/۳۱022۱2۹/۵672۴۱۹/۴۵2۸۹۱۵/۳2060۵/۹۴۴2۱/2جمع کل

)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(

دربینگروههایسنیمختلف،درمجموعگروهسنی2۹-
۱۵سالبیشترینتعداداتباععراقیرادرکلکشوربهخود
اختصاصدادهاست.دربیشتراستانهایکشوراتباععراقی

درگروهسنی۱۵-2۹هستند،بعدازآنباالترینفراوانی
بهگروهسنی0-۱۴اختصاصدارد.کمتریندرصدنیزدر

گروهسنیباالی7۵سالقراردارد.

نمودار۱۵6-هرمسنیاتباععراقیبراساسدادههایسرشماری۱۳۹۵
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سنی گروه که میدهد نشان عراقی اتباع سنی هرم
میانسایرگروههای فراوانیرادر باالترین ۱۵-۱۹سال
سنیدارد.هرمفوقنشانمیدهدکهاختالفبینتعداد
سال ۱۹ از کمتر سنی گروه در عراقی مردان و زنان
کمتراستامادرگروهسنی20تا70سالتعدادمردان
عراقیبصورتمعناداریازتعدادزنانعراقیافزایشپیدا
میکند.مجددادرگروهسنیباالی70سالاختالفبین

تعدادمردانوزنانعراقیکاهشمییابد.

4-1-3- اتباع افغانستانی و عراقی در مناطق 
شهری و روستایی

۱.عدمتطابقجمعیتکلاتباعافغانستانیباجمعیتهایساکندرمناطقشهریوروستاییبراساسآمارنامهسال۱۳۹۵است.

تعداداتباعافغانستانیساکندرمناطقشهریبراساس
آمارهایارائهشدهدرجدول۳۴برابربایکمیلیونو2۴2
هزارو۳۳2نفروتعداداتباعافغانستانیساکندرمناطق
شهری مناطق در است. نفر و۹6۸ هزار روستایی۳۴0
استانتهرانبا۳7۳هزارنفرجمعیتبیشترینجمعیت
اتباعافغانستانیزندگیمیکنندوکمتریناستاندراین
زمینهکردستاناستکه۱۳نفرتبعهافغانستانیدرمناطق
شهریآنسکونتدارند.تعداداتباعافغانستانیساکندر
مناطقروستاییدراستانتهران۱۴2هزارو۴۸۹نفربیش
ازدیگراستانهاودراستانایالمکمترازاستانهایدیگر

میباشد.

جدول۳۴-تعدادودرصداتباعافغانستانیساکندرمناطقشهریوروستایی۱درسال۱۳۹۵

نام استان
تعداد اتباع 

افغانستانی ساکن در 
مناطق شهری

درصد اتباع 
افغانستانی ساکن در 

مناطق شهری

تعداد اتباع 
افغانستانی ساکن در 

مناطق روستایی

درصد اتباع 
افغانستانی ساکن در 

مناطق روستایی

جمع شهری و 
روستایی

۳7۳00072/۳۱۴2۴۸۹27/6۵۱۵۴۸۹تهران
۱۸۵7۸0۸۴/6۳۳6۵۸۱۵/۳2۱۹۴۳۸خراسان رضوی

۱667۹7۹۱۱6۳2۱۸/۹۱۸۳۱۱۸اصفهان
۸۹۹0۹7۱/6۳۵۵002۸/۳۱2۵۴0۹کرمان
۹2۵۴۱۸۴/7۱6۱۴7۱۴/7۱0۸6۸۸فارس
۵۹۱۳۱70/۱2۵۱7۵2۹/۸۸۴۳06البرز
۸۸6۱6۹۱/۹77۵۱۸۹6۳67قم
۴2۴۵۹۸2۹2۸۴۱7/۹۵۱7۴۳یزد

۱۴۴0۹۹72/۵۵۴6۴۳27/۴۱۹۸7۴2سایر استان ها
۱2۴2۳۳2۸7/۴۳۴0۹6۸2۱/۵۱۵۸۳۳00جمع کل

)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(

فوق، درجدول ارائهشده دادههای اساس بر درمجموع
7۸/۵درصدازاتباعافغانستانیدرمناطقشهریو2۱/۵

درصددرمناطقروستاییسکونتدارند.
استانهای در افغانستانی اتباع از درصد ۴6-۵۵ بین
گلستان،مازندران،اردبیل،آذربایجانغربیوسیستان
در که دارند سکونت شهری مناطق در بلوچستان

شکل۱0بارنگزردکمرنگنمایشدادهشدهاست.
مناطق در ساکن افغانستانی اتباع درصد بیشترین
شهری)۸6-۹۳درصد(دراستانهایخراسانجنوبی،
اصفهان،قم،کهگیلویهوبویراحمد،فارسوایالماست
دادهشده نمایش پررنگ قهوهای رنگ با نقشه در که

است)شکل۱0(.
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2۱۹ شکل۱0-درصداتباعافغانستانیساکندرمناطقشهری
)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵،ترسیم:رصدخانهمهاجرتایران،۱۳۹۸(

شکل۱۱-درصداتباعافغانستانیساکندرمناطقروستایی
)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵،ترسیم:رصدخانهمهاجرتایران،۱۳۹۸(
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کمتراز۱0درصدازاتباعافغانستانیدراستانهایقم،
زندگی روستایی مناطق در جنوبی خراسان و اصفهان
روستانشینی درصد کمترین میزان، این که میکنند
راشاملمیشود.)رنگزردکمرنگ، افغانستانی اتباع

اساس بر شهری مناطق در ساکن عراقی اتباع تعداد
آمارهایارائهشدهدرجدولفوقبرابربا۳۱هزارو۹۱0
نفروتعداداتباععراقیساکندرمناطقروستاییبرابربا

2هزار62۱نفرمیباشد.
در شهری مناطق در عراقی اتباع تعداد بیشترین
تعداد وکمترین نفر و۳۳۳ ۸هزار با برابر قم استان
تبعه نفر ۴ با بویراحمد و کهگیلویه استان در آنها
عراقیاست.دربیناستانهایکشوربیشترینمیزان
روستانشینیاتباععراقیمربوطبهاستانهایزنجانو
اتباععراقی از لرستاناست.درمجموع۹2/۴درصد
مناطق در درصد 7/6 و مناطقشهری در درکشور،

روستاییسکونتدارند.

4-1-4- وضعیت اشتغال اتباع خارجی در ایران
با۵۳۸ برابر ایران تعدادشاغالنخارجیمردوزندر
هزارو6۴6نفروتعدادبیکارانخارجیمردوزن2۱
نیروی اشتغال نرخ مجموع در است. نفر ۳۹۴ و هزار
بیکاری نرخ درصد، ۹6/۱ ایران، کشور در خارجی کار
اتباعخارجی کار نیروی اقتصادی نرخمشارکت و ۳/۹
برابربا۴۴درصداست.بیشتریننرخاشتغالنیرویکار
اتباعخارجیدراستانبوشهربا۹۸/۱درصدوکمترین
نرخآنمتعلقبهاستانکرمانشاهبا6۸/۴درصداست.
همچنیننرخمشارکتاقتصادینیرویکاراتباعخارجی
دراستانهایزنجانبا7۱/6درصدبیشترینواستانهای
کرمانشاهوقمکمتریننرخرابهخوداختصاصدادهاند.

شکلشماره۱۱(.
بیشترینمیزانروستانشینیدراستانگلستانبا۵۳/6
میزان و اقتصاد تأثیر تحت موضوع این است. درصد

شهرنشینیدواستاناست.

جدول۳۵-تعدادودرصداتباععراقیساکندرمناطقشهریوروستاییدرسال۱۳۹۵

تعداد اتباع عراقی ساکن نام استان
در مناطق شهری

درصد اتباع عراقی ساکن 
در مناطق شهری

تعداد اتباع عراقی ساکن 
در مناطق روستایی

درصد اتباع عراقی ساکن 
در مناطق روستایی

۴۸6۴۹7/7۱002تهران

۵۹6۱۹۳/۱۴۳۹6/۸خراسان رضوی

2۱7۱۹۸/۱۴0۱/۸اصفهان

۵77۵۱۹2۵کرمان

۵۴۱۹622۳/۹فارس

۱۸۱۸6/۱2۹۱۳/۸البرز

۸۳۳۳۹۹/6۳20/۳قم

۱6۸2۹۸/2۳0۱/7یزد

۸۱20۸0/۹۱۹۱0۱۹سایر استان ها

۳۱۹۱0۹2/۴262۱7/۵جمع کل
)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(
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جدول۳6-شاغالن،بیکاران،نرخاشتغالونرخبیکاریاتباعخارجیدرسال۱۳۹۵

تعداد شاغالن خارجی استان
مرد و زن

تعداد بیکاران خارجی 
مرد و زن

نرخ اشتغال نیروی کار 
اتباع خارجی

نرخ بیکاری نیروی کار 
اتباع خارجی

نرخ مشارکت 
اقتصادی نیروی کار 

اتباع خارجی

۱۹2۹0/۵۹/۵۳2/۳اردبیل
۵۵6662۱2۹۹6/۳۳/7۴۱/۴اصفهان

2۸۹7۵۱۱60۹6/2۳/۸۴6/2البرز
70667۹۱/۳۸/7۵۳/۹ایالم

۱۴۹۸۹۴/۹۵/۱۵6/۱آذربایجان شرقی
26۸۳۹۸7/۳۱2/7۳۸/6آذربایجان غربی

۱۳۹2۱267۹۸/۱۱/۹6۱/۱بوشهر
۱۸27۳0۴20۳۹7/۸2/2۴۵/۵تهران

۳۵۹7۹/۵20/۵۵۳/7چهارمحال و بختیاری
۱2۱۹۸۸۹۳/۳6/7۳۵/۸خراسان جنوبی
7۱۳0۵۴776۹۳/76/۳۴۱/۵خراسان رضوی
۴06۸7/0۱۳/0۴6/۵خراسان شمالی

۴00۴۴۴2۹0/۱۹/۹۴۸/2خوزستان
۱۳۳۳۹7/۸2/27۱/6زنجان
۱۱6۵6۸۳۵۹۳/۳6/7۴۳/۸سمنان

۸۸77۱0۳۳۸۹/6۱0/۴۴۴/۹سیستان و بلوچستان
۳6۳۸6۱06۵۹7/22/۸۴۵/6فارس
۵۹۱۴۱7۹۹7/۱2/۹۴۳/۵قزوین

2۸0۸0۱۳72۹۵/۳۴/7۳۱/۴قم
۱2۹۱۸۸7/۸۱2/2۳۸/۵کردستان

۴۳۳2۸۱0۵۴۹7/62/۴۴7/۹کرمان
۱607۴6۸/۴۳۱/6۳۱/۱کرمانشاه

67۴۳۴۹۵/2۴/۸۵۸/0کهگیلویه و بویر احمد
6۳2۳۴۵۳۹۳/۳6/7۴6/7گلستان
۱۵۵22۸7/6۱2/۴۴7/۵گیالن

۱0۹۱۴۸۸/6۱۱/۴۴۴/۴لرستان
۱26۸66۹۵/۱۴/۹60/7مازندران
۹۴۱۵2۵۳۹7/۴2/6۴2/۱مرکزی

۹۹26۳۳2۹6/۸۳/2۵۳/۹هرمزگان
۱22۸۹۳/۸6/2۳6/6همدان

۱6۹۵۴۱۳۸۳۹2/۵7/۵۴6/۳یزد
۵۳۸6۴62۱۳۹۴۹6/۱۳/۹۴۴/0جمع

)منبع:نتایجسرشماریعمومینفوسومسکنسال۱۳۹۵-مرکزآمارایران،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،۱۳۹6(
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4-2- پناهندگان افغانستانی و عراقی 
در ایران

دادههایثبتشدهازجمعیتپناهندگانافغانستانیوعراقی
درسالهای۱۹7۹تا20۱۸درجدولزیرارائهشدهاست:
با افغانستانیوعراقیدرچهلسالگذشته اتباع جمعیت
فرازوفرودهاییهمراهبودهاست.ازسال۱۹7۹کهآمارهای
پناهندگاندرایراندردسترساستبیشترینپناهندگانثبت

شدهدرایرانمربوطبهکشورهایافغانستانوعراقاست.
سال از اغلب افغانستانی پناهندگان ثبت و ورود روند

۱۹7۹آغازشدهودردهه۱۹۹0بهاوجخودمیرسد.
بطورمثالدرسالهای۱۹۹۱-۱۹۹0بیشازسهمیلیون
پناهندهافغانستانیدرایرانحضورداشتهاند.پسازآن
تعدادپناهندگانافغانستانیساکندرایرانروندکاهشی
یک حدود در تاکنون بعد به 200۴ سال از و داشته
میلیوننفرثابتماندهاست.بیشترینپناهندهعراقینیز
دراوایلدهه۱۹۹0درایرانحضورداشتهاستامااز
اواسطایندههتعدادآنهاکاهشیافتهوازسال200۵

بهبعدجمعیتآنهاکمتراز۵0هزارنفربودهاست.

جدول۳7-جمعیتپناهندگانافغانستانیوعراقیدربازهزمانی۴0ساله)۱۹7۹تا20۱۸(

جمعپناهندگانافغانستانیوعراقیجمعیتپناهندگانعراقیدرایرانجمعیتپناهندگانافغانستانیدرایرانسال

۱۹7۹۱00000۳0000۱۳0000

۱۹۸0۳00000۳0000۳۳0000

۱۹۸۱۱۵000006۵000۱۵6۵000

۱۹۸2۱600000۱00000۱700000

۱۹۸۳۱۸00000۱00000۱۹00000

۱۹۸۴۱۹00000۱000002000000

۱۹۸۵۱۹00000۴000002۳00000

۱۹۸62۱۹0000۴000002۵۹0000

۱۹۸72۳۵0000۴۱00002760000

۱۹۸۸2۳۵0000۵000002۸۵0000

۱۹۸۹2۳۵0000۵000002۸۵0000

۱۹۹0۳06۱۱۱0۱۱۱۳2۹۱۴۱7۴۴0۱

۱۹۹۱۳۱۸66۱6۱2۱۸۳7۹۴۴0۴۹۹۵

۱۹۹22۹00666۱2۵00۵7۴۱۵072۳

۱۹۹۳۱۸۵00006۴۵0002۴۹۵000

۱۹۹۴۱62۳۳۳۱6۱۳00022۳6۳۳۱

۱۹۹۵۱۴2۹0۳۸۵۹۵۵00202۴۵۳۸
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جمعپناهندگانافغانستانیوعراقیجمعیتپناهندگانعراقیدرایرانجمعیتپناهندگانافغانستانیدرایرانسال

۱۹۹6۱۴۱۴6۵۹۵7۹200۱۹۹۳۸۵۹

۱۹۹7۱۴۱۱7۵۹۵707۹۴۱۹۸2۵۵۳

۱۹۹۸۱۴00722۵۳06۱0۱۹۳۱۳۳2

۱۹۹۹۱۳2۵72۴۵0۹۹6۴۱۸۳۵6۸۸

2000۱۴۸2000۳۸6000۱۸6۸000

200۱۱۴۸2000۳۸6000۱۸6۸000

2002۱۱0۴۹0۹20۱67۱۱۳06۵۸0

200۳۸۳۴6۹۹۱۵0۱۹6۹۸۴۸۹۵

200۴۹۵2۸02۹۳۱7۳۱0۴۵۹7۵

200۵۹202۴۸۵۴000۹7۴2۴۸

2006۹۱۴260۵۴02۴۹6۸2۸۴

2007۹0607۱۵7۴۱۴۹6۳۴۸۵

200۸۹۳۵۵۹۵۴۴۴۴۴۹۸00۳۹

200۹۱022۴۹۴۴7۹2۴۱070۴۱۸

20۱0۱027۵77۴۵70۸۱07۳2۸۵

20۱۱۸۴0۴۵۱۴۵۹۳7۸۸6۳۸۸

20۱2۸2۴0۸7۴۴0۸۵۸6۸۱72

20۱۳۸۱۴0۱۵۴۳26۸۸۵72۸۳

20۱۴۹۵0000۳2000۹۸2000

20۱۵۹۵۱۱۴22۸26۸۹7۹۴۱0

20۱6۹۵۱۱۴22۸26۸۹7۹۴۱0

20۱7۹۵۱۱۴22۸26۸۹7۹۴۱0

20۱۸۹۵۱۱۴22۸26۸۹7۹۴۱0
منبع:)UNHCR, 2020(بازیابیشدهدر26ژانویه2020؛قابلدسترسدر:

http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern
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نمودار۱۵7-جمعیتاتباعافغانستانیوعراقی)۱۹7۹تا20۱۸(
منبع:)UNHCR, 2020(بازیابیشدهدر26ژانویه2020)ترسیم:رصدخانهمهاجرتایران:۱۳۹۸(

4-2-1- پناهندگان در مهمان شهرها 
همچنانکهاشارهشدازمجموع۹۸0هزارپناهندهافغانستانی
آنهادرمهمانشهرها نفر از۳0هزار ایرانکمتر ساکندر
ساکنهستند.بعبارتیدیگرحدود۹7درصدپناهندگاندر
یامناطقروستاییزندگیمیکنندو۳ ایراندرشهرهاو

درصدآنهادر20مهمانشهرساکنهستند.
مهمانشهرهایفعالدر۱2استانکشورقراردارندکه
خراسانرضوی، کرمان، استانهای در آنها مهمترین
میزبان آنها اغلب که هستند یزد و سمنان مرکزی،
مهمانشهر بزرگترین است. افغانستانی پناهندگان
مهمانشهر 20۱۸، سال در جمعیت نظر از ایران در

رفسنجاندرکرمانبا۵۳۸0نفرپناهندهاست.بخشی
و مهاجران میزبان گذشته در که نیز مهمانشهرها از
پناهندگانعراقیبودهاستپسازبازگشتپناهندگان
اینکشورجمعیتبسیاراندکیرامیزبانیمیکنندکه
آذربایجان همچون کشور غربی استانهای در عمدتا

غربیوکرمانشاهواقعشدهاند.
جدولزیرجمعیتپناهندگانساکندرمهمانشهرهای
درسال گروههایسنی و تفکیکجنسیت به را ایران
با گروههایسنی از برخی برای میدهد. نشان 20۱۸
توجهبهجمعیتپایین)زیر۵نفر(دادهارائهنشدهوبه

صورتعالمتستاره)*(مشخصشدهاند.
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4-3- میل به مهاجرت در میان مهاجران 
افغانستانی در ایران

دراینبخشبهارائهخالصهایازیافتههایدوپیمایشو
مطالعاتمیدانیدرخصوصمهاجرانافغانستانیدرایران

پرداختهمیشود.
پیمایشاولباهمکاریمشترکگروهجغرافیایانسانی
تورکو دانشگاه جغرافیا گروه و بهشتی شهید دانشگاه
فنالنددرسال20۱7)مهر۱۳۹6(انجامشدهاست)برای
اینتحقیقرجوعشود نتایجتفصیلیوگزارش مطالعه
به:)Jauhiainen & Eyvazlu, 2018(.اینپیمایشدرچهار
مهمانشهربردسیرورفسنجان)استانکرمان(،تربتجام
)استانخراسانرضوی(وبنینجار)خوزستان(وحدود
6روستادراستانهایکرمانوخراسانرضویانجامشده
است.درمجموع6۴۴مهاجرافغانستانی)حداقل۱۵ساله(
دراینپیمایششرکتکردهوبهسواالتتحقیقپاسخ

دادند.
با و ۱۳۹۸( )تابستان 20۱۹ سال در دوم پیمایش
همکاریمشترکرصدخانهمهاجرتایراندرپژوهشکده
گروه و شریف صنعتی دانشگاه سیاستگذاری
جغرافیایدانشگاهتورکوفنالندانجامشد)برایمطالعه
به: شود رجوع تحقیق این گزارش و تفصیلی نتایج
چهار در اغلب پیمایش این )Jauhiainen et al. 2020(.

شهرتهران)شاملشهرتهرانوشهرهایاطرافهمچون
ورامین،پاکدشت،پیشوا،شهریار،اسالمشهرو...(،اصفهان
)شاملشهراصفهانوشهرهایاطراف(،مشهدوکرمان
انجامشدو آباد( )شاملشهرکرمانوروستایشریف
افغانستانی)حداقل۱۵ساله( درمجموع۱۳6۵مهاجر
بهپرسشهایتحقیقپاسخدادند.درادامهبهخالصهای
ازیافتههایایندوپیمایشدرزمینهمیلبهمهاجرتو
بازگشتمهاجرانافغانستانیدرایرانپرداختهمیشود.

جدول۳۹-ویژگیهایجمعیتیپاسخگویانافغانستانیدرپیمایش

پناهندگاندرمدرکاقامت
مهمانشهرها

پناهندگاندر
شهرهاوروستاها

مهاجرانمتعارف
)پاسپورتی(

مهاجراننامتعارف
جمع)فاقدمدرک(

گروهسنیو
کلزنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردجنسیت

۱۵۱۵۱0۱۳6۱2۹۵۱۱۸۱0۱2۱0۹۱۱۱0تا۱۸ساله

۱۹2۴۳۴2۹۳۸۵۴۴6۴۹۵7۵۳۴7۴۳۴6۳۹۴۸۴۳تا2۹ساله

۳0۳6۴۵۴0۳۵27۳0۳۴27۳0۳02۹۳0۳۴۳2۳۳تا۴۹ساله

۵0۱6۹۱2۱76۱2۸۳6۱۱۱۴۱2۱۳7۱۱تا6۴ساله

۹26۴۱۳۴2۳222۵2۳باالی6۵سال

۵0۵0۱00۴۸۵2۱00۴۸۵2۱006۹۳۱۱00۵2۴۸۱00جمعکل

Jauhiainen & Eyvazlu 2018وJauhiainen et al. 2020منبع:

به پاسخگویان جمعیتی ویژگیهای فوق جدول
۵2 مجموع در میدهد. نشان را تحقیق پرسشهای

زنان را آنها درصد ۴۸ و مردان را پاسخگویان درصد
تشکیلمیدهند.
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4-3-1- تمایل به بازگشت در میان مهاجران افغانستانی
جدول۴0-تمایلبهبازگشتدرمیانمهاجرانافغانستانی)درصد(

پناهندگاندر
مهمانشهرها

پناهندگاندرشهرهاو
مهاجراننامتعارفمهاجرانمتعارف)پاسپورتی(روستاها

)فاقدمدرک(

فقتمایلبهمهاجرت
موا

انم
ید

نم

ف
خال

م

سخ
پا
داد

تع

فق
موا

انم
ید

نم

ف
خال

م

سخ
پا
داد

تع

فق
موا

انم
ید

نم

ف
خال

م

سخ
پا
داد

تع

فق
موا

انم
ید

نم

ف
خال

م

سخ
پا
داد

تع

۳۸۱6۴6۵۱62۸۳۳۳۹6۴۵۳۵۳۱۳۴۴۱۳۵0222۸۳۳۸جمعکل

۴۳۱۳۴۴26۱2۸۳۳۳۹۳0۴۳۴۳0۳620۵۵۴۱۹272۳۳مرد

۳۴۱۹۴72۵۵2۸۳۳۳۹۳۳۵۳6۳۱۳۳207۴02۹۳۱۱0۳زن

۱۵۴22۱۳76۵2۸2۸۴۴۵۸2۱۳2۴7۳۴۵0۱۳۳7۳۸تا۱۸ساله

۱۹۳620۴۴۱۵22۸۳۳۳۹2۹۸۳۸2۹۳۳2۱۹۴۸2۱۳۱۱۵۵تا2۹ساله

۳0۳۴۱6۵020627۳2۴۱۱۹۳۳۵۳۳۳2۱2۴۵۳2720۹7تا۴۹ساله

۵0۴77۴66۱۳2۳۳۳۵7۵22۳۹۳۹2۳۵22۳2۵۴0تا6۴ساله

۵۳7۴0۳0۳۹۳۹22۱۸۴22۵۳۳۱2۸۳۱706باالی6۵سال

۳0۱۹۵۱20۸2۸۳2۴02۸۴۳7۳۱۳22۱۵۴۳22۳۴۱۴۳مجرد

۴۵۱۳۴22۹۳20۳2۳۸۳۵7۳۳۳0۳7۱۹7۵۵222۳۱۹۳متاهل

۴۳۱2۴۵26۳2۸2۸۴۴۱۵۹۳۳2۹۳۸۵۵۴۸2۵2777دارایفرزنددرایران

۳۸۳۵27۱۹0۴۳2۹2۸۱۵6۴۹262۵207----دارایفرزنددرافغانستان

۳۸۱6۴62۸۵26۳۴۴0۳۳7۳۳۳۴۳۳2۳۳۵۵202۵2۳0شاغل

۳۱۳2۳72۸2۳۹26۳۵۱6۸۴02۹۳۱۹۴----غیرشاغل/غیرفعال

۳۴۳2۳۴۱۳۹۳۱2۹۴070۵۱2۱2۸۹۹----تحصیالتابتدایی

۵02۸22۳62۸۴6266۵۴2۳02۸۱7۴2۴۳۵۴۱2۹تحصیالتدانشگاهی

Jauhiainen & Eyvazlu 2018وJauhiainen et al. 2020منبع:

افغانستانرادرمیان به بازگشت به جدولفوقتمایل
بیشترین میدهد. نشان ایران در افغانستانی مهاجران
فاقدمدرک مهاجران میان در بازگشت به تمایل میزان
متعارف مهاجران آن از پس و میشود مشاهده

)پاسپورتی(تمایلبیشتریبرایبازگشتبهکشورشان
مهاجران با مقایسه در پناهندگان مجموع در دارند.
برای کمتری تمایل پاسپورت دارای یا فاقدمدرک

بازگشتبهکشورشاندارند.
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4-3-2- برنامه ریزی برای بازگشت در میان مهاجران افغانستانی
جدول۴۱-برنامهریزیبرایبازگشتدرمیانمهاجرانافغانستانی)درصد(

پناهندگاندرشهرهاوپناهندگاندرمهمانشهرها
مهاجراننامتعارفمهاجرانمتعارف)پاسپورتی(روستاها

)فاقدمدرک(

ایدبلهتمایلبهمهاجرت
ش

خیر

سخ
پا
داد

تع

ایدبله
ش

خیر

سخ
پا
داد

تع

ایدبله
ش

خیر

سخ
پا
داد

تع

ایدبله
ش

خیر

سخ
پا
داد

تع

۳22۱۴7276۱۴۳0۵66۴۸2۴۳۳۴۳۴۳0۳62۸۳6۳0۹جمعکل

2۸22۵0۱۴۴۱۵۳0۵۵۳0۸2۴۳۱۴۵20۸۴۱2۵۳۴2۱6مرد

۳620۴۴۱۳2۱2۳0۵۸۳۳۴2۳۳6۴۱2222۵۳۳۴2۹۱زن

۱۵۴۴۳۳22۹۱۵26۵۹۵۸۱۴2۹۵7۳۵27۱۵۵۸۳۳تا۱۸ساله

۱۹۳6۱۵۴۹۴7۱۳۳۳۵۳2۹72۵۳۴۴۱22۸۴22۴۳۴۱۳۵تا2۹ساله

۳0272۱۵2۱۴۱۱۴2۵6۱۱۹726۳۳۴۱۱۳0۳7۳۳۳0۹2تا۴۹ساله

۵0۳۳22۴۵۵۴۱6۳6۴۸7۵20۳2۴۸2۵22۳۴۴۴۴۱تا6۴ساله

۳۳۳۴۳۳2۴۱7۱۱72۱۸۱0۴۵۴۵۱۱۵0۵006باالی6۵سال

20۱۵6۵۸0۱۴2۸۵۸2۸۳2۳۳6۴۱2۱۹۳۳27۴0۱2۹مجرد

۳62۴۴0۱۸6۱۴۳۱۵۵۳6۱2۴۳۱۴۵2۱0۳۸2۸۳۴۱7۸متاهل

۳۴2۳۴۳۱77۱۴2660۱62۱7۳7۴6۵720۴۵۳۵6۹دارایفرزنددرایران

۱۸۴0۴2۱۹۴26۳۸۳6۱6۳۳۸2۸۳۴20۹....دارایفرزنددرافغانستان

2۴20۵6۱6۸۱۵2۹۵6۳۴۳2۵۳۱۴۴2۳۵۴۱27۳2206شاغل

۱۴۳2۵۴2۸۱2۳۳7۴0۱7626۳0۴۴۹2....غیرشاغل/غیرفعال

۱62۹۵۵۱۴۳2۵۱۹۵67۵۴۱2۱۳۸۱0۱....تحصیالتابتدایی

۵6۱62۸۱۸2۳۳۱۴66۴2۳۴2۳۵۱7۹27۳۸۳۵26تحصیالتدانشگاهی

Jauhiainen & Eyvazlu 2018وJauhiainen et al. 2020 :منبع

درجدولفوقمیزانبرنامهریزیبرایبازگشتگروههای
به است. شده داده نشان افغانستانی مهاجران مختلف
مقایسه در بازگشت برای برنامهریزی میزان کلی، طور
باتمایلبهبازگشتدرمیانمهاجرانافغانستانیکمتر
مشاهدهمیشود.دراینراستابرنامهریزیبرایبازگشت
درمیانمهاجرانفاقدمدرکبیشترازسایرگروههااست.
همچنینشاغالنکمترازافرادبیکارتمایلبهبازگشت
تمایل متاهل افراد با مقایسه در مجرد افراد و داشته

کمتریبرایبازگشتدارند.

به  مهاجرت  برای  برنامه ریزی   -3-3-4
کشورهای اروپایی

برای برنامهریزی که میدهد نشان پیمایش یافتههای

مهاجرتبهکشورهایاروپاییدرمیانمهاجرانمتعارف
ایران در ایران( ویزای و پاسپورت )دارای افغانستانی
است. گروهها سایر از بیشتر شاید( و بله )پاسخهای
کمترینمیزانبرنامهریزیبرایمهاجرتبهکشورهای
پناهندگان و مدرک فاقد مهاجران بین نیز اروپایی
از یکی میشود. مشاهده مهمانشهرها در ساکن
مهاجران که است این موضوع این دالیل مهمترین
ایران بین نیرویکارفصلیهستندکه اغلب نامتعارف
پناهندگان میباشند. جابهجایی حال در افغانستان و
ساکندرمهمانشهرهانیزباتوجهبهاقامتبلندمدت
درمهمانشهرهاوحضورنسلاولاینمهاجراندراین
مناطقبرنامهریزیکمتریبرایمهاجرتبهکشورهای

اروپاییدارند.



سالنامه 
مهاجرتی ایران

1399

2۳۱

جدول۴2-برنامهریزیبرایمهاجرتبهکشورهایاروپاییدرمیانمهاجرانافغانستانیدرایران)درصد(

پناهندگاندرشهرهاوپناهندگاندرمهمانشهرها
مهاجراننامتعارفمهاجرانمتعارف)پاسپورتی(روستاها

)فاقدمدرک(

ایدبلهبرنامهریزیبرایمهاجرت
ش

خیر

سخ
پا
داد

تع

ایدبله
ش

خیر

سخ
پا
داد

تع

ایدبله
ش

خیر

سخ
پا
داد

تع

ایدبله
ش

خیر

سخ
پا
داد

تع

۳620۴۴۵2۳۳۱۳2۳76۵۴۳۴۳72۹۴۳0۳۳20۴7۳۳7جمعکل

۴02۱۳۹26۱۳۴۳۵۳2۳0۹۳۴۳۵۳۱20۸۳۵۱۹۴62۳۱مرد

۳۳۱۸۴۹2622۸۳۱۴۱۳۴0۳۴۳۸2۸22۱2۸22۵0۱0۴زن

۱۵۳6۱۵۴۹66۳6۳۱۳۳۵۸۳۱۴02۹۳۵۳۳۱۱۵6۳6تا۱۸ساله

۱۹۳627۳7۱۵0۳۴۳6۳0۳00۳۹۳۹2222۸۴۵2۱۳۴۱۵۴تا2۹ساله

۳0۴۴2۱۳۵2۱۱2۸2۹۴۳200۳۱۳6۳۳۱2۹2۳27۵0۱00تا۴۹ساله

۵022۹6۹6۴2۳۳۱۴67۵2۴۳2۴۴2۵۱۵۱۳72۳۹تا6۴ساله

۱7۳۸0۳0۱7۱766۱۸0۸۹2۱20۱7۸۳6باالی6۵سال

۴0۱۸۴220۹۳6۳۵2۹2۸7۳6۴۳2۱2۱۸۴۴۱۹۳7۱۴0مجرد

۳۳2۱۴62۹727۳0۴۳۳6۳۳۱۳۱۳۸2۱۱2۵2۱۵۴۱۹۵متاهل

۳۵۱۵۵026۹2۸2۴۴۸۱622۸۳6۳6۵۸20۱۳67۸0دارایفرزنددرایران

27۳۳۴0۱۹7۳۳۳۵۳2۱62۳۵22۴۳206دارایفرزنددرافغانستان

۳۹2۵۳62۸۹۳۱۳۴۳۵۳۴۱۳۸۳6262۳6۳222۴622۸شاغل

۳۱۳0۳۹2۸6۳2۳۸۳0۱7۵۳۵۱۸۴7۹۴غیرشاغل/غیرفعال

2۹2۸۴۳۱۴۳۳0۳0۴076۳۳2۱۴6۱00تحصیالتابتدایی

۴62۸26۳۵2۱۴۳۳66۳۳2۴۸20۱7۸۵۴۳2۱۴2۸تحصیالتدانشگاهی

Jauhiainen & Eyvazlu 2018وJauhiainen et al. 2020منبع:

4-4- آمار بازگشت مهاجران افغانستانی 
از ایران و پاکستان )2019-2002(

یاحتی و فاقدمدرک ازمهاجران نفر همهسالههزاران
پناهندگانافغانستانیبهعللمختلفدرحالبازگشتبه
وطنخودهستند.بیکاریومشکالتاقتصادیدرایران
کشور این اتباع بازگشت دالیل مهمترین از پاکستان و
محسوبمیشود.ایندرحالیاستکهکشورافغانستان
خودنیزبامشکالتمتعددیمانندجنگودرگیری،افزایش
اقتصادوشمارزیادآوارگانداخلی بیکاری،رشدضعیف
مواجهاستکهمهاجرانبازگشتیراباچالشهایمتعددی
بینالمللی سازمان گزارشهای براساس میسازد. مواجه

مهاجرت)IOM(،طیدوسالگذشته،بیشازیکمیلیون
کشورهای از فاقدمدرک افغانستانی مهاجر هزار ۳00 و
ایرانوپاکستانبهکشورخودبازگشتهاند.خروجایاالت
متحدهآمریکاازتوافقبرجامواعمالفشارهایاقتصادی
علیهکشورایران،تاثیراتمستقیمیبرمعیشتصدهاهزار
مهاجرافغانستانیدرایرانگذاشتهاست.البتهباتوجهبه
جابهجاییمهاجرانفصلیافغانستانیبینایرانوافغانستان
شاهدیکجابهجاییبینمرزیدرطولفصولسالهستیم
وازاینرو،نمیتوانآمارهایارائهشدهدرزمینهبازگشت
مهاجرانافغانستانیرابهمنزلهبازگشتپایداردرنظرگرفت.
درمجموعتعدادمهاجرانفاقدمدرکبازگشتیازایرانطی
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دوسالاخیربهدالیلمختلفیبهخصوصدالیلاقتصادی
افزایشیافتهاست.بهطورکلیمهاجرانیکهبهکشورخود

بازمیگردندبه۳دستهتقسیممیشوند:
بازگشتداوطلبانهمهاجراندارایمدرک
بازگشتداوطلبانهمهاجرانفاقدمدرک

بازگشتاجباری)دیپورت(مهاجرانفاقدمدرک
اغلبمهاجرانبازگشتهبهافغانستاندرشهرهایکابل،
ننگرهار،کندوز،بغالنوقندهاروتعدادکمیدرغزنی
مهاجرانی اغلب دیگر طرف از شدهاند. ساکن هرات و
حوالی در که دارند تمایل بازمیگردند، پاکستان از که
درحالیکه گزینند، کابلسکنی و آباد قندهار،جالل
مهاجرانیکهازایرانبازمیگردند،بیشتردراستانهرات
.)Akseer et al, 2018(واستانهایغربیمتمرکزمیشوند
توسط هفتگی متعدد گزارشهای انتشار به توجه با
در شده منتشر آمارهای مهاجرت، بینالمللی سازمان
پایانهرماهباآنچهکهدرپایانهرسالمنتشرمیشود
اینگزارش لذادرتهیه تفاوتجزئیرانشانمیدهد.
چنانچهآمارماهیانهایکهدرپایانهرسالمنتشرشده
قابلدسترسبودهمورداستنادقرارگرفتهاست.درغیر
اینصورتمجموعدادههایهفتگیبرایهرماهلحاظ

شدهاست.

ابتدایژانویه20۱۵تادسامبر20۱۹در از اینآمارها
پورتالIOMقابلدسترسمیباشند.درادامهبهطور
تفصیلیآمارهایمربوطبهبازگشتمهاجرانافغانستانی

درسالهای2002تا20۱۹ارائهمیگردد:

4-4-1- آمار بازگشت مهاجران افغانستانی 
در سال های 2002 تا 2009

پسازسقوططالبانوتأسیسدولتموقتافغانستاندر
اواخرسال200۱،بازگشتداوطلبانهپناهندگانافغانستانی
ازکشورهایپاکستانوایرانآغازشد.بهطوریکهدرپایان
خود کشور به پناهنده هزار از۳00 بیش سال2002،
بازگشتند.براساسگزارشکمیساریایعالیپناهندگان
)UNHCR(درسال200۹،بینسالهای200۹-2002،

حدود2میلیونو۵6۳هزارو۱۴۵پناهندهافغانستانی
ایرانوپاکستانبهصورتداوطلبانهویابهاجباربه از
کشورخودبازگشتهاند.دراینفاصلهزمانی،باالترینمیزان
بازگشتپناهندگانافغانستانیمربوطبهسال2007است
دربرمیگیرد. را بازگشتیها ازکل کهحدود2۱درصد
ایندرحالیاستکهدرسال200۹،تعدادپناهندگان
افغانستانیبازگشتهبهوطنباافتشدیدمواجهگشتهو

تعدادآنبهحدود۴0هزارنفررسیدهاست.

جدول۴۳-روندبازگشتپناهندگانافغانستانی)2002تا200۹(

سال
بازگشت

داوطلبانهاز
پاکستان

بازگشتداوطلبانه
ازایران

دیپورتاز
پاکستان

دیپورتاز
ایران

کلبازگشتیها
ازپاکستان

کلبازگشتیها
ازایران

کلبازگشتیهااز
ایرانوپاکستان

2002۱۹۴۱27۱۱7۳6۴۴6۸0۴2۳60۱۹۸۸07۱۵۹72۴۳۵۸۵۳۱
200۳۴۵۱2۵۱2۴6۱۵۵0۳۵۳۸۹7۴۵62۸۱7۸۵۱222۴۱۴0
200۴۴۱۱0۳7۴۹76۵27۹۴۱0۴۱۱۵۵۱۵۴۳۸6۱۹۵۵۴۱
200۵۱۱۵۹722۵۸۱۵۱۱2۹۵۸۴۵۱۱70۹۳2۱660۳۳۳۳6۹
2006۹6۸۱2۳۸۳۸۴2۸۴۱۴6۳۸7۹۹6۵۳۸۴77۱۳۹۴7۳6
20077۵۴۱۱۵۵72۱20۹۳6۳۳6۹77۵0۵۱۹0۹0۵26۸۴0
200۸7۸۹77۴77۳7۸۱۴06۵2۴۸67۸۴۸۱2۹7۴۸۹۹7۵
200۹7۹۹۳2272۸0۳۵707۱07۹۳۸۹۳۴۴00۱۳

)UNHCR, 2009: 16(منبع:
*ذکرآمارباالیبازگشتپناهندگاندراینگزارشقابلتاملمیباشد،چراکهبراساسقوانینپناهندگی،کشورمیزبانبهسادگینمیتواند
اینمیزان)باال(ازپناهندگانرابهکشورمبدادیپورتکند.لذابهنظرمیرسدمنظورازپناهندگاندیپورتشدهاغلبشاملمهاجرانیاستکه

فاقدمدرک)کارتآمایش(بودهاند.
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نمودار۱۵۸-روندبازگشتپناهندگانافغانستانی)2002تا200۹(

4-4-2- آمار بازگشت مهاجران فاقدمدرک 
افغانستانی در سال های 2015 تا 2019

براساسگزارشهایسازمانبینالمللیمهاجرت)IOM(،
حدود۸00هزارمهاجرافغاندرسال20۱۸بهصورت
داوطلبانهویااجباربهکشورخودبازگشتندکهدرمقایسهبا
سال20۱7اینمیزاندوسومافزایشیافتهاست.اینرقم
باالترینمیزانازثبتتعدادبازگشتمهاجرانبهافغانستان
ازسال20۱2رانشانمیدهد.ازجملهمهمتریندالیل
افزایشمیزانبازگشتمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیدر
سال20۱۸میتوانبهتحریمهایاقتصادیعلیهایرانو
کاهشارزشریالدربرابرارزهایخارجیاشارهکردکه

منجربهافزایشبازگشتمهاجرانافغانستانیفاقدمدرک
بهکشورشانشدهاست.دراینمیان،مهاجرانفاقدمدرکی
کهبهصورتفصلیوموقتدرایرانمشغولبهکارهستند،
بیشازدیگرمهاجرانتحتتأثیراینمشکالتاقتصادی
قرارگرفتهاند.چراکهتعدادزیادیازاینمهاجرانبخش
عمدهایازدرآمدخودرابهخانوادهویانزدیکانخوددر

افغانستانارسالمینمایند.
در که میدهد نشان IOM توسط شده منتشر آمارهای
سال20۱۹تعدادمهاجرانفاقدمدرکبازگشتیازایرانو
پاکستاندرمقایسهباسالقبلباکاهش۳۸درصدیمواجه
بودهوباردیگربهسطحسالهایقبلاز20۱۸رسیدهاست.

جدول۴۴-روندبازگشتمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیازایرانوپاکستان)20۱۵تا20۱۹(

کلبازگشتیهاازپاکستانکلبازگشتیهاازایرانسال

20۱۵۵۴۴0۱6۱۱۹27۹

20۱6۴۴۳۵272۴۸0۵۴

20۱7۴۵۱۴6۹۹7۳۱۳

20۱۸77۳۱2۵۳2722

20۱۹۴7۹۹02۱۹770
)IOM,2016;2017a;2017b;2017c;2017d;2017e;2017f;2017g;2018; 2019;2020a;2020b(منبع:
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نمودار۱۵۹-روندبازگشتمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیازایرانوپاکستان)20۱۵تا20۱۹(

افغانستانی مدرک فاقد مهاجران بازگشت آمار ادامه، در
ایرانوپاکستاندرسالهای20۱۵تا20۱۹بهتفکیک از

ماههایسالنشاندادهشدهاست:

جدول۴۵-بازگشتمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیازایرانوپاکستان)20۱۵تا20۱۹(

20152016201720182019
۵۵2۸۱۳۸7۹2۴0۴۵6۴۹۱۴7۳۵70۴ژانویه
606۸2۳26۹۱۱۴6۹۴۵۴۴6۴2۵۴۴7فوریه
۵2۱۱۳۳۳0۵۳27۳62۵۸02۹۳۹7۱۴مارچ
۵6۵06۴77۱۵7772677620۵7۳۵۱آوریل
۵7676۵۴7۱۳۵2672۸۱276۴۱۳7۴می
۵2۳0۹۴272020۹۳0۵۳۳۵7۳67۱7ژوئن
۴۳۳۴۹7006۱۴۳77۹7۵۳۴۹۴۳07۹جوالی
۵۵۵۱۸۱072۳۵۸۳۴6۵77۳0۵۳۸۸۱۱آگوست
7۱۱۱67۱۱6۵۴60767۵۹7۴۴6۹۴0سپتامبر
۵۸۴۴0۹۱۱6۳66۴۴۱7۳2۳2۴70۱7اکتبر
۵7۱۴7۵7۸۸۸۵۸۵۵07۵۴۸2۴7060نوامبر
۴۳۱۵۸۴۴۳۸۵۵۳۵۵۸۵۴6۱2۴0۴۵۸دسامبر
66۳2۹۵6۹۱۵۸۱۵۴۸7۸2۸0۵۸۴7۴۹۹672جمع

)IOM,2016;2017a;2017b;2017c;2017d;2017e;2017f;2017g;2018; 2019;2020a;2020b( :منبع
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نمودار۱60-بازگشتمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیازایرانوپاکستان)20۱۵تا20۱۹(

براساسآمارهایسازمانبینالمللیمهاجرت،ازآنجایی
کهکشورایرانپسازپاکستانمیزبانبیشترینتعداد
طرف از و است افغانستانی مهاجران و پناهندگان از
افغانستان و ایران بین کاری فصلی مهاجرتهای دیگر
چشمگیراست،بیشترینتعدادبازگشتیهانیزازکشور
مهاجران را بازگشتیها این اغلب که میباشد ایران
یا داوطلبانه بهصورت که تشکیلمیدهند فاقدمدرک
بازمیگردند. خود کشور به )دیپورت( اجباری بشکل
سال پایان تا 20۱2 سالهای طی IOM، برآورد طبق
20۱۹،روندبازگشتمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبه
کشورشان،افزایشویاکاهشزیادیرانشاننمیدهد.

تنهادرسال20۱۸اینمیزانافزایشقابلتوجهییافته
بازگشت عمده دلیل گردید، اشاره که همانطور است.
تحریمهای از ناشی فشارهای ایران از افغان مهاجرین
اقتصادیامریکامیباشدکهسببکاهشعوایدکارگران
پول واحد عینحال در است. نیزشده ایران در افغان
دالر مقابل در جدید تحریمهای وضع از بعد ایران
امریکاییارزشخودراازدستدادهاستکهدلیلدیگر
برایبرگشتمهاجرانافغانپنداشتهمیشود.بهعالوه،
پایان تا که است این 20۱۸ سال در توجه قابل نکته
سالبیشازنیمیازمهاجرانبازگشتیبهافغانستانبه

کشورشاندیپورتشدهاند.
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جدول۴6-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیازایران)20۱۹تا20۱2(

کلبازگشتیهااز
ایران

درصدبازگشت
دیپورتی

درصدبازگشت
داوطلبانه دیپورتیازایران بازگشتداوطلبانه

ازایران سال

۵2۹7۴۳ ۴7/۳ ۵2/7 2۵07۳۱ 27۹0۱2 20۱2
۴۳۸۳2۹ ۵0/۴ ۴۹/6 220۸۴6 2۱7۴7۳ 20۱۳
۵0۴7۹۱ ۴۳/۴ ۵6/7 2۱۸۵6۵ 2۸6222 20۱۴
۵۴۴0۱6 ۴۱/۸ ۵۸/2 22760۱ ۳۱6۴۱۵ 20۱۵
۴۴۳۵27 ۴۳/۹ ۵6/۱ ۱۹۴76۳ 2۴۸76۴ 20۱6
۴66۳0۳ ۵۸/۳ ۴۱/7 27۱۹۸2 ۱۹۴۳2۱ 20۱7
76766۳ ۵۳/7 ۴6/۳ ۴۱2۱۴0 ۳۵۵۵2۳ 20۱۸
۴76۸2۸ ۵6/۴ ۴۳/6 26۸۸2۸ 20۸0۵۹ 20۱۹

)IOM, 2015, 2016, 2017h, 2018, 2019, 2020(منبع:IOM, 2015دادههای20۱2،20۱۳و20۱۴بازیابیشدهاز
*آمارمربوطبهسال20۱۹ازاولژانویهتا2۸دسامبر20۱۹)مجموعدادههایماهانهویاهفتگی(درنظرگرفتهشدهاست.

*علتاختالفجزئیدادههایسال20۱۸بامجموعدادههاییکهبهتفکیکماهیانهدراینسالاستخراجشدهاند،ایناستکهدرگزارشهایی
کهدادههایبازگشتیبهتفکیکماهیانهارائهشدهاند،دادههابهتفکیکداوطلبانهوتبعیدیمنتشرنشدهاستولذاآمارهایمربوطبه20۱۸در

اینجدولبراساسگزارشزیرمیباشد:
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_afghanistan-return_of_undocumented_afghans-_situation_report_23_-_29_
dec_2018_003.pdf

نمودار۱6۱-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیازایران)20۱2تا20۱۹(

روندماهیانهبازگشتمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیاز
ایراندرسالهای20۱۵تا20۱۹نشانمیدهدکهبه
بازگشتهراکارگرانمهاجر طورمتوسط،اکثرمهاجران
ماههایگرمسال پایان فصلیتشکیلمیدهندکهدر

)سپتامبرواکتبر(،کشورایرانراترککردهوبهوطن
خودبازگشتهاند.

آمار فوریه( و )ژانویه سال سرد ماههای در آنکه حال
بازگشتمهاجرانکاهشیافتهاست.
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جدول۴7-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیازایرانبهتفکیکماه)20۱۵تا20۱۹(

20۱۵20۱620۱720۱۸20۱۹
۳۱۵۳۵۳۴۱۸۸۳۴0۵۸۴7266۳۴۴۱۳ژانویه
۳۹66۹2۸۳02۱۱۴۸۵۵27۵72۴07۱فوریه
۳6۴۱۱27۸2۸20۱۳۴۵۴6۳۹۳7۵۱2مارچ
۴۴۹۸۱۳۹726۴۸60۹7۳22۸۵۳۸۹۸آوریل
۴60۵6۴7۹۴۱۳2۴62776۱0۳۹۸۸6می
۴۴۴۵۵۳7۸0۵۱76۳0۵۱۳۸6۳۵277ژوئن
۳۹7۸۳۴0726۳۵۴0۴720۵۵۴0۹۴7جوالی
۴۸۹۹2۳۹۴۳۱۴۱0۸۹7۴۹60۳7۳۸۹آگوست
67۳۹2۳۴۵۵۳۴2۱66726۳2۴۵2۱6سپتامبر
۵۳6۳۵۴۴۸۸۴6۱7۴770۸۵۵۴۵676اکتبر
۵۱6۹۴۳۳۳۸6۵۵۱۱۴7۳2۳0۴6026نوامبر
۳۹۴۱۳۳۴7۵7۵۱۵7۱۵2۵07۳۹۵۹۱دسامبر
۵۴۴0۱6۴۴۳۵27۴۵۱۴6۹77۳۱2۵۴7۹۹02جمع

)IOM,2016; 2017a; 2017b; 2017c; 2017d; 2017e; 2017f; 2017g; 2018; 2019; 2020a; 2020b(منبع:

نمودار۱62-بازگشتمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیازایرانبهتفکیکماههایسال)20۱۵تا20۱۹(

4-4-3- آمار بازگشت مهاجران افغانستانی 
در سال های 2015-2019 )به تفکیک ماه های 

سال( 

درادامهآماربازگشتپناهندگانومهاجرانفاقدمدرک
دادههای تفکیک به تا20۱۹ سال20۱۵ از افغانستانی
ماهیانهودرقالبجداولونمودارهایجداگانهارائهمیشود:
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آمار بازگشت مهاجران افغانستانی در سال 2015
و هزار ۵۴۴ حدود 20۱۵، سال در IOM برآورد طبق
ایرانوپاکستانبه ۱6مهاجرفاقدمدرکازکشورهای
افغانستانبازگشتهاند.بهعالوهازکلمهاجرانبازگشته

بهوطنخود،۸2درصدمهاجرانازکشورایرانبودهاند
صورت به درصد ۵۸ یعنی آنها از نیمی از بیش که

داوطلبانهبهکشورخودبازگشتهاند.

جدول۴۸-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیبهتفکیکماهدرسال20۱۵

سال
20۱۵

بازگشتداوطلبانه
ازپاکستان

بازگشت
داوطلبانهازایران

دیپورتاز
پاکستان

دیپورت
ازایران

کلبازگشتیها
ازپاکستان

کلبازگشتیها
ازایران

کلبازگشتیهااز
ایرانوپاکستان

2227۴۱۸6۱۳۱۴72۱2۹222۳7۴6۳۱۵۳۵۵۵2۸۱ژانویه
۱۹20۳202۵۱۱۸۱0۱۹۴۱۸2۱0۱۳۳۹66۹606۸2فوریه
۱۳6۱0202۱020۹2۱620۱۱۵702۳6۴۱۱۵2۱۱۳مارس
۹۹662۵۴2۸۱۵۵۹۱۹۵۵۳۱۱۵2۵۴۴۹۸۱۵6۵06آوریل
۹۹6۱27۱02۱6۵۹۱۸۹۵۴۱۱620۴60۵6۵7676می
6۸۳626۱۹۹۱0۱۸۱۸2۵67۸۵۴۴۴۴۵۵۵2۳0۹ژوئن
27۹02۴۳۳6776۱۵۴۴7۳۵66۳۹7۸۳۴۳۳۴۹جوالی
۵0۱2۳۱۸۵6۱۵۱۴۱7۱۳66۵26۴۸۹۹2۵۵۵۱۸آگوست
27۵0۳۹۴00۹7۴27۹۹2۳72۴67۳۹27۱۱۱6سپتامبر
۳۳7627۱6۳۱۴2۹26۴72۴۸0۵۵۳6۳۵۵۸۴۴0اکتبر
2۴76۳۱6۵72۹77200۳7۵۴۵۳۵۱6۹۴۵7۱۴7نوامبر
۱7۸۸2۴200۱۹۵7۱۵2۱۳۳7۴۵۳۹۴۱۳۴۳۱۵۸دسامبر
۱000۴2۳۱6۴۱۵۱۹2۳722760۱۱۱۹27۹۵۴۴0۱666۳2۹۵جمع

 )IOM, 2016(منبع:

نمودار۱6۳-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیبهوطنخودبهتفکیکماهدرسال20۱۵
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آمار بازگشت مهاجران افغانستانی در سال 2016
بازگشت میزان باالترین شاهد که 20۱۸ سال از پس
مهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبهکشورخودبودهاست،
افغانستان به نفر هزار 6۹2 حدود نیز 20۱6 سال در
بازگشتند.دراینمیان،6۹درصدازکلمهاجرانبازگشتی
صورت به نفر هزار نفر ۴7۴ حدود یعنی افغانستانی
خود کشور به پاکستان و ایران کشورهای از داوطلبانه

بازگشتندکهبیشازنیمیازاینمهاجران)۵2درصد(از
کشورایرانبودند.اینموضوعحاکیازایناستکهدر
سال20۱6تعدادزیادیازمهاجرانوبخصوصپناهندگان
افغانستانیساکندرپاکستانبهکشورخودبازگشتهاند.
مهمتریندلیلآنرامیتواندرافزایشکمکهایارائه
شده)کمکنقدی(برایمهاجرانبازگشتیازاینکشورو

همچنینتغییراتسیاستیدراینکشوردانست.

جدول۴۹-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیبهتفکیکماهدرسال20۱6

بازگشتداوطلبانهسال20۱6
ازپاکستان

بازگشت
داوطلبانهازایران

دیپورتاز
پاکستان

دیپورتاز
ایران

کلبازگشتیها
ازپاکستان

کلبازگشتیها
ازایران

کلبازگشتیهااز
ایرانوپاکستان

۱766۱76772۸۳۸۱6۵۱۱۴60۴۳۴۱۸۸۳۸7۹2ژانویه

۱۸۱6۱۴۳۸۳2۵7۳۱۳۹۱۹۴۳۸۹2۸۳02۳26۹۱فوریه

2۸76۱۴۴۵62۳۴۹۱۳۳72۵22۵27۸2۸۳۳0۵۳مارس

۴۵7۹2۱۱0۳۳۴۱0۱۸62۳7۹۸۹۳۹726۴77۱۵آوریل

۴۹۸22۸۱۱2۱7۹0۱۹۸2۹6772۴7۹۴۱۵۴7۱۳می

۳2۴۹20۳۹2۱666۱7۴۱۳۴۹۱۵۳7۸0۵۴2720ژوئن

27۸6۳2۱226۱۴72۱۹۵002۹۳۳۵۴07267006۱جوالی

6۵۹۴622۱۸۸۱۸۵۸۱72۴۳67۸0۴۳۹۴۳۱۱072۳۵آگوست

۳۴6۹۴20۹6۸۱۹۱۸۱۳۵۸۵۳66۱2۳۴۵۵۳7۱۱6۵سپتامبر

۴۴7۱0277۵۹۱۵6۹۱7۱2۵۴627۹۴۴۸۸۴۹۱۱6۳اکتبر

2۳۸07۱۹2۹66۹۵۱۴0۹02۴۵02۳۳۳۸6۵7۸۸۸نوامبر

۹۱۸22۱20۴۴۴6۱۳۵۵۳۹62۸۳۴7۵7۴۴۳۸۵دسامبر

22۵۴702۴۸76۴22۵۸۴۱۹۴76۳2۴۸0۵۴۴۴۳۵276۹۱۵۸۱جمع

 )IOM, 2016(منبع:
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نمودار۱6۴-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیبهتفکیکماهدرسال20۱6

آمار بازگشت مهاجران افغانستانی در سال 2017
باتوجهبهاینکهدادههایهفتگیمنتشرشدهتوسطIOM
درخصوصبازگشتمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیدر
سال20۱7،دربرخیازماههایسال)جوالیوآگوست(
بهصورتماهیانهمنتشرنشدهاست،لذادادههایمربوط
بهایندوماهبصورتمجموعدادههایهفتگیدرجدول
زیرارائهشدهاست.بهعبارتدیگردادههایماهجوالی
ازیکتا2۹جوالیمحاسبهشدهوبرایماهآگوست،
مجموعدادههایهفتگیازیکآگوستتادوسپتامبر
آمارکل اساس این بر است. گرفته قرار محاسبه مورد
بازگشتیهاکهبصورتمجموعماههایسالمنتشرشده
آمده سالیانه صورت به گزارشها سایر در که آنچه با

است،تفاوتاندکیرانشانمیدهد.
مهاجر هزار ۵۴۹ حدود 20۱7 سال در کلی طور به

فاقدمدرکافغانستانیازکشورهایایرانوپاکستانبهوطن
خودبازگشتندکه۸2درصدآنهاازکشورایرانبودند.نکته
قابلتوجهتراینکهازسال20۱7تعدادمهاجراندیپورت
شدهازایرانازتعدادمهاجرانفاقدمدرکبازگشتیبصورت
داوطلبانهپیشیگرفتهاست.بهطورمثالدرسال20۱7
بیشازنیمیازمهاجرانبازگشتهازایرانیعنیحدود۵۸
درصدبهکشورخوددیپورتشدندوتنها۴2درصدآنهابه
صورتداوطلبانهبهکشورخودبازگشتهاند.ازجملهدالیل
افزایشآمارمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیدیپورتشده
ازسال20۱7بهبعدمیتوانبهخروجغیرقانونیمهاجران
افغانستانیازایرانبهسمتکشورترکیهاشارهکردکهقصد
ایرانبهکشورترکیهویاسایر داشتندازطریقمرزهای
کشورهایاروپاییمهاجرتکنندکهپسازدستگیریاز

کشوراخراجشدهاند.
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جدول۵0-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیبهتفکیکماهدرسال20۱7

بازگشتداوطلبانهسال20۱7
ازپاکستان

بازگشتداوطلبانه
ازایران

دیپورتاز
پاکستان

دیپورتاز
ایران

کلبازگشتیها
ازپاکستان

کلبازگشتیها
ازایران

کلبازگشتیهااز
ایرانوپاکستان

۵۸۹۹۱۸۴7۳۴۹۹۱۵۵۸۵6۳۹۸۳۴0۵۸۴0۴۵6ژانویه
2۵۵6۴6766۵۳6۸0۹۳20۹۱۱۴۸۵۱۴6۹۴فوریه
6۸۸۳76۳۵۳۴۵۱2۴۹۹722۸20۱۳۴27۳62مارس
2۸۸۱6۱۴2۳۸۳0۱۳۴۳7۱2۹۱۱7۴۸60۹77726آوریل
20000۱0۱۸۸2۱02227۴202۱0۳2۴62۵2672می
۳۱0۱6۹۴۳۱۹۹۱06۸7۳۳00۱76۳020۹۳0ژوئن
7۹76۱07۳۵۳۹۹2۴66۹۸۳7۵۳۵۴0۴۴۳77۹جوالی
۵0۳۴۱۴2۳۸۴۱۵26۸۵۱۵۴۴۹۴۱0۸۹۴6۵۳۸آگوست
۳70۳۱۵۴۳2207267۳۴۳۹۱0۴2۱66۴6076سپتامبر
۴۳۸۱۳02۳2۳۱۳۳۱۵۱۵۴6۹۴6۱7۴766۴۴۱اکتبر
۳07۸2۹۱76۳۵۸2۵۹۳۸۳۴۳6۵۵۱۱۴۵۸۵۵0نوامبر
۱۸0۸26۹۱۴۱7۹2۴6۵7۱۹۸7۵۱۵7۱۵۳۵۵۸دسامبر
۹۳2۳۵۱۸۸۸۸0۴07۸262۵۸۹۹7۳۱۳۴۵۱۴6۹۵۴۸7۸2جمع

)IOM, 2017a;2017b;2017c;2017d;2017e;2017f;2017g(منبع:
*الزمبهتوضیحاستکهبهدلیلعدمانتشارآمارهایبازگشتدرماههایجوالیوآگوست،دادههایارائهشدهدر)2۹-0۱جوالی()0۱آگوست

تا02سپتامبر(برایایندوماهمورداستنادقرارگرفتهاست.

نمودار۱6۵-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیبهتفکیکماهدرسال20۱7
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آمار بازگشت مهاجران افغانستانی در سال 2018
از بازگشتی فاقدمدرک مهاجران تعداد سال20۱۸ در
از که است رسیده نفر هزار 770 حدود به افغانستان
تا2۹دسامیر20۱۸،تعداد ژانویه ابتدای از اینتعداد
بهکشورخود داوطلبانه بصورت نفر و۵2۳ هزار ۳۵۵
از مهاجران این از نفر ۱۴0 و ۴۱2هزار و بازگشتهاند
در که همانطور )IOM, 2018(۱ شدهاند دیپورت ایران

1.https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_afghanistan-return_of_undocumented_afghans-_situation_report_23_-_29_
dec_2018_003.pdf

بازگشت آمار بیشترین 20۱۸، سال در شد، اشاره باال
به است. شده ثبت افغانستانی فاقدمدرک مهاجران
طوریکهمیزانآننسبتبهسالقبل۳2درصدافزایش

یافتهاست.
فاقدمدرک مهاجر هزار ۸06 کل از اساس این بر لذا
بازگشتیبهافغانستاندراینسال،۹6درصدازایرانو

تنها۴درصدازکشورپاکستانبودهاست.

جدول۵۱-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیبهتفکیکماهدرسال20۱۸

کلبازگشتیهاازایرانوپاکستانکلبازگشتیهاازایرانکلبازگشتیهاازپاکستانسال20۱۸

۱۸۸۱۴7266۴۹۱۴7ژانویه
۱707۵27۵7۵۴۴6۴فوریه

۳۳۹0۵۴6۳۹۵۸02۹مارس

۴۳۹27۳22۸77620آوریل

۳666776۱0۸۱276می

۱۹7۱۵۱۳۸6۵۳۳۵7ژوئن

۳2۹۴720۵۵7۵۳۴۹جوالی

2۳۴۵7۴۹6077۳0۵آگوست

۳۳۴2726۳27۵۹7۴سپتامبر

2۳7770۸۵۵7۳2۳2اکتبر

22۵27۳2۳07۵۴۸2نوامبر

2۱0۵۵2۵07۵۴6۱2دسامبر

۳272277۳۱2۵۸0۵۸۴7جمع


)IOM, UNHCR, 2019(منبع:



سالنامه 
مهاجرتی ایران

1399

2۴۳

نمودار۱66-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیازایرانوپاکستانبهتفکیکماهدرسال20۱۸

باتوجهبهشرایطسال20۱۸عالوهبرمهاجرانفاقدمدرک
خود کشور به نیز افغانستانی پناهندگان از تعدادی
بازگشتهاند.برهمیناساسسازمانبینالمللیمهاجرتبا
همکاریکمیساریایعالیپناهندگان،عالوهبرآمارمربوط
دادههای افغانستانی، فاقدمدرک مهاجران بازگشت به
مربوطبهبازگشتپناهندگانرانیزدرسال20۱۸منتشر

کردهاست.براساساینگزارشحدود۱۵هزارو6۹۹
پناهندهدرسال20۱۸ازکشورهایایرانوپاکستانبه
افغانستانبازگشتهاندکهازاینتعداد۱۹6۴نفرازایران
و۱۳هزارو۵۸۴نفرازپاکستانبهکشورخودبازگشتند.
الزمبهذکراستکهحدودیکسومازکلپناهندگان

بازگشتیدرماههایآوریلومیثبتشدهاند.

جدول۵2-تعدادپناهندگانبازگشتیافغانستانیازایرانوپاکستانبهتفکیکماهدرسال20۱۸

کلپناهندگانبازگشتیازایرانوپاکستانسال20۱۸

۱۱۳ژانویه

۸۳فوریه

۱6۱2مارس

2۸۳۳آوریل

2۵۳۹می

77۱ژوئن

227۴جوالی

۱۳7۴آگوست

۱67۵سپتامبر

۱۳62اکتبر

۹0۴نوامبر

۱۵۹دسامبر

۱۵6۹۹جمع
 

)IOM & UNHCR, 2019(منبع:
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نمودار۱67-تعدادپناهندگانافغانستانیبازگشتیازایرانوپاکستانبهتفکیکماهدرسال20۱۸

آمار بازگشت مهاجران افغانستانی در سالهای 2019
بازگشت نرخ سال20۱۹، در شد اشاره که همانگونه
با مقایسه در پاکستان و ایران از افغانستانی مهاجران
سال20۱۸باافتمواجهشدهوبهکمترینمیزانخود

درطیپنجسالگذشتهرسیدهاست.
فاقد مهاجران از نفر هزار ۵00 حدود دیگر عبارت به
به پاکستان و ایران کشورهای از سال این در مدرک
افغانستانبازگشتهاندکهاینمیزاندرمقایسهباسال
امر این علت میدهد. نشان کاهش درصد ۳۸ گذشته
رامیتوانثباتنسبیقیمتارزنسبتبهسالگذشته
به میل میزان که دانست دستمزدها نسبی افزایش و
بازگشترادرمیانمهاجرانفاقدمدرکبازگشتیکاهش

دادهاست.
مدرک فاقد مهاجران آمار مقایسه با دیگر، طرف از
میتوان سال این در پاکستان و ایران از بازگشتی
دریافتکهحدود۹6درصدازکلمهاجرانفاقدمدرک
تنها۴درصد و ایران به مربوط افغانستان به بازگشتی
مربوطبهپاکستانبودهاست.بهعالوه۱2درصدازکل
بازگشتیهایاینسالدرماهآوریلصورتگرفتهاست.
مهاجران تعداد 20۱۹ دسامبر 2۸ تا ژانویه ابتدای از
فاقدمدرکبازگشتیازایرانکهبهصورتداوطلبانهبه
و نفرمیباشد و۵۹ بازگشتهاند20۸هزار کشورخود
تعدادمهاجراندیپورتشدهدراینبازهزمانی26۸هزار

و۸2۸نفربهثبترسیدهاست.
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جدول۵۳-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیبهتفکیکماهدرسال20۱۹

کلبازگشتیهاازپاکستانوایرانکلبازگشتیهاازایرانکلبازگشتیهاازپاکستانسال20۱۹

۱2۹۱۳۴۴۱۳۳۵70۴ژانویه
۱۳762۴07۱2۵۴۴7فوریه
2202۳7۵۱2۳۹7۱۴مارس
۳۴۵۳۵۳۸۹۸۵7۳۵۱آوریل
۱۴۸۸۳۹۸۸6۴۱۳7۴می
۱۴۴0۳۵277۳67۱7ژوئن
2۱۳2۴0۹۴7۴۳07۹جوالی
۱۴22۳7۳۸۹۳۸۸۱۱آگوست
۱72۴۴۵2۱6۴6۹۴0سپتامبر
۱۳۴۱۴۵676۴70۱7اکتبر
۱0۳۴۴6026۴7060نوامبر
۸67۳۹۵۹۱۴0۴۵۸دسامبر
۱۹770۴7۹۹02۴۹۹672جمع 

)IOM, 2020a; 2020b(منبع:

نمودار۱6۸-تعدادمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیبازگشتیبهتفکیکماهدرسال20۱۹
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4-5- پناهجویان ایرانی در سایر کشورها

4-5-1- کشورهای مقصد پناهجویان ایرانی 
در ده سال گذشته

اتریش، ایرانیدرسال20۱۸درکشورهای پناهجویان
آلمان،هلند،سوئد،ترکیه،انگلستانورومانیجزوسه
ملیتاولپناهجویانبودند.دراتریشبیشترینافزایش
هزار حدود در با ایرانیان سوی از پناهندگی متقاضی
متقاضیو۱00نفربیشازسال20۱7بودهاست،در
صورتیکهدراسترالیابیشترینکاهشتقاضایپناهجویی
دررابطهباپناهجویانایرانیرخدادهکه۴۳00نفرکمتر
ازسالقبلبودهاست.دردانمارکنیزتعدادپناهجوی
ایرانیدرسال20۱۸،بیشترینافزایشرادراینکشور
بهخوداختصاصدادهوبهتعداد۵00نفربیشازسال

قبلرسیدهاست.

از پناهجویی درخواست 20۱۸، سال در آلمان، در
و داشته افزایش کشورهایمختلفجهان۱۸/۳درصد
به۱62هزارمتقاضیرسیدهاست؛ازاینتعداد،۱۱هزار
تقاضاتوسطپناهجویانایرانیثبتشدهاست.درهلند،
بیشترینافزایشثبتاولیندرخواستپناهجویینسبت
بهسالگذشته)20۱7(ازسویایرانیانصورتگرفته
ودرحدود۱۹00تقاضایپناهجویی،حدود۱۱۵0نفر
بیشازسال20۱7،ثبتشدهاست.درکشوررومانی،
ایرانتنهاباحدود۱00تقاضایپناهجوییدرسهکشور

اولپناهجوفرستبهاینکشورقرارگرفتهاست.
درسوئد،تعدادثبتاولیندرخواستپناهجویانایرانی
درسال20۱۸،۱۱00نفرودرترکیهاینمیزانبرابربا
6۴00درخواستبودهاست.همچنیندرانگلستان،ایران
کشورهای اصلیترین از یکی متقاضی هزار ۴ تعداد با

پناهجوفرستبهاینکشوربودهاست.

نمودار۱6۹-اصلیترینمقاصدپناهجویانایرانی)200۹تا20۱۹(
منبع:Eurostat؛ OECD Statاستخراجشدهدر۱۹می2020

*دادههایدردسترسدر OECD Statبرایسهکشوراسترالیا،کاناداوترکیه

به را سال هر در ایرانی پناهجویان ثبت فوق نمودار
تفکیککشورهایمنتخبعضواتحادیهاروپاوEFTA،
نکته OECD،نشانمیدهد. وکشورهایمنتخبعضو
همچون کشورهایی ظهور نمودار این در توجه قابل

ایرانی پناهجویان ازمقاصداصلی بهعنوانیکی ترکیه
درسالهایاخیراست.همچنانکهدادههایجدولزیر
در ایرانی پناهجویان اصلی مقصد میدهد، نشان نیز
سالهای200۹تا20۱۹دربینکشورهایEUوEFTA،
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ابتداآلمانوسپسبریتانیابودهاست.روندافزایشتعداد
پناهجویاندرسال20۱۵و20۱6درجدولزیرقابل
ایرانی ادامهکاهشورودپناهجویان مشاهدهبودهودر

درسال20۱7بهدنبالبهبودنسبیوضعیتاقتصادی
درکشوروهمچنینکنترلبیشترمرزیدرکشورهای

اروپاییاتفاقافتادهاست.

EFTوEUجدول۵۴-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایاولینباردرکشورهای

 20092010201120122013201420152016201720182019
۱,۱702,۴7۵۳,۳۵0۴,۳۵0۴,۴2۵۳,۱۹۵۵,۳۹۵26,۴2۵۸,6۱0۱0,۸۵۵۸,۴0۵آلمان

2,۱۴۵2,22۵۳,0۵0۳,۱602,۹6۵2,۵00۳,7۱۵۴,۸۳۵۳,0۹۵۴,00۵۵,۴۵۵بریتانیا

۵007۸۵۹۳0۸۳۵۵۹۵۵0۵۱,۸۸۵۸۸۵720۱,۸70۱,۵۳۵هلند

2۴۵2۱0۱702۹۵۱۹0۱,0۸۵۱,2۹۵۱,7۳02,۳2۵::یونان

۱,۱۴0۱,۱۸۵۱,۱20۱,۵۳۵۱,0۱۵۸00۴,270۹۳۵۹0۵۱,0۹۵۹۸۵سوئد

72۵۳,۳۸02,۴00۹۵0۱,0۵06۵۵:::::اتریش

۱۹۵۴00۱۹۵2۳0۱60۱7026۵۳۹0۳۹۵60۵۵20فرانسه

270270۳۸۵۳۵020۵۱۸0۴۵02۵۵200۴۸۵7۱0بلژیک

22۵27۵۳2۵۳۱۵۱۸0۱۱۵۵70۵۳02۸0۴۵۵۴۹0سوئیس

۱6۵2702۳۵۱70۳۹۵۳۸۵260۳۸۵22۵2۳0270ایتالیا

۱,۱۱0۱,2۹0۱,۱۳0۱,۳20۱,0۳۵۱,0۴۵6,۹۱02,7۵۵۱,0۴۵۱,۴۹۵۱,۵6۵سایر

6,۹۱0۹,۱۸0۱0,۹۵۵۱2,۴۸0۱۱,۱۵0۹,۹۱027,2۹0۴0,۸7۵۱7,7۱02۳,۸۹022,۹20جمعکل
:بهمعنیاینکههنوزدادههاتوسطآنکشورارائهنشدهاند./NAبهمعنیاینکهدادهدردسترسنیست.

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doاستخراجشدهدر۱۹می2020،قابلدسترسدر:،Eurostatمنبع:

درنمودارزیرمشاهدهمیشودکهدرهریکازسالهای
200۹تا20۱۹کدامیکازکشورهایاروپاییپنجمقصد
اولپناهجویانایرانیبودهاست.میتوانچنینبرداشت
تا 200۹ سالهای تمامی در بریتانیا و آلمان که کرد
20۱۹دوکشوراولمقصدبرایپناهجویانایرانیبودهاند
وپسازآنسوئددرتمامیسالهابهغیرازسال20۱6
قرار ایرانی پناهجویان پذیرش سوم ردهی در و20۱۹،
میگیرد.همچنینمشاهدهمیشودکهازسال20۱6به
بعد،کشوریونانبهاینفهرستاضافهشدهوجزو۵کشور
اولپذیرندهیپناهجویانایرانیقرارگرفتهاست.همچنین
دانمارکدرسالهای20۱0تا20۱2بعنوانیکیازپنج
مقصداصلیپناهجویانایرانیبودهوپسازآندرسال
20۱۵دوبارهبهاینفهرستبازگشتهوازسال20۱6به
بعدمجدددربینپنجکشوراصلیمقصدپناهجویانایرانی
دربینکشورهایاروپاییقرارنگرفتهاست.کشوراتریش

نیزدرسالهای20۱۵تا20۱7میزبانتعدادقابلتوجهی
ازپناهجویانایرانیبودهاست.هلندکهدرسالهای200۹
تا20۱۴ازسهممشخصیدرایننموداربرخورداربوده
باورودگسترده است،درسالهای20۱۵تا20۱7،که
پناهجویانسایرکشورهابهکشورهایاروپاییهمزمانبوده
است،ازفهرستپنجکشوراولثبتتقاضایپناهندگی
توسطایرانیاندربینکشورهایاروپاییخارجشدهودوباره
ازسال20۱۸بهاینلیستبازگشتهاست.درسال20۱۹
نیزکهدرمجموعنزدیکبه2۳هزارپناهجویایرانیدر
ثبتشدهاست،کشور وEFTA اروپا اتحادیه کشورهای
ایرانیثبتشدهجدید باحدود۸هزارپناهجوی آلمان
همچنانمقصداصلیپناهجویانایرانیبهشمارمیرود.
درسال20۱۹پسازکشورآلمانبهترتیبکشورهای
بریتانیا،یونان،هلندوسوئدبیشترینپناهجویایرانیرابه
ثبترساندهاندکهدرمقایسهباسال20۱۸درسهکشور
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آلمان،سوئدوهلندروندکاهشیبودهامادردوکشوریونان
وبریتانیاپناهجویانایرانیبیشتریبهثبترسیدهاست.در
مجموعپنجکشورمذکوردردوسالگذشتهمیالدیمقصد
اصلیپناهجویانایرانیدربینکشورهایاتحادیهاروپاو
EFTAبودهاند.همچنینبرخیازکشورهاهمچوناتریش

تنهادردورهورودگستردهپناهجویانبهکشورهایاروپایی
دربینپنجمقصداولپناهجویانایرانیقرارداشتهاندو
پسازآنمجددازاینلیستخارجشدهاندوبرخیاز

کشورهاهمچونیونانکهدرگذشتهدرلیستپنجکشور
این بهلیست نداشتهاند قرار ایرانی پناهجویان برای اول
کشورهااضافهشدهاند.درسال20۱۹بااتخاذسیاستهای
سختگیرانهترتوسطکشورهایاروپاییپناهجویانایرانی
بیشتریدرکشوریونانوجزایرآنمتوقفشدهاندواز
اینروتعدادپناهجویثبتشدهایرانیدرکشوریوناندر
یافته افزایش باسالگذشتهآن سال20۱۹درمقایسه

است.

نمودار۱70-پنجکشوراولمقصدپناهجویانایرانیدرکشورهایEUوEFTA

درکشورهایعضوOECD،بهغیرازکشورهایاروپایی
نامبردهشدهدرجدولباال،چهارکشورترکیه،استرالیا،
پناهجویان اصلی مقاصد آمریکا متحده ایاالت و کانادا
ایرانیهستند.درمیاناینچهارکشورترکیه،بهدلیل
به دسترسی سهولت و ایران با مشترک مرز داشتن

ایرانیراداشتهودرسال آن،بیشترینثبتپناهجوی
20۱۵و20۱6بیشترینتعدادپناهجویایرانی،بیشاز
۱۱,000نفر،دراینکشورثبتشدهاند.درسال20۱۵
ایرانیرادر و20۱6،استرالیارتبهدومثبتپناهجوی

میاناینچهارکشورداشتهاست.

جدول۵۵-تعدادپناهجویانایرانیثبتشدهدرکشورهایمنتخبعضوOECD

2009201020112012201320142015201620172018
۱۹۸۱2۸۸۱۳۴۱۱۳۵۸۹۵۸۹7۸202۱۱02۳۱۱۸۵6۸۸2۸6۳۸7ترکیه
۳۱2۴۵۸2۱۵2۱۸۵۱۹67262۸۴۴2۹7۱۵07۵7۴۴استرالیا
۳۱0۳27۳۱۸26۴20۱۱6۱۱۴۹2۸66۸۴2۴۸۳کانادا

۳۴۴۵0۴۵۹۵767۱0۱0۱۱00۱0۴۸۹۹۱6۹۱۳2۵ایاالتمتحدهآمریکا
منبع:OECD Stat ، برگرفتهشدهدر2۵دسامبر20۱۹

#https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=enقابلدسترسدر:
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OECDنمودار۱7۱-تعدادپناهجویانایرانیثبتشدهدرکشورهایمنتخبعضو

4-5-2- تعداد کل پناهجویان و پناهندگان 
ایرانی در جهان

در ایرانیان پناهجویی روند است مشخص چنانچه
کشورهایدیگرباافزایشقابلتوجهیدرطیسالهای
20۱0تا20۱۸روبهروبودهاستوتنهادرسال20۱7
میزانی به ایران، از خارج ایرانی پناهجویان کل تعداد
رشد و برجام توافق دلیل به میتواند که یافته کاهش
اقتصادداخلیوبهبودشرایطمعیشتیدرایرانوازطرف
دیگرتحتتأثیرکنترلبیشترمرزهاازطرفکشورهای
پناهندگان تعداد خصوص در البته باشد. بوده اروپایی

بوده افزایشی همواره روند این کشورها سایر در ایرانی
استچراکهآمارهانشانگرمیزانتجمعیپناهندگاندر

طیسالهایاخیرهستند.
بهعبارتیدیگردریکسالمشخصتعدادیازپناهجویان
کهجزوآمارهایپناهجویاندرنظرگرفتهشدهاندپس
ازدریافتپاسخمثبتواردلیستپناهندگانمیگردند
ویااینکهیکپناهجوممکناستدویاسهسالمنتظر
دریافتپاسخدرخواستپناهندگیخودباشدوازاینرو
نظر در پناهجویی آمارهای در سال یاسه دو تمام در

گرفتهشود.
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جدول۵6-تعدادکلایرانیاندروضعیتپناهجوییوپناهندگیدرکشورهایجهان

تعدادکلپناهجویانایرانیدرجهانسال
)Asylum seekers()هزارنفر(

تعدادکلپناهندگانایرانیدرجهان
)Refugees()هزارنفر(

20۱0۱6.۱6۸.6

20۱۱۱۸.۵72.۴

20۱22۴.۱7۵.۹

20۱۳2۸.۸7۵.۱

20۱۴۳۵.۸۸2.2

20۱۵۵7.۱۸۵

20۱6۸7.۵۹۴.۱

20۱77۵.۱۱۱۸.6

20۱۸۸7.۳۱2۹.۹
migration data portalمنبع:

*آمارهایاینجدولنشانگرافراددروضعیتپناهجوییدرهمانسالاستوبهمعنایتعدادپناهجویایرانیثبتشدهدرآنسالنیست؛لذا
نمیتوانآمارهایارائهشدهدرسالهایمختلفراجمعبست.

https://migrationdataportal.org/?i=asyl_origin&t=2018&cm49=364قابلدسترسدر:

نمودار۱72-تعدادکلایرانیاندروضعیتپناهجوییوپناهندگیدرکشورهایجهان
migration data portalمنبع:

https://migrationdataportal.org/?i=asyl_origin&t=2018&cm49=364قابلدسترسدر:

درمجموعدرسال20۱۸درحدود۱2۹هزارایرانی
دردیگرکشورهادروضعیتپناهندگیقرارداشتهاند

پناهجویی نیزدروضعـیت نفـر وحــدود۸7هـزار
بودهاند.
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4-5-3- تعداد پناهجویان ایرانی به ازای 
هر 10 هزار نفر جمعیت ایران

بهازایهر۱0هزارنفرایرانیدرسال۱۳۸۵برابر۱/۴نفر،
درسال۱۳۹0،برابر2/۳نفر،درسال۱۳۹۵برابر7نفر

ودرسال۱۳۹۸برابر۳/۹نفرپناهجویایرانیجدیددر
کشورهایعضوOECD،ثبتشدهاند.همانگونهکهازاین
آمارهامشخصاستتاسرشماریسال۱۳۹۵اینروند
روبهافزایشبودهوپسازآنروندکاهشیداشتهاست.

جدول۵7-تعدادپناهجویانایرانیثبتشدهدرکشورهایOECD

پناهجویانایرانیثبتشدهدرجمعیتایران)نفر(سال
OECDکشورهایعضو

تعدادپناهجویانایرانیدرکشورهایOECD)به
ازایهر۱0000نفرجمعیتایران(

2006/۱۳۸۵70۴۹۵7۸2۱0۴00۱.۴
20۱۱/۱۳۹07۵۱۴۹66۹۱7۹۵۵2.۳
20۱6/۱۳۹۵7۹۹26270۵6۴۳۱7
20۱۸/۱۳۹۸۸۳2۱6۹۵7۳۳2۴۴۳.۹

منبع:OECD stat،بازیابیدر26ژانویه2020
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MIG&lang=enقابلدسترسیدر:

جمعیتایراندرسال۱۳۹۸مطابقآخرینآماربهروز
شدهسایتمرکزآمارایرانوOECD statمحاسبهشده
و 20۱۸ سال در شده ثبت پناهجویان تعداد و است
جمعیتکشورایراندرروز6بهمن۱۳۹۸درنظرگرفته

شدهاست.

وارد  ایرانی  پناهجویان  درصد   -4-5-4
شده در آن سال به کشور مقصد

باتوجهبهدرصدپناهجویانایرانیواردشدهبههرکشور
عضو کشورهای به شده وارد ایرانی پناهجویان کل از
۳۱ با بریتانیا 200۹، سال در EFTA، و اروپا اتحادیه
درصدبیشترینسهمورودپناهجویانایرانیرابهخود
اختصاصمیدادهوپسازآن،آلمانبا۱7درصددررده
دومقرارگرفتهاست.امااینروندتاسال20۱۸تغییر
کاهش بریتانیا در ایرانی پناهجویان ثبت روند و یافته
یافتهودرسال20۱۸بهحدود۱7درصدرسیدهاست؛
پناهجویان مجموع از بریتانیا سهم 20۱۹ سال در اما
ثبتشدهجدیددربینکشورهایاتحادیهاروپاوEFTA
مجدداافزایشیافتهوبهحدود2۴درصدرسیدهاست.
ازطرفدیگرآلماندرسالهایگذشتهبهاولینمقصد
و اروپا اتحادیه عضو کشورهای در ایرانی پناهجویان

تاجاییکهدرسال20۱۸، تبدیلشدهاست؛ EFTA،

به واردشده ایرانی پناهجویان ازکل حدود۴۵درصد
ثبت آلمان در EFTA، و اروپا اتحادیه عضو کشورهای
شدهاندامادرسال20۱۹سهماینکشوربهحدود۳7

درصدکاهشیافتهاست.
پسازآلمانوبریتانیاکههموارهجزواولینمقاصدبرای
پناهجویانایرانیدراروپاهستند،کشورهایهلندوسوئد
ایرانیدرکشورهایمذکوربه مقاصدبعدیپناهجویان
بیشتری یونانسهم ازسال20۱7 اما حسابمیآیند
ایرانیثبتشدهدرکشورهای ازکلپناهجویانجدید
مذکورراثبتنمودهاست؛بطوریکهسهماینکشوراز
سال در درصد ۱0 به 20۱۱ سال در درصد 2 حدود
سایر سهم دیگر مهم نکته است. یافته افزایش 20۱۹
کشورهایاروپاییازکلپناهجویانایرانیثبتشدهدر
اینکشورهااست؛درحالیکهدرسال200۹حدود۱6
درصدازکلپناهجویانایرانیدرسایرکشورها)بهغیراز
۱0کشوراصلیاروپایی(ثبتشدهاندامادرسال20۱۹
سهماینکشورهابهحدود7درصدکاهشیافتهاست.
اینبدینمعناستکهدرسالهایاخیرثبتپناهجویان
وسهم متمرکزشده اروپایی اصلی کشور در۱0 ایرانی

سایرکشورهاکاهشیافتهاست.
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جدول۵۸-سهمهرکشورازپناهجویانایرانیجدیدثبتشدهدرکشورهایEUوEFTA)درصد(

200۹20۱020۱۱20۱220۱۳20۱۴20۱۵20۱620۱720۱۸20۱۹
۱6.۹۳26.۹6۳0.۵۸۳۴.۸6۳۹.6۹۳2.2۴۱۹.776۴.6۵۴۸.62۴۵.۴۴۳6.67آلمان

۳۱.0۴2۴.2۴27.۸۴2۵.۳226.۵۹2۵.2۳۱۳.6۱۱۱.۸۳۱7.۴۸۱6.762۳.۸0بریتانیا

7.2۴۸.۵۵۸.۴۹6.6۹۵.۳۴۵.۱06.۹۱2.۱7۴.077.۸۳6.70هلند

2.2۴۱.6۸۱.۵22.۹۸0.702.6۵7.۳۱7.2۴۱0.۱۴یونان

۱6.۵0۱2.۹۱۱0.22۱2.۳0۹.۱0۸.07۱۵.6۵2.2۹۵.۱۱۴.۵۸۴.۳0سوئد

7.۳2۱2.۳۹۵.۸7۵.۳6۴.۴02.۸6اتریش

2.۸2۴.۳6۱.7۸۱.۸۴۱.۴۳۱.720.۹70.۹۵2.2۳2.۵۳2.27فرانسه

۳.۹۱2.۹۴۳.۵۱2.۸0۱.۸۴۱.۸2۱.6۵0.62۱.۱۳2.0۳۳.۱0بلژیک

۳.26۳.002.۹72.۵2۱.6۱۱.۱62.0۹۱.۳0۱.۵۸۱.۹02.۱۴سوئیس

2.۳۹2.۹۴2.۱۵۱.۳6۳.۵۴۳.۸۸0.۹۵0.۹۴۱.270.۹6۱.۱۸ایتالیا

۱6.06۱۴.0۵۱0.۳۱۱0.۵۸۹.2۸۱0.۵۴2۵.۳26.7۴۵.۹06.266.۸۳سایر

۱00.00۱00.00۱00.00۱00.00۱00.00۱00.00۱00.00۱00.00۱00.00۱00.00۱00.00جمعکل

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر۱۹می2020
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doقابلدسترسدر:

*باتوجهبهگردشدناعشار،درصدکلسالهااندکیکمتریابیشتراز۱00درصداست.

نمودار۱7۳-سهمهرکشورازپناهجویانایرانیجدیدثبتشدهدرکشورهایEUوEFTA)درصد(
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کل  از  ایرانی  پناهجویان  سهم   -5-5-4
پناهجویان در کشورهای مقصد

درجدولزیرسهمپناهجویانایرانیدرسالهای200۹
تا20۱۹ازکلپناهجویانثبتشدهدرکشورهایمقصد
در موضوع این که است شده محاسبه EFTA( و )EU
سالهایمختلفدچارتغییراتیشدهاست.بهعنوانمثال
نوسانات با هلند کشور در ایرانی پناهجویان ثبت روند
بسیاریهمراهبودهاستوباوجوداینکهازسال20۱۵
راداشته تا۵درصد ثابتحدود۴ تاسال20۱7روند
است،درسال20۱۸اینمقداردرحدود2/2برابرشده
کشورهای کلی روند است. رسیده درصد ۹ مقدار به و
عضواتحادیهاروپاوEFTAنیزنشانمیدهدکهروندثبت

پناهجویانایرانیتاسال20۱2ازمجموعپناهجویانثبت
شدهدراینکشورهابین۳الی۴درصدبودهاستامابا
ورودتعدادگستردهپناهجویانازسایرکشورهابهاتحادیه
اروپاازسال20۱۳،سهمپناهجویانایرانیثبتشدهدر
مقایسهباکلپناهجویانثبتشدهدراینکشورهاروند
کاهشیداشتهاستامامجدداازسال20۱۸بهسطحقبل
ازسال20۱۳)حدود۳تا۴درصد(برمیگردد.همچنین
بریتانیا EFTA و اروپا اتحادیه عضو کشورهای بین در
وضعیتمتفاوتتریازنظرسهمپناهجویانایرانیازکل
پناهجویانثبتشدهدراینکشوردارد؛بطوریکهدرسال
20۱۹درحدود۱2درصدازکلپناهجویانجدیدثبت

شدهدراینکشورپناهجویانایرانیبودهاند.

جدول۵۹-سهمپناهجویانایرانیازکلپناهجویاندرکشورهایEUوEFTA)درصد(

200۹20۱020۱۱20۱220۱۳20۱۴20۱۵20۱620۱720۱۸20۱۹
۴/2۴6/007/۳۳6/7۵۴/0۵۱/۸۵۱/22۳/66۴/۳۴6/7۱۵/۹0آلمان

7/00۹/۸۴۱۱/7۹۱۱/۳۳۱0/007/7۸۹/۳۵۱2/۳2۹/0۱۱0/۴۳۱2/۳۳بریتانیا

۳/۳6۵/۹۱۸/0۴۸/6۴6/062/۳2۴/۳۸۴/۵۹۴/۴7۹/۱۴6/۸۳هلند

2/6۳2/۱۹2/۱6۳/۸۹۱/672/۱۸2/272/66۳/۱0--یونان

۴/۸۳۳/7۳۳/7۸۳/۵02/06۱/072/7۴۴/۱۹۴/0۸6/06۴/26سوئد

2/۸2۳/۹۵6/02۴/2۳۹/076/0۸-----اتریش

0/۴60/۸۳0/۳70/۴20/260/2۹0/۳۸0/۵۱0/۴۳0/۵۴0/۴۳فرانسه

۱/6۳۱/2۵۱/۵2۱/۹۱۱/7۱۱/2۸۱/۱۵۱/7۹۱/۴۳2/6۸۳/07بلژیک

۱/۵62/0۵۱/6۹۱/220/۹۳0/۵2۱/۵02/0۵۱/6۹۳/۳۸۳/۹۱سوئیس

0/۹۵2/700/۵۸0/۹۹۱/۵۴0/600/۳۱0/۳20/۱۸0/۴۳0/77ایتالیا

2/۸2۴/67۳/۵۵۳/۱2۱/۳۸۱/022/۱۸2/6۱۱/۳7۱/620/۹۵سایر

۳/0۵۴/00۳/77۳/۹۸2/۸0۱/662/06۳/۳۱2/62۳/۹۵۳/۴۱جمعکل

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر۱۹می2020
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doقابلدسترسدر:

کشورترکیهبهسببداشتنمرزمشترکباایرانوراه
ارتباطیایرانبهاروپا،ساالنهباورودتعدادقابلتوجهی
ازپناهجویانایرانیروبهرواستودرسالهای200۹
تا20۱۱درصدقابلتوجهیازپناهجویانواردشدهبه
پناهجویانسوری باورود اما بودهاند ایرانی اینکشور،

ایرانی پناهجویان تعداد افزایش علیرغم کشور، این به
تاسال20۱۸،سهمپناهجویانایرانیازکلپناهجویان
این در البته است. شده کمتر کشور این به شده وارد
موقت۱ باحمایت تنها آوارهشدهسوریکه افراد آمار،
دراینکشورمستقرشدهاند،درنظرگرفتهنشدهاست.

1. Temporary protection
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بههمینعلتآمارپناهجویانسوریدررتبهاولملیت
است. نگرفته قرار ترکیه کشور در مستقر پناهجویان
سهمپناهجویانایرانیدرکشورکانادانیزبنابهایندلیل
فراهم را متفاوت ملیتهای از افراد پذیرش امکان که

میکند،تاسال20۱7کمتراز2درصدبودهاستوتنها
درسال20۱۸باافزایشیدرحدود۳/2برابرینسبتبه

سالگذشتهمواجهبودهاست.

جدول60-سهمپناهجویانایرانیازکلپناهجویانورودیدرکشورهایمنتخبOECD)درصد(

2009201020112012201320142015201620172018

2۵.2۹۳۱.2۳2۱.2۹۱۳.۵6۱۳.۱6۹.۳۴۸.2۵۱۵.2۳7.۱۴7.62ترکیه
۵.0۳۵.۵۵۱۸.70۱۱.7۳۸.2۴2.۹۱6.۸۳۱0.7۵۱۴.002.۵۸استرالیا

0.۹۱۱.۴۵۱.27۱.۳۱۱.۹۴۱.۱۸0.۹۳۱.20۱.۳۸۴.۴۸کانادا

0.۹0۱.020.۸۵0.۹۸۱.200.۹۱0.6۱0.۳۸0.2۱0.۱۳ایاالتمتحدهآمریکا
منبع:OECD Stat–محاسباتپژوهشگران؛برگرفتهشدهدر2۵دسامبر20۱۹

#https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=enقابلدسترسدر:

در  ایرانی  پناهجویان  جایگاه   -6-5-4
کشورهای OECD از 2014 تا 2018 

کشورایرانازسال20۱۴تاپایانسال20۱۸)بهجز
به پناهجوفرست اول میان۱0کشور در سال20۱7(،
پناهجویان تعداد است. گرفته قرار OECD کشورهای
ایرانیواردشدهبهاینکشورها،از20هزارو۱20نفردر
سال20۱۴به۳۳هزارو260نفردرسال20۱۸رسیده

ورود به توجه با 20۱6 سال سالها، این در که است
تعدادباالیپناهجویانبهکشورهایاروپایی،اینتعداد
بهاوجخودرسیدهوپناهجویانایرانینیزدرکناردیگر
پناهجویانسوری،عراقیوافغانستانیاقدامبهمهاجرت
کردهوپناهجویانایرانیبا۵6هزارو۸۸0نفردررتبهی
چهارمکشورهایپناهجوفرستبهکشورهایOECDدر

اینسالقرارگرفتهاست.

OECDجدول6۱-دهکشورمبداباباالترینمیزانمتقاضیپناهندگیدرکشورهایعضو

20142015201620172018

۹۵۱۸0افغانستان۱۱0770افغانستان۳۳60۱0سوریه۳72۸60سوریه۱2۹0۸0سوریه

۸0۱00سوریه۹6700سوریه2۱۴۹۳0افغانستان2۵۱۹70افغانستان6۸2۱0عراق

۵۹۵۵0عراق۸۹2۹0عراق۱۵۵۳00عراق۱7۹7۹0عراق۵27۳0افغانستان

۵۸۹۹0ونزوئال۵۹2۹0السالوادور۵6۸۸0ایران67۵۳0آلبانی۴6۸۸0اریتره

۴۵۳20السالوادور۵۸۱۵0ونزوئال۵۱۸۸0پاکستان62۳20کوزووو۳0670کوزوو

۴۱۱۴0هندوراس۵0۳۳0نیجریه۵۱2۳0نیجریه۵۱۴۵0پاکستان2۸670چین

۳6۸۵0نیجریه۴۱7۹0گواتماال۴0۸۴0السالوادور۴7۵00اریتره2۵۸۴0پاکستان

۳۴۸۳0گواتماال۳۹۵20چین۴06۸0اریتره۴07۸0ایران2۴۸60صربستان

۳۳260ایران۳62۴0پاکستان۳۹0۱0چین۳۳۳۹0نیجریه2۱۸60نیجریه

۳0۴00پاکستان۳۳۹۸0هندوراس۳۵۵۳0مکزیک۳۱۹70چین20۱20ایران
)OECD, 2019: 35(منبع:
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4-5-7- نسبت جنسیتی پناهجویان ایرانی 
EFTA و EU در کشورهای

نتایجیافتههایاینجدولنشانمیدهدسهمعمدهی
پناهجویانایرانیثبتشدهرامردانبهخوداختصاص

میدهند.
ایناختالفسهمورودپناهجویانزنومرددرسالهای

20۱۵و20۱6بهاوجخودرسیدهوبیشاز70درصد
دالیل از یکی بودهاند. مرد جدید ایرانی متقاضیان
ورود شدن غالب سالها این در مردان سهم افزایش
زمینیبهکشورهایاروپاییبودکهباتوجهبهخطراتو
دشواریهایآنمردانبیشتراززنانتمایلبهمهاجرت

ازطریقزمینیداشتهاند.

جدول62-پناهجویانایرانیجدیددرکشورهایEUوEFTAبهتفکیکجنسیت

2010201120122013201420152016201720182019

زن
2۸۹0۳62۵۴720۴۴20۳6۴۵7۱70۱۱67۵6۸۵0۹2۵0۸۱۹0فراوانی

۳۱.۵۳۳.۱۵۳7.۹۹۴0.۵۱۳6.۸26.272۸.۵6۳۸.67۳۸.72۳۵.7۳درصد

مرد
62۸07۳0۵770۵6۴۸۵626020۱0۵2۹۱۵۵۱0۸60۱۴6۳۵۱۴72۵فراوانی

6۸.۴۵66.۸62.0۱۵۹.۴۴6۳.27۳.677۱.۳۳6۱.۳6۱.266۴.2۴درصد

نامشخص
۵۵0۵0۱۵۴۵۵۵۵فراوانی

0.0۵0.0۵00.0۵00.0۵0.۱۱0.0۳0.020.02درصد

۹۱7۵۱0۹۳۵۱2۴2۵۱0۹۱0۹۹0۵272۹0۴0۸7۵۱77۱۵2۳۸۹022۹20فراوانیمجموع

منبع:Eurostat؛ومحاسباتپژوهشگران-برگرفتهشدهدر۱۵می2020
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doقابلدسترسیدر:

نمودار۱7۴-درصدپناهجویانایرانیجدیددرکشورهایEUوEFTA)بهتفکیکجنسیت(
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ایرانی  پناهجویان  سنی  گروه   -8-5-4
EFTA و EU در کشورهای

دربررسیپناهجویانایرانیبهتفکیکگروههایسنی،
مشخصمیشودکهیکیازانگیزههایاصلیاینافراد
برایمهاجرت،انگیزههایاقتصادی–کاریاست.چنانچه
اولین برای ایرانی بیشترینتعدادپناهجویانثبتشده

باردرکشورهایاروپاییمربوطبهگروهسنی۱۸تا۳۴
سالوسپسگروهسنی۳۴تا6۵سالاستکهافراددر

سنفعالیتمحسوبمیشوند.
همچنینحدود۵هزارنفرازپناهجویانایرانیثبتشده
سالسن از۱۸ کمتر سال20۱۹ در کشورها این در

داشتهاند.

جدول6۳-پناهجویانایرانیثبتشدهبرایاولینباردرکشورهایEUوEFTA)بهتفکیکگروهسنی(

2010201120122013201420152016201720182019

۱0۸۵۱۳۵۵۱6۱0۱۵60۱۳۳0۳0۴0۵۱۳0۳۱۵0۳۸۸0۳6۴۵کمتراز۱۴سال
۱۴۵60600600۵۴۵۴۸۵۱۴2۵۱۹۴۵۹7۵۱27۵۱۵۱۵تا۱7سال
۱۸۵۳706۳۵06۹2۵۵7۳0۵۱۴0۱70۱02۴2۹0۸۳۳۵۱0۹0۵۱0۱۱۵تا۳۴سال
۳۵202۵2۵۱۵۳۱۳۵۳0۵۵27۴0۵۵۵۵۹۱۸0۵00۵7۴۸07۳00تا6۴سال
6۵۸۵7۵۱00۱۳0۱۱۵۱۴0۱60۱۳0200۱6۵سالوبیشتر

۵060۱۱0۱20۹۵۱20۱6۵۱۱۵۱۵0۱۸0نامعلوم
۹۱7۵۱0۹۵۵۱2۴۸0۱۱۱۴0۹۹0۵272۹0۴0۸70۱77۱02۳۸۹022۹20مجموع

منبع:Eurostat؛برگرفتهشدهدر۱۹می2020
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doقابلدسترسیدر:

باتوجهبهسهمگروههایسنیپناهجویانجدیدایرانی
ثبتشدهدرکشورهایعضواتحادیهاروپاوEFTA،گروه
سنیکمتراز۱۴سالدرسال20۱7و20۱۸افزایش
محسوسیداشتهاست؛درصورتیکهگروهسنی۱۸تا
۳۵سالکهدرتمامیسالهابیشترینسهمرابهخود
اختصاصدادهاستازسال20۱7بهبعدسهمآنبهزیر
۵0درصدکاهشیافتهاست.سهمگروهسنیزیر۱۴سال

درسال20۱۹درحدود۱6درصدبودهکهدرمقایسهبا
سال20۱0افزایشحدودچهاردرصدیرانشانمیدهد.
بیشترین با سال 6۴ تا ۳۵ سنی گروه سهم همچنین
افزایشمواجهبودهوازحدود22درصددرسال20۱0به
۳2درصددرسال20۱۹افزایشیافتهاست.بعبارتیدیگر
باکاهشسهمگروهسنی۱۸تا۳۴سالسهمدوگروه

سنی۳۵تا6۴سالوزیر۱۴سالافزایشیافتهاست.

جدول6۴-درصدپناهجویانایرانیثبتشدهبرایاولینباردرکشورهایEUوEFTA)بهتفکیکگروههایسنی(

2010201120122013201420152016201720182019
۱۱/۸۳۱2/۳7۱2/۹0۱۴/00۱۳/۴۳۱۱/۱۴۱2/۵۵۱7/7۹۱6/2۴۱۵/۹0کمتراز۱۴سال
۱۴6/۱0۵/۴۸۴/۸۱۴/۸۹۴/۹0۵/22۴/76۵/۵۱۵/۳۴6/6۱تا۱7سال
۱۸۵۸/۵۳۵7/۹6۵۵/۴۹۵۱/۴۴۵۱/۸۹62/۳۳۵۹/۴۳۴7/06۴۵/6۵۴۴/۱۳تا۳۴سال
۳۵22/0722/۹62۵/۱227/۴227/6620/۳622/۴62۸/26۳۱/۳۱۳۱/۸۵تا6۴سال
6۵0/۹۳0/6۸0/۸0۱/۱7۱/۱60/۵۱0/۳۹0/7۳0/۸۴0/72سالوبیشتر

0/۵۴0/۵۵0/۸۸۱/0۸0/۹60/۴۴0/۴00/6۵0/6۳0/7۹نامعلوم
۱00۱00۱00۱00۱00۱00۱00۱00۱00۱00مجموع

منبع:Eurostat؛برگرفتهشدهدر۱۹می2020
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doقابلدسترسیدر:
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ثبت سهم بیشترین بررسی مورد سالهای تمامی در
ایرانیانمربوطبهگروهسنی تقاضایپناهندگیتوسط
۱۸تا۳۴سالوپسازآنگروهسنی۳۵تا6۴سال

هستند.
فعالیت و کار افراددرسنین که نتیجهگرفت میتوان

انگیزههای و داشته مهاجرت برای بیشتری تمایل
اجباری جابهجاییهای این در مهمی عامل اقتصادی
اجباری مهاجرتهای دشواریهای همچنین هستند.
باعث سنی گروههای سایر در افراد برای پناهجویی و

کاهشتمایلاینافرادبهجابهجاییمیشود.

نمودار۱7۵-درصدگروههایسنیپناهجویانایرانی)20۱0تا20۱۹(

4-5-9- آمار ثبت شده پناهجویان ایرانی 
میزانثبتپناهجویانایرانیجدیددرکشورهایاروپایی
منتخبنشانمیدهدکهازسال20۱0تاسال20۱۴،
بایکدیگرپیشرفتهوکمتر اینروندبهصورتمشابه
تابعفصولمختلفسالبودهاست؛اگرچهبطورکلیدر
کاهش ایرانی پناهجویان ثبت میزان ماههایسردسال
کشورهای از برخی در ترتیب همین به است. داشته
اروپایی،مانندآلمان،اینمقادیرازماهژوئنتانوامبربه
طورمعمول،باافزایشقابلتوجهروبهرواستودربرخی
دیگر،مانندسوئدوهلند،اینروندبینماههایسپتامبرتا

دسامبر،باافزایشقابلتوجهیمواجهبودهاست.
باورودحجمباالیپناهجویان پسازسال20۱۵نیز،
پذیرش در سیاستها تغییر و اروپایی کشورهای به
ورود میزان اروپایی، کشورهای از برخی در پناهجویان
مقایسه در و تغییرکرده اروپا به نیز ایرانی پناهجویان

باسالهای20۱0تا20۱۴افزایشزیادیداشتهاست.
بدینترتیبازاواسطسال20۱۵،ماهآگوست،تااواخر
سال20۱6،ماهسپتامبر،بیشترینتعدادپناهجوایرانی
اما اروپاییشدند. واردکشورهای در۱0سالگذشته،
مهمترینمشخصهدورهپساز20۱۵افزایشسهمورود
پناهجویانایرانیازطریقزمینیبهکشورهایاروپایی
بخصوص کشورها، سایر پناهجویان کنار در که است
طریق از اغلب افغانستانی، و عراقی سوری، پناهجویان
مسیرشرقدریایمدیترانه)مسیریونان(واردکشورهای
پناهجویان ورود دوره این در اینرو از شدند. اروپایی
تأثیر تحت بیشتر 20۱۴ تا 20۱0 دوره با مقایسه در
سرد ماههای در اینرو از است. بوده هوا و آب مسئله
سالدرمقایسهباماههایگرمتابستانتعدادپناهجویان
ثبتشدهکمتراست.دربخشضمایمروندورودوثبت

ماهانهپناهجویانایرانیبهتفصیلارائهشدهاست.
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4-5-10- روند ثبت نام پناهجویان ایرانی 
در کانادا

متقاضی ایرانیان تعداد بیشترین زیر جدول به توجه با
تقاضای دفاتردرونمرزی کانادادر پناهندگیدرکشور

خودراثبتمیکنندوازاینآمارمیتوانبرداشتکردکه
بخشعمدهاینافرادباروشهاییهمچوندریافتویزای
گردشگریواردکشورشدهوسپسدرخواستخودرادرون
مرزهایکشوردردفاترداخلکشور)inland(ثبتمیکنند.

جدول6۵-متقاضیانپناهندگیایرانیدرکانادابهتفکیکماههایسالودفترثبت در سال20۱۹

20۱۹

کلآگوستجوالیمجموعژوئنمیآوریلمجموعمارچفوریهژانویه

۵7۵۳۹۵۳۵۵۳7۵۴00۴۱06۱06۵0۵۱۵۵۳0۴/۸20مجموعایران

۵۱020۱0۱۵۵۱0۵۵۱0۱0۵فرودگاهی

--0000----0000مرزی

۵70۳۸۵۳۳۵۳6۵۳۸۵۴0۵6006۴0۵۱0۵20۴/7۱۵داخلکشور)درونمرزی(
منبع:Government of Canada،برگرفتهشدهدر۱2ژانویه2020

https://open.canada.ca/data/en/dataset/b6cbcf4d-f763-4924-a2fb-8cc4a06e3de4قابلدسترسیدر:
-بهمعنیتعدادکمتراز۵نفرپناهجویثبتشدهاستکهبرایجلوگیریازمحفوظماندنهویتآنهاتعدادشاناعالمنشدهاست.

نمودار۱7۸-متقاضیانپناهندگیایرانیدرکانادابهتفکیکماههایسالودفترثبت،)ژانویهتاآگوست20۱۹(
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پناهجویان تعداد زیرمشخصاست، چنانچهدرجدول
ثبتشدهدرکشورکانادادرسال20۱7و20۱۸،در
از توجهی قابل میزان به میالدی سال پایان ماه سه
ماههایقبلیبیشترشدهاندکهدرسالهایپیشازآن

چنیننبودهاست.همچنینتعدادکلپناهجویانایرانی
ثبتشدهدراینکشوردرسال20۱۸،۳/6برابرتعداد
سال در و 20۱7 سال در پناهندگی متقاضی ایرانیان

20۱۹،۱/۹برابرتعدادسال20۱۸شدهاست.

جدول66-متقاضیانپناهندگیایرانیدرکشورکانادابهتفکیکماههایسال)20۱۵تا20۱۹(

سه ماه چهارمسه ماه سومسه ماه دومسه ماه اول
مجموع 

سال
مجموعدسامبرنوامبراکتبرمجموعسپتامبرآگوستجوالیمجموعژوئنمیآوریلمجموعمارچفوریهژانویه

20۱۵۱0۵۱۵۳0۵۱۵۱0۳0۱۵2۵۱0۴۵۱0۱۵20۴۵۱۵0

20۱62۵2۵۱۵6۵2020۳070۱۵۳0۳07۵2۵۴۵۱0۸02۸۵

20۱7۴۵۴۵۴0۱2۵۳0۴060۱۳0۳۵70۸0۱۸۵70۹۵۸02۴۵6۸۵

20۱۸70۹0۹02۵۵7۵۱۱۵۱۱0۳00۱۳۵20026۵600۴60۴۸0۴2۵۱,۳6۵2,۵2۵

20۱۹۵7۵۳۹۵۳۵۵۱,۳2۵۳7۵۴00۴۱0۱,۱۸۵6۱06۵0۵۱۵۱,77۵۵۳0**۵۳0۴,۸20

منبع:Government of Canada،برگرفتهشدهدر۵ژانویه2020
https://open.canada.ca/data/en/dataset/b6cbcf4d-f763-4924-a2fb-8cc4a06e3de4قابلدسترسیدر:

*دادهماههاینوامبرودسامبر20۱۹درزماناستخراجدادهارائهنشدهاست.
پینوشت:آخرینتاریخبروزسانیاطالعاتدرسایتکانادا،۳۱اکتبر20۱۹بودهاست.
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درخواست  بررسی  نتایج   -6-4
پناهجویان ایرانی به تفکیک سال و 

کشور مقصد

درخواست  پاسخ  اول  مرحله   -1-6-4
 EFTA و EU پناهندگی در کشورهای

برای پناهندگی درخواست نتیجه اعالم اول مرحله در

سال در EFTA و EU کشورهای در ایرانی پناهجویان
متقاضی ایرانی هزار ۱۹ حدود مجموع در 20۱۹
در کردند. دریافت را خود درخواست نتیجه پناهندگی
برای شده اعالم نتایج مجموع تفصیل به زیر جدول
پناهجویانایرانیبهتفکیککشورهایمقصد)درخواست
کنندهپناهندگیازآنکشور(ازسال200۹تا20۱۹

ارائهشدهاست.

جدول67-تعدادکلپناهجویانایرانیدریافتکنندهپاسخدرخواستپناهندگیدرکشورهایEUوEFTAدرمرحلهاول

20092010201120122013201420152016201720182019

7۴۵۴0۵200۳00۴۹0620۳20۱۱0۵60۳۴۵۳۹۵بلژیک

۳۳07۵۱۱۵2۳۵۱۴0۳70۱۴۵۳006۳06۹۵6۸0یونان

۱2۵26۵۱۸۵2۳۵27۵۱۹022۵2۵0۵۵0۵۳۵۵۹0فرانسه

۱,۱202,7602,6202,۹۱۵۳,2۹02,۹60۱,۹2۵۹,۸۵۵27,00۵۸,6۴۵۸27۵آلمان

۱۴02202۴۵۱۵۵27۵۳7۵۳۴۵۳002۳02۱۵270ایتالیا

۸۴۵۱,۱7۵۱,2۱0۹۸۵۱,0۹۵۵۴۵۳۹0۱,۴2۵2,2۸02,0۴۵۱۱۹۵سوئد

2,۴602,72۵2,7602,7۱۵2,۳۴۵2,۳00۳,۵0۵۴,۳۹0۳,2۵۵2,7۳۵۴۱۴0بریتانیا

۱7۵2۱۵2۵۵2۱۵220۳202۸۵2۵0۱۵02۳02۳0سوئیس

۵۴0۸۳0۱,۱۴0۱,22۵۱,۱70۵۸0۴۱0۸۳0۱,۵۳۵7۳0۹۵۵هلند

2۵۵۴۱۵۴۴۵۵۵07۵02۸0۴7۵6۴0۱,۹00۳,0۴0۱0۹۵اتریش

۱,۳20۱,۴۴۵۱,۴۹۵۱,۳00۱,26۵۸۱06۱02,6۵02,۵۹۵7۹0۱2۱۵سایر

۸,0۴0۱0,۵20۱0,660۱0,۸2۵۱۱,۳0۵۹,۳۵0۸,6۴020,۹۹۵۴0,6۹۵20,0۱0۱۹0۳۵جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر۱۹می2020:Eurostatمنبع:

اتحادیه در پناهجویان پذیرش بهسیاستهای توجه با
این به پناهجویان ورود و20۱6، سال20۱۵ در اروپا
ترتیب همین به و است داشته افزایش بسیار کشورها
پسازگذشتمدتزمانالزمبرایفرآیندپاسخگوییبه
تقاضاهایثبتشده،بیشترینتعدادپاسخهایدریافت

شدهتوسطپناهجویانایرانیدرسال20۱7بودهاست.
)در شده ارائه مثبت پاسخهای تعداد نیز زیر جدول
را ایرانی پناهجویان به درخواست( بررسی اول مرحله
ازسال200۹تا20۱۹وبهتفکیککشورمقصدنشان

میدهد.
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EFTAوEUجدول6۸-مجموعپاسخمثبتپناهجویانایرانیدرمرحلهاولدرخواستدرکشورهای

20092010201120122013201420152016201720182019

۹۵۵۵۵0۱6۵200۳۱۵22۵6۵۴6026۵2۹۵بلژیک

600۱,۴7۵۱,۴۳0۱,660۱,۹۴۵2,۱2۵۱,۵۸۵۵,۸۵0۱۵,۱۴۵2,7۱۵20۹0آلمان

۳0۳0۱0۱02۵۱20۵۵۱60۳۸0۴60۴00یونان

۵۵۱۸۵۱2۵۱۳0۱۵۵۱۳0۱۳۵۱۵0۱۹۵۱7۵۱۵۵فرانسه

۱۱۵۱۹۵۱70۱۴۵22۵۳2022۵2۴0۱۴۵۱۵0۱۸۵ایتالیا

2۳0۴2۵۵۳۵۵206۴۵2602۸۵۴۳۵72۵۳۳0۳7۵هلند

۱00۱6۵2۱0۳۳0۴۵026۵۳۸۵۴6۵۱,27۵۱,۳۵۵۴6۵اتریش

۱6۵2۵0۳۸۵۳۴0۵۹0۳60۱7۵66۵۱,۱۴۵7۵۵۴۱0سوئد

۴6۵۸۵0۱,2۸0۱,۴2۵۱,۳۱0۱,26۵2,00۵۱,70۵۱,۵60۱,2۱027۸0بریتانیا

۱۳0۱۴۵۱70۱۵0۱۴02۴۵2۱0۹۵۱۳0۱۹۵۱۹۵سوئیس

۳۹0۴۵0۴۸۵۵6۵۵۹0۳۱0۳۱۵۱,2۳۵۱,02۵۳۳0۴60سایر

2,۳70۴,2۳۵۴,۸70۵,۴۴۵6,260۵,720۵,600۱۱,07۵22,۱۸07,۹۵۵7۸۱۵جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر۱۹می2020:Eurostatمنبع:

میان در مثبت پاسخهای مجموع ترتیب همین به
در ایرانی پناهجویان توسط شده دریافت پاسخهای
کشورهایعضواتحادیهاروپاوEFTAنیز،درسال20۱7
بهبیشترینتعدادرسیدهاست،البتهبایددرنظرداشت
پناهجویان برای پاسخهایمثبت فراوانی روندکلی که
ایرانیازسال20۱0تا20۱7روندافزایشیداشتهاست.
در ایرانی پناهجویان برای مثبت پاسخ تعداد بیشترین
دو هر که است شده ثبت بریتانیا و آلمان کشورهای
کاهش با 20۱7 سال به نسبت 20۱۸ سال در کشور

پذیرشپناهجومواجهبودند.اینرونددربریتانیادرسال
روند همچنان آلمان در و شده افزایشی دوباره 20۱۹

کاهشیداشتهاست.
در را خود افزایشی روند اتریش کشور میان این در
ایرانیحفظکردهودرسال20۱۸ پذیرشپناهجویان
نسبتبهکشوربریتانیانیزتعدادبیشتریازپناهجویان
درسال20۱۹ اما کردهاند دریافت مثبت پاسخ ایرانی
تعدادپاسخمثبتبهدرخواستپناهجویانایرانیدراین

کشورکاهشیافتهاست.
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EFTAوEUجدول6۹-درصدپاسخمثبتدرمرحلهاولبهدرخواستپناهجویانایرانیدرکشورهای

20092010201120122013201420152016201720182019

۱2.۸۱۳.62۵.0۵۵.0۴0.۸۵0.۸70.۳۵۹.۱۸2.۱76.۸7۴.7بلژیک

۵۳.6۵۳.۴۵۴.6۵6.۹۵۹.۱7۱.۸۸2.۳۵۹.۴۵6.۱۳۱.۴2۵.۳آلمان

۹.۱۴0.0۸.7۴.۳۱7.۹۳2.۴۳7.۹۵۳.۳60.۳66.2۵۸.۸یونان

۴۴.06۹.۸67.6۵۵.۳۵6.۴6۸.۴60.060.0۳۵.۵۳2.726.۳فرانسه

۸2.۱۸۸.66۹.۴۹۳.۵۸۱.۸۸۵.۳6۵.2۸0.06۳.06۹.۸6۸.۵ایتالیا

۴2.6۵۱.2۴6.۹۴2.۴۵۵.۱۴۴.۸6۹.۵۵2.۴۴7.2۴۵.2۳۹.۳هلند

۳۹.2۳۹.۸۴7.260.060.0۹۴.6۸۱.۱72.767.۱۴۴.6۴2.۵اتریش

۱۹.۵2۱.۳۳۱.۸۳۴.۵۵۳.۹66.۱۴۴.۹۴6.7۵0.2۳6.۹۳۴.۳سوئد

۱۸.۹۳۱.2۴6.۴۵2.۵۵۵.۹۵۵.0۵7.2۳۸.۸۴7.۹۴۴.267.۱بریتانیا

7۴.۳67.۴66.76۹.۸6۳.676.67۳.7۳۸.0۸6.7۸۴.۸۸۴.۸سوئیس

2۹.۵۳۱.۱۳2.۴۴۳.۵۴6.6۳۸.۳۵۱.6۴6.6۳۹.۵۴۱.۸۳7.۹سایر

2۹.۵۴0.۳۴۵.7۵0.۳۵۵.۴6۱.26۴.۸۵2.۸۵۴.۵۳۹.۸۴۱.۱جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر۱۹می2020:Eurostatمنبع:

کشورهای از برخی تمایل افزایش و سیاسی تحوالت
در پناهجویان پذیرش به EFTA و اروپا اتحادیه عضو
مشاهده قابل فوق جدول در 20۱۵، و 20۱۴ سال
است.مهمتریناثرگذاریرابراینآمار،کشورآلمانبا
پذیرشبیشاز70درصدپناهجویانایرانیدرمرحلهی
میان در است. داشته و20۱۵ دوسال20۱۴ در اول
درصد باالترین ایتالیا و سوئیس مذکور، کشورهای
پاسخهایمثبتبهپناهجویانایرانیراپسازپرتغالو

ایرلندولوکزامبورگ،بهدلیلتعدادبسیارکممتقاضیان
پناهندگی،دادهاند.درسال20۱۹نیزکشورهایسوئیس
اول رادرمرحله بلژیکبیشتریندرصدپاسخمثبت و

بررسیهابهپناهجویانایرانیدادهاند.
درادامهجدولزیرتعدادپاسخهایمنفیارائهشدهبه
پناهجویانایرانیدرمرحلهاولبررسیدرخواستهارا
نشان تا20۱۹ ازسال200۹ مقصد تفکیککشور به

میدهد.
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جدول70-تعداددریافتپاسخمنفیدرمرحلهاولتوسطپناهجویانایرانیدرکشورهایEUوEFTA

20092010201120122013201420152016201720182019

6۵0۳۴۵۱۵0۱۳۵2۸۵۳0۵۹۵۴۵۱00۸0۱00بلژیک

۵2۵۱,2۸۵۱,۱۹0۱,2۵۵۱,۳۴۵۸۳۵۳۳۵۴,00۵۱۱,۸60۵,۹۳06۱۸۵آلمان

2۵2۵۸0۵۵0۵0۱2060۸۵6۵۸0ایتالیا

۳00۴۵۱0022۵۱202۵0۹0۱۴02۵02۳۵27۵یونان

70۸060۱0۵۱2060۹0۱0۵۳۵۵۳60۴۴0فرانسه

۳۱0۴0۵60۵70۵۵2۵۳20۱2۵۳۹۵۸۱0۴00۵۸0هلند

۱۵۵2۵02۳۵220۳00۱۵۹0۱7۵6۳0۱,6۸۵6۳0اتریش

67۵۹20۸2۵6۴۵۵0۵۱۹02۱۵760۱,۱۳۵۱,2۹07۸0سوئد

۱,۹۹۵۱,۸7۵۱,۴7۵۱,2۹0۱,0۳0۱,0۳۵۱,۵002,6۸۵۱,6۹0۱,۵2۵۱۳60بریتانیا

۴۵70۸۵6۵۸07۵7۵۱۵020۴0۳۵سوئیس

۹20۹۸0۹7۵72۵67۵۵00۳0۵۱,۳۹0۱,۵70۴۴۵7۴۵سایر

۵,66۵6,2۸۵۵,7۹۵۵,۳7۵۵,0۴0۳,6۳0۳,0۴0۹,۹20۱۸,۵۱۵۱2,0۵۵۱۱220جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر۱۹می2020:Eurostatمنبع:

تعدادپاسخهایمنفیدریافتشدهتوسطپناهجویان
EFTA، و اروپا اتحادیه ایرانیدرکلکشورهایعضو
است داشته کاهشی روند 20۱۵ تا 20۱۱ سال از
افزایش علت به 20۱7 و 20۱6 سالهای در اما
قابل افزایش میزان این پناهندگی درخواستهای

توجهیداشتهاست.
درآلماناینتعدادنوسانبسیاریداشتهواز۱۳۴۵
در منفی پاسخ ۳۳۵ به 20۱۳ سال در منفی پاسخ
سال20۱۵رسیدهاستاماپسازآنباافزایشتعداد
پاسخهایمنفیبهتعداد۱۱هزارو۸60پاسخمنفی
سال در منفی پاسخ 6۱۸۵ تعداد و 20۱7 سال در

20۱۹رسیدهاست.

درخواست  پاسخ  نهایی  مرحله   -2-6-4
 EFTA و EU پناهندگی در کشورهای

بخشیازپناهجویانپاسخدرخواستخودرادرمرحلهنهایی
)دادگاه(دریافتکردندکهتعدادپاسخهایارائهشدهبهاین

درخواستهادرجدولزیرنمایشدادهشدهاست.
پاسخهایدریافتشدهدرمرحلهینهایینشاندهندهیاین
استکهروندارائهپاسخهابهپناهجویانایرانیدرمرحلهی
دومازسال20۱2تاسال20۱6باکاهشروبهروبودهاست.
اینرونددرکشورآلمانکهازاولینمقاصدپناهجویانایرانی
درکشورهایعضواتحادیهاروپااست،هموارهباافزایشروبهرو
بودهاستودرسال20۱۹بهباالترینمیزانرسیدهاست.در
جدول72بهپاسخهایمثبتبهدرخواستپناهجویانایرانی

درمرحلهنهاییاشارهشدهاست.
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جدول7۱-تعداددریافتپاسخنهاییتوسطپناهجویانایرانیدرکشورهایEUوEFTA

20092010201120122013201420152016201720182019

۳۴0۱۳۵60۸0۸0200۱۳۵۴02۵6۵۴۵بلژیک

6۹۵۴۹0۹20۹۸0۹۸0۱/0۸۵۹۱0۱/۱۵۵۳/۴7۵۴/۴۱0۵۴۵۵آلمان

20۴0۱۵۱۳0۱۳0۱0۵۱00۹۵۱0۵۹0۱۵0یونان

00۵0000۵۵۱020ایتالیا

۵۵۵۵۱۱۵۱00۳۵0۱0070۱۱02۱۵۱70۱۵0هلند

۱۵0۱۹0۱602۵۵2۵۵۱۱0۸060۹0۱۸0۵۳0اتریش

۴60۵7۵۸۵۵۹۳۵۹۳۵۵002۳۵2۸0۴۳۵6۱۵۸70سوئد

۱/6۱۵2/۱۴۵۱/700۱/۳60۱/۳607۳0۹۸۵۱/۱۱0۱/0۳۵۱۵۳0۱7۵0بریتانیا

۱۵۵۱7۵۱2۵۱۱۵۱۱۵۱0۵6۵7۵۱0۵۱۳0200سوئیس

60۴۵۸۵۸0۸0۸۵۵۵۳۵۹020۵2۹۵فرانسه

۵7۵۹۸۵۱/0۳۵۱/0۵۵۱/0۵۵۸۹0۵0۵6۱0۹۵0۱0607۸0سایر

۴/۱2۵۴/۸۴0۵/0۹۵۵/0۹0۵/0۹0۳/۹۱0۳/۱۳۵۳/۵706/۵۳0۸۴6۵۹۹۴۵جمعکل
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر۱۹می2020:Eurostatمنبع:

EFTAوEUجدول72-مجموعپاسخمثبتپناهجویانایرانیدرمرحلهنهاییدرخواستدرکشورهای

20092010201120122013201420152016201720182019
۵۵000000000بلژیک

۳۸۵۳00۴۵۵۵۸077۵۵۹۵۵2۵۴۵۵۱/7۵۵۱/۸۹02020آلمان

0۴0۱۵۸0۵0۴0۵070۳0۳0۳0یونان

0000000۵0۵۱۵ایتالیا

2۵۳070۴0۳006۵۵۵7۵۱۳۵۱20۸۵هلند

7۵۹۵۱00۱6۵۱۳0۱0۵70۴۵6۵۹۵۳۵0اتریش

۹0۱202۱02602602۱0۱۴0۱۵0۱6020۵2۵۵سوئد

۵۵۵۸۵07206۸۵۵۸0۳۹۵۵2۵670670۱۱۸۵۱۴۴۵بریتانیا

۳۵20۱020۵۱0۵۵۵۱020سوئیس

2۵2۵۵0۳۵۳0۴02020۴0۱۴0۱7۵فرانسه

۱0۵۱۴۵۱۸۵2۵۵۳۳۵2۱۵۱۹0۱۵02۵۵2۵۵۱6۵سایر

۱/۳0۵۱/62۵۱/۸202/۱2۵2/۴70۱/6۸0۱/۵۸0۱/6۵0۳/۱2۵۳/۹۳۵۴۵70جمعکل
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر۱۹می2020:Eurostatمنبع:
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مجموعپاسخهایمثبتدریافتشدهدرمرحلهیدوم
تا درسال20۱۳و20۱۴وهمچنیندرسال20۱7

20۱۹باافزایشمواجهبودهاست.
دلیلاصلیاینتفاوتافزایشقابلتوجهاینتعداددر

کشورآلماندرسال20۱7تا20۱۹بودهاست.بریتانیا
پناهندگان پذیرش در را بعدی رتبههای که سوئد و
ایرانیدرمرحلهیدومدارند،باروندنسبتاثابتیحرکت

کردهاند.

EFTAوEUجدول7۳-درصدپاسخمثبتدرمرحلهنهاییبهدرخواستپناهجویانایرانیدرکشورهای

20092010201120122013201420152016201720182019

۱/۴7۳/7000000000/0بلژیک

۵۵/۴6۱/22۴۹/۴6۵۹/۱۸7۹/0۸۵۴/۸۴۵7/6۹۳۹/۳۹۵0/۵۴2/۸6۳7/0آلمان

0۱00۱006۱/۵۴۳۸/۴6۳۸/۱۵07۳/6۸2۸/۵7۳۳/۳۳20/0یونان

۱000۵07۵/0----0--ایتالیا

۴۵/۴۵۵۴/۵۵60/۸7۴0۸۵/7۱6۵7۸/۵76۸/۱۸62/7۹70/۵۹۵6/7هلند

۵0۵062/۵6۴/7۱۵0/۹۸۹۵/۴۵۸7/۵7۵72/22۵2/7۸66/0اتریش

۱۹/۵720/۸72۴/۵627/۸۱27/۸۱۴2۵۹/۵7۵۳/۵7۳6/7۸۳۳/۳۳2۹/۳سوئد

۳۴/۳7۳۹/6۳۴2/۳۵۵0/۳7۴2/6۵۵۴/۱۱۵۳/۳60/۳66۴/7۳77/۴۵۸2/6بریتانیا

22/۵۸۱۱/۴۳۸۱7/۳۹۴/۳۵۹/۵27/6۹6/67۴/767/6۹۱0/0سوئیس

۴۱/67۵۵/۵6۵۸/۸2۴۳/7۵۳7/۵۴7/06۳6/۳6۵7/۱۴۴۴/۴۴6۸/2۹۵۹/۳فرانسه

۱۸/26۱۴/72۱7/۸72۴/۱7۳۱/7۵2۴/۱6۳7/622۴/۵۹26/۸۴2۴/062۱/2سایر

۳۱/6۴۳۳/۵7۳۵/72۴۱/7۵۴۸/۵۳۴2/۹7۵0/۴۴6/22۴7/۸6۴6/۴۹۴6/0میانگینکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر۱۹می2020:Eurostatمنبع:

ارائهپاسخهایمثبتدرمرحلهینهاییدرکشوربریتانیا
برایمتقاضیانپناهندگیروندیافزایشیداشتهاستو
بهباالترینمیزانخوددرسال20۱۹رسیدهاست.اما
درفنالنداینروندکاهشقابلتوجهیداشتهاستواز
۱00درصددرسالهای20۱0و20۱۱به۵0درصددر

سال20۱7نزولکردهاست.
درمرحلهنهاییپاسخبهدرخواستپناهندگیتعدادیاز
پناهجویانایرانیپاسخمنفیدریافتکردندکهجدول
زیربهتفکیککشورمقصدازسال200۹تا20۱۹آن

رانشانمیدهد.
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جدول7۴-تعداددریافتپاسخمنفیدرمرحلهنهاییتوسطپناهجویانایرانیدرکشورهایEUوEFTA

20092010201120122013201420152016201720182019

۳۳۵۱۳060۸0۱70200۱۳۵۴02۵6۵۴۵بلژیک

۳۱۵۱۹۵۴6۵۴00۵۳۵۴۸۵۳۸۵700۱/7202/۵۱۵۳۴۳۵آلمان

۱۵00۵0060۵02۵۸060۱۱۵یونان

۳02۵۴0۴۵۵0۴۵۳۵۱۵۴۵6۵۱2۵فرانسه

0000000۵۵۵۵ایتالیا

۳0۳0۴۵۵۵۵0۳۵۱۵۳0۸0۵06۵هلند

70۹060۹0۹۵۵۱0۱۵2۵۸۵۱7۵اتریش

۳70۴۵۵6۴۵67۵۴۳۵2۹0۹0۱۳027۵۴۱06۱۵سوئد

۱/060۱/2۹۵۹۸067۵760۳۳۵۴60۴۴0۳6۵۳۴۵۳0۵بریتانیا

۱۱۵۱۵۵۱۱۵۹۵6۵۹۵6۵70۱00۱2۵۱۸۵سوئیس

۴7۵۸۴۵۸۵۵7۹۵۱/00۵67۵۳0۵۴۳۵6۹07۹۵۳0۵سایر

2/۸20۳/2۱۵۳/27۵2/۹6۵۳/۱7۵2/22۵۱/۵۵۵۱/۹20۳/۴۱0۴/۴۹۵۵/۳۸0جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر۱۹می2020:Eurostatمنبع:

سالهای20۱۵و20۱6کمترینتعدادپاسخمنفیدر
اتحادیه ایرانیدر پناهندگی بهمتقاضیان مرحلهیدوم
تعداد اروپاارائهشدهاستدرحالیکهپسازآنمجدداً
پاسخهایمنفیافزایشداشتهاست.اماازسال20۱۵در
کشوربریتانیاباروندنزولیپاسخهایمنفیمواجههستیم
ودرسال20۱۸و20۱۹درمقایسهباتمامیسالهای
گذشته)20۱0تا20۱7(،تعدادپاسخهایمنفیکمتری

درمرحلهیدومبهپناهجویانایرانیدادهاست.

مثبت  پاسخ  درصد  و  فراوانی   -3-6-4
پناهندگی به تفکیک سن

بابررسیفراوانیودرصدپاسخهایمثبتومنفیبرای
گروههایسنیمختلفدرکشورهایعضواتحادیهاروپا

وEFTA،مشخصمیشودکهعلیرغمفراوانیبسیارکمتر
گروههایسنیزیر۱۸سالدردریافتپاسخپناهندگی،
احتمالدریافتپاسخمثبتدراینگروهبیشازسایر
است.درسال20۱۹حدود۴۸درصد گروههایسنی
سال، ۱۴ زیر سنی گروه دریافتی پاسخهای کل از
پاسخمثبتبودهوبرایگروهسنی۱۴تا۱7سالنیز
مثبت پاسخ دریافتشده، پاسخهای ازکل ۵2درصد
گروههای سایر برای میزان این حالیکه در است بوده

سنیزیر۴0درصدبودهاست.
یکیازدالیلاینموضوعرامیتوانکودکانبیسرپرست
یابدونهمراهواردشدهبهاینکشورهادانستکهدر
اغلبمواقعمالحظاتبیشتریبرایعدمبازگرداندنآنها

صورتمیگیرد.
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جدول7۵-پاسخهایدریافتشدهدرمرحلهیاولتوسطپناهجویانایرانی)زیر۱۴سال(درکشورهایEUوEFTA

گروه های 
سنی

20092010201120122013201420152016201720182019

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)کل(

زیر۱۴
سال

۸۵۵۱/۱۴0۱/2۳۵۱/۳00۱/۴6۵۱/۱۹0۱/0۹۵۳/00۵۵/۳۳۵۳/0۴۵۳060

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)مثبت(

۳60۵۱062۵7۱۵۸707۹0۸0۵۱/7۸۵۳/2۳۵۱/۵۱۵۱۴6۵

۴2/۱۱۴۴/7۴۵0/6۱۵۵/00۵۹/۳۹66/۳۹7۳/۵2۵۹/۴060/6۴۴۹/7۵۴7/۸7درصدپاسخمثبت

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)منفی(

۴۹۵6۳06۱0۵۸۵۵۹۵۳۹۵2۸۵۱/2202/۱00۱/۵۳0۱۵۹۵

۵7/۸۹۵۵/26۴۹/۳۹۴۵/00۴0/6۱۳۳/۱۹26/0۳۴0/60۳۹/۳6۵0/2۵۵2/۱2درصدپاسخمنفی
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doبرگرفتهشدهدر۱۹می2020:،Eurostatمنبع:

ازسال200۹تا20۱۵رونددریافتپاسخمثبتبرای
گروههایسنی۱۴تا۱7سالافزایشیبودهاستودر
سال20۱۵،درصدپاسخمثبتبرایاینگروههایسنی،
بهباالترینمیزانخوددر۱0سالگذشتهرسیدهاستو

بیشاز70درصدازپاسخهایدادهشدهبهافراددراین
دوگروهسنیمثبتبودهاند.پسازآنتاسال20۱۹
۵2 حدود به و بوده روبهرو کاهش با روند این دوباره

درصدرسیدهاست.

جدول76-پاسخهایدریافتشدهدرمرحلهیاولتوسطپناهجویانایرانی)۱۴تا۱7سال(درکشورهایEUوEFTA

گروه های 
20092010201120122013201420152016201720182019سنی

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)کل(

۱۴تا۱7
سال

۵۱0۵۵0۵۴0۴۵0۴۹0۴۱۵۳6۵۹۴0۱/۴۸۵۸۵0۹00

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)مثبت(

260۳۱۵۳۱۵26۵۳0۵2۸۵2706۴0۸7۵۴۳0۴70

۵0/۹۸۵7/27۵۸/۳۳۵۸/۸۹62/2۴6۸/677۳/۹76۸/0۹۵۸/۹2۵0/۵۹۵2/22درصدپاسخمثبت

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)منفی(

2۵02۳۵22۵۱۸۵۱۹0۱۳۵۱00۳006۱۵۴20۴2۵

۴۹/02۴2/7۳۴/67۴۱/۱۱۳۸/7۸۳2/۵۳27/۴0۳۱/۹۱۴۱/۴۱۴۹/۴۱۴7/22درصدپاسخمنفی
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doبرگرفتهشدهدر۱۹می2020:،Eurostatمنبع:
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گروههای بین در مثبت پاسخ دریافت فراوانی باالترین
سنیمربوطبهگروهسنی۱۸تا۳۴سالبرایپناهجویان
ورود از پس 20۱7، و 20۱6 سال در که است ایرانی
و است داشته افزایشچشمگیری پناهجویان، گسترده
درسال20۱7به۱۱هزارو۹۴0نفرمیرسدولیدر

سه )حدود خود گذشته روند به و20۱۹ سال20۱۸
هزارپاسخمثبت(برمیگردد.

البتهاینتعدادباالیدریافتپاسخمثبتمتاثرازتعداد
گروه این در پناهندگی درخواست ثبت و ورود باالی

سنیبهنسبتسایرگروههااست.

جدول77-پاسخهایدریافتشدهدرمرحلهیاولتوسطپناهجویانایرانی)۱۸تا۳۴سال(درکشورهایEUوEFTA

گروههای 
20092010201120122013201420152016201720182019سنی

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)کل(

۱۸تا۳۴
سال

۴/۵20۵/۹۳۵6/0۳06/۱7۵۵/۸۵0۴/6۹۵۴/۳۵۵۱۱/۳۹022/6۳0۹/7۴۵۸۴6۵

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)مثبت(

۱/0702/2۱۵2/۵۹۵۳/0۱0۳/۱702/۸202/6۵0۵/۴7۵۱۱/۹۴0۳/۵20۳2۵0

2۳/67۳7/۳2۴۳/0۳۴۸/7۴۵۴/۱۹60/0660/۸۵۴۸/07۵2/76۳6/۱2۳۸/۳۹درصدپاسخمثبت

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)منفی(

۳/۴۵0۳/720۳/۴۳0۳/۱6۵2/6۸0۱/۸7۵۱/700۵/۹۱۵۱0/6۹06/220۵2۱0

76/۳۳62/6۸۵6/۸۸۵۱/26۴۵/۸۱۳۹/۹۴۳۹/0۴۵۱/۹۳۴7/2۴6۳/۸۳6۱/۵۴درصدپاسخمنفی

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doبرگرفتهشدهدر۱۹می2020:،Eurostatمنبع:

تا20۱7 ازسال20۱2 تا6۴سال درگروهسنی۳۵
بیشاز۵0درصدپاسخهایدریافتشدهدرمرحلهی
روند این 20۱۸ سال از حالیکه در بودهاند مثبت اول
تغییرکردهوبیشاز60درصدازاینگروهپاسخمنفی
گرفتهاند.رونددریافتپاسخمثبتبرایاینگروهازسال
20۱6نزولیشدهوبهحدود۴0درصددرسال20۱۹

رسیدهاست.
دریافت فراوانی کمترین سال 6۵ باالی سنی گروه
پاسخهاراداردوسهمپاسخهایمنفینیزدرمیانآنها

بیشتراست.سال20۱۴و20۱6اینروندتغییرکرده
وبیشاز۵0درصدپاسخهادراینگروهسنیمثبت
سالهای بین میدهد نشان نیز کلی روند بودهاند.
این برایمتقاضیان تا20۱7،پاسخهایمثبت 20۱۴
بوده بیشتر یا درصد ۵0 حدود در تقریبا سنی گروه
مشابه مثبت پاسخهای سهم 20۱۸ سال از اما است
درصد ۴0 از کمتر به و 20۱۴شده از قبل سالهای
درسال20۱۸وبهکمتراز۳0درصددرسال20۱۹

رسیدهاست.



سالنامه 
مهاجرتی ایران
1399

272

جدول7۸-پاسخهایدریافتشدهدرمرحلهیاولتوسطپناهجویانایرانی)۳۵تا6۴سال(درکشورهایEUوEFTA

گروه های 
20092010201120122013201420152016201720182019سنی

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)کل(

۳۵تا
6۴سال

2/0602/7۳۵2/7202/7۳0۳/2۸۵2/۸۸02/60۵۵/۳۸۵۱0/۸۸06/۱0062۸۵

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)مثبت(

660۱/۱۴0۱/27۵۱/۳۸۵۱/۸۱0۱/7۳0۱/7۴۵۳/0۳0۵/۹۴02/۳7۵2۴7۵

۳2/0۴۴۱/6۸۴6/۸۸۵0/7۳۵۵/۱060/0766/۹۹۵6/27۵۴/60۳۸/۹۳۳۹/۳7درصدپاسخمثبت
فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)منفی(

۱/۴00۱/۵۹۵۱/۴۵0۱/۳۴۵۱/۴7۵۱/۱۵0۸602/۳۵۵۴/۹۴0۳/72۵۳۸۱0

67/۹6۵۸/۳2۵۳/۳۱۴۹/27۴۴/۹0۳۹/۹۳۳۳/0۱۴۳/7۳۴۵/۴06۱/0760/62درصدپاسخمنفی
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doبرگرفتهشدهدر۱۹می2020:،Eurostatمنبع:

جدول7۹-پاسخهایدریافتشدهدرمرحلهیاولتوسطپناهجویانایرانی)6۵سالوبیشتر(درکشورهایEU و EFTA

گروههای 
سنی

20092010201120122013201420152016201720182019

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)کل(

6۵سال
وبیشتر

۵۵۱۱070۸۵۱20۹۵۹۵۱۵۵2۵0۱7۵۱۸0

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)مثبت(

۱۵۳۵2۵۳0۴۵۵۵۴۵۸۵۱2۵6۵۵0

27/27۳۱/۸2۳۵/7۱۳۵/2۹۳7/۵0۵7/۸۹۴7/۳7۵۴/۸۴۵0/00۳7/۱۴27/77درصدپاسخمثبت
فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)منفی(

۴07۵۴۵۵۵70۴۵۵070۱2۵۱۱0۱2۵

72/7۳6۸/۱۸6۴/2۹6۴/7۱۵۸/۳۳۴7/۳7۵2/6۳۴۵/۱6۵0/0062/۸66۹/۴۴درصدپاسخمنفی

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do :2020برگرفتهشدهدر۱۹می،Eurostatمنبع:

بخشیازپاسخهایارائهشدهبرایمتقاضیانیاستکه
گروهسنیآنهانامشخصاست.

برایاینمتقاضیاننیزکهتعدادآنهااندکاست،پاسخ

6۴ خود،حدود باالترینحد به سال20۱۹ در مثبت
درصدمیرسددرحالیکهدرسال20۱۸به۴۵درصد

کاهشداشتهاست.
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جدول۸0-پاسخهایدریافتشدهدرمرحلهیاولتوسطپناهجویانایرانیگروهسنینامعلومدرکشورهایEUوEFTA

گروه های 
20092010201120122013201420152016201720182019سنی

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)کل(

نامعلوم

۴0۵۵6۵۸0۹۵7۵۱2۵۱20۱۱۵۱00۱۴۵

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)مثبت(

۵20۳0۳۵60۴0۸06۵6۵۴۵۱0۵

۱2/۵0۳6/۳6۴6/۱۵۴۳/7۵6۳/۱6۵۳/۳۳6۴۵۴/۱7۵6/۵2۴۵72/۴۱درصدپاسخمثبت

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)منفی(

۳۵۳0۳0۴۵۳0۳۵۴۵۵۵۵0۵0۴۵

۸7/۵0۵۴/۵۵۴6/۱۵۵6/2۵۳۱/۵۸۴6/67۳6۴۵/۸۳۴۳/۴۸۵0۳۱/0۳درصدپاسخمنفی

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doبرگرفتهشدهدر۱۹می2020:،Eurostat۴-6-۴-منبع:

مثبت  پاسخ  درصد  و  فراوانی   -4-6-4
تفکیک  به  ایرانیان  پناهندگی  تقاضای 

جنسیت
نسبتجنسیتی بررسیهایصورتگرفتهدربخش در
مشخص EFTA، و EU کشورهای در ایرانی پناهجویان
شدهاستکهتعدادمردانواردشدهبهکشورهایعضو
همین به است، زنان از بیشتر EFTA، و اروپا اتحادیه
ترتیبفراوانیپاسخهایمثبتدریافتشدهتوسطآنان
نیزبیشتراستدرحالیکهدرصدپاسخهایمثبتدریافت
شدهتوسطزنانومردانازمیانتمامیپاسخهایدریافت
شدهنشانمیدهدکهاحتمالدریافتپاسخمثبتتوسط

زنانبیشتراست.درسال20۱۵،بیشتریندرصددریافت
پاسخمثبتدیدهمیشودکهبرایمردانپناهجویایرانی
ازکلپاسخهایدریافتشدهحدود60درصدوبرایزنان

حدود7۳درصد،مثبتبودهاست.
برای مثبت پاسخ دریافت میزان 20۱۹ سال در
بهحدود اولدرخواستها مرحله در ایرانی پناهجویان
۴0درصدرسیدهوبرایزناندرحدود۴۴درصدبوده
استکهدرمقایسهباسال20۱۸اینمیزانبرایمردان
پناهجویایرانیسهدرصدافزایشوبرایزنانپناهجوی
ایرانیدرکشورهایاروپاییوEFTAسهدرصدکاهش

نشانمیدهد.
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جدول۸۱-فراوانیپاسخهایدریافتشدهدرمرحلهیاولتوسطپناهجویانایرانیبهتفکیکگروههایجنسیتیدرکشورهایEUو
EFTA)200۹تا20۱۹(

20092010201120122013201420152016201720182019جنسیت

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)کل(

مرد

۵/۸7۵7/۳۹۵7/2607/۱007/0۹۵۵/۹۱۵۵/۵۵۵۱۴/۴0۵2۸/0۴0۱2/۸7۵۱2/0۱۵

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)مثبت(

۱/60۵2/۸20۳/۱۴۵۳/۴۴۵۳/۸2۵۳/۴۴۵۳/۳۵۵7/0۱۵۱۴/۴6۵۴/670۴/7۳۵

27/۳2۳۸/۱۳۴۳/۳2۴۸/۵2۵۳/۹۱۵۸/2۴60/۴0۴۸/70۵۱/۵۹۳6/27۳۹/۴0درصدپاسخمثبت

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)منفی(

۴/27۵۴/۵7۵۴/۱۱۵۳/6۵0۳/2602/۴702/2007/۳۹0۱۳/۵7۵۸/2007/2۸0

72/776۱/۸7۵6/6۸۵۱/۴۱۴۵/۹۵۴۱/76۳۹/60۵۱/۳0۴۸/۴۱6۳/6۹60/۵۹درصدپاسخمنفی

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)کل(

زن

2/۱۵۵۳/۱20۳/۳۹۵۳/720۴/20۵۳/۴۳0۳/0۸۵6/۵۸0۱2/6۳۵7/۱۳۵7/020

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)مثبت(

770۱/۴۱0۱/7202/0002/۴۳۵2/2702/2۴۵۴/0۵۵7/700۳/2۸0۳/0۸0

۳۵/7۳۴۵/۱۹۵0/66۵۳/76۵7/۹۱66/۱۸72/776۱/6۳60/۹۴۴۵/۹7۴۳/۸7درصدپاسخمثبت

فراوانیپناهجویان
ایرانیدریافت
کنندهپاسخ

)منفی(

۱/۳۹0۱/70۵۱/67۵۱/7۱0۱/76۵۱/۱۴۵۸۳۵2/۵2۵۴/۹۳۵۳/۸۵۵۳/۹۴0

6۴/۵0۵۴/6۵۴۹/۳۴۴۵/۹7۴۱/۹7۳۳/۳۸27/07۳۸/۳7۳۹/06۵۴/0۳۵6/۱2درصدپاسخمنفی

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doبرگرفتهشدهدر۱۹می2020:،Eurostatمنبع:

)Resettlements( 4-7- اسکان مجدد
بسیاریازپناهندگانبهدلیلادامهدرگیریها،جنگها
وآزارواذیتهانمیتوانندبهوطنخودبازگردند.بسیاری
یا و میکنند زندگی مخاطرهآمیز شرایط در آنها از
نیازهایخاصیدارندکهنمیتوانآنهارادرکشوریکه
درآنبهدنبالحفاظتهستند،موردتوجهقرارداد.در
چنینشرایطی،UNHCRبهاسکانمجددپناهندگاندر
کشورسومکمکمیکند.بنابهتعریفUNHCR،اسکان

مجدد،انتقالپناهندگانازیککشورپناهگاهبهکشور
دیگریاستکهتوافقکردهاستآنهاراپذیرشکرده

ودرنهایتبهآنهااسکاندائمیاعطاکند.
باتوجهبهگزارشکمیساریایعالیسازمانمللمتحد
برایپناهندگان)UNHCR(،درسال20۱۸درمجموع
از که یافتهاند مجدد اسکان جهان در ایرانی نفر ۵60
اینتعداد۳00نفردرکاناداو۱۸۳نفردراسترالیاثبت

شدهاند.
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جدول۸2-تعدادمهاجرینایرانیاسکانمجددیافتهازسال۱۹۸۱تاکنوندرجهان

اولین مقصد مهاجران ایرانی اسکان تعدادسال
مجدد شده در این دهه

تعداد کل مهاجران اسکان مجدد شده 
در آمریکا در این دهه

۳0۹۱۹آمریکا۱۹۸0۴۳۵7۱تا۱۹۹0

۱6۹0۱آمریکا۱۹۹۱۳۴۱60تا2000

۳60۸۵آمریکا200۱۴۹27۱تا20۱0

۱۸27۱آمریکا20۱۱۳0۱7۵تا20۱۸

۱02۱76-۱۵7۱77مجموع

http://popstats.unhcr.org/en/resettlementبرگرفتهشدهدر۳0دسامبر20۱۹قابلدسترسدر:،UNHCR popstatمنبع:

سال از است، مشخص ۱۸0 شماره نمودار در چنانچه
به بنا آمریکا، مهاجرتی سیاستهای که بعد به 20۱6
سیاسترئیسجمهورآنکشوردربارهیبرخیکشورهای

مبدا،ازجملهایران،تغییرکرد.ازاینروتعدادایرانیانی
از شدهاند منتقل آمریکا به مجدد اسکان طریق از که

سال20۱7باافتبسیارزیادیمواجهگردید.

جدول۸۳-تعدادمهاجرینایرانیاسکانمجددیافتهدرآمریکا،)20۱0تا20۱۸(

201020112012201320142015201620172018سال

تعدادکلمهاجراناسکانمجددشدهدر
آمریکا

2۹7۹2۱00۱۹7۴2۵۳۵2۸۳0۳۱2۱۴۱۵2۱۵۴۵۱۴

منبع:UNHCR popstat،برگرفتهشدهدر۳0دسامبر20۱۹
http://popstats.unhcr.org/en/resettlementقابلدسترسدر:

در مجدد اسکان کاهش شاهد کالن سطح در البته
کشورهای مهاجران کل برای آمریکا متحده ایاالت
مختلفهستیمکهاینموضوعتحتتأثیرسیاستکالن

دولتفعلیآمریکابودهاست.نمودارزیرتغییراتمیزان
نشان را آمریکا در ایرانی شده مجدد اسکان مهاجران

میدهد.
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نمودار۱۸0-تعدادکلمهاجران)پناهندگان(ایرانیاسکانمجددشدهدرآمریکا
منبع:UNHCR popstat،برگرفتهشدهدر۳0دسامبر20۱۹
http://popstats.unhcr.org/en/resettlementقابلدسترسدر:
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خالصه و جمع بندی
زمان تا ازقرنهایگذشته افراد وجابهجایی مهاجرت
درعصر اما است داشته اشکالمختلفیوجود به حال
حاضرمهاجرتهاباتوجهبهتنوعوتکثرنیروهایکششی
ورانشیازپیچیدگیهاواشکالمختلفیبرخوردارشده

است.
از مختلفی طبقهبندیهای مهاجرت جهانی ادبیات در
قصد زمان، جغرافیا، همچون عواملی براساس مهاجرت
ازمهاجرتوغیرهوجودداردکهیکیازمهمترینآنها
طبقهبندیآنبراساسمهاجرتهایداخلیوبینالمللی
خارج کشورخود و مرزهایسرزمین از فرد اگر است.
نشود)همچونمهاجرتازروستابهشهردرداخلکشور
ویاآوارگانداخلی(دردستهمهاجرتهایداخلیقرار
خواهدگرفتودرصورتخارجشدنازمرزهایکشور

متبوعخودجزومهاجرتهایبینالمللیخواهدبود.
و محرکه عوامل نظر از بینالمللی مهاجرتهای
جابهجاییهای اصلی: گروه سه به مهاجرت، از قصد
دانشجویی)تحصیلی(،مهاجرتهایکاری)اقتصادی(و

مهاجرتهایاجباری)پناهجویی(تقسیممیشوند.
خالصه۴فصلسالنامهمهاجرتیایرانبهشرحزیردر

ادامهاینبخشارائهشدهاست:
منطقهای و جهانی روندهای به اول فصل در 
مهاجرتهایبینالمللیدرهرسهحوزهدانشجوئی،کاری
واجباریاشارهشدهاست.دراینراستاازجدیدترینآمار
واطالعاتمنابعجهانیبخصوصگزارشجهانیمهاجرت

)World Migration Report 2020(استفادهشدهاست.

درفصلدوممروریبروضعیتوآمارمهاجرانایرانی
درجهانانجامشدهاست.

جابهجایی در ایران جایگاه و درفصلسوموضعیت
دانشجویانبینالمللیموردبررسیقرارگرفتهاست.

درفصلچهارموضعیتایرانازپنجرهمهاجرتهای
اجباریوپناهجوییموردتوجهوتمرکزاصلیبودهاست.

مهاجرت های  اول:  فصل  نکات  خالصه 
بین المللی در جهان 

مهاجران  را  زمین  ساکنین  از  درصد   3/5  
بین المللی تشکیل می دهند. 

براساسآخرینگزارشسازمانبینالمللیمهاجرت
)2020میالدی(جمعیتمهاجرانبینالمللیدرجهان
درسال20۱۹بالغبر272میلیوننفرمعادل۳/۵درصد

ازکلجمعیتساکنینرویزمیناست.
ازجمعیتجهان تعدادمهاجرانبینالمللیسریعتر

رشدکردهاست
را جهان بینالمللی مهاجران جمعیت از درصد ۵2 

مردانو۴۸درصدرازنانتشکیلمیدهند.
20۱۸ سال در جهان در مهاجر کار نیروی تعداد 

میالدی۱6۴میلیوننفرتخمینزدهشدهاست.
در بینالمللیجهان مهاجران ازجمعیت 7۴درصد

سنکار)20تا6۴سال(هستند.

 قاره آسیا بزرگ ترین مبدا و منبع مهاجران دنیا
درسال20۱۹میالدی،۴0درصدازکلمهاجرتهای
جهان)۱۱2میلیوننفر(درمیانآسیاییتباراناتفاق
مبداء بزرگترین آسیا اساس، همین بر است. افتاده

مهاجرتهایبینالمللیدرجهاناست.
حدود یعنی تبار آسیائی مهاجران از نیمی از بیش 
66میلیوننفردرهمینقارهوسایرکشورهایآسیایی

مستقرشدهاند.

 هند بزرگ ترین کشور مهاجرفرست دنیا
کشورهندباداشتن۱7/۵میلیونمهاجردرخارجاز
اینکشور،بزرگترینکشورمهاجرفرستدنیااستوبه
دنبالآنمکزیکبا۱۱/۸میلیوننفرمهاجروچینبا
۱0/7میلیوننفرمهاجردررتبهدوموسومقراردارند.

 آمریکا بزرگ ترین کشور مهاجرپذیر دنیا
بامیزبانی۵0/7میلیون ایاالتمتحدهآمریکا کشور
نفرمهاجر،بزرگترینکشورمهاجرپذیردنیامیباشد.

 مهاجرت عامل تعیین کننده تغییر جمعیت در 
چندین کشور بوده است.

مهاجرتبینمنطقهاینقشمهمیدرتغییرجمعیت
استوایی گینه مانند آفریقایی کشورهای از برخی در

داشتهاست.
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مهاجرتنیرویکاربهتغییراتچشمگیرجمعیتبویژه
کرده خلیجفارسکمک همکاری شورای کشورهای در
است.بااستثناءعمانوعربستانسعودی،مهاجراناکثر
جمعیتکشورهایعضوشورایهمکاریخلیجفارسرا

تشکیلمیدهند.

 الگوهای مهاجرتی از منطقه ای به منطقه دیگر 
متفاوت است.

درحالیکهبیشترمهاجرانبینالمللیمتولدآفریقا،
آسیاواروپادرمناطقتولدخودزندگیمیکنند،اکثر
مهاجرانآمریکایالتینوکارائیبوآمریکایشمالیدر
اقیانوسیه، خارجازمناطقتولدخودساکنهستند.در
تعدادمهاجراندرونمنطقهوساکنانخارجازمنطقهدر

سال20۱۹تقریباًبرابربود.
بیشازنیمیازکلمهاجرانبینالمللی)۱۴۱میلیون

نفر(دراروپاوآمریکایشمالیزندگیمیکردند.

مهاجرتهای کاری در جهان 
در  کاری  مهاجران  جمعیت  افزایش  و  کاهش   

کشورهای پردرآمد و با درآمد متوسط
دربازهسالهای20۱۳تا20۱7،جمعیتمهاجران
کاریدنیادرکشورهایبادرآمدباال،کاهشاندکی)از
۱۱2/۳به۱۱۱/2میلیوننفرمهاجر(راشاهدبودهاست.
درهمینبازهزمانی،جمعیتمهاجرانکاریدنیادر
کشورهایبادرآمدمتوسط،افزایشچشمگیری)از۱7/۵

به۳0/۵میلیوننفرمهاجر(داشتهاست.

 مقاصد مهم مهاجران کاری دنیا: آمریکا، اروپا و 
کشورهای حوزه خلیج فارس 

)6۱ دنیا کاری مهاجران جمعیت از عمدهای بخش 
درصد(درسهمنطقهشاملآمریکایشمالیبا2۳درصد،
درشمال،جنوبوغرباروپابا2۳/۹درصدوهمچنین
۱۳/۹درصد با خلیجفارس حوزه عربی کشورهای در

بعنوانمقاصداصلیمهاجرتکاریحضوردارند.

 )Remittances( رشد چشمگیر وجوه ارسالی مهاجران 
در دو دهه گذشته 

گذشته سال چند طول در مهاجران ارسالی وجوه 
۱26 از که طوری به است داشته چشمگیری افزایش
در دالر میلیون 6۸۹ به 2000 سال در دالر میلیارد
سال20۱۸رسیدهاست.تنهادریکسال۹درصدرشد
داشتهاستوازسال20۱7با6۳۳میلیارددالربه6۸۹

میلیارددرسال20۱۸است

 کشورهای اصلی فرستنده و دریافت کننده وجوه 
ارسالی مهاجران 

درسال20۱۸سهکشوربزرگپذیرندهوجوهارسالی
هندبا7۸/6میلیارددالر،چینبا67/۴میلیارددالرو
بعدی مرتبه در بودهاند. دالر میلیارد ۳۵/7 با مکزیک

فیلیپینومصرقرارداشتهاند.
کشورهایاصلیفرستندهدرسال20۱۸،آمریکا6۸
با عربستان و دالر میلیارد ۴۴/۴ امارات دالر، میلیارد
۳6/۱ودرنهایتسوییسبا26/6میلیارددالربودهاند.

 تاثیر کرونا بر کاهش حجم وجوه ارسالی مهاجران
طبقپیشبینیهاوجوهارسالیمهاجراندرسال2020
میتوانست رشد درصد ۴/۴ حدود در به20۱۹ نسبت
بر ۱۹ کووید اقتصادی اثرات بخاطر ولی باشد، داشته
اقتصادجهانی،بانکجهانیدرگزارشآپریل2020خود
کاهشی20 با مهاجران ارسالی استوجوه زده تخمین
درصدیاز7۱۴میلیارددالربه۵72میلیارددالرکاهش
یابد.اینامرباعتکاهش۱۹/7درصدیوجوهارسالیبه

کشورهایبادرآمدپایینومتوسطخواهدشد.

جابه جایی های تحصیلی- دانشجوئی در 
جهان 

بین المللی   رشد چشمگیر جمعیت دانشجویان 
در جهان 

تعداددانشجویانیبینالمللیاز2میلیوننفردرسال
2000به۵/۳میلیوننفردرسال20۱۹رسیدهاست.

پیشبینیمیشودکهدرصورتتداومرشدسالیانه۵/۱
تا آنها تعداد بینالمللی، دانشجویان درجمعیت درصد
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سال20۳0دوبرابرشودوبه۱0/2میلیوننفربرسد.
در 20۱7 سال در بینالمللی دانشجویان جمعیت 
مناطقمختلفجهانافزایشچشمگیرینشانمیدهد
بینالمللی دانشجویان جمعیت افزایش بیشترین اما
۱02 میزان به آسیا غرب و جنوب منطقه به مربوط

درصدبودهاست.
جمعیتدانشجویانبینالمللیدرسال20۱7میالدی،
در درصد ۵6 مرکزی، و شرقی اروپای در درصد 7۱
کشورهایعربی،۴0درصددرآمریکایالتینوکارائیب،
آمریکای در درصد 26 مرکزی، آسیای در درصد 2۸
اروپایغربیو۱7درصددرآسیایشرقیو شمالیو

اقیانوسیهنسبتبهسال20۱۱رشدداشتهاست.

اروپای غربی، مناطق اصلی   آمریکای شمالی و 
جذب دانشجویان بین المللی

غربی اروپای و کانادا( و )آمریکا شمالی آمریکای 
)بریتانیا،آلمان(،هموارهمناطقاصلیجذبدانشجویان

بینالمللیدرجهانهستند.
22 با آمریکا کشورهای ترتیب به 20۱۸ سال در 
درصد،بریتانیابا۱0درصد،چینبا۱0درصد،استرالیا
با7درصد،کانادابا7درصد،فرانسهبا7درصد،روسیه
برتر مقصد درصد،جزهشت ۵ با آلمان و درصد 6 با
)کشورهایدانشجوپذیر(دانشجویانبینالمللیبودهاند.
جذبدانشجویانبینالمللیدرسال20۱6میالدی
۳00میلیارددالربهاقتصادکشورهایمیزباندرجهان
دالر میلیارد ۵7/۳ با متحده ایاالت است. کرده کمک
پیشتازکشورهاییاستکهازمنافعاقتصادیدانشجویان

بینالمللیبهرهمیبرد.

فرستنده  اصلی  مناطق  آسیا،  جنوب  و  شرق   
دانشجویان بین المللی 

شرق در جهان فرست دانشجو کشورهای مهمترین 
۳0 نتیجه در دارند، قرار هند( و )چین آسیا وجنوب
جهان در بینالمللی دانشجویان جمعیت کل از درصد
)حدود۱/۵میلیوننفر(ازکشورهایجنوبوشرقآسیا

وهمچنیناقیانوسیهتأمینمیشوند.
درسال20۱7بهترتیبکشورهایچین،هند،آلمان،

کرهجنوبی،ویتنام،فرانسه،آمریکا،نیجریه،قزاقستانو
عربستانسعودی،۹کشوربرتردانشجوفرستبودهاند.

 بازارهای نوظهور در جذب دانشجویان بین المللی 
جابهجایی بازار 20۱۹، تا 200۱ سالهای طی 
دانشجویانبینالمللیبزرگترشدهاستومقاصداصلی

دانشجویانبینالمللیدستخوشتغییراتیشدهاند.
مقاصد از روسیه و کانادا چین، مانند کشورهایی 
دههی دو در و هستند بینالمللی دانشجویان نوظهور
ازآن بازاررا این از اخیرتوانستهاندسهمقابلتوجهی

خودکنند.
بازاردانشجویانبینالمللیدربرخیازکشورهاهمچون
ایاالتمتحدهآمریکا،بریتانیا،استرالیا،فرانسهوآلماناز
برای بینالمللی دانشجویان محبوب مقاصد دیربازجزو

تحصیلبودهاند،کمترشدهاست.
کشورهاییمانندژاپن،اسپانیاوبلژیکجایگاهخودرا
دررقابتباسایرمقاصددانشجویانبینالمللیازدست
دادهاندودیگردرمیانهشتکشوراصلیدانشجوپذیر

جهاننمیباشند.

مهاجرت های اجباری در جهان 
پناهجویان  و  آوارگان  افزایش  به  رو  جمعیت   

در جهان
سال چند طول در جهان در اجباری مهاجرتهای 
منطقهای، ناآرامیهای افزایش تأثیر تحت گذشته
خشکسالی، از )اعم اقلیم تغییر و داخلی خشونتهای
سیل،زلزلهو...(افزایشچشمگیریداشتهاست.ایننوع
ازمهاجرتهابهدونوعمهاجرتهایاجباریداخلییا
آوارگانداخلی)IDP(ویامهاجرتهایفرامرزیتقسیم

میشودکهدراینجاموردتوجهبیشتراست.
و سیاسی عمدتا ناگوار حوادث گذشته سال دو در 
کرده تشدید را آوراگی و مهاجرت موجهای اقتصادی،

است.
درگیریداخلیدرسوریه،آفریقایمرکزیویمن،بروز
منجر که روهینگیا مسلمانان علیه شدید خشونتهای
بهمهاجرتبسیاریازآنهابهبنگالدششدوبیثباتی
شدیداقتصادیوسیاسیدرونزوئالازجملهمهمترین
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اتفاقاتتشدیدکنندهیمهاجرتدرجهانبودهاند.
عظیم جابهجاییهای نیز 20۱۹ و 20۱۸ سال در 
ناشیازخطراتمرتبطبامسائلآبوهواییدربسیاری
ازنقاطجهانازجملهدرموزامبیک،فیلیپین،چین،هند

وایاالتمتحدهآمریکارخدادهاست.
درسال20۱۹نزدیکبه7۱میلیوننفرازجمعیت
جهانمجبوربهترکخانههایخودشدهاندکهازاین
تعداد۴۱میلیوننفرآوارگانداخلیبودهودرحدود۳0

میلیوننفرمهاجرانمرتبطباپناهجوییهستند.

 سوریه، افغانستان و عراق مهم ترین کشور مبدأ 
پناهندگان در جهان

درسطحمنطقهای،کشورهایخاورمیانهوبخصوص
کشورهایسوریه،افغانستانوعراقمهمترینکشورمبدأ
پناهندگاندرسطحجهانهستند.کشورسوریهازاوایل
خشونتهای و درگیریها گرفتن شدت و 20۱0 دهه
داخلیبهسرعتتبدیلبهاولینکشورمبدأپناهجویان
بخصوص و مرکزی آمریکای کشورهای شد. جهان در
جنوبی سودان جمله از آفریقایی کشورهای و ونزوئال
بهحساب پناهجوفرستدرجهان ازدیگرمناطقمهم

میآیند.
)حدود سوری آوارگان ورود از پس ترکیه کشور 
۳/6میلیونپناهجو(ازاوایلدهه20۱0میالدیتبدیل
تبدیلشد. پناهجویاندرجهان اصلیمقصد بهکشور
درسال20۱۹کشورایرانبامیزبانیازحدود۱میلیون
پناهنده،عمدتاافغانستانیوعراقیدررتبهششمازنظر

میزبانیازتعدادباالیپناهندگاندرجهانقراردارد.

در  جهان  سطح  در  تابعیت  بدون  افراد  تعداد   
سال 2018 میالدی 3/9 میلیون نفر بوده است. 

بنگالدشبیشترینتعدادافرادبدونتابعیت)حدود۹06
هزارنفر(راداشت.پسازآنساحلعاج)6۹2هزارنفر(

ومیانمار)620هزارنفر(قرارداشتند.

از  یکی  عنوان  به  مناطق  برخی  در  آوارگی   
ویژگی های مهم باقی مانده است.

فیلیپینبا۳/۸میلیونبیشترینتعدادآوارگیجدید
رادرسال20۱۸داشتهاست.

20۱۹ سال اواسط تا ونزوئالئی میلیون ۴ حدود 
کشورخودراترککردهبودند.جمهوریبولیویونزوئال
بزرگترینکشورمبدأپناهجویاندرسال20۱۸)بیش

از۳۴0هزارنفر(بود.
مهاجر کودکان کل برای جهانی تخمین جدیدترین
کودک میلیون ۱۳ تقریباً است. نفر میلیون ۳۱ تقریباً
پناهنده،۹۳6هزارکودکپناهجوو۱7میلیونکودک
وجود شدهاند، آواره خود کشور داخل در اجبار به که

دارند.

مهاجر  ایرانیان  دوم:  فصل  نکات  خالصه 
در جهان

 مهم ترین کشورهای میزبان ایرانیان در جهان
)افراد ایرانی بیشترینجمعیت دارای اول 20کشور
متولدایران(بامقایسهآمارسازمانمللمتحددوبانک
جهانیمیتواندبهترتیبزیرذکرشود:اماراتمتحدده
انگلستان، آلمان، کانادا، آمریکا، متحده ایاالت عربی،
ترکیه،سوئد،استرالیا،رژیمصهیونیستی،کویت،هلند،
عراق، ایتالیا، دانمارک، اتریش، نروژ، فرانسه، قطر،

سوئیس،بلژیک.

 ایرانیان خارج از کشور: مهاجران غالباً تحصیل کرده 
و متخصص

ایرانیان میدهد، نشان DIOC داده پایگاه آمارهای 
باالی2۵سالدراینکشورهادرسالهایمختلفبین
بودهاند. دانشگاهی تحصیالت دارای درصد ۵6 تا ۴۵
تحصیالت دارای افراد متوسط نرخ که درحالیست این
دانشگاهیدرکشورهایOECDدرسال20۱۸میالدی

۳6/۹درصدبودهاست.
اولینگروهشغلیدرمیانایرانیانمهاجردرکشورهای
ایرانیان درصد ۳0 حدود هستند، متخصصان OECD

شاغلدراینکشورهادرسال20۱۵دراینگروهشغلی
مشغولبهفعالیتبودهاند.ازسال2000تا20۱۵درصد



سالنامه 
مهاجرتی ایران

1399

2۸۳

به۳0درصد از2۵درصد اینگروهشغلی ایرانیاندر
رسیدهاست.

 وضعیت ایرانیان ساکن آمریکا
اساس بر معموالً آمریکا داخل ایرانیان آمارجمعیت 
)سال موجود آمار آخرین ارائهمیشود.طبق معیار دو
براساس  آمریکا در ساکن ایرانیان جمعیت 20۱7(،
محل تولد ایرانبه۳۹۵هزارنفررسیدهاست.اینرقم
اگربراساساصالت ایرانی هر چند محل تولد خاک 

آمریکاباشد،به۴77هزارنفرمیرسد.
درسال20۱7میالدی،7۴/7درصدازجمعیتایرانی
از باالتر دارایتحصیالت باالتر( و آمریکا)2۵سال در
دیپلمبودهاندو72/۳درصدآنهادرسنکار)۱۸-6۴(

سالبودهاند.
هزار ۱0 تا ۸ بین ساالنه 20۱۸ تا 20۱0 سال از 
در کردهاند. دریافت را آمریکا کشور تابعیت ایرانی نفر
روند این ترامپ، دولت در بخصوص اخیر سالهای

کاهشیبودهاست.
این قانونی دائم اقامت دریافتکننده ایرانیان تعداد 
سال در اقامت اجازه نفر ۸22 و ۱۴هزار از نیز کشور
20۱۸ سال در اقامت اجازه ۱۱6 و ۱0هزار به 20۱0

کاهشیافتهاست.
رونددریافتویزاهایموقتکاریوتحصیلیتوسط
ایرانیاننیزازسال20۱۵روبهکاهشبودهواز۹هزار
20۱۸ سال در ویزا هزار ۵ حدود به 20۱۵ در ویزا

رسیدهاست.
کار بازار در باالتر و سال ۱6 ایرانیان مشارکت نرخ 
آمریکا،6۱تا6۴درصد،نرخاشتغالآنان۹۳تا۹7درصد

ونرخبیکاری۳تا7درصدبودهاست.
درسال20۱7بیشاز۵6/۵درصدازایرانیانشاغل
درامریکادرمشاغلمدیریتی،کسبوکاروهنرفعالیت
میکردهاند،22درصددرمشاغلفروشودفتری،۱0/۵
و تولید،حمل در درصددرمشاغلخدماتی،7درصد
نقلوجابهجاییکاال،۴درصددرمشاغلمنابعطبیعی

ساختوسازوتعمیرونگهداریفعالیتمینمودهاند.
7۵/۵درصدشاغلینایرانیدرآمریکادرمشاغلمزد
وحقوقبگیریو۱۴/۴درصدکاردردولتوحدود۱0

درصدبهصورتخوداشتغالیمشغولبهفعالیتبودهاند.
 وضعیت ایرانیان ساکن کانادا

تا ۱۹۹0 سال از در کانادا ساکن ایرانیان جمعیت 
20۱۹هموارهصعودیبودهاست.اینجمعیتدرسال

20۱۹به۱6۴هزارنفررسیدهاست.
ازسال20۱۵تانوامبر20۱۹تعداداقامتهایدائم
بوده نفر و۵7۳ کانادا۳۳هزار در ایرانیان به اعطاشده
نوامبر تا 20۱6 سال از پس اخیر سالهای در است.
20۱۹ساالنهبین۵تا6هزارنفرایرانیدرکانادااقامت
دائمدریافتکردهاند.اینمیزانتقریباثابتودربرخی

سالهاکاهشیبودهاست.
تعداداقامتهایموقتاعطاشدهبهایرانیانازسال
20۱۵تانوامبر20۱۹هموارهافزایشیبودهواز۳هزار
نوامبر تا ویزا ۳۹0 و ۱7هزار به 20۱۵ در ویزا و620

20۱۹رسیدهاست.
تحصیلی و کاری دودسته در کانادا موقت ویزاهای 
بهایرانیاناعطاشدهاستکهبیشترینتعدادمرتبطبا
ویزاهایتحصیلیبودهکهازتعداد2هزارو۳۴0ویزادر
سال20۱۵به۸هزارو۸6۵ویزادرنوامبر20۱۹رسیده

است.
تعداد کانادا، کشور موقت کاری ویزاهای انواع از 
به شده اعطا حمایتی و دوستانه انسان کاری ویزاهای
ایرانیاندرسالهایاخیرروبهافزایشبودهوبه۴هزارو

۳۳۵ویزادرنوامبر20۱۹رسیدهاست.

 وضعیت ایرانیان ساکن اروپا
میالدی، درسال20۱۹ ملل آمارسازمان اساس بر 
ایرانیشامل: بیشترینجمعیت دارای اروپائی ۵کشور
آلمانباحدود۱27هزارنفر،انگلستانبا۸۹هزارو700
نفر،سوئدبا7۹هزارنفر،هلندبا۳۳هزارو۸00نفرو

فرانسهبا2۵هزارنفربودهاست.
ایرانیان جمعیت آمار اقامت، اجازه دید زاویه از اما 
اندکی تفاوت فوق آمار با اروپائی کشورهای در ساکن
تعداد 20۱۸ سال در اساس همین بر داشت. خواهد
کلایرانیان)شهروندانایرانی(بااجازهاقامتمعتبردر
اروپا۱7۱هزارو۱76نفربودهاند.اینعدددر اتحادیه
سال20۱0،۹۵هزارو7۹۸نفربودهکهدراینسالها
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رشدقابلتوجهیداشتهاست.شایانذکراستاینآمار
مربوطبهافرادیاستکهبااجازهاقامتدراینکشورها
حضوردارندوشاملایرانیانیکهشهروندییاتابعیتاین

کشورهارادارندنمیشود.
ایرانی شهروندان برای معتبر اقامت اجازه اساس بر 
درسال20۱۸،ایرانیاندرآلمان7۳هزارو7۱7نفرو
سپسبافاصلهزیاددرانگلستان۱۹هزارو2۸2نفر،در
سوئد۱۴هزارو6۸۹نفرودرایتالیا۱2هزارو۴۱7نفر

بودهاند.
تعدادشهروندانایرانیدارایاقامتبلندمدت)اقامت
قانونی۵سالیاباالتر(دراروپاازسال200۴از۴هزارو
۱۳۴نفرباافزایش20برابریدرسال20۱۸به۸۴هزار

و۵۸۳نفررسیدهاست.
اقامتبلندمدت ایرانیانبیشترین ۵کشوراولیکه
رادرآنجاداشتهاند،بهترتیبانگلستان،آلمان،سوئد،

فرانسهوایتالیاهستند.
اتحادیه در کاری اقامت اجازه دارای ایرانیان تعداد 
اروپااز6هزارو2۸نفردر20۱0به۱7هزارو۹26نفردر

20۱۸رسیدهاست.

 وضعیت ایرانیان ساکن آلمان
آلماناولینومهمترینمقصدایرانیانساکندراروپا
است.براساسآمارسازمانمللدرسال20۱۹،جمعیت

ایرانیانساکنآلمان۱27هزارنفراعالمشدهاست.
ازسال20۱0تا20۱۸میالدی،ساالنهبین2۵00تا
۳000حقشهروندیبرایاتباعایرانیساکندرآلمان
اعطاشدهاست.ازسال20۱2اینتعدادشیبصعودی
اندکیداشتهاستوازتعداد2هزارو۴6۳به۳هزارو۸0

حقشهروندیدرسال20۱۸رسیدهاست.
ازسال20۱0تا20۱۸تعداددارندگانمجوزاقامت
دائمدرآلمانبین20تا2۳هزارنفرمتغیربودهاست،
کاهشی شیب با 20۱6 سال از دائم اقامت دارندگان
در نفر و2۱0 22هزار به نفر ۴7۵ و 2۳هزار از اندکی

سال20۱۸رسیدهاست.
دارندگاناقامتموقتاز20۱0تا20۱۸از2۱هزار
و۱۸۳نفربه۵۴هزارو۱۳0نفررسیدهوهموارهشیب
قابل نمایی رشد 20۱6 سال در است. داشته افزایشی

اجازه شدید افزایش دلیل به که کرده آغاز را توجهی
اقامتهایبشردوستانهبودهاست.

موقت اقامت اجازه انواع هزار از۵۴ درسال20۱۸
اجازه به مربوط نفر ۵00 و ۳۱هزار آلمان، در ایرانیان
اقامتبشردوستانه،۱0هزارو۱۸۵نفرخانوادگی،7هزار
و۵۵نفرتحصیلی،۳هزارو660نفرکاریوهزارو7۱0

نفرحقویژهبودهاست.

 وضعیت ایرانیان ساکن انگلستان
از ایرانیان به انگلستان اعطایشهروندی نرخساالنه
سال20۱0تا20۱۹بینهزارو۵00تا۵هزارو۵00
متغیربودهاست.دربازه۱0ساله)20۱0تا20۱۹(بطور
متوسطساالنه2هزارو6۵0حقشهروندیانگلستانبه

ایرانیاناعطاشدهاست.
ایرانیان برای تعدادویزاهایکلویزاهایصادرشده
درسال20۱۸درانگلستان۱2هزارو67۱عددبودهاست
که۳هزارو۴2۵ویزایآنغیرتوریستیومسافرتیبوده

است.
درسال20۱۸میالدی،هزارو۱۴۴ویزایآنازنوع
تحصیلی،هزارو2۳0ویزایآنازنوعخانوادگیو7۱۵
ازنوعکاریو۳۳6ویزایآنسایرویزاهای ویزایآن
درخواست شامل نوع هر که است بوده غیرتوریستی

کنندهاصلیوخانوادهآنهااست.
توزیعاعطایانواعویزایکاریانگلستانبهایرانیاندر
سال20۱۸بدینصورتبودهاست:۱۸7ویزاینیروی
70 ورزشی، و خالق کار نیروی ویزای 76 ماهر، کار
ویزاینیرویکارخانگی،6ویزایسرمایهگذاری6نفر،

و۵۵ویزایکارآفرینی.

 وضعیت ایرانیان ساکن در ترکیه
مهاجرتی مقصد به تبدیل اخیر سالهای در ترکیه 

بسیاریازکشورهایمنطقهبهویژهایرانشدهاست.
براساسدادههای ترکیه ایرانیانساکندر جمعیت
وضعیت در افراد مستقیم احتساب با ملل سازمان
نفر هزار به۸۳ درسال20۱۹ آن ومشابه پناهجویی
رسیدهاست.ایندرحالیستکهدرسال20۱0جمعیت

ایرانیاندرترکیهتنها۱۴هزارنفرگزارششدهبود.
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دریافت را ترکیه اقامت ساالنه که ایرانیانی تعداد 
میکننداز2هزارو6۳۸نفردرسال20۱۴به۳2هزار
و۱۱۱نفردرسال20۱۸رسیدهاست.بدینترتیبطی

چهارسالتقریبا۱2برابرشدهاست.
ایرانپسازعراق،افغانستان،سوریهوآلمانپنجمین

کشوریاستکهشهروندانشاقامتترکیهرادارند.
اخذ با ایرانیان ترکیه داخلی وزارت آمار اساس بر 
2۳۹۵مجوزاقامتخانوداگی)رتبهدهم(و2هزارو۵6۵
و۴۵6 ۴هزار و درسال20۱۸ دهم( )رتبه کار مجوز
اقامتدانشجویی)رتبهچهارم(درسال20۱7جزء۱0

کشوراولازاینسهبعددرترکیهبودهاند.
ایرانیاندرسال20۱۹میالدی،۸هزارو۴2۳خانهدر
خارجیای شهروندان بین در کردهاند. خریداری ترکیه
ایرانیهاازهشتمین کهدرترکیهخانهخریدهاند،رتبه
کشوردرسالهای20۱۵و20۱6و20۱7،بهرتبهدوم

درسالهای20۱۸و20۱۹رسیدهاست.
اخیرجزءکشورهای ایرانیهاهمچنیندرسالهای 
20۱۹ سال در بودهاند. ترکیه در شرکت ثبت در اول
شهروندانایرانیباثبت۹70شرکت،دربینخارجیهایی
کهدرترکیهثبتشرکتداشتهاندرتبهاولراداشتهاند.

 وضعیت ایرانیان ساکن استرالیا
جمعیتایرانیاندراسترالیادرسالهایاخیرروندی
صعودیداشتهواز۳6هزارنفردرسال20۱0به7۳

هزارنفردرسال20۱۹رسیدهاست.
تعدادکلویزاهااقامتموقتاعطاشدهبهایرانیاننیز
ازسال20۱2تا20۱۸هموارهصعودیبودهواز26هزار

به6۳هزاررسیدهاست.
بسیاریازویزاهایکاریاسترالیامربوطبهاستخدام

نیرویکارماهراست.
ویزایموقتنیرویکارماهرودرحالحاضرباتغییر
بهویزایکمبودنیرویکارماهرازویزاهایمهمنیروی
کاراسترالیااستکهدرسالهایاخیرهمبرایایرانیان

وهمدرتعدادکلصدورروندکاهشیداشتهاست.
درسالهای20۱0تاآخرسپتامبر20۱۹بیشترین
با 20۱۱ سال در ایرانیها برای ویزا این صدور تعداد
۵۱۸ویزابودهاست.رونددریافتویزاپسازاینسال

باکاهشهمراهبودهتااینکهدرسال20۱7بهکمترین
در ویزامیرسد. یعنی262 اینسالها در تعدادخود
سال20۱۸اخدویزایموقتنیرویکارماهرباردیگربا

افزایشهمراهاستوبهعدد۳00میرسد.
برای نیرویکارصادرشده موقت انواعویزای سایر
ایرانیاندراسترالیااز۱۴۹۱نفردرسال20۱2به۳۴۹۴

نفردرسال20۱۸رسیدهاست.
ایرانیان توسط شده دریافت ویزاهای تعداد مجموع 
در استرالیا به ماهر کار نیروی دائم مهاجرت طرح در
سالهای20۱0تا20۱۸،۱۵۱0۱ویزابودهاست.بهطور
متوسطساالنه۱677نفرایرانیباایننوعویزابهاسترالیا

مهاجرتکردهاند.
درطرح ایرانیان توسط دریافتشده ویزاهای تعداد 
تا 20۱0 سال از کار و کسب در نوآوری دائم اقامت
به بودهاست. بوده 20۱۸درحدود2هزارو2۴۴ویزا
طورمتوسطساالنه2۴۹نفرایرانیبااستفادهازایننوع

ویزابهاسترالیامهاجرتکردهاند.

ایران  وضعیت  سوم:  فصل  نکات  خالصه 
در بازار جابه جایی دانشجویان بین المللی 

 جریان خروجی دانشجویان از ایران
ازحدود کشور از خارج در ایرانی دانشجویان تعداد 
در نفر بهحدود۵۳هزار نفردرسال200۳ ۱۹هزار
سال20۱7رسیدهاست.علیرغماینکهتعداددانشجویان
تعداد اما است؛ داشته فزاینده روندی ایرانی بینالمللی
ثابت نفر هزار -۵۳ تراز۵2 در اخیر سالهای در آنها

باقیماندهاست.
دانشجویان بازار کل از ایران دانشجوفرستی سهم 
بینالمللیجهانازسال20۱2روندیکاهشیبهخود
گرفتهوازحدود۱/۳درصدبهحدود0/۹درصدرسیده

است.
رتبهدانشجوفرستیکشورایرانطیسالهای20۱0

تا20۱7ازجایگاه۱2بهرتبه20تنزلکردهاست.


آمریکا،  ایرانی:  دانشجویان  اصلی  مقصد  پنج   
ترکیه، آلمان، ایتالیا و کانادا 

درطولچهاردههگذشتهکشورآمریکااولینمقصد
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میالدی، 20۱۸ سال در است. بوده ایرانی دانشجویان
تعداد۱2هزارو۱۴2دانشجویایرانیدرآمریکامشغول

بهتحصیلبودهاند.
دسترس قابل دادههای آخرین بر بنا ترکیه کشور 
هزار شش از بیش میزبانی با میالدی( 20۱7 )سال
دومین به تبدیل اخیر، سالهای در ایرانی، دانشجوی
است.همجواری ایرانیشده دانشجویان مقصدمحبوب
ونزدیکیفرهنگی،لغوویزامیاندوکشور،زبانترکی،
ترکیه دانشگاههای در تحصیلی بورسیههای و موقعیت
در ترکیه کشور در ایرانی دانشجویان افزایش به منجر

سالهایاخیرشدهاست.
کشورهایآلمانوایتالیاهریکبامیزبانیبیشاز۴
هزاردانشجوبعنوانمقاصدبرتربعدیدانشجویانایرانی
هزینههای تحصیلی، بورسیههای آیند. می شمار به
و جمعیت پیری کشورها، این در پائین نسبتاً زندگی
نیازبهنیرویکارجواندراینکشورهاباعثشدهاست
دانشجویان جذب برای متنوعی و جذاب برنامههای
در ایتالیائی زبان مدرسه و DAAD دفتر باشند. داشته
تهران،زمینهآشنائیبیشترجوانانایرانیبافرصتهای

تحصیلیدراینکشورهارافراهمساختهاست.
کانادادرچندسالاخیر،بهیکیازمقاصدجذاببرای
دانشجویانایرانیتبدیلشدهاست.اینکشوربامیزبانی
محبوب پنجم مقصد بعنوان دانشجو، هزار ۴ به قریب
دانشجویانایرانیشناختهمیشود.محدودیتهایدولت
خاک به ایرانی دانشجویان و اتباع ورود برای ترامپ
برنامههایتسریعورودوجذب آمریکا،زبانانگلیسیو
ایرانیان توجه قابل جمعیت حضور کانادا، در دانشجو
ازفرصتهای ایرانی آگاهیجوانان زمینه کاناداکه در
دانشجوئیدراینکشورفراهممیکندازجملهعواملی
هستندکهدررشدتعداددانشجویانایرانیدراینکشور

موثربودهاست.

دانشجویان  ورود  و  ویزا  صدور  کاهشی  روند   
ایرانی به خاک آمریکا

برای آمریکا در شده صادر J1 و F1 ویزاهای تعداد 
تا 20۱6 سالهای طی ایرانی محققان و دانشجویان
20۱۹باکاهشیقابلمالحظههمراهبودهاستبطوریکه

با مذکور های سال طی شده صادر F۱ ویزهای تعداد
صادر J1 ویزاهای تعداد و درصدی ۵7 تقریبا کاهشی

شدهباکاهشیتقریبا6۸درصدیهمراهبودهاست.
و ترامپ دونالد مهاجرتی سختگیرانه سیاستهای 
اگرچه اتباعکشورهایعمدتامسلمان قانونعدمورود
و ویزا اخذ و پذیرش بر اما نمیشود دانشجویان شامل
وروددانشجویانایرانیتاثیرگذاربودهاست.درسالهای
جایگزین آلمان و کانادا نظیر کشورهایی احتماال آتی

کشورآمریکامیشوند.

 روند بازگشت فارغ التحصیالن و متخصصان ایرانی 
خارج از کشور به داخل

ایرانیبازگشتیازاسفند۱۳۹۴تا تعدادمتخصصان
عبارت به است. رسیده نفر ۱۵60 به ۱۳۹۹ فروردین
بامتخصصان آغازرسمیطرحهمکاری زمان از دیگر،
متخصص یک از بیش روزانه متوسط طور به ایرانی،

ایرانیبهکشوربازگشتهاست.

 دالیل اصلی میل به مهاجرت در میان دانشجویان 
و فارغ التحصیالن ایرانی

به میل سنجش )محدود( پیمایش نتایج اساس بر 
ایرانی فارغالتحصیالن و دانشجویان میان در مهاجرت
کهتوسطرصدخانهمهاجرتایراندرسال۱۳۹7انجام
شدهاست،هشتعامل:۱-ناامیدیازاصالحامورکشور،
امکان ۳- هزینهها، با آن تناسب و درآمد سطح 2-
پیشرفتشغلی،۴-نظموقانونمداریجامعه،۵-عالقه
بهکسبسابقهتحصیلییاکاریدرخارجازکشور،6-
به میل ۸- و شغل یافتن امکان 7- ساالری، شایسته
تجربهزندگیدرخارجازکشور،بهعنواندالیلاصلی
مهاجرتدانشجویانوفارغالتحصیالنایرانیبرشمرده

شدهاند.
درسالهای۱۳۹7 اقتصادی تحوالت وقوع از پیش
و۱۳۹۸بواسطهبازگشتتحریمها،حدود۳0درصداز
دانشجویانتمایلبهمهاجرتداشتهاند،امااینتحوالت

موجبافزایشاینمیلتا6۳درصدشدهاست.
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 تمایل به بازگشت به کشور در میان دانشجویان 
و فارغ التحصیالن ایرانی

به میل سنجش )محدود( پیمایش نتایج اساس بر 
مهاجرتدرمیاندانشجویانوفارغالتحصیالنایرانی،۱6
درصدازکسانیکهمیلبهمهاجرتدارند،میخواهند
۳۸ حالیکه در بازگردند، ایران به زندگی برای دوباره
ندارند. کشور به بازگشت برای تمایلی آنان از درصد
میخواهند که افرادی از نیمی حدود دیگر، طرف از
مهاجرتکنند،هنوزتصمیمقطعیبرایماندندرخارج

ازکشورویابازگشتبهوطنشاننگرفتهاند.
خوشبختانه60درصدازدانشجویانوفارغالتحصیالن
در نقش ایفای به زیادی بسیار یا و زیاد عالقه ایرانی
جهتاصالحوپیشرفتامورکشوردارند.درحالیکه22
درصدازآنهاتمایلخودبهایفاینقشدرجهتاصالح

کشورراکمویاخیلیکمعنوانکردهاند.
افراد از وسیعی طیف دیگری سنجی نظر اساس بر 
)حدود۴0درصدافراد(بدونآگاهیازشرایطمهاجرت
به اقدام مقصد، کشور وضعیت از دقیق اطالعات و

مهاجرتمیکنند.

 جریان ورودی دانشجویان بین المللی
سالهای طی ایران در بینالمللی دانشجویان تعداد 
تحصیلی۱۳۹0-۹۱تا۱۳۹7-۹۸بارشدیتقریبا۴/۵
برابریهمراهبودهاستواز۴هزارو۵۱2نفردرسال
سال در نفر 60۱ و هزار 2۱ به ۱۳۹0-۹۱ تحصیلی

تحصیلی۱۳۹7-۹۸رسیدهاست.
درسالتحصیلی۱۳۹7-۹۸رشتههایمرتبطباعلوم
انسانی،فنیومهندسیوعلومپزشکیبهترتیببا۴7،
بینالمللی دانشجویان برتر حوزه سه درصد ۱6 و 2۳

برایتحصیلدرایرانبودهاست.
به مشغول بیشتر ایران در بینالمللی دانشجویان 
تحصیلدررشتههایعلومانسانیهستندامابایدتوجه
کردکهتقاضابرایورودبهرشتههایپزشکیدرایران

روبهافزایشاست.
را ایران در بینالمللی دانشجویان جمعیت عمده 
دانشجویانمقطعکارشناسیتشکیلمیدهند.درسال
6۴ با لیسانس تحصیلی مقطع ۱۳۹7-۹۸، تحصیلی

رابهخود درصدبیشترینتعداددانشجویانبینالمللی
اختصاصدادهاست.دورهتحصیلیکارشناسیارشدبا۱۸
درصد،دکترایعمومیبا۹درصد،دکترایتخصصیبا6
درصدوکاردانیبا۳درصددررتبههایبعدیبیشترین

تعداددانشجویانبینالمللیقرارگرفتهاند.
افغانستان)6۴درصد(،عراق)۱6درصد( سهکشور
جمعیت از درصد ۸6 مجموع در درصد( )6 لبنان و
میدهند تشکیل را ایران در بینالمللی دانشجویان
از خارجی دانشجویان جذب بر ایران تمرکز بیانگر که

کشورهایمنطقهاست.
جهت بینالمللی دانشجویان میان جنسیتی شکاف 
تحصیلدرایرانروبهافزایشاستوزنانکمتریتمایل
بهتحصیلدرایراندارند.هماکنون۵۵درصددانشجویان

بینالمللیدرایرانمردو۴۵درصدزنهستند.

نکات فصل چهارم: مهاجرت های  خالصه 
اجباری و پناهجوئی در ایران

 وضعیت جمعیت اتباع خارجی در ایران
میزبان ازچهاردههگذشته ایران اسالمی جمهوری
تعدادباالیپناهندگانافغانستانیوعراقیبوداستواز
ایننظریکیازمهمترینکشورهایجهانازنظرمیزبانی

ازتعدادباالیپناهندگاندرجهانبهشمارمیرود.
جمعیتپناهندگانعراقیوافغانستانیدراواخردهه
سال در است. رسیده نفر میلیون ۴ حدود به ۱۳60
۹۵0 )حدود ایران در پناهندگان عمده بخش 20۱۸

هزارنفر(ازکشورافغانستانبودهاند.
براساساطالعاتبهدستآمدهازطرحسرشماري
اتباع جمعیت ۱۳۹۵، سال مسکن و نفوس عمومی
با میباشد. نفر ۱,6۵۴,۳۸۸ برابر کشور در خارجی
سالهاي طی کشور در خارجی اتباع تعداد مقایسه
۱۳6۵الی۱۳۹۵،مشاهدهمیشودکهجمعیتمذکور
تاسال۱۳۹0روندیروبهافزایشداشتهولیدرسال

۱۳۹۵،ازجمعیتمذکورکاستهشدهاست.
ازمجموع۱/6۵۴/۳۸۸نفراتباعغیرایرانیدرکشور،
و میباشند افغانستانی نفر( )۱/۵۸۳/۹7۹ درصد ۹۵/7
پسازآنبهترتیب،2/۱درصد)۳۴/۵۳2نفر(عراقی،
0/۹درصد)۱۴/۳20نفر(پاکستانی،0/0۴درصد)7۱۳
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نفر(مربوطبهکشورترکیهو۱/۳درصد)20/۸۴۴نفر(
مربوطبهسایرکشورهامیباشند.

حدود در پیشبینیها براساس پناهندگان کنار در 
۱/۵تا2میلیونمهاجرفاقدمدرکافغانستانیدرایران
زندگیمیکنندکهبخشیازآنهاکارگرانفصلیهستند

کهبینایرانوافغانستاندرجابهجاییمیباشند.
سال چند در ایران در پناهندگان آمار بودن ثابت 
گذشتهنشانازعدمبهروزرسانیآماردقیقپناهندگان
درایراندارد.علیرغماجرایطرحآمایشپناهندگان
از ایران در ساکن پناهندگان جمعیت آمایش( )کارت
نفر هزار ۹۸0 حدود در تاکنون میالدی 20۱۵ سال

بدونتغییرماندهاست.

 ساختار جمعیتی اتباع خارجی در ایران
افغانستانی مهاجران درصد 67 ساختارسنی نظر از 
ساکندرایرانکمتراز2۹سالسندارندوازنظرمکان
سکونتنیزنزدیکبه۸0درصدآنهادرمناطقشهری

زندگیمیکنند.
استانهایتهران،خراسانرضویواصفهانبهترتیب

میزبانبیشتریناتباعافغانستانیدرایرانهستند.
درحدود۵۳درصداتباعافغانستانیساکندرایرانرا

مردانو۴7درصدآنهارازنانتشکیلمیدهند.
ازمیان۱27۳2۱۱نفرتبعهخارجی۱0سالهوبیشتر
درکشور،7۹۴۱0۸نفر)62/۴درصد(باسواد،۴7۴۹۱۹

نفر)۳7/۳درصد(بیسوادهستند.

 بازار کار اتباع خارجی در ایران
ازجمعیت۱0سالهوبیشتراتباعخارجیدرکشور
۴۴درصددربازارکارفعالهستندکهازاینجمعیت

فعال،۹6درصدشاغلو۴درصدبیکارهستند.
اتباع بیکاری نرخ نیز اقتصادی شاخصهای نظر از 
خارجیدرایراندرحدود۳/۸درصداستکهدرمجموع

2/۴درصدشاغالنکشورراتشکیلمیدهند.
اتباعخارجی 2/۴درصدازکلشاغلیندرکشوررا
تشکیلدادهاند.که۹2/۴درصدازآنهامردو7/6درصد

زنهستند.

 بازگشت اتباع خارجی از ایران به موطن خود
افغانستانیوعراقیدر پناهندگان از بخشعمدهای
دهههای۱۳70و۱۳۸0بهکشورهایخودبازگشتهاند.
افغانستانی مهاجران اصلی بخش حاضر حال در 
تشکیل فاقدمدرک مهاجران را کشورشان به بازگشته
میدهندکهدرجابهجاییبینایرانوافغانستانهستند.
ازسال20۱2تا20۱7میانگینمهاجرانفاقدمدرک
بازگشتیدرهرسالدرحدود۵00هزارنفربودهاست
کهکمیبیشازنصفآنهابهصورتداوطلبانهوکمتراز

نصفآنهاازکشوردیپورتشدهاند.
درسال۱۳۹7بخاطرتحوالتاقتصادیوتحریمهای
آمریکاعلیهایرانوکاهشارزشریالدربرابرارزهای
افزایش بازگشتی فاقدمدرک مهاجران تعداد خارجی
یافتهوبهکمتراز۸00هزارنفرافزایشیافت.درسال
به و یافته کاهش تعداد این مجددا )۱۳۹۸( 20۱۹
میانگینسالهایقبلازسال۱۳۹7)یعنی۵00هزار

نفر(رسید.
بخشیازمهاجرانفاقدمدرکافغانستانیدیپورت)رد
مرز(شدهشاملمهاجرانعبوریازخاکایرانبهمقصد
ترکیهوکشورهایاروپاییاستکهدرمرزهاویاداخل

کشوردستگیروبهکشورافغانستاندیپورتشدهاند.
براساسپیمایشهایمیدانیانجامشدهدرسالهای
۱۳۹۸و۱۳۹6،تمایلبهبازگشتبهافغانستاندرمیان
و پناهندگان از بیشتر افغانستانی فاقدمدرک مهاجران

مهاجراندارایگذرنامهاست.
میلبازگشتدرمیانپناهندگاندرمهمانشهرهادر
حدود۳۸درصد،درمیانپناهندگاندرمناطقشهری
وروستاییدرحدود2۸درصد،درمیانمهاجراندارای
گذرنامهحدود۳۵درصدودرمیانمهاجرانفاقدمدرک

درحدود۵0درصداست.
میان در اروپایی کشورهای به مهاجرت به تمایل 
مهاجرانافغانستانیدارایگذرنامه)با7۱درصد(بیشتر
در مهاجرت به میل کمترین و بوده مهاجران سایر از
میانپناهندگانساکندرمهمانشهرها)با۵6درصد(

مشاهدهمیشود.
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2۸۹  خروج پناهندگان ایرانی از کشور 
کنار در نیز ایرانیان از بخشی گذشته سالهای در 
پناهجویانسوری،عراقیوافغانستانیاقدامبهمهاجرت
ازطریقکانالپناهجوییبهکشورهایاروپاییکردهاند.

کشورهای توسط شده ارائه آمارهای ارتباط این در 
آلمان، کشورهای که میدهد نشان پناهجویان مقصد

بریتانیا،هلندوترکیهمهمترینمقصدپناهجویانایرانی
درجهانبودهاند.

ازسال20۱۵همسوباافزایشورودپناهجویاندیگر
کشورهابهقارهاروپا،روندورودوثبتپناهجویانایرانی

دراینکشورهاافزایشیافتهاست.
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پیوست شماره 1
مفاهیم و تعاریف پایه مهاجرت 

Assimilation -11- تطابق پذیری

تطبیقیکنژادیاگروهاجتماعی–معموالاقلیت–بانژادیاگروهاجتماعیدیگر.تطابقپذیریمیتواندشاملجنبههای
زبانی،رسوم،ارزشها،عاداتوحتیعالئقاساسیزندگیباشد.اگرچهرسومفرهنگیوسنتییکگروهکامالکنارگذاشته
نمیشود،بهطورکلیتطابقپذیری،یکگروهرابهسمتیسوقمیدهدکهازنظراجتماعیازاعضایدیگراجتماعغیرقابل

تشخیصباشند.یکسانشدنحدغاییفرهنگپذیریاست.

Assisted Voluntary Return -22- بازگشت داوطلبانه حمایت شده

کمکاجراییویااداری،لجیستیکی،مالیوادغاممجددپناهجویانیکهدرخواستپناهندگیآنهاردشده،قربانیانقاچاق
انسان،مهاجرینآواره،شهروندانمتخصصومهاجریندیگرکهقادرویامایلبهماندندرکشورمیزباننیستندوراغبهستند

بهطورداوطلبانهبهکشورمبداءبازگردند.

Asylum seeker -33- پناهجو

فردیکهبهدنبالرهاییازآزارواذیتویاآسیبجدی،درکشوریبهغیرازکشورخویشبهسرمیبردودرانتظارنتیجه
تصمیمگیریدرخواستپناهندگیخویشبراساسابزارهایملیوبینالمللیاست.درصورتدریافتنتیجهمنفی،شخص
بایدهمانندشرایطاتباعبیگانهغیرمجازیاغیرقانونیکشورراترککندویاممکناستاخراجشود،مگراینکهاجازهاقامت

برمبنایبشردوستانهویاطرقدیگردریافتکند.

Forced migration -55- مهاجرت اجباری

پویاییجمعیتیکهدرآنعنصراجبار،شاملتهدیداتجانیومعیشتیممکناستازعواملطبیعیویاانسانیناشیشده
باشد)بعنوانمثال:حرکتپناهندگانوآوارگانبهصورتداخلی)داخلیککشور(همینطورآوارگانناشیشدهازبالیای

طبیعی،فجایعشیمیایییااتمی،قحطییاپروژههایتوسعهای.

)Internally Displaced Person )IDP -66- آوارگان داخلی 

افرادیاگروهیازافرادکهمجبوربهفراریاترکخانههایامکانهایاقامتهمیشگیشانشدهاند؛اینجابهجاییمیتواندبه
منظوراجتنابازتاثیراتدرگیریهایمسلحانه،شرایطخشونتتعمیمیافته،نقضحقوقانسانییافجایعطبیعییاانسانی؛
E/باشد.ایناشخاصازمرزهایبهرسمیتشناختهشدهبینالمللیکشورعبورنمینمایند)اصولراهنمایجابهجاییهایداخلی
)CN.4/1998/53/Add.2.UN Doc.بهموضوعپناهندگانبالفعل،آوارگان،آوارگانخارجیوافرادفاقدموطننیزمراجعهنمایید.

Irregular migration -77- مهاجرت نامتعارف

جابهجاییکهخارجازهنجارهایقانونیکشورهایمبدا،گذارومقصدانجامپذیرد.تعریفیشفافوپذیرفتهشدهدرابعاد
جهانیبرایمهاجرتنامتعارفوجودندارد.ازمنظرکشورهایمقصداینموضوعمیتواندبهصورتورود،ماندنیاکارکردندر
یککشوربدونداشتنمجوزهایالزمیامدارکموردنیازمطابقباقوانینمهاجرتیباشد.ازمنظرکشورفرستنده،نامتعارف
بودنمیتوانددرقالبعبورشخصازمرزبینالمللیبدونگذرنامهیامدارکمسافرتیمعتبریارعایتملزوماتاداریکافی
برایترکازکشورباشد.بااینحالدرفضایبینالمللیتمایلچندانیبهاستفادهازواژه»مهاجرتغیرقانونی«بهخصوص

برایمواردقاچاقمهاجرینوقاچاقانسانوجودندارد.
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Migrant -88- مهاجر

درسطحبینالمللی،هیچتعریفجهانیپذیرفتهشدهایبرای»مهاجر«وجودندارد.استنباطعمومیکهازواژهمهاجروجود
داردایناستکهاینواژهمعموالًبرایپوششدادنتمامیمواردیکهدرآنتصمیمبهمهاجرتآزادانهتوسطفردبنابهدالیل
»رفاهفردی«وبدونوجودعنصرویاعناصرالزامآورخارجیصورتمیپذیرد،اطالقمیگردد.بنابراینبهافرادویااعضای
خانوادهایگفتهمیشودکهبهکشوریامنطقهایدیگربهمنظوربهبودشرایطاقتصادییااجتماعیشانوچشماندازهاییبهتر
برایخودیاخانوادهاشانجابهجامیشوند.سازمانملل،مهاجررابعنوانفردیکهدریککشورخارجیبهمدتبیشازیک
سالاقامتکردهاست،صرفنظرازدالیلمهاجرت،داوطلبانهیاغیرداوطلبانهبودن،نحوهمهاجرت،متعارفویانامتعارف
بودنمهاجرتکردهاند،تعریفمیکند.باتوجهبهچنینتعریفی،افرادیکهدرمحدودهزمانیکوتاهتریبهعنوانجهانگردیا
بازرگانمسافرتمیکنند،مهاجردرنظرگرفتهنمیشوند.بااینوجود،استفادهرایجشاملنوعمشخصیازمهاجرانکوتاهمدت
میشود،ازجملهکشاورزانفصلی/کارگرانفصلیکهبرایمدتکوتاهیبهمنظورکاشتیابرداشتمحصوالتمزرعهسفر

میکنند.

Economic migrant -99- مهاجر اقتصادی

فردیکهمحلسکونتدائمخودرابهمنظورسکونتگزیدندرخارجازکشورخودباهدفبهبودکیفیتزندگیترکنماید،
رامهاجراقتصادیمیگویند.اینواژهدربرخیمواردبرایتمییزدادنپناهندگانیکهدرحالفرارازآزارواذیتهستندبکار
بردهمیشود،وهمچنینبهطورمشابهیبرایاشارهبهافرادیکهتالشمیکنندبدونمجوزقانونیبهیککشورواردشوندو
یابااستفادهازروشپناهجوییبدوندلیلموجهواردکشورمقصدشوندنیزمورداستفادهقرارمیگیرد.ایناصطالحرامیتوان

بهافرادیکهکشورشانرابهمنظوراشتغالترکمینمایندنیزاطالقنمود.

Documented migrant -1010- مهاجر دارای مدارک قانونی

مهاجریکهبهصورتقانونیبهکشوریواردشدهودرآنکشورمطابقبامعیارهایقانونیپذیرش،باقیمیماند.

Irregular migrant -1111- مهاجر نامتعارف

یا قانونیدرکشورگذار یافتنمهلتویزا،فقدانوضعیت پایان بهخاطرورودغیرقانونی،نقضشرطورود، فردیاستکه
میزبان،مهاجرنامتعارفنامیدهمیشود.اینتعریفهمچنیندربردارندهافرادیاستکهبهصورتقانونیواردکشورمیزبانیا
گذارشدهامابیشازمدتمجازدرآنجااقامتکردهیامتعاقباًبهصورتغیرقانونیمشغولبهکارشدهباشند)همچنینمهاجر
پنهان/بدونروادیدیامهاجردروضعیتنامتعارفنامیدهمیشوند(.واژه»نامتعارف«به»غیرقانونی«ترجیحدادهمیشودزیرا
واژهغیرقانونیبهطورضمنیحاملمفهومجرمبودهوبهنظرمیرسدکهبهنحویانسانیتمهاجرانراخدشهدارمینماید.

Migration management -1212- مدیریت مهاجرت

اصطالحمدیریتمهاجرتدربرگیرندهیطیفگستردهایازفعالیتهایدولتیدرچارچوبنظامهایملیدرارتباطبامدیریت
منظموانسانیمهاجرتفرامرزی،باالخصمدیریتورودوحضوراتباعخارجیدرداخلمرزهایکشوروحمایتازپناهندگان
وسایرافرادنیازمندبهحمایتمیباشد.درحقیقتایناصطالحبهرویکردهایبرنامهریزیشدهبهمنظورتوسعهظرفیتهای

سیاسی،قانونیواجراییمرتبطبهمسائلبنیادینمهاجرتیاشارهدارد.

Non - Refoulement -1313- اصل عدم بازگرداندن اجباری

حقیبرایافرادیاستکهوضعیتپناهندگیرادریافتکردهاند.طبقایناصل،دولتهانمیتوانندفردپناهندهرابهکشور
یامحلیکهجاناودرمعرضخطراستبهاجباربازگردانند.
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Refugee -1414- پناهنده

شخصیکهبهدلیلترسیمستدلازدستگیریبهدالیلنژادی،مذهبی،ملیتی،عضویتدرگروههایاجتماعیخاصویا
عقایدسیاسی،خارجازکشورمتبوعخودزندگیمیکندوقادرویاراغببهبازگشتوپذیرشحمایتکشورخودنمیباشد.
)بند۱)A( )2(،کنوانسیوندرارتباطباوضعیتپناهندگان،بند۱)A)2،۱۹۵۱اصالحشدهتوسطپروتکلالحاقی۱۹67(.
عالوهبرتعریفپناهندهدرکنوانسیونپناهندهدرسال۱۹۵۱،بند۱)2(۱۹6۹کنواسیونسازمانوحدتآفریقا)OAU(که
بنابهتعریفاینمعاهدهپناهندهکسیاستکهبنابهدالیلتجاوزخارجی،اشغال،سلطهخارجیویاوقایعیکهبطورجدی
نظمعمومیبخشیویاتمامکشورمبداومتبوعشمورداخاللواقعشدهومجبوربهترککشورمیباشد.همچنیناعالمیه
کارتاجنااعالممیدارد"لفظپناهندهبیانکنندهوضعیتافرادیاستکهجان،امینتویاآزادیایشانبطورگستردهتوسط
خشونت،مخاصماتداخلی،تجاوزخارجی،نقضگستردهحقوقبشرویاهرگونهشرایطدیگرکهبطورجدینظمعمومیرا

مختلنمودهاست،موردتهدیدواقعشدهواقدامبهخروجازکشورمینمایند."

Resettlement -1515- اسکان مجدد

ایناصطالحبهجابهجاییوادغاممجددافراد)پناهندگان،مهاجرانداخلیوغیره(بهمناطقجغرافیاییدیگر،معموالکشوری
ثالث،اطالقمیگردد.درمفهومپناهندگی،اینواژهمبینانتقالپناهندگانازکشوریکهدرآنافراددرخواستپناهندگی
خودراتسلیمکردهاندبهکشوریکهباپذیرشاینافرادموافقتشدهاست،میباشد.معموالبهپناهجویان،وضعیتپناهندگی

ویااقسامدیگراقامتبلندمدتاهدامیگرددکهدربسیاریازموارداینموضوعمیتواندبهاعطایتابعیتنیزبینجامد.

Smuggling -1616- قاچاق مهاجر

قاچاقمهاجرعبارتاستاز"کمکبهورودغیرقانونیافرادبهکشوریکهتابعیتویااقامتدائمآنجاراندارندبهمنظور
تحصیلمنافعمالیویاغیرمالیبطورمستقیمویاغیرمستقیم")بند A(3(،پروتکلسازمانمللمتحدبرعلیهقاچاقمهاجر
ازطرقزمینی،دریاییوهوایی،مکملکنوانسیونسازمانمللمتحدعلیهجرایمسازمانیافتهفراملی،2000(.قاچاقمهاجر،

برخالفقاچاقانسان،دربرگیرندهعنصربهرهکشی،اجبار،ویانقضحقوقبشرنمیباشد.
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پیوست شماره 2
وضعیت اقامت ایرانیان در اتحادیه اروپا

جدول۸۴-توزیعاقامتایرانیاندردهکشوراولاتحادیهاروپابراساسدالیلاقامتمجازدرسال20۱۸

پناهندگی و حمایتی تحصیلیخانوادگیکاری
سایرمضاعف

۱۱/2۱2آلمان۳722۵آلمان6/7۵2آلمان۱۳/62۵آلمان۴/۹0۳آلمان

۴/۳۳۵فرانسه۵۸۹7انگلستان۳/2۴2ایتالیا۸/۳67انگلستان۳/727ایتالیا

۳/۵۹۵هلند۵۱۵0سوئد2/600انگلستان۵/6۸۳سوئد2/0۴6انگلستان 

۳/۱0۵اسپانیا20۱۸فرانسه2/۳7۵مجارستان۳/70۵ایتالیا۱/۵60سوئد

2/7۹2اتریش۱۸6۳هلند۱/۳۱۳فرانسه2/0۵۳فرانسه۱/۴۸۱هلند

۱/۹۸6نروژ۱۵۸۴بلژیک۱/۳0۸اتریش۱/70۱هلند۸۱۱فرانسه

۱/۵۱۳قبرس۱۳۸2سوئیس۱/۱22سوئد۱/2۸2بلژیک62۵اسلواکی

۱/۱7۴سوئد۱۳0۳ایتالیا72۸سوئیس۱/۱۴۸اسپانیا۴۳۸فنالند

۱/۱7۱سوئیس۱0۸0نروژ۵00اسپانیا۹26اتریش۳۹2اسپانیا

۱/0۴۱مجارستان۵00اسپانیا۴02هلند۸۳2یونان۳۳6اتریش

)EUROSTAT, 2020(منبع:

جدول۸۵-توزیعاقامتایرانیاندردهکشوراولاتحادیهاروپابراساسطولمدتاقامتدرسال20۱۸

12 ماه و بیشتر6 تا 11 ماه3تا5 ماه

6۸/۵0۵آلمان۴/7۳۳آلمان۴7۹آلمان

۱۸/۸0۹انگلستان2/۱7۵اتریش22۵سوئد

۱۴/0۸۹سوئد۱/06۴سوئیس۱7۳انگلستان

۱2/۱20ایتالیا۸20مجارستان۸۳بلژیک

۱0/۳0۸فرانسه۳7۵سوئد۵7سوئیس

۸/۸۸۸هلند۳00انگلستان۳۱اسپانیا

۵/۳7۵اسپانیا27۵ایتالیا26مجارستان

۴/206بلژیک2۳۹اسپانیا22ایتالیا

۴/02۹نروژ20۸فرانسه۱۹لهستان

۳/20۸مجارستان۱۹۸اسلواکی۱۸اتریش

)EUROSTAT, 2020(منبع:
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جدول۸6-نسبتایرانیاندارایاقامتتحصیلیبهکلمهاجرانتحصیلیدردهکشوراولاتحادیهاروپادرسال20۱۸

درصدمهاجران ایرانیکل مهاجران تحصیلینام کشور

۱۹0/0۱۸6/7۵2۳/6آلمان

۴۴/72۱۳/2۴27/2ایتالیا

۴67/۹772/6000/6انگلستان

20/۸۹72/۳7۵۱۱/۴مجارستان

۱72/۹۹0۱/۳۱۳0/۸فرانسه

۱۸/۸00۱/۳0۸7/0اتریش

۱7/۹۹۳۱/۱226/2سوئد

2۴/72072۸2/۹سوئیس

۵۵/۹7۹۵000/۹اسپانیا

2۸/۳۹۸۴02۱/۴هلند

۱/2۳0/۹7۵2۱/۴۳0۱/7اتحادیه اروپا

)EUROSTAT, 2020( :منبع
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پیوست شماره 3
جمعیت دانشجویان ایرانی در کشورهای مختلف
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سالنامه 
مهاجرتی ایران

1399

۳0۹

پیوست شماره 4
GTCI و HDI رتبه کشورهای منتخب در شاخص های

جدول۸۸-رتبهبرخیازکشورهایمنتخبدرشاخصتوسعهمنابعانسانیورقابتپذیریبرایاستعدادهادرسال20۱۹

)GTCI(رتبهشاخصرقابتپذیریبرایاستعدادها )HDI(رتبهشاخصتوسعهانسانی

۱2 ۳ استرالیا

۱۴ ۵ آلمان

2 ۹ سنگاپور

۱۵ ۱2 کانادا

۳ ۱۳ آمریکا

۹ ۱۴ انگلیس

۳0 22 کرهجنوبی

2۱ 2۴ فرانسه

۳۸ 27 ایتالیا

۳۹ ۳۹ عربستان

۴۹ ۴۸ روسیه

27 ۵6 مالزی

۹7 60 ایران

7۴ 6۳ ترکیه

۴۵ ۸6 چین

۴۳ ۸۱ آذربایجان

۵۸ ۱۱2 فیلیپین

۱0۸ ۱۴۸ پاکستان

۹۹ ۱۵۴ نیجریه

)GTCI,2019( )HDI, 2019(منابع:



سالنامه 
مهاجرتی ایران
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۳۱0

پیوست شماره 5 
آمار اتباع خارجی در ایران به تفکیک استان

جدول۸۹-تعداداتباعافغانستانیبهتفکیکجنسیتدرسال۱۳۹۵

اتباعافغانستانیمردتعداداتباعافغانستانیمردناماستان
اتباعافغانستانیزنتعداداتباعافغانستانیزن)درصد(

)درصد(
۱۵۴2/۹20۵7/۱اردبیل
۹۴77۳۵۱/۸۸۸۳۵۱۴۸/2اصفهان
۴۵۵۴۸۵۴/0۳۸77۳۴6/0البرز
۱2۴۱/۴۱7۵۸/6ایالم

76۵۴/76۳۴۵/۳آذربایجانشرقی
۵2۴۸/6۵۵۵۱/۴آذربایجانغربی

۱۹۳۸66۵/۳۱0۳0۵۳۴/7بوشهر
27۴7۸0۵۳/۳2۴07۸7۴6/7تهران

۴606۵/۹۳۱۳۴/۱محالوبختیاری
26۱۹۵۱/۹2۴26۴۸/۱خراسانجنوبی
۱۱۱۳۹6۵0/۸۱0۸0۴6۴۹/2خراسانرضوی
۵۵۵۹/۱۳۸۴0/۹خراسانشمالی

۳67۱۵۸/۴26۱۹۴۱/6خوزستان
2۳۵7/۵۱7۴2/۵زنجان
۱۸۵۳۵۵2/۳۱6۸7۴۴7/7سمنان

۱۴۱6۳۵2/۸۱26۸۳۴7/2سیستانوبلوچستان
6۱۱۹۸۵6/0۴۸0۴۹۴۴/0فارس
۹۵۹2۵2/۱۸۸0۹۴7/۹قزوین
۴۸7۵۹۵0/6۴760۸۴۹/۴قم

۱۳72/7۵27/۸کردستان
6۹۹06۵۵/7۵۵۵0۵۴۴/۳کرمان
26۵۵/۳2۱۴۴/7کرمانشاه

۸۹6۵۹/6607۴0/۴کهگیلویهوبویراحمد
۹602۵2/۵۸67۱۴7/۵گلستان
2۱۸70/6۹۱2۹/۴گیالن
6۳6۳/6۳6۳6/۴لرستان
۱۸۱۸6۹/۳۸0۵۳0/7مازندران
۱۵2۹0۵2/۳۱۳۹67۴7/7مرکزی
۱۴۳0۱۵۹/۱۹۸۹۴۴0/۹هرمزگان
۱۳۵62/2۸2۳7/۸همدان
2۸2۸6۵۴/72۳۴۵7۴۵/۳یزد

۸۴۵267۵۳/۴7۳۸7۱2۴6/6جمع
)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(
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۳۱۱

جدول۹0-تعداداتباععراقیبهتفکیکجنسیتدرسال۱۳۹۵

اتباععراقیمردتعداداتباععراقیمردناماستان
اتباععراقیزنتعداداتباععراقیزن)درصد(

)درصد(
7۵0/07۵0/0اردبیل
۱۳2۴۵۹/۹۸۸7۴0/۱اصفهان
۱2۵۵۹/۵۸۵۴0/۵البرز
۱02060/267۴۳۹/۸ایالم

2777/۱۸22/۹آذربایجانشرقی
۳۴۵۴۹/۱۳۵7۵0/۹آذربایجانغربی

۸2۵7/۳6۱۴2/7بوشهر
2۸۹2۵۸/2207۳۴۱/۸تهران

۴66/72۳۳/۳چهارمحالوبختیاری
۹۵6/۳7۴۳/7خراسانجنوبی
۳7۵0۵۸/626۵0۴۱/۴خراسانرضوی
۱66۴/0۹۳6/0خراسانشمالی

26۸0۵۳/۹22۹2۴6/۱خوزستان
۹۵2/۹۸۴7/۱زنجان
۴۸67/62۳۳2/۴سمنان

7۵0/07۵0/0سیستانوبلوچستان
۳۳7۵۹/۹226۴0/۱فارس
7062/۵۴2۳7/۵قزوین
۴7۱۹۵6/۴۳6۴6۴۳/6قم

20۸۴۹/۱2۱6۵0/۹کردستان
۳۹۵۱/۳۳7۴۸/7کرمان
۴۳۵۵2/۴۳۹۵۴7/6کرمانشاه

2۵0/02۵0/0کهگیلویهوبویراحمد
۳2۵۹/۳22۴0/7گلستان
۳۱7۳/۸۱۱26/2گیالن
۱۳۴۵۹/۳۹2۴0/7لرستان
۳۳۵۸/۹2۳۴۱/۱مازندران
۱۸۵6۴/0۱0۴۳6/0مرکزی
۵۹60/۸۳۸۳۹/۳هرمزگان
۹۳۴۹/7۹۴۵0/۳همدان
۱00۳۵۸/670۹۴۱/۴یزد
۱۹72۵۵7/۱۱۴۸07۴2/۹جمع

)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(
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۳۱2

جدول۹۱-تعداداتباعافغانستانیبهتفکیکگروههایسنیدرسال۱۳۹۵

ناماستان
گروهسنیگروهسنیگروهسنیگروهسنیگروهسنیگروهسنی

7۵بهباال0-۱۴۱۵-2۹۳0-۴۴۴۵-۵۹60-7۴

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد۴۴-۳0درصدفراوانیدرصدفراوانی
۱2۳۴/۳6۱7/۱۸22/۹6۱7/۱2۵/7۱2/۹اردبیل

700۹۴۳۸/۳۵7۴2۸۳۱/۴۳۳۱7۵۱۸/۱۱۵۸۹۴۸/7۵2622/۹۱27۱0/7اصفهان

2۹۳۸6۳۴/۹277۳6۳2/۹۱6۸6720/07۵2۵۸/۹2۳۱22/7۴۹۵0/6البرز

72۴/۱۸27/6۹۳۱/0۴۱۳/۸۱۳/۴00/0ایالم

۴02۸/۸۳۱22/۳۳۹2۸/۱۱7۱2/2۹6/۵۳2/2آذربایجانشرقی

۳۱2۹/0۳02۸/020۱۸/7۱۸۱6/۸۵۴/7۳2/۸آذربایجانغربی

۱002۳۳۳/۸۱2۴۸2۴2/0۵۱7۱۱7/۴۱۵۴۵۵/2۳۹۳۱/۳770/۳بوشهر

۱6۸۸۸۴۳2/۸۱7067۱۳۳/۱۱0۵72020/۵۵0۱۹۳۹/7۱67۱0۳/2۳۳۸۹0/7تهران

۳2۳۵/2۳۴۳7/۴۱۴۱۵/۴۹۹/۹22/200/0چهارمحالوبختیاری

2۱۵۸۴2/۸۱۵۳۳۳0/۴7۹7۱۵/۸۳7۱7/۴۱۳72/7۴۹۱/0خراسانجنوبی

6۹۴۸0۳۱/76۹۳6۱۳۱/6۴۳۱6۴۱۹/72۴۹۸۳۱۱/۴۹۹6۹۴/۵2۴۸۵۱/۱خراسانرضوی

۳۵۳7/62۹۳۱/2۱۵۱6/۱۱0۱0/۸۴۴/۳00/0خراسانشمالی

20۴۱۳2/۴2۴06۳۸/۳۱0۹۱۱7/۳۵۹۱۹/۴۱۳۳2/۱2۸0/۴خوزستان

۱6۴0/07۱7/۵۱02۵/0۵۱2/۵۱2/۵۱2/۵زنجان

۱۱062۳۱/2۱۱272۳۱/۸6۹7۹۱۹/7۴۱۴2۱۱/7۱۴62۴/۱۴۹2۱/۴سمنان

۱020۴۳۸/0۸۵۴2۳۱/۸۴702۱7/۵2۳۱0۸/6۹۳۹۳/۵۱۴۹0/6سیستانوبلوچستان

۴۱660۳۸/۱۳۵۱۳2۳2/2۱۹۳۵۴۱7/7۹6۱۴۸/۸2۸2۵2/66620/6فارس

702۵۳۸/2۵7۳7۳۱/2۳20۹۱7/۴۱667۹/۱6۱0۳/۳۱۵۳0/۸قزوین

۳۱7۱۵۳2/۹2۹7۴۴۳0/۹۱۹۵۴020/۳۱0۵77۱۱/0۳۸77۴/0۹۱۴0/۹قم

6۳۳/۳۹۵0/0۱۵/62۱۱/۱00/000/0کردستان

۴۸۳70۳۸/6۴0۳۵6۳2/2220۱۴۱7/6۱0۱76۸/۱۳۵۹۳2/۹۹020/7کرمان

۱22۵/۵۱6۳۴/0۹۱۹/۱6۱2/۸2۴/۳2۴/۳کرمانشاه

۴۹۳۳2/۸۵۴2۳6/۱۳0۱20/0۱22۸/۱۴02/7۵0/۳کهگیلویهوبویراحمد

6۳۳7۳۴/76020۳2/۹۳۱2۹۱7/۱۱۸0۴۹/۹770۴/22۱۳۱/2گلستان

۸۳26/۹۱۱0۳۵/6۳۹۱2/66220/۱۱۴۴/۵۱0/۳گیالن

2۹2۹/۳۳۵۳۵/۴۱2۱2/۱۱۸۱۸/2۵۵/۱00/0لرستان

۸۳7۳۱/۹۸7۹۳۳/۵۵7۳2۱/۸2۸6۱0/۹۴2۱/660/2مازندران

۱02۸۳۳۵/۱۹۳۵۱۳2/0۵۳۵۴۱۸/۳۳00۹۱0/۳۱020۳/۵2۴00/۸مرکزی

۹۵۳۵۳۹/۴۸2۸۵۳۴/2۴۳۱۵۱7/۸۱۵7۱6/۵۴0۸۱/7۸۱0/۳هرمزگان

6۴2۹/۵7۱۳2/7۴62۱/226۱2/07۳/2۳۱/۴همدان

20۵۱6۳۹/6۱72۹۳۳۳/۴۸۸۵2۱7/۱۳۸۱۴7/۴۱0۵62/02۱20/۴یزد

۵۵0۴70۳۴/۸۵۱۵۱۵6۳2/۵۳0۴۵2۹۱۹/2۱۵0۳77۹/۵۵۱6۱0۳/۳۱۱۸۳70/7جمع

)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(
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۳۱۳

جدول۹2-تعداداتباععراقیبهتفکیکگروههایسنیدرسال۱۳۹۵

ناماستان
گروهسنی

0-۱۴
گروهسنی

۱۵-2۹
گروهسنی

۳0-۴۴
گروهسنی

۴۵-۵۹
گروهسنی

60-7۴
گروهسنی
7۵بهباال

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
۱7/۱۳2۱/۴2۱۴/۳۳2۱/۴۳2۱/۴2۱۴/۳اردبیل

۵۴02۴/۴70۱۳۱/7۳۸2۱7/۳۳۸۱۱7/2۱7۳7/۸۳۴۱/۵اصفهان

۴722/۴۵۹2۸/۱۴۸22/۹۳۳۱۵/720۹/۵۳۱/۴البرز

۴۳۹2۵/۹۴۹62۹/۳۳۸۸22/۹2۵۸۱۵/2۹۱۵/۴22۱/۳ایالم

6۱7/۱۱02۸/66۱7/۱6۱7/۱6۱7/۱۱2/۹آذربایجانشرقی

۱762۵/۱۱۹027/۱۱۸۱2۵/۸۹6۱۳/7۴76/6۱2۱/7آذربایجانغربی

۴6۳2/2۴02۸۳۱2۱/7۱۸۱2/67۴/۹۱0/7بوشهر

۱2۵۴2۵/۳۱۳۸027/۸۱0۱۵20/۴۸۵0۱7/۱۳7۹7/6۸7۱/۸تهران

2۳۳/۳2۳۳/۳00۱۱6/7۱۱6/700چهارمحالوبختیاری

۸۵06۳7/۵00۱6/۳۱6/۳00خراسانجنوبی

2۳0۱۳6۱۹2۵۳0/۱۱0۳2۱6/۱۸۳۹۱۳/۱27۹۴/۴2۴0/۴خراسانرضوی

۵20۱۱۴۴00۳۱2۵20۱۴خراسانشمالی

۱۳6627/۵۱6۵6۳۳/۳۱00۱20/۱627۱2/62۵۵۵/۱67۱/۳خوزستان

00۳۱7/6۳۱7/6۴2۳/۵۵2۹/۴2۱۱/۸زنجان

۱۳۱۸/۳۱۸2۵/۴6۸/۵۱622/۵۱622/۵22/۸سمنان

7۵0۳2۱/۴2۱۴/۳2۱۴/۳0000سیستانوبلوچستان

۱2۵22/2۱72۳0/6۱۱۱۱۹/7۱0۱۱7/۹۴07/۱۱۴2/۵فارس

2۳20/۵۳22۸/6۱۵۱۳/۴۳026/۸۱2۱0/700قزوین

2۴۳۹2۹/22۳۳627/۹۱62۴۱۹/۴۱۳۸۱۱6/۵۴7۳۵/7۱۱2۱/۳قم

۹۸2۳/۱۱0۱2۳/۸۱۱۹2۸/۱6۹۱6/۳۳07/۱7۱/7کردستان

۳2۴2/۱۱۹2۵67/۹۱۴۱۸/۴۳۳/۹22/6کرمان

2۱62626۳۳۱/7۱6620۱27۱۵/۳۴7۵/77۱۱۱/۳۳کرمانشاه

2۵0002۵0000000کهگیلویهوبویراحمد

۱222/2۸۱۴/۸۱۸۳۳/۳۱0۱۸/۵۵۹/۳۱۱/۹گلستان

7۱6/7۹2۱/۴7۱6/7۱۱26/2۳7/۱۵۱۱/۹گیالن

۵۵2۴/۳۵۹26/۱6227/۴26۱۱/۵۱67/۱۸۳/۵لرستان

۱۴2۵۱7۳0/۴۱۱۱۹/67۱2/۵7۱2/۵00مازندران

۸۱2۸۸62۹/۸۴۳۱۴/۹۵۴۱۸/7206/۹۵۱/7مرکزی

۱7۱7/۵۳۴۳۵/۱2222/72020/6۴۴/۱00هرمزگان

۵۸۳۱۴62۴/6۴62۴/626۱۳/۹۱۱۵/۹00همدان

۳۹۵2۳/۱۵۳6۳۱/۳۳7۵2۱/۹27۵۱6/۱۱۱26/۵۱۹۱/۱یزد

۹7۸۵2۸/۳۱022۱2۹/6672۴۱۹/۵۵2۸۹۱۵/۳20606۴۴2۱/۳جمع

)ماخذ:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(
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جدول۹۳-تعدادودرصداتباعافغانستانیساکندرمناطقشهریوروستایی۱درسال۱۳۹۵

ناماستان
تعداداتباع

افغانستانیساکندر
مناطقشهری

درصداتباع
افغانستانیساکندر

مناطقشهری

تعداداتباع
افغانستانیساکندر

مناطقروستایی

درصداتباع
افغانستانیساکندر

مناطقروستایی

جمعشهریو
روستایی

۱۹۵۱/۳۱6۴۵/7۳۵اردبیل
۱667۹7۹۱/۱۱6۳2۱۸/۹۱۸۳۱۱۸اصفهان
۵۹۱۳۱70/۱2۵۱7۵2۹/۹۸۴۳06البرز
2۵۸۹/۳۳۱0/72۸ایالم

۸۹6۴/0۵0۳6/0۱۳۹آذربایجانشرقی
۵7۵۳/۳۵0۴6/7۱07آذربایجانغربی

2۴7۴۸۸۳/۴۴۹۴۳۱6/62۹6۹۱بوشهر
۳7۳00072/۴۱۴2۴۸۹27/6۵۱۵۴۸۹تهران

۵۳۵۸/2۳۸۴۱/۸۹۱چهارمحالوبختیاری
۴70۳۹۳/2۳۴26/۸۵0۴۵خراسانجنوبی
۱۸۵7۸0۸۴/7۳۳6۵۸۱۵/۳2۱۹۴۳۸خراسانرضوی
۵۸62/۴۳۵۳7/6۹۳خراسانشمالی

۳۵72۵6/۸27۱۳۴۳/262۸۵خوزستان
2۸70/0۱2۳0/0۴0زنجان
2۹۸۹7۸۴/۴۵۵۱2۱۵/6۳۵۴0۹سمنان

۱۴۴۳6۵۳/۸۱2۴0۹۴6/226۸۴۵سیستانوبلوچستان
۹2۵۴۱۸۵/۱۱6۱۴7۱۴/۹۱0۸6۸۸فارس
۱۵۳۵۱۸۳/۴۳0۵0۱6/6۱۸۴0۱قزوین
۸۸6۱6۹2/077۵۱۸/0۹6۳67قم

۱۳72/2۵27/۸۱۸کردستان
۸۹۹0۹7۱/7۳۵۵002۸/۳۱2۵۴0۹کرمان
2۹6۱/7۱۸۳۸/۳۴7کرمانشاه

۱۳۴2۸۹/۳۱6۱۱0/7۱۵0۳کهگیلویهوبویراحمد
۸۴7۱۴6/۴۹7۹۸۵۳/6۱۸26۹گلستان
20۵66/۳۱0۴۳۳/7۳0۹گیالن
6060/6۳۹۳۹/۴۹۹لرستان
۱۴۱7۵۴/0۱206۴6/0262۳مازندران
2۱67۴7۴/۱7۵۸02۵/۹2۹2۵۴مرکزی
۱77027۳/26۴۹226/۸2۴۱۹۴هرمزگان
۱۵06۹/۱67۳0/۹2۱7همدان
۴2۴۵۹۸2/۱۹2۸۴۱7/۹۵۱7۴۳یزد
۱2۴2۳۳27۸/۵۳۴0۹6۸2۱/۵۱۵۸۳۳00جمع

)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(
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جدول۹۴-تعدادودرصداتباععراقیساکندرمناطقشهریوروستاییدرسال۱۳۹۵

تعداداتباععراقیساکنناماستان
درمناطقشهری

درصداتباععراقی
ساکندرمناطقشهری

تعداداتباععراقیساکندر
مناطقروستایی

درصداتباععراقیساکندر
مناطقروستایی

۱۳۹2/۹۱7/۱اردبیل
2۱7۱۹۸/2۴0۱/۸اصفهان
۱۸۱۸6/22۹۱۳/۸البرز
۱22672/۴۴6۸27/6ایالم

۳۵۱00/000/0آذربایجانشرقی
۴۵۵6۴/۸2۴7۳۵/2آذربایجانغربی

۱2۵۸7/۴۱۸۱2/6بوشهر
۴۸6۴۹۸/0۱002/0تهران

6۱00/000/0چهارمحالوبختیاری
۱6۱00/000/0خراسانجنوبی

۵۹6۱۹۳/۱۴۳۹6/۹خراسانرضوی

2۴۹6/0۱۴/0خراسانشمالی
۴۱۸۵۸۴/27۸7۱۵/۸خوزستان
6۳۵/۳۱۱6۴/7زنجان
6۸۹۵/۸۳۴/2سمنان

۹6۴/۳۵۳۵/7سیستانوبلوچستان
۵۴۱۹6/۱22۳/۹فارس
۱0۸۹6/۴۴۳/6قزوین
۸۳۳۳۹۹/6۳20/۴قم

۳۵۵۸۳/76۹۱6/۳کردستان
۵77۵/0۱۹2۵/0کرمان
7۵0۹0/۴۸0۹/6کرمانشاه

۴۱00/000/0کهگیلویهوبویراحمد
۴۵۸۳/۳۹۱6/7گلستان
۳۳7۸/6۹2۱/۴گیالن
۱06۴6/۹۱20۵۳/۱لرستان
۳2۵7/۱2۴۴2/۹مازندران
2۵6۸۸/6۳۳۱۱/۴مرکزی
۸0۸2/۵۱7۱7/۵هرمزگان
۱۸۳۹7/۹۴2/۱همدان
۱6۸2۹۸/2۳0۱/۸یزد
۳۱۹۱0۹2/۴262۱7/6جمع

)منبع:مرکزآمارایران،۱۳۹۵(
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پیوست شماره 6
ثبت پناهجوی جدید ایرانی در کشورهای EU و EFTA به تفکیک کشور مقصد از سال 2009 تا 2019

EFTAوEUجدول۹۵-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایمرتبهاولدرکشورهای

20092010201120122013201420152016201720182019
اتحادیهاروپا
6,۱۴0۸۵۱۵۱02۹0۱۱7۴0۱0720۹70۵2۵۴0۵۴020۵۱72۸۵2۳2۹022۳2۵)2۸کشور(

270270۳۸۵۳۴۵20۵۱۸۵۴۵۵2۵۵۱۹۵۴۸۵7۱0بلژیک

NANA2۵2۵60۱00۱6۵۴۵0۸0۳۵۸0بلغارستان

۵۵00۵000020۳۵جمهوریچک

۳206۵0۵0۵۵۵0۳6۵27۵27۵۵۳۱۵۱۳۵۱۹۵۱۳۵دانمارک

۱,۱702۴7۵۳۳۵0۴۳۴0۴۴2۵۳۱۹۵۵۳۹۵26۴2۵۸600۱0۸۵۵۸۴0۵آلمان

0000000۵۱0۵۵استونی

۴0۳۵۱02۵0202020202۵۴۵ایرلند

NANA2۵0200۱6۵2۹۵۱۹0۱0۸۵۱۳00۱7۳02۳2۵یونان

NA۴۵۵۵6060۴0۸06۵6060۱۸0اسپانیا

۱۹۵۴0۵۱۸۵22۵۱6۵۱7۵26۵۴00۳۹060۵۵20فرانسه

NANANANA۵۵0۱۵06۵۱20۱6۵کرواسی

۱6۵27۵2۴0۱6۵۴00۳۸۵26۵۳۸۵2۳02۳0270ایتالیا

۱70۱۱060۵۵202۵۱0۳۵7۵20۵2۹0قبرس

۵0۱00000000۵لتونی

00000000۱۵۵.لیتوانی

NANA۱۵۳0۱۵۵۵۵۵۵۱۵۵0۵۵لوکزامبورگ

NANANANA۵۵2۵0۱7۸0۱2۵۵۹0۳020مجارستان

00۵00۱0۵۵0۵۱0مالت

۵0077۵۹۳0۸۳۵60۵۴۹۵۱۸۹0۸۸۵72۵۱۸70۱۵۳۵هلند

NANANANANA7۳0۳۳7۵2۳۹۵۹۵0۱0۵06۵۵اتریش

۵0۵۱۵0۵0۱0۱0۳0۳۵لهستان

۵۵۵00۵۵۱0۱۵۱۵۳0پرتغال

NANA2۵2020۵۵20۱۵۱۹۵۱۴0۱0۵رومانی

۱0۱0۵0020۳07۵۵0۱60۱20اسلوونی

NA۵۱000000۵۱۵۴۵اسلوواکی

NANANA۱20۱۴۵۹06۱0۱۴0۸۵2۳0۹۵فنالند
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۱۱۴0۱۱۸۵۱۱۱۵۱۵۴0۱0۱۵7۹۵۴26۵۹۳0۹00۱0۹۵۹۸۵سوئد

2,۱۴۵2220۳0۵0۳۱6۵2۹702۵00۳7۱۵۴۸۳0۳0۴0۴00۵۵۴۵۵بریتانیا

NANANANANANA۱020۱۵۳0۳۵ایسلند

NANANANANANANA0000لیختناشتاین

۵۵0۴۱۵۳۴0۴۳02۵0۹۵۱۳0۵۱۱0۸۵۱۱070نروژ

22۵27۵۳20۳۱0۱۸0۱۱0۵70۵۳0270۴۵۵۴۹0سوئیس

6۹۱0۹۱۸0۱0۹۵۵۱2۴۸0۱۱۱۵0۹۹۱0272۹0۴0۸7۵۱77۱02۳۸۹022۹20جمعکل

:بهمعنیاینکههنوزدادههاتوسطآنکشورارائهنشدهاند./NAبهمعنیاینکهدادهدردسترسنیست.
منبع:Eurostat،استخراجشدهدر20می2020

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doقابلدسترسدر:
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جدول۹6-درصدپناهجویانایرانیثبتشدهبهکلپناهجویانایرانیجدیدثبتشدهدرکشورهایEUوEFTA

20092010201120122013201420152016201720182019
۸۸/۸6۹2/76۹۳/۹۳۹۴/07۹6/۱۴۹7/۹۳۹۳/0۹۹۸/۳6۹7/60۹7/۴۹۹7/۴0اتحادیهاروپا)2۸کشور(

۳/۹۱2/۹۴۳/۵۱2/76۱/۸۴۱/۸7۱/670/62۱/۱02/0۳۳/۱0بلژیک
0/2۳0/200/۵۴۱/0۱0/60۱/۱00/۴۵0/۱۵0/۳۵--بلغارستان

0/070/0۵000/0۴00000/0۸0/۱۵جمهوریچک
۴/6۳7/0۸۴/6۱۴/۴۱۳/272/77۱0/۱00/770/760/۸20/۵۹دانمارک
۱6/۹۳26/۹6۳0/۵۸۳۴/7۸۳۹/6۹۳2/2۴۱۹/776۴/6۵۴۸/۵6۴۵/۴۴۳6/67آلمان
00000000/0۱0/060/020/02استونی
0/۵۸0/۳۸0/0۹0/2000/200/070/0۵0/۱۱0/۱00/20ایرلند
2/2۸۱/60۱/۴۸2/۹۸0/702/6۵7/۳۴7/2۴۱0/۱۴--یونان
0/۴۹0/۵00/۴۸0/۵۴0/۴00/2۹0/۱60/۳۴0/2۵0/7۹-اسپانیا
2/۸2۴/۴۱۱/6۹۱/۸0۱/۴۸۱/770/۹70/۹۸2/202/۵۳2/27فرانسه
0/0۴0/0۵00/۳70/۳70/۵00/72----کرواسی
2/۳۹۳2/۱۹۱/۳2۳/۵۹۳/۸۸0/۹70/۹۴۱/۳00/۹6۱/۱۸ایتالیا
2/۴6۱/200/۵۵0/۴۴0/۱۸0/2۵0/0۴0/0۹0/۴20/۸6۱/27قبرس
0/0700/0۹00000000/02لتونی
0000000000/060/02لیتوانی

0/۱۴0/2۴0/۱۳0/0۵0/200/۱۳0/0۸0/2۱0/2۴--لوکزامبورگ
0/۴۹2/۵26/۵2۳/070/۵۱0/۱۳0/0۹----مجارستان

000/0۵000/۱00/020/0۱00/020/0۴مالت
7/2۴۸/۴۴۸/۴۹6/6۹۵/۴۳۴/۹۹6/۹۳2/۱7۴/0۹7/۸۳6/70هلند
7/۳7۱2/۳7۵/۸6۵/۳6۴/۴02/۸6-----اتریش
0/0700/0۵0/۱200/0۵00/020/060/۱۳0/۱۵لهستان
0/070/0۵0/0۵000/0۵0/020/020/0۸0/060/۱۳پرتغال
0/2۳0/۱60/۱۸0/۵۵0/070/0۴۱/۱00/۵۹0/۴6--رومانی
0/۱۴0/۱۱0/0۵000/200/۱۱0/۱۸0/2۸0/670/۵2اسلوونی
0/0۵0/0۹000000/0۳0/060/20-اسلوواکی
0/۹6۱/۳00/۹۱2/2۴0/۳۴0/۴۸0/۹60/۴۱---فنالند
۱6/۵0۱2/۹۱۱0/۱۸۱2/۳۴۹/۱0۸/02۱۵/6۳2/2۸۵/0۸۴/۵۸۴/۳0سوئد
۳۱/0۴2۴/۱۸27/۸۴2۵/۳626/6۴2۵/2۳۱۳/6۱۱۱/۸2۱7/۱7۱6/762۳/۸0بریتانیا
0/0۴0/0۵0/0۸0/۱۳0/۱۵------ایسلند

0000/00-------لیختناشتاین
7/۹6۴/۵2۳/۱0۳/۴۵2/2۴0/۹6۴/7۸0/270/۴۸0/۴60/۳۱نروژ

۳/26۳2/۹22/۴۸۱/6۱۱/۱۱2/0۹۱/۳0۱/۵2۱/۹02/۱۴سوئیس

۱00۱00۱00۱00۱00۱00۱00۱00۱00۱00۱00/00جمعکل

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر20می2020-محاسباتپژوهشگران
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doقابلدسترسدر:

*باتوجهبهگردشدناعشار،درصدکلسالهااندکیکمتریابیشتراز۱00درصداست.
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جدول۹7-درصدپناهجویانایرانیثبتشدهبهکلپناهجویانثبتشدهدرآنکشوردرکشورهایEUوEFTA

20092010201120122013201420152016201720182019
۳/۱2۴/۱0۳/۹0۴/2۱2/۹۱۱/722/02۳/۳۳2/6۵۳/۹6۳/۴0اتحادیهاروپا)2۸کشور(

۱/۵7۱/2۴۱/۵0۱/۹0۱/70۱/27۱/۱۵۱/7۸۱/۴22/67۳/07بلژیک
۳/۵۵2/۴۴0/۸60/۹70/۸۴2/۳22/۱6۱/۴2۳/۸6--بلغارستان

0/7۹۱/2۸۱/0۳0۱0/۵۵000۱/۴72/2۳جمهوریچک
۸/۴۸۱2/۸۴۱2/67۹/0۵۴/۹۸۱/۸۹۱۳/۱6۵/۱۹۴/62۵/۵۸۵/۱۹دانمارک
۴/2۳۵/۹۹7/۳26/7۴۴/0۴۱/۸۵۱/22۳/66۴/۳۴6/70۵/۹0آلمان
0000۵/26006/672/7۸۵/۵6۵/00استونی
۱/۵0۱/۸2۱/۱72/660/۵۳۱/7۴0/6۱۱/۳۴0/6۹0/6۸0/۹۵ایرلند
2/6۳2/۱۹2/۱6۳/۸۹۱/672/۱۸2/272/66۳/۱0--یونان
۱/762/022/۳۴۱/۱70/6۴0/۵۵0/۴۵0/۱70/۱۱0/۱6-اسپانیا
0/۴60/۸۳0/۳70/۴20/260/2۹0/۳۸0/۵۱0/۴۳0/۵۴0/۴۳فرانسه
0/۴۸۱/۳26/۹06/۵۱6/7۸۱7/7۸۱۳/0۴----کرواسی
0/۹۵2/6۹0/۵۸0/۹۹۱/۵۴0/600/۳۱0/۳20/۱۸0/۴۳0/77ایتالیا
۵/۳۱۴/06۳/722/۵2۱/7۴2/0۳0/۹۵۱/۴۱۱/7۹2/6۹2/2۸قبرس
۱00۴/۴۸2/6۳0000002/7۸لتونی
000000000۳/۹00/۸0لیتوانی

۱/0۴۱/۵02/۵۳0/۹72/۵۴2/۴20/۸62/2۵2/۵0--لوکزامبورگ
0/۳20/62۱/02۴/۴۳۳/0۴۴/72۴/۳0----مجارستان

000/27000/7۸0/۵۹0/۵۸0/۳۱0/2۵0/2۵مالت
۳/۳6۵/۹۱۸/0۴۸/6۴6/0۵2/۳2۴/۳۸۴/۵۹۴/۴7۹/۱۴6/۸۳هلند
2/۸2۳/۹۵6/0۱۴/2۳۹/0۴6/0۸-----اتریش
0/0۵0/۱20/200/۱60/070/270/0۵0/۱۵0/۳۳۱/2۵۱/27لهستان
۳/۵7۳/۱۳۳/6۴۱/720/۹۹2/2۵۱/۱۵۱/۴۱۱/۹7۱/2۱۱/7۳پرتغال
۱/770/۸۳۱/۴2۳/67۱/6۳۱/0۸۴/267/20۴/2۸--رومانی
۵/۴۱۵/۱۳۳/2۸02/0۸۵/6۳۱۱/۵۴۵/۹۳۳/۴7۵/7۱۳/۳2اسلوونی
۳/۱7۳/۱۳0۱/722/۱7۱/۸۵۵۳/2۳۹/6۸20/۹۳-اسلوواکی
۴/۱۱۴/۸۴2/۵۸۱/۹۱2/6۴2/077/7۸۳/۸۹---فنالند
۴/۸۱۳/72۳/77۳/۴۹2/06۱/072/7۳۴/۱۸۴/076/0۵۴/26سوئد
6/۹۹۹/۸۳۱۱/7۸۱۱/2۹۹/۹27/7۳۹/2۹۱2/2۹۸/۹۹۱0/۴۱۱2/۳۳بریتانیا
۴/۱7۱/۸22/۳۵۴/۱۱۴/۳۵------ایسلند

0000/00-------لیختناشتاین
۳/۳2۴/۳۵۴/02۴/۵62/۱۸0/۸7۴/2۹۳/۵۱2/۵۱۴/۳۱۳/2۳نروژ

۱/۵۵2/0۳۱/67۱/2۱0/۹۳0/۵2۱/۵02/0۵۱/6۸۳/۳6۳/۹۱سوئیس

۳/0۴۳/۹۹۳/76۳/۹72/7۹۱/662/06۳/۳۱2/62۳/۹۵۳/۴۱جمعکل
منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر20می2020

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.doقابلدسترسدر:
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پیوست شماره 7
روند ثبت پناهجویان ایرانی در کشورهای EU و EFTA به تفکیک ماه های سال

دراینبخشبهطورمفصلبهبررسیروندثبتپناهجویانجدیدایرانیدرکشورهایEUوEFTAوچندمقصداصلی
برایپناهجویانایرانیدربیناینکشورهاپرداختهشدهاست.


دوره سال های 2010 تا 2014 

جدول۹۸-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایمرتبهاولدرکشورهایمنتخبEUوEFTAدرسال20۱0

سال 2010

مجموعکشورهایEUوEFTAبریتانیاسوئدهلندفرانسهیونانآلمان

۳0۱0۵۱۳۵۱۵07۱0-۱۵۵ژانویه

۵06۵۹۵۱۵06۵۵-۱۴۵فوریه

۴060۱۱0۱۳۵66۵-۱۴۵مارچ

۳06060۱۵0۵۹0-۱۴0آوریل

2۵۴0۸0۱۳0۵70-۱۵۵می

۳0۴0۸۵۱۳۵6۴۵-2۱0ژوئن

۳۵۳۵7۵۱۹06۹0-200جوالی

۳0۴0۹۵2۳۵۸۵0-2۴۵آگوست

2۵7۵۱۳0260۱0۸0-۳2۵سپتامبر

۳۵۹0۱00200۹60-2۹۵اکتبر

20۱۱0۹۵2۵0۸۸۵-220نوامبر

۵۵۵۵۱2۵2۳۵۹۱0-2۴0دسامبر

۴0۵77۵۱۱۸۵2220۹2۱0-2۴7۵مجموع

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر۹دسامبر20۱۹
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=enقابلدسترسدر:

درسال20۱0،روندثبتنامپناهجویانجدیددرکشورهایاروپایی،هماننددیگرسالها،بیشتردرکشورآلمانو
بریتانیاصورتگرفتهاست.بیشترینتعدادورودنیزدرماههایگرمترسالیعنیازماهژوئنتادسامبربودهاستو

بیانگردشواریهایمسیردرماههایسردبرایورودپناهجویانبهکشورهایاروپاییاست.
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۳2۱

جدول۹۹-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایمرتبهاولدرکشورهایمنتخبEUوEFTA درسال20۱۱

سال 2011

مجموعکشورهایEUوEFTAبریتانیاسوئدهلندفرانسهیونانآلمان

26۵2020۱0۵۸۵2۴۵۹۴۵ژانویه

2۴۵2020۹06۵20077۵فوریه

200۱۵۱۵6۵۹۵2۵۵۸۳۵مارچ

2۱۵۱0۱۵۵0۹۵۱۸07۳0آوریل

22۵۱۵۱0۸0۸۵۱۹۵76۵می

22۵۱0۱060602۳07۵۵ژوئن

2۸020۱۵۸0۹02۵0۸۸۵جوالی

۳20۱0۱۵7۵۱0۵2۴۵۹۵۵آگوست

۳۸۵20۱۵۸۵۱۴0۳2۵۱۱6۵سپتامبر

۳0۵۳0۱۵۹0۱20۳۳0۱0۵۵اکتبر

۳60۳020۸۵۹۵2۸۵۱07۵نوامبر

۳2۵۵0۱۵6۵۸0۳۱0۱0۳0دسامبر

۳۳۵02۵0۱۸۵۹۳0۱۱۱۵۳0۵0۱0۹70مجموع

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر۹دسامبر20۱۹
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=enقابلدسترسدر:

ادامه مانندسال20۱0 ایرانی پناهجویان ثبتنامهایجدید روند میشود دیده تا20۱۴، درسال20۱۱ چنانچه
مییابد.دراینجداولمشاهدهمیشودکهتعدادورودپناهجویانمانندسالهای20۱۵تا20۱۹درماههایسردسال
کمترازماههایگرمترسالنیستوبههمینعلتمیتواننتیجهگرفتگروهبیشتریازپناهجویانازمسیرهایهوایی

وارداینکشورهاشدهاندوتحتتاثیرآبوهوا،آمارتغییرمحسوسینداشتهاست.
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جدول۱00-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایمرتبهاولدرکشورهایمنتخبEUوEFTAدرسال20۱2

سال 2012

مجموعکشورهایEUوEFTAبریتانیاسوئدهلندفرانسهیونانآلمان

۳۳0۱02۵۸۵۱0۵۳۱۵۱0۵۵ژانویه

۳0۵۳02۵7۵۸0۱۸0۸۱0فوریه

2۳020۱0۴۵۸02۱07۳۵مارچ

۳۵۵۱۵۱۵70۱2022۵۹۸۵آوریل

۳20۱۵۱۵۵0۹۵2۳۵۸7۵می

2۹۵2۵۱0۵۵۹02۴0۸۵0ژوئن

۳۳0۱۵۱۵۵۵۱۵027۵۱0۳0جوالی

۴۱0۳0۱۵۸۵۱۵۵260۱۱۴۵آگوست

۴0۵۱0۱06۵2002۴۵۱۱۹0سپتامبر

۴۵0202۵۸۵۱۸۵۳6۵۱۳۹۵اکتبر

600۵2۵۸۵۱۵0۳60۱۴20نوامبر

۳۱0۵۳۵۸0۱۳02۵۵۹۹۵دسامبر

۴۳۴020022۵۸۳۵۱۵۴0۳۱6۵۱2۴۸۵مجموع

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر۹دسامبر20۱۹
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=enقابلدسترسدر:

سال20۱2،افزایشتعدادپناهجویانجدیددرکشورآلماندیدهمیشودکههمچناندرماههایگرمتر،آگوستتا
نوامبر،بیشترازسایرماههابودهاست.چنینپدیدهایمیتواندناشیازعواملسیاسیباشد.درسوئدوهلندنیزدر

ماههایآگوستتانوامبر،روندافزایشورودپناهجویانایرانیمشاهدهمیشود.

۱.عدمتطابقجمعیتکلاتباعافغانستانیباجمعیتهایساکندرمناطقشهریوروستاییبراساسآمارنامهسال۱۳۹۵است.
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۳2۳

جدول۱0۱-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایمرتبهاولدرکشورهایمنتخبEUوEFTAدرسال20۱۳

سال 2013

مجموعکشورهایEUوEFTAبریتانیاسوئدهلندفرانسهیونانآلمان

۵۳0۱۵۱۵6۵۱2۵2۹۵۱2۱۵ژانویه

۳۱0۱0۵6۵۸۵22۵۸۱۵فوریه

27۵0۱۵۴۵۸02۴0۸۱0مارچ

۵0۵۱0۱070۹۵270۱۱20آوریل

۳۵۵۱۵20۴06۵270۹0۵می

۳۳020۱0۵0602۴0۸۴۵ژوئن

۳60۱۵20۵0۹0220۹2۵جوالی

۳۱0۱0۱0۴۵۱۱02۱۵۸۱۵آگوست

۳2۵۱0۱0۵0۸۵2۵۵۹۱0سپتامبر

۵۳۵2۵۱۵۵0۹۵2۹0۱2۱0اکتبر

۳20۱۵۱۵۴060260۸۵۵نوامبر

2702020۳۵6۵۱۹072۵دسامبر

۴۴2۵۱6۵۱6۵60۵۱0۱۵2۹70۱۱۱۵0مجموع

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر۹دسامبر20۱۹
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=enقابلدسترسدر:

ماههایابتداییسال20۱۳،روندافزایشیافتهتعدادپناهجویانجدیدواردشدهبهکشورآلمانهمچنانادامهمییابدتا
دراواخرسالبهروندعادیبازمیگردد.تعدادپناهجویانواردشدهبهفرانسهویونانهمچنانکمترازسایرکشورهای

منتخبدراروپابودهوبهصورتیکروندثابتدرطولسالادامهمییابد.
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جدول۱02-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایمرتبهاولدرکشورهایمنتخبEUوEFTAدرسال20۱۴

سال 2014

مجموعکشورهایEUوEFTAبریتانیاسوئدهلندفرانسهیونانآلمان

۳۵0۳0۱0۵۵۴۵20۵۸۹0ژانویه

۱۹02۵۱0۵۵2۵۱70620فوریه

۱6020۱0۳0۵0۱6۵6۳0مارچ

۳۱0۳0۱۵۴06۵2۱0۸۳۵آوریل

260۳0۱۵۴06۵20۵7۵۵می

2۳02۵۱0۳070۱۴067۵ژوئن

2۵۵۳02۵۴0702007۹0جوالی

2۵۵۱0۱0۴0۱00200۸0۵آگوست

2۸۵۱۵20۴۵۱۱022۵۹7۵سپتامبر

۳۸0۳۵20۳۵6۵26۵۱۱۱0اکتبر

۳۱۵۱۵۱۵۳۵60۳00۹6۵نوامبر

20۵۳0۱۵۵0702۱۵۸6۵دسامبر

۳۱۹۵2۹۵۱7۵۴۹۵7۹۵2۵00۹۹۱۵مجموع

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر۹دسامبر20۱۹
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=enقابلدسترسدر:

درسال20۱۴،تعدادکلیپناهجویانجدیدثبتشدهدرکشورسوئدوهلندازسالهایپیشازآن،کمترشدهاست
ودرماههایپایانیسالتعدادپناهجویانایرانیثبتشدهدرایندوکشور،برخالفسالهای20۱0تا20۱2،کاهش

قابلتوجهیداشتهاست.

دوره سال های 2015 تا 2019 
همچنانکهاشارهشدازسال20۱۵بهبعدروندورودوثبتنامپناهجویانایرانیدرکشورهایاروپاییباتحوالتیمواجه
شدهاستکهدرادامهبهبررسیروندثبتنامپناهجویانایرانیدراینکشورهادرماههایمختلفسالپرداختهمیشود.
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جدول۱0۳-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایمرتبهاولدرکشورهایمنتخبEUوEFTAدرسال20۱۵

سال 2015

مجموعکشورهایEUوEFTAبریتانیاسوئدهلندفرانسهیونانآلمان

260۳0۱۵۳۵6020۵۸60ژانویه

2۱۵۱۵20۴06۵۱۳۵700فوریه

2۴0۱0۱۵2۵۵0۱۹07۹0مارچ

۴00۱۵202۵60200۱02۵آوریل

۳0۵2۵۱۵۳06۵20۵۱00۵می

۴0۵۱0۱۵۳۵6۵20۵۱20۵ژوئن

۳۵۵2020۴۵702۴0۱۴2۵جوالی

۳2۵۱۵2060۱۱0۳20۱7۳۵آگوست

۴۴۵۱۵۱۵۸۵۳۵0۴۳۵2۵۹۵سپتامبر

۵۸۵۵۴0۴۱۵۱2۳0۵۱0۵۱6۵اکتبر

۹6۵۱0۳0720۱6۵0۴6067۹0نوامبر

۸۹۵20۴0۳7۵۴۹06۱0۴000دسامبر

۵۳۹۵۱۹026۵۱۸۹0۴26۵۳7۱۵272۹۵مجموع

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر۹دسامبر20۱۹
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=enقابلدسترسدر:

سال20۱۵،باشروعورودپناهجویانسوریوعراقیبهکشورهایاروپایی،ثبتنامپناهجویانایرانیبهاینمنطقهنیز
افزایشیافتهوبهویژهدرکشورهایآلمان،هلند،سوئدوبریتانیا،افزایشتعدادپناهجویانایرانیمشاهدهمیشود.روند
افزایشپناهجویانایرانیازاکتبر)مهرماه(سال20۱۵همچونروندثبتنامپناهجویاندیگرکشورهابهطورناگهانی

شدتبسیارزیادیپیدامیکند.
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جدول۱0۴-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایمرتبهاولدرکشورهایمنتخبEUوEFTAدرسال20۱6

سال 2016

مجموعکشورهایEUوEFTAبریتانیاسوئدهلندفرانسهیونانآلمان

۱۱7۵۴0۳02۱۵۱0۵۵۹۵۳22۵ژانویه

۱700۱0۵2۵۱۳0۹۵۵۳۵۳۳۱۵فوریه

۱770۱۴۵۳07۵۸0۵20۳۵۸۵مارچ

2070۱۱۵۳۵6۵۹۵۴۹0۳۴7۵آوریل

2۱۴0۱۱0۴0۴۵۵۵۴۵0۳2۸۵می

۳۱00۵0۳۵۵070۳20۳۹۹0ژوئن

۳67۵۴۵۳۵۳۵۵۵۳2۵۴۵۳0جوالی

۳۸202۵۳0607۵۳00۴770آگوست

۳۳۵۵6۵۳۵6۵6۵۳00۴27۵سپتامبر

۱7۹0۱00۴۵60۸026۵27۴۵اکتبر

۱060۱۳0۳0۵۵۸0۳2۵۱۹۸۵نوامبر

770۱۵۵۳0۳07۵۴0۵۱700دسامبر

26۴2۵۱0۸۵۴00۸۸۵۹۳0۴۸۳0۴0۸۸0مجموع

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر۹دسامبر20۱۹
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=enقابلدسترسدر:

روندافزایشتقاضابرایپناهجوییدرسال20۱6،بهدنبالسیاستهایکشورهایاروپاییبخصوصکشورآلماندر
پذیرشپناهجویان،ادامهپیداکردهوکشورهایاروپاییباباالتریننرخثبتدرخواستپناهجویانروبهروبودهاند.این
رونددرخصوصپناهجویانایرانینیزصادقاستوتاماهآگوستوسپتامبرسال20۱6نیزهمچنانروندافزایشی
داشتهاستاماپسازآناینروندباکاهشمواجهمیگرددکهشایدمهمتریندلیلآنرادرامضایتفاهمبیناتحادیه

اروپاوترکیهدراینزمانبرایبازگرداندنیاجلوگیریازحرکتمهاجرانبهسمتاروپادانست.
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جدول۱0۵-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایمرتبهاولدرکشورهایمنتخبEUوEFTAدرسال20۱7

سال 2017

مجموعکشورهایEUوEFTAبریتانیاسوئدهلندفرانسهیونانآلمان

۹۱0۱۳0۳0۵0602۹0۱7۱0ژانویه

7۴0۱۳۵۳0۳۵۴۵۱۹0۱۳۸0فوریه

7۹0۱70۳۵۴۵602۹0۱۵۸0مارچ

۹۵۵۸0۳0۴۵6020۵۱6۱۵آوریل

7۵۵۹۵۱۵۵0۱0۵260۱۴60می

۵60۱۴0۴۵6۵602۴0۱۳2۵ژوئن

۵۹۵۱۱۵۱۵7۵۸۵2۵۵۱۳۳۵جوالی

6۵0۸0207۵۱002۳۵۱۳۸0آگوست

7۱۵۹۵۳06۵۹02۹0۱۵7۵سپتامبر

720۱00۳06۵7۵270۱۵۹0اکتبر

7۴0۹0۵0۸۵۹02۳۵۱۵0۵نوامبر

۴70706070702۸0۱22۵دسامبر

۸600۱۳00۳۹072۵۹00۳0۴0۱76۸0مجموع

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر۹دسامبر20۱۹
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=enقابلدسترسدر:

درسال20۱7ازتعدادپناهجویانایرانیجدیدواردشدهبهکشورهایاروپاییبهمقدارقابلتوجهیکاستهشدهاست
ولیهمچنانافزایشورودپناهجویاندرماههایآگوستتانوامبر،نسبتبهماههایپیشازآنقابلتوجهاستکه

شایدمهمتریندلیلآنراشرایطمناسباقلیمیبرایحرکتبهسمتکشورهایاروپاییدانست.
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جدول۱06-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایمرتبهاولدرکشورهایمنتخبEUوEFTAدرسال20۱۸

سال 2018

مجموعکشورهایEUوEFTAبریتانیاسوئدهلندفرانسهیونانآلمان

۸6۵۹۵۴۵۹0۹02۳۵۱6۵۵ژانویه

۵۹0۹06070702۳۵۱۳20فوریه

۵7۵۱2۵۳0706۵220۱۳7۵مارچ

۸۹0۱۴۵۳۵۱0۵60220۱7۸۵آوریل

6۵0۱0۵۵0۸۵۸0۱۹۵۱۳۹۵می

700۱۳0۴0۸۵۹02۵0۱۵00ژوئن

۸00۱۴0۵0۱6۵۱0۵۳20۱۹۳۵جوالی

۱۱۴۵۱0060200۱۱۵۳۳۵2۳2۵آگوست

۱۱۴۵۱۳0۵۵۳۱۵۱۱0۴۳۵26۴0سپتامبر

۱۴20۱۸۵70۳20۱۵۵۴۵0۳0۹۵اکتبر

۱۳2۵۳۱0۴02۱۵۱00۵702۹7۵نوامبر

7۵0۱7۵6۵۱۵06۵۵۴0۱۹۸0دسامبر

۱0۸۵۵۱7۳0600۱۸70۱۱0۵۴00۵2۳۹۸0مجموع

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر۹دسامبر20۱۹
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=enقابلدسترسدر:

روندورودوثبتنامپناهجویانایرانیدرکشورهایاروپاییبراساسفصولسالدرسال20۱۸حاکیازروندمجدد
افزایشیتعدادآنهااست.ازماهآوریل)فروردین(20۱۸وباافزایشدمایهواتعدادپناهجویانثبتشدهایرانیدر
کشورهایاروپایی)EUوEFTA(افزایشیافتهوتاماههایاکتبرونوامبربهحدود۳هزارنفردرماهرسیدهاست.خروج
آمریکاازتوافقبرجامواعالممجددتحریمهاعلیهایرانومشکالتاقتصادیناشیازآندرافزایشتعدادپناهجویان
ایرانیبیتأثیرنبودهاست.ایندرحالیاستکهروندورودپناهجویانسایرکشورهابهکشورهایاروپاییدرسال20۱۸

درمقایسهباسالقبلازآنکاهشیبودهاست.
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جدول۱07-تعدادپناهجویانایرانیثبتنامشدهبرایمرتبهاولدرکشورهایمنتخبEUوEFTAدرسال20۱۹

سال 2019

مجموعکشورهایEUوEFTAبریتانیاسوئدهلندفرانسهیونانآلمان

۹۳۵20۵۴0۱۵۵۸۵۴0۵2۱7۵ژانویه

67۵20060۱6۵6۵۳۸0۱7۸0فوریه

600۱706۵۱۵0۹0۴۸۵۱۸6۵مارچ

760۱۸0۴0۱۹0۸0۳۱۵۱۸۸0آوریل

۸۸02۱02۵۱۴0۸0۳20202۵می

۵6۵۱6۵۴0۱۳۵۸0۳۳۵۱۵۴۵ژوئن

760۱۹۵۵۵۱0۵۱00۴6۵20۴0جوالی

7۳0۱۵۵۳0۱۳0۹06۱۵207۵آگوست

7۸۵20۵۵۵۱0۵70۵2۵۵2۱۱سپتامبر

70022۵۳0۱0۵۱00۴۸020۱۵اکتبر

67۵2۳0۳0۸۵۸0۵۵0۱۸۳۵نوامبر

۵0:6۴0::۳۳۵۱۸۵دسامبر

7۳7۵۱6۸۵۴۱0۱۴6۵۸۴0۳۸۴۵2۱۹۹0مجموع

منبع:Eurostatبرگرفتهشدهدر20می2020
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=enقابلدسترسدر:

درسال20۱۹نیزبیشترینتعدادپناهجویایرانیثبتشدهدرکشورهایاتحادیهاروپاوEFTAمربوطبهماههای
تابستانبودهاست.
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۳۳0

پیوست شماره 8 

پاسخهایارائهشدهبهدرخواستپناهندگیایرانیانودرصدپاسخمثبتدرکشورهایEUوEFTAبهتفکیککشور

جدول۱0۸-تعدادکلپناهجویانایرانیکهدرمرحلهاولپاسخدرخواستپناهندگیخودرادرکشورهایEUوEFTA

20092010201120122013201420152016201720182019

7,260۹,6۳۵۹,۹20۱0,20۵۱0,760۸,۹۱۵۸,2۴۵۱۹,۹۴0۴0,۱۸۵۱۹,6۵۱۸,6۹۵اتحادیهاروپا)2۸کشور(

7۴۵۴0۵200۳00۴۹0620۳20۱۱0۵60۳۴۵۳۹۵بلژیک

20۴02۵۴0۱۵6020۵0۱۴0۴07۵بلغارستان

۵۵۵۱0۵۱0۵۵0۵20جمهوریچک

2۱0۳۳0۵20۴6۵۵702۸020۵۱,0۵۵۱,۴۴۵۱60260دانمارک

۱,۱202,7602,6202,۹۱۵۳,2۹02,۹60۱,۹2۵۹,۸۵۵27,00۵۸,6۴۵۸,27۵آلمان

0000000۱0۵۵۵استونی

۵۵20۳۵20۱۵2۵2۵2۵۱0۱0۱۵ایرلند

۳۳07۵۱۱۵2۳۵۱۴0۳70۱۴۵۳006۳06۹۵6۸0یونان

70۳0۵۵۴۵۱0۴۵20۳۵6020۱2۵اسپانیا

۱2۵26۵۱۸۵2۳۵27۵۱۹022۵2۵0۵۵0۵۳۵۵۹0فرانسه

0000۱۵۴0۴۵۳0:::کرواسی

۱۴02202۴۵۱۵۵27۵۳7۵۳۴۵۳002۳02۱۵270ایتالیا

۱۹070۱۹020۳۵۵2020۱۵۴۵۴۵قبرس

00۵۱۵۵000000لتونی

0000000000۱0لیتوانی

2۵۴0۱۵۱۵۵0۱۵۱020۳0602۵لوکزامبورگ

20۵۵20۳0۱02۵6020۵۱2۵60۴0مجارستان

00۵00۱0۵۱0000مالت

۵۴0۸۳0۱,۱۴0۱,22۵۱,۱70۵۸0۴۱0۸۳0۱,۵۳۵7۳0۹۵۵هلند

2۵۵۴۱۵۴۴۵۵۵07۵02۸0۴7۵6۴0۱,۹00۳,0۴0۱,0۹۵اتریش

۵۵۱0۱0۵۱0۱0۱0۱۵20۴0لهستان

0۵0۱0۵۵۵۱0۵۵۱0پرتغال

۵۱۵۱۵۱۵۱۵6۵۴0۱۵60۹07۵رومانی

۵۵۱0۱0۵۱0202۵2۵۱0۱0اسلوونی

۱۵۱0۵۱0۵۵۵00۵۱۵اسلوواکی

۹0۱۵0۹0۱۸۵۱۹0۱2۵۵0۳۳۵26۵۸۵۳0۵فنالند
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۸۴۵۱,۱7۵۱,2۱0۹۸۵۱,0۹۵۵۴۵۳۹0۱,۴2۵2,2۸02,0۴۵۱,۱۹۵سوئد

2,۴602,72۵2,7602,7۱۵2,۳۴۵2,۳00۳,۵0۵۴,۳۹0۳,2۵۵2,7۳۵۴,۱۴0بریتانیا

00۵۵۵۱0۵۱00۱۵2۵ایسلند

0000000000۱0لیختناشتاین

60۵66۵۴۸۵۳۹۵۳20۱0۵۱0۵7۹۵۳۵۵۱۱07۵نروژ

۱7۵2۱۵2۵۵2۱۵220۳202۸۵2۵0۱۵02۳02۳0سوئیس

۸,0۴0۱0,۵20۱0,660۱0,۸2۵۱۱,۳0۵۹,۳۵0۸,6۴020,۹۹۵۴0,6۹۵20,0۱0۱۹,0۳۵جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر20می2020:Eurostatمنبع:
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۳۳2

EFTAوEUجدول۱0۹-مجموعپاسخمثبتپناهجویانایرانیدرمرحلهاولدرخواستدرکشورهای

20092010201120122013201420152016201720182019

2,07۵۳,۹۵۵۴,۵6۵۵,۱7۵6,02۵۵,۴20۵,۳۴0۱0,۴6۵2۱,۸2۵7,70۵7۵70اتحادیهاروپا)2۸کشور(

۹۵۵۵۵0۱6۵200۳۱۵22۵6۵۴6026۵2۹۵بلژیک

۵۱0۵۵۵۱۵۵۵۵۵20بلغارستان

0۵000000000جمهوریچک

۱۳02۱02۵0270۳0070۱۱0۳۹0۵۵06۵60دانمارک

600۱,۴7۵۱,۴۳0۱,660۱,۹۴۵2,۱2۵۱,۵۸۵۵,۸۵0۱۵,۱۴۵2,7۱۵20۹0آلمان

00000000000استونی

۵0۱0۵۱۵202۵20۱0۱0۱۵ایرلند

۳0۳0۱0۱02۵۱20۵۵۱60۳۸0۴60۴00یونان

۱0۵۱0۵۵۱۵۵۱۵۵۵۹0اسپانیا

۵۵۱۸۵۱2۵۱۳0۱۵۵۱۳0۱۳۵۱۵0۱۹۵۱7۵۱۵۵فرانسه

0000۵0۵۵:::کرواسی

۱۱۵۱۹۵۱70۱۴۵22۵۳2022۵2۴0۱۴۵۱۵0۱۸۵ایتالیا

۱۵۵۵0۵۵۱۵۱0۱02۵۱۵قبرس

000۵۵000000لتونی

0000000000۵لیتوانی

۵۱۵۵۱0۳۵۱00202۵6020لوکزامبورگ

۱0۵۵00۵2۵۱۵۳۵۳۵20مجارستان

00۵00۱0۵۵000مالت

2۳0۴2۵۵۳۵۵206۴۵2602۸۵۴۳۵72۵۳۳0۳7۵هلند

۱00۱6۵2۱0۳۳0۴۵026۵۳۸۵۴6۵۱,27۵۱,۳۵۵۴6۵اتریش

۵0000۵۵۵۵۱020لهستان

0۵0۱0۵۵۵۱0۵0۵پرتغال

00۵۵۱0۵۵0۱020۳0رومانی

000۵۵۵20۱0۵۵۱0اسلوونی

۱0۵۵00۵00000اسلوواکی

2۵۵0۴0۱20۹۵۸۵۴02۱0۱۴0۳۵۹۵فنالند

۱6۵2۵0۳۸۵۳۴0۵۹0۳60۱7۵66۵۱,۱۴۵7۵۵۴۱0سوئد

۴6۵۸۵0۱,2۸0۱,۴2۵۱,۳۱0۱,26۵2,00۵۱,70۵۱,۵60۱,2۱027۸0بریتانیا

00۵0۵۵۵۱00۵۱۵ایسلند

0000000000۵لیختناشتاین

۱70۱۳۵۱۳۵۱2۵۱00۴۵۴۵۵0۵220۴۵۳0نروژ

۱۳0۱۴۵۱70۱۵0۱۴02۴۵2۱0۹۵۱۳0۱۹۵۱۹۵سوئیس

2,۳70۴,2۳۵۴,۸70۵,۴۴۵6,260۵,720۵,600۱۱,07۵22,۱۸07,۹۵۵7۸۱۵جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر20می2020:Eurostatمنبع:
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EFTAو EUجدول۱۱0-درصدپاسخمثبتدرمرحلهاولبهدرخواستپناهجویانایرانیدرکشورهای

20092010201120122013201420152016201720182019

2۸.6۴۱.0۴6۵0.7۵660.۸6۴.۸۵2.۵۵۴.۳۳۹.2۴0.۵اتحادیهاروپا)2۸کشور(

۱2.۸۱۳.62۵۵۵۴0.۸۵0.۸70.۳۵۹.۱۸2.۱76.۸7۴.7بلژیک

2۵2۵20۱2.۵۳۳.۳2۵2۵.0۱0۳.6۱2.۵26.7بلغارستان

0--------۱00-جمهوریچک

6۱.۹6۳.6۴۸.۱۵۸.۱۵2.62۵.0۵۳.7۳7.0۳۸.۱۴0.62۳.۱دانمارک

۵۳.6۵۳.۴۵۴.6۵6.۹۵۹.۱7۱.۸۸2.۳۵۹.۴۵6.۱۳۱.۴2۵.۳آلمان

0----------استونی

2۸.62۵.0۱00.0۸0.0۱00.0۸0.0۱00.0۱00.0۱00-۹.۱ایرلند

۹.۱۴0.0۸.7۴.۳۱7.۹۳2.۴۳7.۹۵۳.۳60.۳66.2۵۸.۸یونان

۱۴.۳۱6.7۱۸.2۱۱.۱۵0.0۳۳.۳2۵.0۴2.۹۸.۳2۵.072اسپانیا

۴۴.06۹.۸67.6۵۵.۳۵6.۴6۸.۴60.060.0۳۵.۵۳2.726.۳فرانسه

۱۱.۱۱6.7-۳۳.۳-------کرواسی

۸2.۱۸۸.66۹.۴۹۳.۵۸۱.۸۸۵.۳6۵.2۸0.06۳.06۹.۸6۸.۵ایتالیا

۱۴.۳۱00.07۵.0۵0.066.7۵۵.6۳۳.۳-7.۹7.۱2.6قبرس

------۳۳.۳۱00.0---لتونی

۵0----------لیتوانی

20.0۳7.۵۳۳.۳66.770.066.70.0۱00.0۸۳.۳۱00.0۸0لوکزامبورگ

20.0۴۱.77.۳2۸.0۵۸.۳۵0--۵0.0۹.۱2۵.0مجارستان

---۱00.0۱00.0۵0.0--۱00.0--مالت

۴2.6۵۱.2۴6.۹۴2.۴۵۵.۱۴۴.۸6۹.۵۵2.۴۴7.2۴۵.2۳۹.۳هلند

۳۹.2۳۹.۸۴7.260.060.0۹۴.6۸۱.۱72.767.۱۴۴.6۴2.۵اتریش

۵0.0۵0.0۵0.0۳۳.۳۵0.0۵0----۱00.0لهستان

۵0-۱00.0۱00.0۱00.0۱00.0۱00.0۱00.0-۱00.0-پرتغال

۳۳.۳۳۳.۳66.77.7۱2.۵0.0۱6.722.2۴0--رومانی

۵0.0۱00.0۵0.0۱00.0۴0.020.0۵0.0۱00---اسلوونی

0----۱00.0--66.7۵0.0۱00.0اسلوواکی

27.۸۳۳.۳۴۴.۴6۴.۹۵0.06۸.0۸0.062.7۵2.۸۴۱.2۳۱.۱فنالند

۱۹.۵2۱.۳۳۱.۸۳۴.۵۵۳.۹66.۱۴۴.۹۴6.7۵0.2۳6.۹۳۴.۳سوئد

۱۸.۹۳۱.2۴6.۴۵2.۵۵۵.۹۵۵.0۵7.2۳۸.۸۴7.۹۴۴.۴67.۱بریتانیا

۳۳.۳60-۱00.0۵0.0۱00.0۱00.0-۱00.0--ایسلند

۵0----------لیختناشتاین

2۸.۱20.۳27.۸۳۱.6۳۱.۳۴2.۹۴2.۹6۳.۵62.0۴0.۹۴0نروژ

7۴.۳67.۴66.76۹.۸6۳.676.67۳.7۳۸.0۸6.7۸۴.۸۸۴.۸سوئیس

2۹.۵۴0.۳۴۵.7۵0.۳۵۵.۴6۱.26۴.۸۵2.۸۵۴.۵۳۹.۸۴۱.۱جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر20می2020:Eurostatمنبع:
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جدول۱۱۱-تعدادپاسخمنفیدریافتشدهتوسطپناهجویانایرانیدرمرحلهاولدرکشورهایEUوEFTA

20092010201120122013201420152016201720182019

۵,۱۸۵۵,6۸۵۵,۳۵۵۵,0۳۵۴,7۳۵۳,۵002,۹0۵۹,۴7۵۱۸,۳60۱۱,۹۴۵۱۱۱2۵اتحادیهاروپا)2۸کشور(

6۵0۳۴۵۱۵0۱۳۵2۸۵۳0۵۹۵۴۵۱00۸0۱00بلژیک

20۳020۳۵۱۵۴۵۱۵۴۵۱۳۵۳۵۵۵بلغارستان

000۵۵۵۵۵0۵20جمهوریچک

7۵۱20270۱۹۵2702۱0۹۵660۹00۹۵۱۹۵دانمارک

۵2۵۱,2۸۵۱,۱۹0۱,2۵۵۱,۳۴۵۸۳۵۳۳۵۴,00۵۱۱,۸60۵,۹۳06۱۸۵آلمان

0000000۱0۵۵0استونی

۵0202۵۱۵0۵0۵000ایرلند

۳00۴۵۱0022۵۱202۵0۹0۱۴02۵02۳۵27۵یونان

602۵۴0۴۵۵2۵2020۵۵۱۵۳۵اسپانیا

70۸060۱0۵۱2060۹0۱0۵۳۵۵۳60۴۴0فرانسه

0000۱0۴0۴02۵:::کرواسی

2۵2۵۸0۵۵0۵0۱2060۸۵6۵۸0ایتالیا

۱۸06۵۱۸۵20۳00۱0۵۵۱۵۳0قبرس

000۵0000000لتونی

0000000000۵لیتوانی

۱۵2۵۱0۵۱۵۵۵0۵0۵لوکزامبورگ

۱0۴۵۱۵2۵۱02۵۳۵۱۸۵۸۵۳020مجارستان

0000000۵000مالت

۳۱0۴0۵60۵70۵۵2۵۳20۱2۵۳۹۵۸۱0۴00۵۸0هلند

۱۵۵2۵02۳۵220۳00۱۵۹0۱7۵6۳0۱,6۸۵6۳0اتریش

00۵۱00۵۵۵۱0۱020لهستان

0000000000۵پرتغال

۵۱۵۵۱0۵60۳۵۱0۵06۵۴۵رومانی

۵۵۵۵0۵0۱020۵۵اسلوونی

000۱0۵۵۵00۵۱0اسلوواکی

6۵۱00۴۵6۵۹0۴۵۱0۱2۵۱2۵۵02۱0فنالند

67۵۹20۸2۵6۴۵۵0۵۱۹02۱۵760۱,۱۳۵۱,2۹07۸0سوئد

۱,۹۹۵۱,۸7۵۱,۴7۵۱,2۹0۱,0۳0۱,0۳۵۱,۵002,6۸۵۱,6۹0۱,۵2۵۱۳60بریتانیا

000۵۵۵۵00۵۱0ایسلند

0000000000۵لیختناشتاین

۴۳۵۵۳0۳۵0270220۵۵602۹0۱۳۵6۵۴۵نروژ

۴۵70۸۵6۵۸07۵7۵۱۵020۴0۳۵سوئیس

۵,66۵6,2۸۵۵,7۹۵۵,۳7۵۵,0۴0۳,6۳0۳,0۴0۹,۹20۱۸,۵۱۵۱2,0۵۵۱۱220جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر20می2020:Eurostatمنبع:
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۳۳۵

جدول۱۱2-تعدادکلپاسخمنفیدریافتشدهتوسطپناهجویانایرانیدرکشورهایEUوEFTA

20092010201120122013201420152016201720182019

۳,620۴,070۴,۵0۵۴,۳۸0۴,۵۸0۳,۱602,7۵0۳,۱۸۵6,0۹۵۸,0۱۵۹,۵۸0اتحادیهاروپا)2۸کشور(

۳۴0۱۳۵60۸0۱70200۱۳۵۴02۵6۵۴۵بلژیک

۵00۵0۵0۵00۱0بلغارستان

00۵00۱000000جمهوریچک

۳۵۱002۳02۳0۱۸0۱۴0۱00۱۹0۵۳۵62۵20۵دانمارک

6۹۵۴۹0۹20۹۸0۱,۳۱۵۱,0۸۵۹۱0۱,۱۵۵۳,۴7۵۴,۴۱0۵,۴۵۵آلمان

00000000۵۵0استونی

60۴۵۳0۱0۵۱0۱0۵000ایرلند

20۴0۱۵۱۳0۵0۱0۵۱00۹۵۱0۵۹0۱۵0یونان

۱۵۱0۱۵۱۵20۱020۵۵۱۵۱0اسپانیا

60۴۵۸۵۸0۸۵۸۵۵۵۳۵۹020۵2۹۵فرانسه

00000۱۵۱0۵:::کرواسی

00۵0000۵۵۱020ایتالیا

۹0200220۹06۵۳02۵۵۱000قبرس

000۵0000000لتونی

00000000000لیتوانی

۱0۱۵۱۵000۵0000لوکزامبورگ

00۱020۱0۵۵۳۵000مجارستان

00000000000مالت

۵۵۵۵۱۱۵۱00۳۵0۱0070۱۱02۱۵۱70۱۵0هلند

۱۵0۱۹0۱602۵۵22۵۱۱0۸060۹0۱۸0۵۳0اتریش

000۵00۵۵۵۱0۱0لهستان

0000000000۱0پرتغال

۵۱۵۱۵۳۵20۵۵۵۵۳02۵رومانی

0000000۵۱0۵۱0اسلوونی

000۵۵00۵00۵اسلوواکی

۵۵۳0۴0۳۵۳0۱0۳۵۳0۳0۱0فنالند

۴60۵7۵۸۵۵۹۳۵6۹۵۵002۳۵2۸0۴۳۵6۱۵۸70سوئد

۱,6۱۵2,۱۴۵۱,700۱,۳60۱,۳۴07۳0۹۸۵۱,۱۱0۱,0۳۵۱,۵۳0۱,7۵0بریتانیا

0000۵00۵۱0۱۵۱۵ایسلند

00000000000لیختناشتاین

۳۵0۵۹۵۴6۵۵۹۵۹۹06۴۵۳20۳0۵۳20۳0۵۱۵0نروژ

۱۵۵۱7۵۱2۵۱۱۵70۱0۵6۵7۵۱0۵۱۳0200سوئیس

۴,۱2۵۴,۸۴0۵,0۹۵۵,0۹0۵,6۴۵۳,۹۱0۳,۱۳۵۳,۵706,۵۳0۸,۴6۵۹,۹۴۵جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر20می2020:Eurostatمنبع:
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۳۳6

EFTAوEUجدول۱۱۳-مجموعپاسخمثبتپناهجویانایرانیدرمرحلهنهاییدرخواستدرکشورهای

20092010201120122013201420152016201720182019

۱,22۵۱,۵7۵۱,7602,0۴02,۳0۵۱,۵7۵۱,۴7۵۱,60۵۳,0۵۵۳,۸۸0۴,۵0۵اتحادیهاروپا)2۸کشور(

۵۵000000000بلژیک

000۵0۵0000۱0بلغارستان

00۵00000000جمهوریچک

۱۵۵06۵۱20۱2۵7060۸0۱7۵۱6۵۸0دانمارک

۳۸۵۳00۴۵۵۵۸077۵۵۹۵۵2۵۴۵۵۱,7۵۵۱,۸۹02,020آلمان

00000000000استونی

20۱0۵00۱0۵۵000ایرلند

0۴0۱۵۸0۵0۴0۵070۳0۳0۳0یونان

00000000000اسپانیا

2۵2۵۵0۳۵۳0۴02020۴0۱۴0۱7۵فرانسه

00000۵۵0:::کرواسی

0000000۵0۵۱۵ایتالیا

۱۵۳۵۱۵۵۱0۱0۱00000قبرس

000۵0000000لتونی

00000000000لیتوانی

۵۱0۱0000۵0000لوکزامبورگ

000۵0000000مجارستان

00000000000مالت

2۵۳070۴0۳006۵۵۵7۵۱۳۵۱20۸۵هلند

7۵۹۵۱00۱6۵۱۳0۱0۵70۴۵6۵۹۵۳۵0اتریش

00000000000لهستان

00000000000پرتغال

0۵۵۱۵۱00۵00۱۵۱۵رومانی

0000000000۵اسلوونی

00000000000اسلوواکی

۵۵2۵۳۵۳02۵۵2۵۱۵20۱0فنالند

۹0۱202۱02602602۱0۱۴0۱۵0۱6020۵2۵۵سوئد

۵۵۵۸۵07206۸۵۵۸0۳۹۵۵2۵670670۱,۱۸۵۱,۴۴۵بریتانیا

0000000۵0۱0۵ایسلند

00000000000لیختناشتاین

۴۵۳0۵۵6۵۱60۹۵۱00۳۵60۳۵۴0نروژ

۳۵20۱020۵۱0۵۵۵۱020سوئیس

۱,۳0۵۱,62۵۱,۸202,۱2۵2,۴70۱,6۸0۱,۵۸0۱,6۵0۳,۱2۵۳,۹۳۵۴,۵70جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر20می2020:Eurostatمنبع:
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۳۳7

EFTAوEUجدول۱۱۴-درصدپاسخمثبتدرمرحلهنهاییبهدرخواستپناهجویانایرانیدرکشورهای

20092010201120122013201420152016201720182019

۳۳.۸۴۳۸.70۳۹.07۴6.۵۸۵0.۳۳۴۹.۸۴۵۳.6۴۵0.۳۹۵0.۱2۴۸.۴۱۴7.0۳اتحادیهاروپا)2۸کشور(

۱.۴7۳.70000000000.00بلژیک

۱00.00--0-۱00-۱00--0بلغارستان

-----0--۱00--جمهوریچک

۴2.۸6۵02۸.26۵2.۱76۹.۴۴۵060۴2.۱۱۳2.7۱26.۴0۳۹.02دانمارک

۵۵.۴06۱.22۴۹.۴6۵۹.۱۸۵۸.۹۴۵۴.۸۴۵7.6۹۳۹.۳۹۵0.۵0۴2.۸6۳7.0۳آلمان

-00--------استونی

---۳۳.۳۳22.22۱6.6700۱00۵0۱00ایرلند

0۱00۱006۱.۵۴۱00۳۸.۱0۵07۳.6۸2۸.۵7۳۳.۳۳20.00یونان

00000000000.00اسپانیا

۴۱.67۵۵.۵6۵۸.۸2۴۳.7۵۳۵.2۹۴7.06۳6.۳6۵7.۱۴۴۴.۴۴6۸.2۹۵۹.۳2فرانسه

۳۳.۳۳۵00.00--------کرواسی

۱000۵07۵.00----0--ایتالیا

--۱6.67۱7.۵06.۸2۵.۵6۱۵.۳۸۳۳.۳۳۴000قبرس

-------۱00---لتونی

-----------لیتوانی

----۱00---۵066.6766.67لوکزامبورگ

---02۵0000--مجارستان

-----------مالت

۴۵.۴۵۵۴.۵۵60.۸7۴0۸۵.7۱6۵7۸.۵76۸.۱۸62.7۹70.۵۹۵6.67هلند

۵0۵062.۵06۴.7۱۵7.7۸۹۵.۴۵۸7.۵07۵72.22۵2.7۸66.0۴اتریش

00000.00--0---لهستان

0.00----------پرتغال

0۳۳.۳۳۳۳.۳۳۴2.۸6۵00۱0000۵060.00رومانی

000۵0.00-------اسلوونی

0.00--0--00---اسلوواکی

۱00۱00۸۳.۳۳۸7.۵0۸۵.7۱۸۳.۳۳۵07۱.۴۳۵066.67۱00.00فنالند

۱۹.۵720.۸72۴.۵627.۸۱۳7.۴۱۴2۵۹.۵7۵۳.۵7۳6.7۸۳۳.۳۳2۹.۳۱سوئد

۳۴.۳7۳۹.6۳۴2.۳۵۵0.۳7۴۳.2۸۵۴.۱۱۵۳.۳060.۳66۴.7۳77.۴۵۸2.۵7بریتانیا

۱00066.67۳۳.۳۳--0----ایسلند

-----------لیختناشتاین

۱2.۸6۵.0۴۱۱.۸۳۱0.۹2۱6.۱6۱۴.7۳۳۱.2۵۱۱.۴۸۱۸.7۵۱۱.۴۸26.67نروژ

22.۵۸۱۱.۴۳۸۱7.۳۹7.۱۴۹.۵27.6۹6.67۴.767.6۹۱0.00سوئیس

۳۱.6۴۳۳.۵7۳۵.72۴۱.7۵۴۳.76۴2.۹7۵0.۴0۴6.22۴7.۸6۴6.۴۹۴۵.۹۵جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر20می2020:Eurostatمنبع:
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۳۳۸

جدول۱۱۵-تعدادپاسخمنفیدریافتشدهدرمرحلهنهاییتوسطپناهجویانایرانیدرکشورهایEUوEFTA

20092010201120122013201420152016201720182019

2,۳۹۵2,۴۹۵2,7۴۵2,۳۴02,27۵۱,۵۸0۱,270۱,۵۸0۳,0۴0۴,۱۳0۵,070اتحادیهاروپا)2۸کشور(

۳۳۵۱۳060۸0۱70200۱۳۵۴02۵6۵۴۵بلژیک

۵000000000۵بلغارستان

00000۱000000جمهوریچک

20۵۵۱6۵۱۱0۵۵6۵۴0۱۱0۳60۴60۱2۵دانمارک

۳۱۵۱۹۵۴6۵۴00۵۳۵۴۸۵۳۸۵700۱,7202,۵۱۵۳,۴۳۵آلمان

00000000۵۵0استونی

۴0۳۵20۱0۵000000ایرلند

۱۵00۵0060۵02۵۸060۱۱۵یونان

۱۵۱0۱۵۱۵20۱020۵۵۱۵۱0اسپانیا

۳02۵۴0۴۵۵0۴۵۳۵۱۵۴۵6۵۱2۵فرانسه

00000۱0۵0:::کرواسی

0000000۵۵۵۵ایتالیا

۸0۱6۵2۱0۸۵602۵۱۵۵۱000قبرس

00000000000لتونی

00000000000لیتوانی

۵0۵00000000لوکزامبورگ

00۱0۱۵۱0۵۵۳۵000مجارستان

00000000000مالت

۳0۳0۴۵۵۵۵0۳۵۱۵۳0۸0۵06۵هلند

70۹060۹0۹۵۵۱0۱۵2۵۸۵۱7۵اتریش

000۵00۵0۵۱0۱0لهستان

0000000000۱0پرتغال

۵۱0۱02۵۱0۵000۱0۱0رومانی

0000000۵۱0۵۵اسلوونی

0000۵00000۵اسلوواکی

0۵۵۵۵۵0۱0۱۵۱00فنالند

۳70۴۵۵6۴۵67۵۴۳۵2۹0۹0۱۳027۵۴۱06۱۵سوئد

۱,060۱,2۹۵۹۸067۵760۳۳۵۴60۴۴0۳6۵۳۴۵۳0۵بریتانیا

00000000۱0۵۱0ایسلند

00000000000لیختناشتاین

۳0۵۵6۵۴۱۵۵2۵۸۳۵۵۵022026۵260270۱۱۵نروژ

۱۱۵۱۵۵۱۱۵۹۵6۵۹۵6۵70۱00۱2۵۱۸۵سوئیس

2,۸20۳,2۱۵۳,27۵2,۹6۵۳,۱7۵2,22۵۱,۵۵۵۱,۹20۳,۴۱0۴,۵۳0۵,۳۸0جمعکل

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do؛برگرفتهشدهدر20می2020:Eurostatمنبع:
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۳۴0


