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جایگاه ایران در شاخصهای کلیدی مهاجرتهای بینالمللی
جدول زیر رتبه و جایگاه کشور ایران را در جهان بر اساس شاخصهای کلیدی مهاجرتهای بینالمللی نمایش میدهد.

ﺟﺪول  -١ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺣﻮزه ﻣﻬﺎﺟﺮت
جدول  -1جایگاه ایران در شاخصهای کلیدی مهاجرتهای بینالمللی

رﺗﺒﻪ اﯾﺮان

ﺷﺎﺧﺺ

)در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ(

رﺗﺒﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺘﯽ اﯾﺮان

٥٤

)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل (٢٠٢٠

)از (٢٣٢

رﺗﺒﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﻳﺮی اﯾﺮان

٢٣

)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺳﺎﮐﻦ اﻳﺮان در ﺳﺎل (٢٠٢٠

)از (٢٣٢

رﺗﺒﻪ داﻧﺸﺠﻮﻓﺮﺳﺘﯽ اﯾﺮان

١٩

)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج در ﺳﺎل (٢٠١٨

)از (٢٤١

رﺗﺒﻪ داﻧﺸﺠﻮﭘﺬﻳﺮی اﯾﺮان

٣١

)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﻳﺮان در ﺳﺎل (٢٠١٨

)از (٢٤١

رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻬﺎﺟﺮت

٨٧

)ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ٢٠١٥ﺗﺎ (٢٠١٧

)از (١٥٢

رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ

٧٨

)ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ٢٠١٥ﺗﺎ (٢٠١٧

)از (١٥٢

رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧﺎن

٧٧

)ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ٢٠١٥ﺗﺎ (٢٠١٧

)از (١٥٢

رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ

١٠٢

)در ﺳﺎل (٢٠٢٠

)از (١٣٢

رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻓﺮﺳﺘﯽ اﯾﺮان

١٤

)ﺗﻌﺪاد اﻳﺮاﻧﻴﺎن در وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﯽ در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل (٢٠٢٠

)از (١٩٥

رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﯽ اﯾﺮان

٢٢

)ﺗﻌﺪاد اﻳﺮاﻧﻴﺎن در وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل (٢٠٢٠

)از (١٩٤

رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮی اﯾﺮان

١٠

)ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان در ﺳﺎل (٢٠٢٠

)از (١٦٩

رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ﭘﺎﺳﭙﻮرت

١٨٤

)در ﺳﺎل (٢٠٢٠

)از (١٩٩

ﻣﻨﺒﻊ
) (UNDESA,

)(UNDESA, 2021

)(UIS, 2021

)(UIS, 2021

)(GALLUP WORLD POLL, 2017-2015

)(GALLUP WORLD POLL, 2017-2015

)(GALLUP WORLD POLL, 2017-2015

)(GTCI, 2020

)(UNHCR Data Finder, 2021

)(UNHCR Data Finder, 2021

)(UNHCR Data Finder, 2021

)(Henleyglobal, 2021

   .1تعداد دانشجویان خارجی در ایران بر اساس آمار دریافتی از مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسالمی در سال  1400استخراج شده و رتبه دانشجوپذیری

ایران نیز از مقایسه این عدد با تعداد دانشجویان خارجی در کشورهای دیگر که در پایگاه داده یونسکو قابل مشاهده است ،به دست آمده است.
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• •بر اساس آخرین آمار موجود ( 2021میالدی) ،جمعیت

• •در حالیکه سهم ایران از جمعیت جهان چیزی در حدود

مهاجران جهان در سال  2020میالدی بالغ بر  281میلیون نفر

 1.07درصد است ،سهم ایران از جمعیت مهاجران جهان از رقم

است که  3.6درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهد.

 0.54درصد در سال  1990میالدی به رقم  0.70درصد در سال

• •جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا بر اساس آخرین آمار

 2020افزایش یافته است که همچنان پایین تر از سهم جهانی

موجود قابل استناد در سال  2020میالدی 1.8 ،میلیون نفر است

جمعیت ایران است .لذا با در نظر گرفتن شاخص "سهم ایران

که  2.23درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهد .هر چند بر

از جمعیت جهان"" ،سهم ایران از جمعیت مهاجران جهان"

اساس منابع داخلی ( دبیرخانه شورای عالی ایرانیان )1جمعیت

در طول  30سال گذشته همواره زیر یک درصد بوده است و

مهاجران ایرانی خارج از کشور  4.04میلیون نفر برآورده شده

هیچگاه به  1درصد نیز نرسیده است  .

است که این آمار بر اساس منابع بینالمللی قابل راستی آزمایی

• •جمعیت مهاجران در جهان بر اساس دو معیار کشور محل

نیست.

تولد ،2شهروندی 3آمارهای متفاوتی دارد .بر اساس آمار سازمان

• •جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا در سال  1990میالدی ،بالغ

ملل ،چهار کشور آلمان ،سوئد ،هلند و فرانسه در اتحادیه اروپا  4

بر  820هزار نفر بوده است ،که این رقم در سال  2020میالدی

هستند که در حال حاضر میزبان بیشترین تعداد مهاجر متولد

به  1.8میلیون نفر رسیده است .در واقع طی  30سال گذشته،

ایران هستند .بر اساس این آمار در سال  ،2020کشور آلمان با

جمعیت مهاجران ایرانی  2.2برابر شده است.

 152هزار و  590مهاجر متولد ایران در جایگاه نخست قرار دارد

ﺟﺪول  -٢ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
جدول  -2وضعیت مهاجران ایرانی در مقایسه با میانگین جهانی
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺳﺎس

٥

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در

ﻣﻨﺎﺑﻊ

داﺧﻠﯽ ٦

١٩٩٠

٢٠٠٠

٢٠١٠

٢٠١٧

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢٠

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺎن )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ(١

٠٫٨٢

١٫١٥

١٫٤٩

١٫٨

١٫٩

١٫٨٧

٤٫٠٤

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ(١

٥٦٫٤

٦٥٫٦

٧٣٫٨

٨٠٫٧

٨٢٫٩

٨٣٫٩٩

٨٣٫٩٩

ﺳﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان )درﺻﺪ(١

١٫٤٥

١٫٧٥

٢٫٠٢

٢٫٢٣

٢٫٢٩

٢٫٢٣

٤٫٨١

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺟﻬﺎن )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ(١

١٥٢٫٥

١٧٣٫٣

٢٢٠٫٨

٢٥٧٫٧

٢٧١٫٦

٢٨٠٫٦

٢٨٠٫٦

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ(١

٥٣٢٧٫٢

٦١٤١٫٥

٦٩٥٦٫٨

٧٥٤٦٫٩

٧٧١٣٫٥

٧٧٩٤٫٨٠

-

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺟﻬﺎن )درﺻﺪ(١

٢٫٨٦

٢٫٨٣

٣١٫٧٤

٣٫٤١

٣٫٥٢

٣٫٦٠

-

ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان از ﺟﻬﺎن )درﺻﺪ(١

١٫٠٦

١٫٠٧

١٫٠٦

١٫٠٧

١٫٠٧

١٫٠٧

-

ﺳﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﮐﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺟﻬﺎن )درﺻﺪ(١

٠٫٥٤

٠٫٦٦

٠٫٦٧

٠٫٧٠

٠٫٧٠

٠٫٧٠

١/٤٤

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ

 .1دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

3. Citizenship

		
 .4انگلیس به دلیل خارج شدن از اتحادیه اروپا از این لیست حذف شده است.
 .6دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور1399 ،

					2. Country of birth

 .5تجمیع دادههای بانک جهانی و سازمان ملل متحد

سالنامه مهاجرتی ایران 1400

28

و پس از آن کشورهای سوئد با  79هزار و  363نفر ،هلند با

جمعیت ایرانیها در استرالیا در این سالها روندی صعودی

 34هزار و  809نفر و فرانسه با  26هزار و  69نفر به ترتیب در

داشته است.

ی قرار دارند.
جایگاههای بعد 

• •جدول شماره  3با تجمیع منابع آماری بینالمللی و داخلی

• •در سال  2020بیشترین درخواست ویزای ثبتشده و

از تعداد مهاجران ایرانی بدست آمده است .به دلیل عدم

همچنین تعداد ویزای شنگن صادر شده برای ایرانیان در اروپا،

قیاسپذیری دادههای شورای عالی ایرانیان با دادههای

متعلق به کشورهای آلمان ،فرانسه و ایتالیا بوده است .لذا

بینالمللی این دو منبع داده جهت مقایسه به صورت جداگانه

کشور آلمان اولین مقصد ایرانیها برای مهاجرت به اروپاست.

در کنار هم قرار گرفتهاند.

• •انگستان دومین مقصد مهاجرت ایرانیها در خارج از

• •آمار بانک جهانی و سازمان ملل با یکدیگر تجمیع شده و

اتحادیه اروپا است و در حال حاضر حدود  83هزار و  531نفر

درجایی که سازمان ملل برای کشورها دادهای نداشته است ،از

ایرانی در این کشور زندگی میکنند.

اطالعات بانک جهانی استفاده شده است .بر اساس تجمیع

• •استرالیا همواره یکی از مقصدهای اصلی مهاجرت ایرانیها

دادههای منابع بینالمللی جمعیت مهاجران ایرانی در جهان

در همه انواع مهاجرت از جمله مهاجرت کاری بوده و تعداد کل

یک میلیون و  869هزار نفر تخمین زده میشود.

سالنامه در یک نگاه

جدول  -3جمعیت ایرانیان مهاجر در جهان بر اساس منابع داخلی و بینالمللی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺟﺪول  -٢ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و
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ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺟﻬﺎن )ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮان(١
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ١٣٩٩

)(UNDESA 2020 , Word Bank 2017

١,٥٠٠,٠٠٠

آﻣﺮﯾﮑﺎ

١

٤٥٤,٠٠٠

اﻣﺎرت ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ

١

٤٠٠,٠٠٠

ﮐﺎﻧﺎدا

٢

٣٨٧,٢٤٦

آﻣﺮﯾﮑﺎ

٢

٤٠٠,٠٠٠

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

٣

١٦٦,٢٩٤

ﮐﺎﻧﺎدا

٣

٣٥٧,٠٠٠

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ

٤

١٥٢,٥٩٠

آﻟﻤﺎن

٤

٣١٩,٠٠٠

آﻟﻤﺎن

٥

٨٤,٢٧٠

ﺗﺮﮐﯿﻪ

٥

١٢٦,٦٤٠

ﺗﺮﮐﯿﻪ

٦

٨٣,٥٣١

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

٦

١٢٠,٠٠٠

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

٧

٧٩,٣٦٣

ﺳﻮﺋﺪ

٧

١١٦,٦٤٠

ﺳﻮﺋﺪ

٨

٧٤,٣٢٢

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

٨

١١٠,٩٢٠

ﻋﺮاق

٩

٥٠,٨٠٨

اﺳﺮاﺋﯿﻞ

٩

٩٠,٠٠٠

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

١٠

٤٦,٤١٩

ﮐﻮﯾﺖ

١٠

٥٢,٠٠٠

ﻫﻠﻨﺪ

١١

٣٤,٨٠٩

ﻫﻠﻨﺪ

١١

٤٠,٠٠٠

اﺗﺮﯾﺶ

١٢

٣٠,٠٠٠

ﻗﻄﺮ

١٢

٣٨٠,٠٠٠

ﮐﻮﯾﺖ

١٣

٢٦,٠٦٩

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

١٣

٣٠,٠٠٠

ﻣﺎﻟﺰی

١٤

٢٤,٠٩٢

اﺗﺮﯾﺶ

١٤

٢٨,٧٠٠

داﻧﻤﺎرک

١٥

١٨,٥٢٩

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

١٥

٢٠,٠٠٠

ﺑﻠﮋﯾﮏ

١٦

١٨,٣٧٩

ﻧﺮوژ

١٦

٢٠,٠٠٠

ﺗﺮوز

١٧

١٧,١٢٥

داﻧﻤﺎرک

١٧

٢٠,٠٠٠

ﻗﻄﺮ

١٨

١٤,٥٤٠

ﻋﺮاق

١٨

٢٠,٠٠٠

ﺳﻮﺋﯿﺲ

١٩

١٣,٠٩٤

ﺳﻮﺋﯿﺲ

١٩

١٦,٥٠٠

ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن

٢٠

١١,٩١٨

ﺑﻠﮋﯾﮏ

٢٠

٢١١,٧٢٨

ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

-

٨١,٨٢٣

ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

-

٤,٠٣٧,٢٥٨

ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﻬﺎن

١,٨٦٩,٢٢١

ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﻬﺎن

منبع( )UNDESA, 2020)  (World Bank, 2017( :شورای عالی ایرانیان)1399 ،
* دادههای ستاره دار از منبع بانک جهانی استخراج شدهاند.
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رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

٥٠,٨٠٨

ﮐﻮﯾﺖ

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

٤٦,٤٥١

٧٤,٣٢٢

ﺳﻮﺋﺪ

٨٣,٥٣١

٨٤,٢٧٠

٧٩,٣٦٣

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﮐﺎﻧﺎدا

آﻟﻤﺎن

١٥٢,٥٩٠

١٦٦,٢٩٤

آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﻣﺎرت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ

٣٨٧,٢٤٥

٤٥٤,٠٠٠

سالنامه در یک نگاه

وضعیـت مهاجرتهـای کاری و اقتصـادی در ایـران

و جهان:

وضعیت جهان
• •نیروی کار مهاجر در سال  2019بر اساس تخمین سازمان
بینالمللی کار  169میلیون نفر تخمین زده شده است که 41.5
درصد آن را زنان و  58.5درصد را مردان تشکیل دادهاند.
• •نرخ مشارکت مهاجران در بازار کار باالتر از بومیان است و در
سال  2019میالدی  69درصد ،در سال  2017میالدی 70 ،درصد و
در سال  2013میالدی  72.5درصد بوده است.
• • 66.2درصد از نیروی کار مهاجر بینالمللی در بخش خدمات
مشغول به فعالیت هستند ،درحالیکه  26.7درصد در صنعت و
 7.1درصد در بخش کشاورزی کار میکنند.
• •سه منطقه اصلی شمال ،جنوب و غرب اروپا ،آمریکای شمالی،
و کشورهای عربی مناطق اصلی پذیرنده نیروی کار مهاجر هستند
که  60.6درصد از نیروی کار مهاجر را در خود جای دادهاند.
• • 67.4درصد از نیروی کار مهاجر در کشورهای با درآمد باال
مستقر هستند.
• •تحت تاثیر همهگیری کرونا بازارهای جهانی به ویژه بازار
نیروی کار مهاجر به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.
• •بر اساس تخمین سازمان بینالمللی کار پس از شیوع کرونا،
کل ساعات کاری کاهش یافته در اثر از بین رفتن شغل یا کاهش
ساعات کاری در سال  2020معادل  255میلیون شغل تمام وقت
بوده است.
• •در سال  2020معادل  4.4درصد از تولید ناخالص جهانی سال
 2019درآمد نیروی کار کاهش یافته است.
• •بنا بر تخمین صندوق بینالمللی پول رشد حقیقی تولید
ناخالص داخلی جهان  2020منفی  3.3درصد بوده است.
• •به دلیل شیوع کرونا و جلوگیری از شیوع این ویروس،
پذیرش مهاجران کاری در بسیاری از کشورهای پذیرنده آسیایی

کشورهای مبدا برای حمایت از نیروی کار خود در خارج از کشور
مثال زد که کشور فیلیپین آن را اجرا نمود.
• •بخشی از نیروی کار مهاجر که در فعالیتهای کلیدی مشغول
به کار بودند و در مواجهه با همهگیری در جبهه اول قرار داشتند،
مانند نیروی کار دربخش مراقبت و نگهداری و بخش بهداشت
و درمان ،در کشورهای مقصد اهمیت زیادی یافتند.
• •کشورهای مقصد برای حفظ و جذب این بخش از نیروی کار
برنامهها و سیاستهای منعطفی برای تامین کادر بهداشت و
درمان از نیروی کار مهاجر اتخاذ نمودند.
وضعیت ایران
• •مهاجرتهـای اقتصـادی و کاری مهمتریـن نـوع و کانـال
مهاجـرت ایرانیـان اسـت .پیمایشهـای رصد خانـه مهاجرت
ایـران نشـان میدهـد بسـیاری از مهاجرتهایـی که از سـایر
کانالهـای تحصیلـی یـا پناهجویـی نیـز انجـام میشـود
دالئـل یـا انگیزههـای اقتصـادی دارد.
• •میـل بـه مهاجـرت در میـان گروههـای حرفـهای و فعالیـن
اسـتارتاپها بنـا بـر اطالعـات پیمایشهـای رصـد خانـه
مهاجرت در سـالهای اخیر افزایش یافتـه و تحوالت اقتصادی
سـالهای اخیـر از جمله مهمتریـن عوامل تشـدیدکننده تمایل
بـه مهاجـرت بوده اسـت.
• •اطالعـات ویزاهـای موقـت یـا دائـم دریافتـی ایرانیـان در
کشـورهای اصلـی مقصـد ایرانیـان مهاجـر نشـان میدهـد
کـه دریافـت ویزاهـای کاری در آمریـکا ،کانـادا ،اتحادیـه
اروپـا و اسـترالیا توسـط ایرانیـان پـس از  ویزاهـای تحصیلی
خانوادگی و بشردوسـتانه قـرار دارد .این عـدم همخوانی بین
دالیـل و پیشـرانهای مهاجـرت و کانالهـای آن محدویـت
کانالهـای مهاجرتـی را بـرای ایرانیـان نشـان میدهـد.

وضعیـت جابجاییهـای بینالمللی دانشـجویان در

کاهش چشمگیری داشت .همچنین کاهش زیادی در خروج

ایـران و جهان:

• •وجوه ارسالی مهاجران به کشورهای مبدا نیز در سال 2020

وضعیت جهان

مهاجران کاری از مبدا کشورهای آسیایی مشهود بوده است.
نسبت به سال  2019میالدی  2.4درصد کاهش یافته است.

• •در سـال  2018تعـداد کل دانشـجویان جهـان در بخـش

• •سیاستهای مهاجرت نیروی کار در دوران کرونا در بسیاری

آمـوزش عالـی  227میلیـون نفـر بـوده اسـت که دانشـجویان

از کشورهای پذیرنده و فرستنده تحت تاثیر قرار گرفت؛

بینالمللـی تنها  2/4درصد از این جمعیت را شـامل میشـوند.

سیاستهایی چون باال بردن نسبت نیروی کار بومی به مهاجر

• •براسـاس آمـار جهانـی ،تعـداد دانشـجویان بینالمللـی در

در کشورهای عربی ،حمایت درآمدی از نیروی کار مهاجر در

جهـان از رقـم  2میلیـون نفـر در سـال  2000میلادی بـه 5/5

نیوزلند و تایلند ،تمدید زمان اقامت نیروی کار مهاجر در روسیه

میلیـون نفـر در سـال  2018میلادی رسـیده اسـت.

و ژاپن را میتوان به عنوان عکسالعملهای سیاستی کشورهای

• •در طول بازهی ده سـالهی  2008تا   ،2018تعداد دانشـجویان

مقصد نسبت به نیروی کار مهاجر نام برد .حمایت از خانواده

بینالمللـی در جهـان حـدود  67درصـد افزایـش یافته اسـت.

نیروی کار مهاجر در کشور مبدا را نیز میتوان از سیاستهای

پیشبینـی میشـود کـه در صـورت تداوم رشـد سـالیانه (5/1
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درصـد) جمعیـت دانشـجویان بینالمللـی ،جمعیـت آنهـا تـا

دانشجویان مشغول به تحصیل در داخل طی سالهای  2000تا

سـال  2030دو برابـر شـود و به رقـم  10/2میلیون نفـر در جهان

 2018با تغییر چندانی همراه نبوده (علی رغم افزایش قابل توجه

برسـد (.)UNESCO Institute for Statistics, 2021

جمعیت کل دانشجویان کشور) و از حدود یک درصد در سال

• •در طول دو سال گذشته ،همهگیری ویروس کرونا به عنوان

 2000به حدود  1/5درصد در سال  2018رسیده است.

یک شوک جهانی ،روند رشد روزافزون جابهجایی بینالمللی

• •جایگاه دانشجوفرستی ایران در بازه زمانی  2003تا  2012از رتبه

دانشجویان را با کندی همراه کرد و موجب افت در ثبتنامهای

 29در جهان به رتبه  11ارتقاء یافته بود که باالترین جهش رتبهی

بینالمللی و به تبع آن وارد شدن زیان مالی به دانشگاههایی

دانشجوفرستی ایران در طول دو دهه گذشته بوده است  .

شد که وابستگی زیادی به دانشجویان بینالمللی دارند.

• •در بازه زمانی  2012تا  2018جمعیت دانشجویان ایرانی در خارج

• •منطقه آمریکای شمالی و اروپای غربی به صورت تاریخی

از کشور در تراز  50هزار دانشجو ثابت مانده و تغییرات اندکی

محبوبترین مقصد دانشجویان بینالمللی بوده است .در سال

داشته و به همین خاطر رتبه دانشجوفرستی ایران به رتبه  19ام

 2018میالدی  51درصد از دانشجویان ،کشورهای این منطقه را

تنزل یافته است.

به عنوان مقصد تحصیلی خود انتخاب کردهاند.

• •عواملـی همچـون افزایـش نـرخ دالر و بـه تبـع آن افزایـش

• •بررسـی روندهای جابجایی بینالمللی دانشـجویان در طول

هزینههـای مهاجرت تحصیلـی ،محدودیتهـای ویزایی اعمال

 10-15سـال اخیـر حاکـی از آن اسـت که کشـورهای غربی دیگر

شـده از سـوی دولـت آمریـکا بـرای دانشـجویان ایرانـی و در

همچون گذشـته تنها مقصـد محبوب دانشـجویان بینالمللی

نهایت شـیوع ویـروس کرونا موجب ثابت مانـدن تراز جمعیت

نیسـتند .عواملـی همچـون اوجگیری جنبشهـای ملیگرایانه،

دانشـجویان ایرانی در خارج از کشـور در طول چند سـال گذشته

تشـدید قوانین ضـد مهاجرتی در کشـورهای مقصـد ،اهمیت

شـده اسـت .الزم بـه توجـه اسـت کـه عوامـل فـوق همچنین

یافتـن نزدیکیهـای فرهنگـی و جغرافیایـی ،ضـرورت مقـرون

موجـب افزایـش تعـداد دانشـجویان ایرانـی در کشـور ترکیه و

بـه صرفه بـودن تحصیل به ظهـور مقاصد جدیـد تحصیلی در

کشـورهایی چـون آلمـان ،کانـادا و ایتالیـا کـه قوانیـن ویزایـی

قـاره آسـیا بخصوص کشـور چین کمک کرده اسـت.

سـادهتری دارند ،شـده اسـت.

• •کشورهای آمریکا ،بریتانیا ،کانادا ،چین و استرالیا به ترتیب با

• •آمریکا ،ترکیه ،آلمان ،ایتالیا و کانادا به ترتیب پنج مقصد اصلی

بیشترین تعداد دانشجویان بینالمللی ،پنج کشور برتر میزبان

دانشجویان ایرانی در دنیا هستند.

دانشجویان بینالمللی در سال  2020بودهاند.

• •در سال  2019کشور ایران با  11٬451دانشجو یک درصد از سهم

• •با توجه به اینکه مهمترین کشورهای دانشجوفرست جهان

بازار دانشجویان بینالمللی در آمریکا را به خود اختصاص داده

یعنی چین و هند در آسیا قرار دارند ،در نتیجه  27درصد از کل

است.

جمعیت دانشجویان بینالمللی در جهان (حدود  1/5میلیون

• •اکثریت دانشجویان ایرانی (تقریبا  75درصد) در آمریکا در

نفر) از کشورهای آسیائی و اقیانوسیه تأمین میشوند.

مقاطع تحصیالت تکمیلی (ارشد و دکترا) مشغول به تحصیل

• •چین ،هند ،آلمان ،ویتنام و کره جنوبی نیز به ترتیب پنج

هستند و بیش از نیمی از دانشجویان ایرانی در آمریکا در

کشور برتر دانشجوفرست در سال  2018بودهاند.

رشتههای مهندسی مشغول به تحصیل هستند.

وضعیت ایران ( خروج دانشجویان ایرانی از کشور)
• •تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور نیز به مرور و

وضعیت کلی ماندگاری ،خروج و بازگشت المپیادیها
و رتبههای برتر کنکور در ایران

همراستا با افزایش کل جمعیت دانشجویان کشور و نیز افزایش
جمعیت دانشجویان بینالمللی در جهان ،روند صعودی داشته

تحلیل آمار دریافتی از اداره گذرنامه در بازه زمانی سال

و از تراز  19هزار دانشجو در سال  2003میالدی به تراز  56هزار

 1380تا مرداد  1399نشان میدهد که  56.6درصد از «دارندگان

دانشجو در سال  2018رسیده است.

مدال در المپیادهای دانشآموزی» 69.1 ،درصد از «مشموالن

• •نرخ رشد جمعیت دانشجویان بینالمللی ایرانی در قیاس با نرخ

بنیاد» و  78.3درصد از افراد «حائز رتبههای یک تا هزار» آزمون

رشد جمعیت دانشجویان بینالمللی در جهان کندتر بوده است.

سراسری در داخل کشور هستند  .

بدین ترتیب ،سهم دانشجوفرستی ایران در کل بازار دانشجویان

در میان گروههای مورد بررسی ،به ترتیب المپیادیها با

بینالمللی جهان از سال  2012روندی کاهشی به خود گرفته و از

 37.2درصد ،مشموالن بنیاد با  25.5درصد و رتبههای یک تا

حدود  1/3درصد به حدود یک درصد در سال  2018رسیده است.

هزار آزمون سراسری با  15.4درصد بیشترین درصد افراد مقیم

• •سهم دانشجویان ایرانی خارج از کشور به نسبت کل جمعیت

خارج را به خود اختصاص دادهاند.

سالنامه در یک نگاه
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رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮی
اﻟﻤﭙﻴﺎدیﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی

ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺑﻨﻴﺎد

رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻳﻚ ﺗﺎ ﻫﺰار
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منبع( :بنیاد ملی نخبگان)1399 ،

در این میان 4.4 ،درصد از المپیادیها 3.7 ،درصد از

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (با  31درصد) ،موسسات آموزش

مشموالن تحت پوشش بنیاد و  2.6درصد از رتبههای برتر

عالی غیر دولتی _ غیر انتفاعی (با  9درصد) و وزارت بهداشت،

کنکور  که پیشتر از کشور خارج شده بودند ،به ایران بازگشتهاند.

درمان و آموزش پزشکی (با  8درصد) به ترتیب بیشترین
دانشجویان خارجی را جذب نمودهاند.

وضعیت ایران (ورود دانشجویان بینالمللی به کشور)
• •اگرچه جمعیت دانشجویان خارجی در ایران طی یک دههی
گذشته با افزایش همراه بوده است اما جمعیت فعلی دانشجویان
خارجی در ایران با اهداف برنامه ششم توسعه و جذب  75هزار
دانشجوی خارجی فاصله زیادی دارد.
• •تعداد دانشجویان خارجی در ایران طی سالهای  1390تا 1399
با افزایشی  8برابری همراه بوده است و از  5٬485دانشجو در سال
 1399به  44٬350دانشجو افزایش یافته است .
• •نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان نیز در بازهی
زمانی  1390تا  1399از  0/15درصد به  1/39درصد رسیده است.
• •دانشجویان افغانستانی با  46درصد و دانشجویان عراقی با
 24درصد بزرگترین گروه دانشجویان خارجی در ایران را تشکیل
میدهند .دانشجویان این دو کشور در سال  1398در مجموع 69
درصد از دانشجویان خارجی در ایران را تشکیل دادهاند .کشور
لبنان با  3درصد و هر کدام از کشورهای سوریه و چین با  2درصد
در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
• •اکثریت دانشجویان خارجی در ایران در مقطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودهاند .در سال 55 ،1398
درصد از دانشجویان در مقطع کارشناسی و  31درصد دانشجویان
در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودهاند.
• •دانشگاههای وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی (با  43درصد)،

وضعیت ایران در بازار جابهجاییهای بینالمللی
دانشجویان (شاخص خالص چرخش دانشجویان)

بـر اسـاس آخرین آمـار موجـود قابل اسـتناد و بـا قابلیت
مقایسـهپذیری جهانـی ،وضعیـت دانشـجویان ایرانـی در
پیـشرو
جهـان در قالـب شـاخصهای مختلـف در جـدول
ِ
نمایـش داده شـده اسـت.
نـرخ بازگشـت متخصصـان و فار غالتحصیلان ایرانـی بـه
داخـل کشـور از سـال  2015تـا سـال  2021رونـد صعـودی و
قابـل توجهـی داشـته اسـت .بطوریکـه بـر اسـاس آمـار اخذ
شـده از معاونـت علمـی -فناوری ریاسـت جمهـوری ،جمعیت
متخصصان بازگشـته به کشـور از سـال  1395تا فروردین 1400
جمعـا بـه  1٬989نفر (بصـورت تجمعی) رسـیده اسـت که این
میـزان از جمعیـت متخصصـان بازگشـتی به کشـور در دوران
اخیـر (علیرغـم تحـوالت اقتصـادی چنـد سـال گذشـته) در
نـوع خـود کمنظیر اسـت.
افزایـش جمعیـت دانشـجویان بینالمللی در داخل کشـور
و همچنیـن نـرخ بازگشـت متخصصـان ایرانـی باعـث ارتقاء
شـاخص خالـص چرخش نخبـگان ایرانـی از تـراز ( )-0/39در
سـال  2010به ( )-0/24در سـال  2018شـده اسـت.
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منبع( )UIS, 2021( :معاونت علمی و فناوری ریاست جهوری( )1400 ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی( )1400 ،دانشگاه آزاد اسالمی)1400 ،

)) (٢٠٢١ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻬﻮري) (١٤٠٠ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ) (١٤٠٠ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ: (UIS, ١٤٠٠ ،ﻣﻨﺒﻊ
  .1به بازگشت متخصصان و فار غالتحصیالن ایرانی خارج از کشور اشاره دارد.

  .2این شاخص از تفاضل خروج دانشجویان ایرانی از مجموع جذب دانشجویان بینالمللی و بازگشت ایرانیان متخصص خارج از وطن در یک جمعیت  100هزار نفری به دست

میآید .الزم به ذکر است که این شاخص سطح کیفی دانشجویان ورودی ،خروجی و متخصصان بازگشتی را نادیده میگیرد.

  .3دادههای افراد بازگشتی در سال  2021بر اساس آخرین دادههای موجود معاونت علمی ریاست جمهوری تا فروردین سال  1400است.

سالنامه در یک نگاه

روند افزایشی جمعیت دانشجویان ایرانی در برخی از کشورهای مقصد (میزبان)
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منبع2021( :
): (UIS, ٢٠٢١) (Austrade, ٢٠٢١) ( open doors, ٢٠٢١ﻣﻨﺒﻊ

سالنامه مهاجرتی ایران 1400

36

وضعیت جمعیت دانشجویان ایرانی در دانشگاههای

برتر آمریکا و جهان

یکـی از مباحثـی کـه همـواره در موضـوع مهاجرتهـای

انتخـاب شـدهاند ،میتوانـد تـا حـدی تبیینکننـدهی وضـع

بینالمللـی در ایـران مطـرح بـوده اسـت ،بحـث کیفیـت

کیفـی دانشـجویان ایرانـی خارج از کشـور باشـد .جـدول زیر

دانشـجویان و متخصصـان ایرانـی خـارج از کشـور بـوده که

توزیـع تعـداد دانشـجویان ایرانـی مشـغول بـه تحصیـل در

بـر همیـن اسـاس نیـز دیـدگاه کمـی در ایـن زمینـه توسـط

دانشـگاههای برتـر آمریـکا کـه همگی جـزء  20دانشـگاه برتر

برخـی از افـراد مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت .در همیـن

جهـان هسـتند را نمایـش میدهـد .همانطـور کـه در جدول

راسـتا ،یکـی از شـاخصهای قابـل دسـترس جهت سـنجش

زیر مشـخص اسـت ،از سـال  2013تا  ،2015تعداد دانشجویان

کیفیـت دانشـجویان خروجـی بـر اسـاس معـدود دادههـای

ایرانـی در  10دانشـگاه برتـر آمریـکا  بـا اندکی افزایـش همراه

موجـود در حـوزه مهاجرتهـای بینالمللـی میتوانـد سـهم

بوده اسـت و از  201نفر در سـال  2013به  240نفر در سـال 2015

پذیـرش و حضـور دانشـجویان ایرانـی در دانشـگاههای

رسـیده اسـت .از سـال  2015تا  ،2018تعداد دانشجویان ایرانی

برتـر جهـان باشـد .بـر همین اسـاس ،بررسـی تعداد و سـهم

در ده دانشـگاه برتـر آمریکا نیـز کاهش اندکی یافتـه و از رقم

دانشـجویان ایرانـی در  10دانشـگاه برتـر آمریـکا کـه از میـان

 240دانشـجو بـه  229دانشـجو در سـال  2018رسـیده اسـت.

 20دانشـگاه برتـر جهـان (بـر اسـاس رتبهبنـدی )QS 2020

جدول  -6تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاههای برتر آمریکا و جهان
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منبع)College Factual, 2020( :
ﺟﺪول  -٢ﺗﻌﺪاد داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻬﺎن
): (College Factual, ٢٠٢٠ﻣﻨﺒﻊ
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نمودارهـای زیـر ،جمعیـت دانشـجویان ایرانـی حاضـر در

جایـگاه دهم در میان کشـورهای دانشجوفرسـت قـرار داریم  .

دانشـگاههای برتـر آمریکا در قیـاس با جمعیت دانشـجویان

سـهم دانشـجویان ایرانـی حاضـر در دانشـگاههای برتر جهان

برخـی از کشـورهای منتخـب را نمایـش میدهنـد .چنانچـه

از کل جمعیـت دانشـجویان خروجـی در بـازهی  2014تـا 2018

معیـار "تعـداد دانشـجویان مشـغول بـه تحصیـل در ده

میلادی تقریبـا ثابـت بـوده اسـت و از حـدود نیـم درصد در

دانشـگاه برتـر آمریـکا" را در نظـر داشـته باشـیم ،ایـران در

سـال  2014بـه حدود  0/45درصـد در سـال  2018کاهش یافته

رتبهبنـدی کشـورهای دانشجوفرسـت بـه کشـور آمریـکا در

اسـت .درحالیکـه بـرای مثال ،این شـاخص در همیـن بازهی

جایـگاه دهـم قرار دارد و کشـورهای چین ،هنـد و کره جنوبی

زمانـی بـرای کشـور چین بـا حجـم قابـل توجه دانشـجویان

در جایگاه اول تا سـوم قرار دارند .چنانچه "سـهم دانشـجویان

خروجـی (بیـش از  900هـزار دانشـجو) با رشـد اندکـی همراه

مشـغول بـه تحصیـل در دانشـگاههای برتـر از کل جمعیـت

بوده و از  1/6درصد در سـال  2014به  1/66درصد در سـال 2018

دانشـجویان خروجـی" را در نظـر بگیریـم ،کمتـر از نیم درصد

رسـیده اسـت .بر اسـاس این شاخص کشـورهای کره جنوبی،

دانشـجویان خروجـی از ایران در دانشـگاههای برتـر آمریکا و

بریتانیا و اسـترالیا بیشـترین سـهم دانشـجو را در ده دانشگاه

جهـان مشـغول بـه تحصیل هسـتند کـه از این حیـث هم در

برتـر آمریـکا دارند.
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آمریکا
ﻫﺎ 10
آنهاآندر
دانشجویان
ﺑﻪ بر
آمریکا
دانشجوفرست
کشورهایازمنتخب
-3رتبه
برترآﻣﺮﻳﻜﺎ
دانشگاهﺑﺮﺗﺮ
در داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
تعدادﺗﻌﺪاد
اساساﺳﺎس
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ
داﻧﺸﺠﻮبهﻓﺮﺳﺖ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ
بندیﺑﻨﺪی ﺑﺮﺧﻲ
-٩رﺗﺒﻪ
نمودارﻧﻤﻮدار
): (College Factual, ٢٠٢٠ﻣﻨﺒﻊ
منبع)College Factual, 2020( :
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سالنامه مهاجرتی ایران 1400
٥٪

٤٪

37

ﻧﻤﻮدار -٩رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ داﻧﺸﺠﻮ ﻓﺮﺳﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آنﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ
): (College Factual, ٢٠٢٠ﻣﻨﺒﻊ
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نمودار -4رتبهبندی کشورهای منتخب دانشجوفرست به آمریکا براساس سهم دانشجویان در  10دانشگاه برتر آمریکا

آنهاداﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﻬﺎ
خروجیدر١٠
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
جمعیتاﺳﺎس ﺳﻬﻢ
کل آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ
ﻓﺮﺳﺖ ﺑﻪ
دانشجویان
ﻧﻤﻮدار  -١٠رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ داﻧﺸﺠﻮ از
): (College Factual, ٢٠٢٠ﻣﻨﺒﻊ
منبع)College Factual, 2020( :

نقشه پراکندگی دانشجویان ایرانی در نقاط مختلف
جهان

در شکل  ،2پراکندگی دانشجویان ایرانی در نقاط مختلف

ایرانی بیشتری را به خود جذب نماید .بعد از آمریکا کشورهای

جهان ( 10مقصد اول) با بیشترین جمعیت به نمایش درآمده

آلمان ،ترکیه و کانادا مقاصد محبوب دانشجویان ایرانی به

است .همانگونه که در شکل مشخص است ،مناطق اصلی

شمار میروند .ایجاد محدودیتهای ویزایی آمریکا برای

تراکم جمعیت دانشجویان ایرانی شامل آمریکای شمالی،

دانشجویان ایرانی طی سالهای اخیر ،سادهتر بودن دریافت

اروپای غربی ،آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه است .کشور

پذیرش در مقاصد بعدی نسبت به آمریکا و هزینهی پایینتر

آمریکا همواره مقصد اول دانشجویان ایرانی برای تحصیل

تحصیل در کشورهایی چون ترکیه ،آلمان ،ایتالیا و کانادا به

در خارج از کشور بوده است .با روی کارآمدن دولت بایدن

نسبت آمریکا از جمله دالیل گرایش دانشجویان ایرانی برای

و رفع شدن محدودیتهای ایجاد شده در دورهی ترامپ

تحصیل در کشورهای دیگر بوده است.

پیشبینیمیشود که این کشور در سالهای آتی دانشجویان
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منبع)open doors, 2021) (UIS, 2021 ( :

ﻣﻨﺒﻊ(٢٠٢١ ,UIS) (٢٠٢١ ,open doors ) :

ﺷــﻜﻞ -١ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻌﻴﺖ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس  ١٠ﻣﻘﺼﺪ اول ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد

شکل  -2پراکندگی جمعیت دانشجویان ایرانی در جهان براساس ده مقصد اول
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وضعیت مهاجرتهای اجباری و پناهجویی در ایران
و جهان:

وضعیت جهان

وضعیت ایران

• •مهاجرتهای اجباری و پناهجویی در سال  2020با تحوالت

• •در سال  2020میالدی ،تعداد  15هزار و  333درخواست پناهندگی

زیادی روبرو شد .به دلیل محدودیت تردد و کنترل مرزها ،بخش

جدید از سوی اتباع ایرانی در کشورهای مختلف جهان به ثبت

عمده آوارگان در درون مرزهای ملی خود گرفتار شدند .این موضوع

رسیده است.

باعث افزایش بیسابقه آوارگان داخلی در سال  2020گردید.

• •در سال  2020به  861نفر از پناهندگان ایرانی تابعیت کشورهای

• •پناهجویان جدید ثبت شده در سال  2020به نصف سال قبل

دیگر اعطاء شده است 394 .نفر از پناهندگان ایرانی در سال  2020در

از آن کاهش یافت .یک چهارم پناهجویان جدید ثبت شده در

کشورهای ثالث اسکان مجدد یافتند  .

جهان از سه کشور ونزوئال ،افغانستان و سوریه بودهاند .تعداد

• •میزان ارائه پاسخ مثبت به پناهجویان ایرانی در کشورهای

پناهجویان جدید ایرانی ثبت شده در جهان در سال  2020نیز

اروپایی در سال ( 2020مرحله اول بررسی درخواستها) به پایینترین

به نصف سال قبل از آن کاهش یافته است .به نظر میرسد با

حد خود در شش سال اخیر رسید .بخش عمده پناهجویانی که

کاهش محدودیتهای سفر به دیگر کشورها ،در سال پیش رو

پاسخ منفی دریافت کردهاند یا به صورت غیرقانونی و مخفیانه در

شاهد افزایش تعداد پناهجویان جدید در جهان و ایران باشیم.

کشورهای مقصد زندگی میکنند و یا آنجا را به مقصد کشورهای

• • بیشترین تعداد پناهندگان در جهان تا پایان سال  2020از

دیگر ترک میکنند .از این رو ،ضروری است تا مطالعات بیشتری در

کشورهای سوریه ( 6میلیون و  690هزار نفر) ،ونزوئال ( 4میلیون و

زمینه سرنوشت مهاجران نامتعارف ایرانی در دیگر کشورها انجام

 27هزار نفر) و افغانستان ( 2میلیون و  595هزار نفر) بوده است.

گیرد.

در پایان سال  2020میالدی 134 ،هزار و  767نفر از اتباع ایرانی در

• •تعداد پناهندگان در ایران در سال  2020با کاهش حدود  200هزار

وضعیت پناهندگی در جهان قرار داشتند که از این لحاظ ایران در

نفری نسبت به سال  ،2019به رقم  800هزار نفر کاهش یافته است.

رتبهی  22قرار داشت (.)UNHCR Data Finder

الزم به ذکر است که در طول پنج سال اخیر تعداد پناهندگان در

• •کشورهای ترکیه ( 3میلیون و  652هزار نفر) ،کلمبیا (یک میلیون

ایران در پایگاههای داده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در

و  731هزار نفر) و پاکستان (یک میلیون و  439هزار نفر) میزبان

امور پناهندگان به روز رسانی نشده بود .با کاهش رقم پناهندگان

بیشترین تعداد پناهنده در جهان تا پایان سال  2020بودند .کشور

در ایران ،جایگاه کشور ایران در میزبانی از پناهندگان در جهان به

ایران با میزبانی از  800هزار پناهنده ،در رتبهی دهم در جهان قرار

رتبهی دهم تنزل یافته است .میزبانی ایران از پناهندگان در جهان

دارد ( .)UNHCR Data Finderبه دلیل کاهش تعداد پناهندگان

در چهار دهه اخیر مورد توجه و تحسین جامعه جهانی بوده است

در ایران ،رتبه کشور از جایگاه ششم در سال  2019به جایگاه دهم

اما با سیاست تبدیل وضعیت برخی از پناهندگان (بطور مثال

تنزل یافته است .مهمترین علت کاهش تعداد پناهندگان در ایران

دانشجویان) به گذرنامه ،تعداد پناهندگان در ایران کاهش یافته

در سال  2020در مقایسه با سال قبل از آن ،به روز شدن آمارها

است.

توسط دولت ایران است .در سالهای اخیر تعدادی از پناهندگان،

• •تخمین تعداد مهاجران فاقدمدرک در ایران همواره مورد بحث

وضعیت خود را از پناهندگی به گذرنامه تغییر دادهاند.

و اختالف نظر بوده است .اگرچه تعداد این مهاجران حدود یک

• •بیشترین تعداد افراد در وضعیت پناهجویی در جهان تا پایان

میلیون نفر تخمین زده میشود ،اما کمیساریای عالی سازمان ملل

سال  2020میالدی مربوط به اتباع کشورهای ونزوئال ( 851هزار و

متحد در امور پناهندگان (دفتر تهران) در گزارشهای اخیر خود

 119نفر) ،عراق ( 240هزار و  695نفر) و افغانستان ( 238هزار و 791

تعداد آنها را بیش از دو میلیون نفر تخمین میزند .به منظور

نفر) بوده است .اتباع کشور ایران با  77هزار و  217نفر در وضعیت

شناخت ویژگیهای اجتماعی ،جمعیتی و اقتصادی مهاجران

پناهجویی در جهان ،در رتبه  14قرار دارند ()UNHCR Data Finder

فاقدمدرک ،ضروری است تا مطالعات بیشتری در این خصوص

• •با توجه به تحوالت امنیتی در کشور افغانستان و تصرف برخی

انجام گیرد .چرا که این موضوع برای سیاستگذاری مهاجرت در ایران

از مناطق توسط طالبان در نیمه اول سال  ،2021احتمال افزایش

اهمیت باالیی دارد.

آوارگان داخلی در این کشور و یا خروج آوارگان به مقصد کشورهای
همسایه (از جمله ایران) و یا کشورهای اروپایی وجود دارد.

سالنامه در یک نگاه

ﺳﺎل ٢٠٢٠
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ایران در
وضعیت اﻳﺮان
 -7وﺿﻌﻴﺖ
جدول -٩
ﺟﺪول
2020
ﭘﺎﻳﺎن سال
در پایان
ﺟﻬﺎن در
در جهان
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ در
اﺟﺒﺎري -پناهجویی
ﻫﺎي اجباری-
تهای
در مهاجر
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ﺟﻬﺎن

اﯾﺮان

ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ

٤,١٣٨,٨٨٩

٧٧,٢١٧

١٤

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ

٢٠,٦٥٠,٣٠٤

١٣٤,٧٦٧

٢٢

ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در اﯾﺮان

-

٨٠٠,٠٠٠

١٠

منبع)UNHCR Data Finder( :

: UNHCR Data Finderﻣﻨﺒﻊ
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* آﻣﺎر ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳــﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﻳﺪ ) (N= New Applicationsدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻛﻤﻴﺴــﺎرﻳﺎ اراﺋﻪ ﺷــﺪه اﺷــﺎره دارد.

ﻣﻨﺒﻊUNHCR Data Finder :

ﻧﻘﺸــﻪ  -ﺷــﺶ ﻣﻘﺼﺪ اول ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ٢٠٢٠

* آمار نمودار به پناهجویان ایرانی که وضعیت ثبت درخواست آنها به عنوان جدید ( )N= New Applicationsدر پایگاه داده کمیساریا ارائه شده اشاره دارد.

منبع)UNHCR Data Finder(  :

شکل  - 3شش مقصد اول پناهجویان جدید ایرانی ثبت شده در جهان در سال 2020

ﯾﻮﻧﺎن

ﮐﺎﻧﺎدا

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

٦٨٩

١,٢٨٩

٨٣٧

آﻟﻤﺎن

ﺗﺮﮐﯿﻪ

١,٤٢٥

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

٣,١٢٠

٤,١٩٩

سالنامه در یک نگاه

وضعیـت ایـران در حـوزه مهاجرتهـای بازگشـتی
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(مهاجـرت معکـوس)

• •از آنجایی که تا پیش از سال  1394وضعیت مهاجرت

• •طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم،

بازگشتی متخصصان و دانشمندان ایرانی به طور رسمی پایش

موجب بازگشت برخی از ایرانیان متخصص و حفظ ارتباط با

نمیشد ،بنابراین آمار دقیق و جامعی در این حوزه تا پیش از

برخی دیگر از ایرانیان مقیم خارج از کشور شده است .تعداد

سال مذکور وجود ندارد .البته اظهار نظرهای متفاوتی پیرامون

متخصصان ایرانی بازگشتی از اولین شروع طرح تا سال 1395

این موضوع همواره وجود داشته است  1.

با شیب زیاد و از سال  1395تاکنون با شیب کمتری افزایش

• •در دههی اخیر اهمیت موضوع بازگرداندن ایرانیان

یافته است و به هزار و  989نفر تا پایان فروردین  1400رسیده

متخصص برای کشور پررنگ شد و طرح همکاری با متخصصان

است 330 .نفر از این افراد زن و باقی مرد هستند .عالوه بر

و دانشمندان ایرانی غیر مقیم با هدف تسهیل بازگشت آنها

این ،این طرح موجب حفظ ارتباط کشور با  864نفر از ایرانیان

توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز

متخصص و دانشمند غیر مقیم شده است.

تعامالت بینالمللی علم و فناوری از سال  1394به طور رسمی

• •مهمترین مقاصد مهاجرتی ایرانیان بازگشتی کشورهای

پیادهسازی و اجرا شد .اجرای این طرح ،منجر به ایجاد پایگاه

آمریکای شمالی و اروپای غربی هستند و تحصیالت اغلب

آماری منسجمی از متخصصان ایرانی بازگشتی شده است.

آنان در حوزه فنی مهندسی ،به ویژه رشتههای برق ،مکانیک،
کامپیوتر و عمران است.

)ﺟﺪول  -٨ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﺗﺴﻬﻴﻼت درﻳﺎﻓﺘﻲ و رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

جدول  -8فراوانی تجمعی متخصصان ایرانی بازگشتی (به تفکیک جنسیت ،تسهیالت دریافتی و رتبه دانشگاهی)
 ٣٣٠زن
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ
ﺳﺎل

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ

١٣٩٤

٩٨

١٣٩٥

٦١٢

١٣٩٦

١,١٥٠

١٣٩٧

١,٤٢٢

١٣٩٨

١,٨٣٠

١٣٩٩

١,٩٤٢

١٤٠٠

١,٩٨٩

ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺎه وﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
 ١,٠٩٦ﭘﺴﺎ دﮐﺘﺮا
 ٤٤٥اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺟﻮان

ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه

١٣٩٣

٢

/

 ١,٥٦٩ﻣﺮد

 ٤٠١ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ
 ٢١٧ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎ
 ١٠٧اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ و ﻣﻌﯿﻦ
 ٧٦دوره ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
 ٢٧اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن

ﺑﯿﺶ از  ٨٠درﺻﺪ از  ٣٠٠داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ  /ﺑﯿﺶ از  ٦٠درﺻﺪ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  /اﻏﻠﺐ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ

منابع( :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)1400 ،؛ (مؤسسه بینالمللی توسعه دانش فردای ایرانیان)1400 ،
)ﻣﻨﺎﺑﻊ) :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري(١٤٠٠ ،؛ )ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﺮداي اﻳﺮاﻧﻴﺎن١٤٠٠ ،

  .1برای مثال ،رییس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم اظهار داشتهاند که از اردیبهشت سال  1383تا پایان اردیبهشت سال  ،1400در مجموع دو هزار و  214دانشآموخته خارج از

کشور جذب هیئت علمی دانشگاههای داخلی شدهاند.

سالنامه مهاجرتی ایران 1400
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آﻣﺮﺷــﮑﻞ  -٧ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ

ﯾﮑﺎ

)ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ :رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﯾﺮان(

ﻣﻨﺒﻊ) :ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﺮدای اﯾﺮاﻧﯿﺎن(١٤٠٠ ،

منبع( :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)1400 ،

شکل  -4ده کشور اول محل بازگشت متخصصان ایرانی به کشور (به ترتیب)

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

ﻣﺎﻟﺰی

آﻟﻤﺎن

٨

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺳﻮﺋﺪ

ﻫﻠﻨﺪ

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

٥
٦

١٠

٩

٧

٤

اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﮐﺎﻧﺎدا

١

٢

٣

آﻣﺮﯾﮑﺎ

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ
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استعدادها

شـاخص جهانـی رقابتپذیـری بـرای اسـتعدادها در سـال

رشـد و نگهداشـت و خروجیهـا از دو مولفـهی مهارتهـای

 2013و بـه منظـور مقایسـه توانایـی کشـورها در رقابـت بـر

فنـی -حرفـهای و مهارتهـای دانـش جهانـی تشـکیل شـده

سـر اسـتعدادها ایجـاد شـده اسـت .رقابتپذیـری بـرای

اسـت (.)GTCI, 2020

اسـتعدادها بـه مجموعـهی سیاسـتها و روشهایـی گفتـه

بـر اسـاس نتایـج شـاخص جهانـی رقابتپذیـری بـرای

میشـود کـه یک کشـور را قادر میسـازد تا سـرمایه انسـانی

اسـتعدادها در سـال  2020نمـرات برتـر این شـاخص همچنان

کـه موجـب بهـرهوری میشـود را توسـعه ،جـذب و تقویـت

تحت سـلطه کشـورهای توسـعهیافته و پردرآمد قـرار دارند و

نمایـد .این شـاخص ،اطالعـات و تحلیلهای ارزشـمندی را به

بیـن تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه و نمرات شـاخص جهانی

منظـور توسـعه اسـتراتژیهای مربوط بـه جذب اسـتعدادها،

رقابتپذیری برای اسـتعدادها همبسـتگی زیـادی وجود دارد.

رفـع چالشهـای مرتبـط بـا آن و کسـب مزیـت رقابتـی در

کشـورهای اروپایـی همچنـان بر رتبـه بندی شـاخص جهانی

بـازار جهانـی در اختیـار تصمیمسـازان و سیاسـتمداران قـرار

رقابتپذیـری بـرای اسـتعدادها تسـلط دارنـد بـه طـوری که

میدهـد.

 17کشـور اروپایـی در میـان  25رتبـهی برتر هسـتند .در سـال

ایـن گـزارش به صورت سـالیانه ،توسـط موسسـه اروپایی

 2020نیز همانند سـال گذشـته سـوئیس در رتبـه اول قرار دارد

مدیریت کسـب وکار منتشـر میشـود .مدل شـاخص جهانی

و پـس از آن ایـاالت متحـده و سـنگاپور هسـتند .همچنیـن

رقابتپذیـری اسـتعداد یـک مـدل ورودی-خروجی اسـت که

در میـان کشـورهای غیـر اروپایـی کـه در میان  25کشـور برتر

ترکیبـی از ارزیابـی آنچه که کشـورها بـرای اسـتعدادها انجام

قـرار دارند ،اسـترالیا ،کانـادا ،نیوزیلند ،ژاپن ،اسـرائیل و امارات

میدهنـد (ورودیهـا) و آنچـه کـه به عنـوان نتیجـه کار خود

متحـده عربـی هسـتند .جدول زیـر وضعیت  10کشـور برتر در

در ارتبـاط بـا اسـتعدادها مشـاهده میکننـد (خروجیهـا) را

شـاخص جهانـی رقابتپذیـری بـرای اسـتعدادها را در سـال

ارائـه میکنـد .ورودیها از چهـار مولفه توانمندسـازی ،جذب،

 2020نشـان میدهـد:

ﺟﺪول  -٩ده ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در ﺳﺎل ٢٠٢٠

جدول  -9ده کشور برتر در شاخص جهانی رقابتپذیری برای استعدادها در سال 2020
رﺗﺒﻪ

ﻛﺸﻮر

اﻣﺘﯿﺎز ﻛﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی

١

ﺳﻮﺋﻴﺲ

٨١/٢٦

٢

آﻣﺮﻳﻜﺎ

٧٩/٠٩

٣

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

٧٨/٤٨

٤

ﺳﻮﺋﺪ

٧٥/٨٢

٥

داﻧﻤﺎرك

٧٥/١٨

٦

ﻫﻠﻨﺪ

٧٤/٩٩

٧

ﻓﻨﻼﻧﺪ

٧٤/٤٧

٨

ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ

٧٣/٩٤

٩

ﻧﺮوژ

٧٢/٩١

١٠

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

٧٢/٥٣

منبع)GTCI, 2020( :
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نتایـج ایـن شـاخص برای کشـور ایـران نشـان میدهد که

 2013تـا  2020بـا توجـه بـه اضافـه شـدن کشـورهای جدیـد

در سـال  ،2020ایران با کسـب نمـره  32/68در رتبه ( 102از بین

بـه ایـن شـاخص بـا بهبـود همـراه بـوده اسـت .جـدول زیـر

 132کشـور جهـان) قـرار دارد  .از سـال  2013تعداد کشـورهای

وضعیـت رتبه کشـور ایـران در شـاخص جهانـی رقابتپذیری

بیشـتری بـه رتبهبنـدی شـاخص جهانـی رقابتپذیـری برای

بـرای اسـتعدادها و زیـر شـاخصهای آن را از سـال  2013تـا

اسـتعدادها اضافه شـده اسـت 1و نمرهی کشـور ایران از سـال

 2020نشـان میدهـد:

ﺟﺪول  -١٠وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي  ٢٠١٣ﺗﺎ ٢٠٢٠
جدول  -10وضعیت کشور ایران در شاخص جهانی رقابتپذیری برای استعدادها طی سالهای  2013تا 2020

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ورودی

رﺗﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ

رﺗﺒﻪ

رﺗﺒﻪ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺧﺮﺟﯽ

رﺗﺒﻪ

ﺷﺎﺧﺺ

رﺗﺒﻪ زﻳﺮ

رﺗﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی

٩٤

٩٠
٧١

ﺳﺎل

ﻧﻤﺮه ﻛﻠﯽ

رﺗﺒﻪ ﻛﻠﯽ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی

٢٠١٣

٩٨٫٢٨

١٠١ (١٠٣)١

١٠١

١٠١

٢٠١٤

٣٢٫٠٩

٨٢ (٩٣)١

٨٤

٩١

٨٦

٢٠١٥-١٦

٣٦٫٣٤

٩٨ (١٠٩)١

١٠١

١٠٨

٧٣

٧٦

٢٠١٧

٣٣٫٥٤

١٠٣ (١١٨)١

١٠٧

١٨

٩٣

٨٣

٨٧

٢٠١٨

٣٢٫٥٧

٩٤ (١١٩)١

١٠٧

١١٨

٩٥

٧٩

٧٨

٥٥

٢٠١٩

٣١٫٥٩

٩٧ (١٢٥)١

١٠٧

١٢٣

٩٤

٧٢

٧٨

٦٣

٢٠٢٠

٣٢٫٦٨

١٠٢ (١٣٢)١

١١٤

١٣١

١٠١

٨٢

٨٩

٦٥

ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺬب

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ
٩٦

٨١
٥٥

٨٦
٩٦

٨٦
٧٧

ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ

ﻓﻨﯽ-ﺣﺮﻓﻪای

داﻧﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ

): GTCI, ٢٠١٣) (GTCI, ٢٠١٤) (GTCI, ٢٠١٦-٢٠١٥ﻣﻨﺒﻊ
)(GTCI, ٢٠١٧
()))(GTCI, ٢٠١٨) (GTCI, ٢٠١٩) (GTCI, ٢٠٢٠
()GTCI, 2013-2020
منبع:

بـه لحـاظ منطقـهای نیـز کشـور ایـران بـا قـرار گرفتـن در

کشـورهایی هسـتند کـه در رتبههـای پایینتـر نسـبت بـه

منطقـه آسـیای مرکـزی و جنوبـی در رتبـه هفتـم در میـان

کشـور مـا قـرار گرفتهانـد .همچنیـن مقایسـه کشـور ایـران با

 10کشـور برتـر ایـن منطقـه در سـال  2020قـرار گرفتـه اسـت.

برخـی از کشـورهای منطقـه «منا» نشـان میدهد که کشـور

کشـورهای قزاقسـتان بـا رتبـه  ،54هند بـا رتبه  ،72سـریالنکا

ایـران در وضعیت نامناسـبتری نسـبت به این کشـورها قرار

بـا رتبـه  ،83تاجیکسـتان بـا رتبـه  ،84قرقیزسـتان بـا رتبه 91

دارد .نمـودار زیـر وضعیـت کلـی کشـور ایـران را در مقایسـه

و بوتـان بـا رتبه  92کشـورهایی هسـتند کـه در رتبـه باالتری

بـا برخـی از کشـورهای منطقـه منـا در شـاخص کلـی و زیـر

از کشـور مـا قـرار گرفتهانـد .همچنیـن کشـورهای پاکسـتان

شـاخصهای مربـوط بـه آن نشـان میدهـد:

بـا رتبـه  ،106نپـال بـا رتبـه  121و بنـگالدش بـا رتبـه ،124

  .1از  103کشور در سال  2013به  132کشور در سال  2020افزایش یافته است .در سال  2014نیز تعداد کشورها از  103به  93کاهش یافته است.
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٨٠
٧٠
٦٠

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی داﻧﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ

٥٠
٤٠
٣٠
٢٠

١٠
٠
ﺟﺬب

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای

رﺷﺪ

ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ

ﮐﻮﯾﺖ

ﻣﺼﺮ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ
اﯾﺮان

نمودار  -5مقایسه کشور ایران با کشورهای منتخب منطقه منا در شاخص جهانی رقابتپذیری برای استعدادها در سال 2020
ﻧﻤﻮدار  -١ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ در ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در ﺳﺎل ٢٠٢٠

منبع)GTCI, 2020( :

): (GTCI, ٢٠٢٠ﻣﻨﺒﻊ

وضعیت ایران در شاخصهای جریان بالقوه مهاجرت
• •موسسه گالوپ از سال  2005تاکنون ،بطور منظم پیمایشهایی

فراهم آورند .اهمیت دیگر شاخص جریان بالقوه مهاجرت ،در

را برای سنجش پتانسیل مهاجرت و تغییر جمعیت بین  160کشور

جهانی بودن این دادهها است .این دادهها برای بیش از 150

انجام داده است که در دورههای زمانی دو یا سه ساله نتایج آنها

کشور جهان جمعآوری شده است که هیچ شاخصی در حوزه

را منتشر کرده است .به روزترین پیمایش گالوپ که در پی یافتن

مهاجرت تا این اندازه داده قابل مقایسه بین کشوری فراهم

پتانسیل رشد جمعیت بزرگسال در صورت برداشته شدن همه

نکرده است.

موانع مهاجرت میباشد در سال  ،2018منتشر شده است که با

• •آخرین پیمایش موسسه گالوپ از طریق مصاحبههای رودررو

«شاخص جریان بالقوه مهاجرت »1نشان داده میشود.

یا تلفنی با حدود نیم میلیون نفر بزرگسال در  150کشور بین

• •اهمیت و کاربرد «شاخص جریان بالقوه مهاجرت» این است

سالهای  2015تا  2017انجام شده است .از دادههای به دست

که شاخص مذکور ذهنیت اتباع هر کشور نسبت به مقوله

آمده «شاخص جریان بالقوه مهاجرت» اندازهگیری شده است

مهاجرت را نشان میدهد .همچنین به سیاستگذاران کمک

و در سایت گالوپ به نمایش در آمده است .ذیل این شاخص

میکند تا در جهت مدیریت مهاجرت نیروی انسانی به صورت

کلی ،دو شاخص کاربردی و مفید نیز توسط گالوپ معرفی و

فعال و کارآمد برنامهریزی کرده و یا شرایط الزم را برای بالفعل

اندازهگیری شدهاند که یکی «شاخص جریان بالقوه جذب

کردن ظرفیت جذب نیروی انسانی مورد نیاز از دیگر کشورها را

استعداد » و دیگری «شاخص جریان بالقوه مهاجرت جوانان »

2. Potential Net Brain Gain Index

2

3

				1. Potential Net Migration Index
3. Potential Net Youth Migration Index
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هستند .شاخص پتانسیل خالص جذب استعداد ،در واقع

 19درصد کاهش پیدا میکند (دادهها مربوط به سالهای

پتانسیل مهاجرت افراد تحصیلکرده (دارای مدرک کارشناسی و

 2015تا  2017است) .توجه به این نکته نیز ضروری است که

باالتر) را میسنجد و شاخص پتانسیل خالص مهاجرت جوانان،

بیشتر کشورها وضعیتی مشابه ایران دارند و در صورت حذف

این شاخص را برای افراد بین  15تا  29سال ،اندازه میگیرد.

محدودیتها با کاهش جمعیت کشور ،جمعیت استعدادها و

• •بر اساس آخرین پیمایش جهانی گالوپ ،امتیاز ایران در

همچنین جمعیت جوانان مواجه میشوند .همچنین بایستی

شاخص «جریان بالقوه مهاجرت» برابر با ( ،)-%16در شاخص

توجه داشت که امتیاز کشورها در محدوده ایران به شدت به

جذب استعدادها برابر با ( )-%27و در شاخص مهاجرت جوانان

هم نزدیک هستند.

( )-%19است .امتیازات ایران در همه این شاخصها منفی

• •ایران از میان  150کشور 87 ،امین کشور از نظر جذابیت

است و این یعنی اگر محدودیتهای جابجائی حذف شوند،

برای مهاجرت افراد سایر کشورها به ایران و ماندن اتباع خود

جمعیت کلی ایران ،جمعیت استعدادها و جمعیت جوانانی که

در داخل است .رتبه ایران برای برای جذب استعدادها از خارج

از کشور خارج میشوند بیش از تعدادی است که به ایران وارد

و ماندن استعدادهای خود در داخل کشور ( 78از میان 109

میشوند .یعنی در صورت حذف محدودیتها ،جمعیت کشور

کشور) و برای جذب جوانان از خارج و ماندن جوانان خود در

 16درصد ،جمعیت استعدادها  27درصد و جمعیت جوانان

داخل کشور ،جایگاه  77ام را در میان  150کشور داراست.
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ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﺎﺟﺮت )ﺟﺬب( ﺟﻮاﻧﺎن

رﺗﺒﻪ

ﮐﺸﻮر

اﻣﺘﯿﺎز

رﺗﺒﻪ

ﮐﺸﻮر

اﻣﺘﯿﺎز

رﺗﺒﻪ

ﮐﺸﻮر

اﻣﺘﯿﺎز

١

ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ

٢٣١٪

١

ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ

٤٣٢٪

١

اﯾﺴﻠﻨﺪ

٪٤٥١

٢

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

٢٢٥٪

٢

ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ

٣٣٣٪

٢

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

٪٤١٠

٣

اﯾﺴﻠﻨﺪ

٢٠٨٪

٣

اﯾﺴﻠﻨﺪ

٢٩٦٪

٣

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

٪٣٧٨

٤

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ

٢٠٤٪

٤

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

١٨٧٪

٤

ﺳﻮﺋﯿﺲ

٪٣٧٢

٥

ﺳﻮﺋﯿﺲ

١٨٧٪

٥

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

١٨٥٪

٥

ﮐﻮﯾﺖ

٪٣٤٩

٦

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

١٧٩٪

٦

داﻧﻤﺎرک

١٦٩٪

٦

ﮐﺎﻧﺎدا

٪٣٤٣

٧

ﮐﻮﯾﺖ

١٦٩٪

٧

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

١٥٨٪

٧

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ

٪٣٣٠

٨

ﺑﻮﺗﺎن

١٦٢٪

٨

ﮐﺎﻧﺎدا

١٢٠٪

٨

ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ

٪٢٥٥

٩

ﮐﺎﻧﺎدا

١٤٧٪

٩

ﺳﻮﺋﯿﺲ

١٠٧٪

٩

ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ

٪٢٣٧

١٠

ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ

١٣١٪

١٠

ﻓﻨﻼﻧﺪ

١٠٧٪

١٠

ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ

٪٢٢٢

٨٢

اﮐﻮادور

٪-١٥

٧٣

ارﻣﻨﺴﺘﺎن

٪-٢٤

٧٢

ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ

٪-١٨

٨٣

ﮐﻨﯿﺎ

٪-١٥

٧٤

ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ

٪-٢٤

٧٣

ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن

٪-١٨

٨٤

ﻣﺎﻟﯽ

٪-١٥

٧٥

ﻟﯿﺒﯽ

٪-٢٥

٧٤

اﮐﻮادور

٪-١٨

٨٥

وﯾﺘﻨﺎم

٪-١٥

٧٦

ﺟﻤﻬﻮریآﻓﺮﯾﻘﺎیﻣﺮﮐﺰی

٪-٢٦

٧٥

ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن

٪-١٩

٨٦

ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن

٪-١٦

٧٧

ﺷﯿﻠﯽ

٪-٢٧

٧٦

ﻟﯿﺒﯽ

٪-١٩

٨٧

اﯾﺮان

٪-١٦

٧٨

اﯾﺮان

٪-٢٧

٧٧

اﯾﺮان

٪-١٩

٨٨

ﻗﺰﻗﯿﺰﺳﺘﺎن

٪-١٦

٧٩

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

٪-٢٧

٧٨

ﻣﺎﻟﯽ

٪-٢١

٨٩

ﻟﯿﺒﯽ

٪-١٦

٨٠

ﮐﺎﻣﺮون

٪-٢٧

٧٩

ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ

٪-٢١

٩٠

ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ

٪-١٦

٨١

ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن

٪-٢٧

٨٠

ﭼﺎد

٪-٢١

٩١

ﺑﻮﻟﯿﻮی

٪-١٧

٨٢

اردن

٪-٢٩

٨١

ﮐﻨﯿﺎ

٪-٢١

٩٢

ﭼﺎد

٪-١٧

٨٣

ﻣﮑﺰﯾﮏ

٪-٢٩

٨٢

ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن

٪-٢٢

١٤١

ﺳﻨﮕﺎل

٪-٣٤

١٠٠

اﻟﺠﺰاﯾﺮ

٪-٤٠

١٤١

ﻣﻮﻟﺪاوی

٪-٤٩

١٤٢

ﮔﯿﻨﻪ

٪-٣٦

١٠١

ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ

٪-٤٢

١٤٢

ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ

٪-٥٢

١٤٣

اﻟﺴﺎﻟﻮادور

٪-٤٠

١٠٢

ﻋﺮاق

٪-٤٣

١٤٣

ﻫﻨﺪوراس

٪-٥٣

١٤٤

ﮐﻮزوو

٪-٤٢

١٠٣

ﮐﻮزوو

٪-٤٥

١٤٤

ﺟﻤﻬﻮریدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﮐﻨﮕﻮ

٪-٥٦

١٤٥

ﺳﻮرﯾﻪ

٪-٤٤

١٠٤

ﻏﻨﺎ

٪-٥٠

١٤٥

ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ

٪-٥٧

١٤٦

ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ

٪-٤٦

١٠٥

آﻟﺒﺎﻧﯽ

٪-٥١

١٤٦

ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ

٪-٥٧

١٤٧

ﺟﻤﻬﻮریدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﮐﻨﮕﻮ

٪-٥٠

١٠٦

ﺟﻤﻬﻮریدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﮐﻨﮕﻮ

٪-٥٦

١٤٧

اﻟﺴﺎﻟﻮادور

٪-٦١

١٤٨

ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ

٪-٦٠

١٠٧

ﮔﯿﻨﻪ

٪-٦٠

١٤٨

ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ

٪-٦٨

١٤٩

ﻫﺎﻴﻳﺘﯽ

٪-٦٣

١٠٨

اﻟﺴﺎوادور

٪-٧٣

١٤٩

ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ

٪-٧٠

١٥٠

ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن

٪-٧٠

١٠٩

ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن

٪-٤٠

١٥٠

ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن

٪-٧٨

منبع)Gallup, 2018(  :

   .1دادههای مربوط به تمایل به مهاجرت تحصیلکردهها در سالهای  2015تا  2017فقط برای  109کشور موجود است.
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وضعیت ایران در شاخص قدرت گذرنامه
شـاخص سـنجش قـدرت گذرنامـه نشـان میدهـد کـه

بحریـن در رتبه ( )68و عمان در رتبه ( ،)70عربسـتان سـعودی

دارنـده گذرنامـه هـر کشـور بـه چـه تعـدادی از کشـورهای

در رتبـه ( ،)71آذربایجـان در رتبـه ( )80و ارمنسـتان در رتبـه

جهـان میتوانـد بـدون نیـاز بـه ویـزا سـفر کنـد.

( )84قـرار دارند.

• •بـر اسـاس این شـاخص ،قدرتمندتریـن گذرنامههای جهان

• •بر اسـاس این شـاخص ،در میـان  116کالس گذرنامه ،ایران

در سـه ماهـه سـوم سـال  2021متعلـق بـه کشـورهای ژاپـن،

در رتبـه  105و همتـراز بـا کشـور سـریالنکا قـرار دارد کـه قـادر

سـنگاپور ،آلمـان و کـره جنوبـی بـه طـور مشـترک اسـت کـه

اسـت بـه  42کشـور بـدون نیاز بـه ویزا سـفر کنند.

نفـوذ گذرنامـه آنها بـه ترتیـب  192 ،193و  191اسـت.

• •بطـور کلـی میتـوان گفـت کـه از مجمـوع  199کشـور

• •در ایـن میان کشـورهای ایاالت متحده آمریکا و انگلسـتان

مـورد بررسـی در ایـن شـاخص ،قـدرت گذرنامـه  183کشـور

بـا نفـوذ گذرنامـه  187در رتبه  7و همتراز با کشـورهای بلژیک،

جهـان ،باالتـر از قـدرت گذرنامـه ایـران اسـت؛ بهعبـارت دیگر

نیوزیلند و سـوئیس قرار دارند.

شـهروندان  183کشـور جهـان ،به تعداد کشـورهای بیشـتری

• •در بیـن کشـورهای منطقـه نیـز ایـاالت متحـده عربـی در

نسـبت بـه ایـران (بدون نیـاز بـه ویـزا) میتوانند سـفر کنند.

رتبـه ( ،)15ترکیـه در رتبـه ( ،)56قطر در رتبـه (،)59کویت (،)60

ﺟﺪول  -١ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن

جدول  -12شاخص قدرت گذرنامه کشورهای جهان

ﻧﻔﻮذ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

رﺗﺒﻪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

ﻗﺪرت ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

)ﺗﻌﺪاد ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﻮیﺗﺮ
از دارﻧﺪه اﯾﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت /در
ﻣﯿﺎن  ١٩٩ﮐﺸﻮر(

ﻛﺸﻮرﻫﺎ

)ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
وﯾﺰا را ﺑﺮای دارﻧﺪه اﯾﻦ
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﺮده اﻧﺪ(١

)رﺗﺒﻪ در ﻣﯿﺎن ١١٦
ﮐﻼس ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ای(١

ژاﭘﻦ

١٩٣

١

٠

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

١٩٢

٢

١

آﻟﻤﺎن ،ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

١٩١

٣

٢

ﻓﻨﻼﻧﺪ ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﻟﻮﻛﺰاﻣﺒﻮرگ ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ

١٩٠

٤

٤

اﺗﺮﻳﺶ ،داﻧﻤﺎرك

١٨٩

٥

٨

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻳﺮﻟﻨﺪ ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﺳﻮﺋﺪ

١٨٨

٦

١٠

ﺑﻠﮋﻳﻚ ،ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ ،ﺳﻮﺋﻴﺲ ،اﻧﮕﻠﻴﺲ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ

١٨٧

٧

١٥

ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻚ ،ﻳﻮﻧﺎن ،ﻣﺎﻟﺖ ،ﻧﺮوژ

١٨٦

٨

٢٠

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﻛﺎﻧﺎدا

١٨٥

٩

٢٤

ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﻟﻴﺘﻮاﻧﯽ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،اﺳﻠﻮاﻛﯽ

١٨٣

١٠

٢٦

ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

-

-

-

ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ،اﻳﺮان

٤٢

١٠٥

١٨٣

منبع)Henleyglobal, 2021( :

ﻣﻨﺒﻊHenleyglobal, 2021 :

سالنامه در یک نگاه

جمعبندی
سالنامه مهاجرتی ایران ،1400-نمایانگر آخرین (بهروزترین)
آمار و اطالعات حوزه مهاجرتهای بینالمللی در ایران و جهان
است .با این حال بدون اکتفای صرف به نگاه آماری و عددی
به پدیده فراگیر مهاجرت که هم اکنون در ایران و جهان با
سرعتی روزافزون در حال گسترش است ،ضروری است که
مجموعه نکات محتوایی که در ادامه به اختصار به آنها اشاره
میشود ،مدنظر خوانندگان این سالنامه قرار گیرد  .

مهاجرت در جهان
• •مهاجرتهای بینالمللی همچنان بر مدار شتاب؛
بـر اسـاس آخریـن آمـار و نمایههـای مهاجرتـی ،جمعیت
مهاجـران بینالمللـی (غالبـاً نسـل اول) در سـال  ،2020بـه
تـراز  281میلیـون مهاجـر رسـیده اسـت کـه نسـبت به سـال
گذشـته (  )2019افزایـش  9میلیـون نفـری را نشـان میدهـد.
لـذا میتـوان گفت که حتـی شـیوع همهگیر ویـروس کرونا و
اعمـال محدودیتهـای سـخت و جـدی بـرای جابجاییهای
بینالمللـی مانـع افزایـش مهاجـرت در جهـان نشـده اسـت.
بـرای تبییـن دالیـل افزایـش جمعیـت مهاجـران و تشـدید
«میـل بـه مهاجـرت» در جهـان اینگونـه میتـوان گفـت کـه
همچنـان پیشـرانهای مهاجرتهـای بینالمللـی مشـتمل بر
عوامـل اقتصـادی ( بخصـوص فقر و شـکاف اقتصـادی میان
کشـورهای جنوب و شـمال) ،رسـیدن به رفاه فردی اجتماعی،
جسـتجوی آینـده بهتـر و دسـتیابی بـه فرصتهـای بهتـر در
خـارج از وطـن و دیگـر عوامل همچون بیثباتیهای سیاسـی
و گسـترش خشـونت و ناامنـی در مناطـق مختلـف بـه ویژه
خاورمیانـه ،همچنـان پابرجا هسـتند.
• •افزایش جهانی نرخ «میل به مهاجرت» :محصول گسترش
ارتباطات و توسعه نامتوازن؛

شـغلی و تحصیلـی ،امکانـات اقتصادی و تسـهیالت اجتماعی
(رفاهـی) ،ظرفیتهـای اقامتـی و تابعیتی کشـورهای میزبان
با سـرعت و گسـتردگی بیشـتر توسـط مهاجران به کشـورهای
مبدأ ارسـال شـوند .دسترسـی گسـتردهتر بـه ایـن اطالعات و
آگاهـی بیشـتر از ایـن فرصتهـای مهاجرتـی ،میتواند باعث
تشـدید موجهـای مهاجرتی شـود که نمونـهای از آن در بحران
پناهجویـی سـال  2015کام ً
لا مشـهود بود   .
• •احتمال بروز موجهای مهاجرتی در دوران پسا کرونا؛
هـر چنـد که شـیوع پاندمی کرونـا در جهان ،وقفـه جدی در
مهاجـرت و جابجاییهـای بینالمللـی بـه وجـود آورده اسـت
و هنـوز آمـار دقیقـی از اثـرات کرونـا بـر ایـن حـوزه در دسـت
نیسـت ،با ایـن حال اغلـب پیشبینیهـا حاکی از آنسـت که
جهـان در دوران پسـا کرونـا بـا موجهـای گسـترده مهاجرتـی
رو بـه رو خواهـد شـد .چـرا کـه هماننـد دوران پیشـا کرونـا،
پیشـرانهای اصلـی مهاجـرت اعم از فقـر ،گرسـنگی و بیکاری،
تبعیـض ،خشـونت و ناامنـی به همراه سـایر عوامـل ،در دوران
کرونـا بشـدت تقویت شـدهاند و لـذا در دوران پسـا کرونا ،فنر
فشـرده شـده مهاجرتهـای بینالمللـی آمادگـی آزادشـدن
انفجـاری را خواهـد داشـت .مـوج مهاجرتـی پسـا کرونـا
میتوانـد بـه مراتـب عظیمتـر و گسـتردهتر از مـوج مهاجرتی
سـال  2015میالدی باشـد که از کشـورهای آفریقایی و آسـیایی
بـه سـمت اروپـا راه افتاد.
• •برنامـه کشـورهای توسـعهیافته برای جذب کادر بهداشـت
و درمان دیگر کشـورها؛
بـا توجه به اهمیت روزافزون تامین و حفظ کادر بهداشـت
درمـان در دوران کرونـا و حتی پسـا کرونا ،این مسـاله تبدیل
بـه یـک موضـوع حیاتـی و اولویت اساسـی برای بسـیاری از
کشـورها شـده اسـت .در ایـن میان کشـورهای توسـعهیافته

یـک عامـل مهـم اثرگـذار بـر افزایـش جهانـی نـرخ «میـل

کـه همـواره برای حفظ شـیب رشـد توسـعه اقتصـادی خود،

بـه مهاجـرت» ،توسـعه نامتـوازن میـان کشـورهای شـمال

از فرمـول واردات و جـذب سـرمایههای انسـانی متخصـص

(توسـعهیافته) و کشـورهای جنـوب (کمتـر توسـعهیافته)

از دیگـر کشـورها بـه نحـو احسـن بهـره بردهاند ،در تالشـند

اسـت .این توسـعه نامتوازن ،باعث رونق اقتصـادی ،اجتماعی

از ایـن فرمـول در تامیـن کادر بهداشـت و درمـان مـورد نیـاز

و سیاسـی بیشتر در کشـورهای توسـعهیافته و تشدید شکاف

خـود مجـدداً در دوران کرونـا و حتی پسـاکرونا بهـره بگیرند.

اقتصـادی و دیجیتـال آنهـا بـا کشـورهای درحـال توسـعه

لـذا کشـورهای توسـعه یافتهتـر و مهاجرپذیـر در تالش جدی

میگـردد .لـذا این عدم تـوازن همـراه با گسـترش فناوریهای

هسـتند تـا بـا معرفـی و پیادهسـازی برنامههـای جـذاب و

ارتباطـی بخصـوص دسترسـی بـه اینترنـت و توسـعه فضای

تسـهیالتی از جملـه معرفی فرصتهای شـغلی بـا درآمدهای

مجـازی ،باعـث شـده تـا اطالعـات مربـوط بـه فرصتهـای

بـاال و ارائـه ویـزای سـریع و رایـگان ،کادر بهداشـت و درمـان
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دیگـر کشـورها بخصوص کشـورهای در حال توسـعه از جمله

بصـورت قهـری و از طریـق کنتـرل شـدید مرزهـا و یـا اعمـال

ایـران را جـذب نمایند.

محدودیتهـای فیزیکـی از جملـه ایجـاد دیوارهـای حائـل
مـرزی هسـتند .در واقـع کشـورهای مهاجرپذیـر صرفـاً در پی

• •مناطق سبز و قرمز در دوران کرونا و پسا کرونا؛

بهرهبـرداری از عوایـد و مزیتهـای مهاجـرت بخصـوص در

بـا تهیـه و توزیـع واکسـن هـای ضـد ویـروس کرونـا

زمینـه جـذب نیروهای زبده دیگر کشـورها هسـتند .در مقابل،

در کشـورهای مختلـف ،ایـن احتمـال مـیرود کـه جهـان

کشـورهای مهاجرفرسـت کـه عمومـاً بـا مشـکالت عدیـده

بـا وضعیتـی روبـرو شـود کـه مناطـق مختلـف جغرافیائـی

اقتصـادی ،اجتماعـی و سیاسـی روبرو هسـتند ،قـادر به ایجاد

براسـاس برنامههـای موفـق مدیریت پاندمی و نیز دسترسـی

انگیزههـای کافـی بـرای نگهداشـت و عدم خروج سـرمایههای

شـهروندان کشـورها به واکسـن ،به مناطق سـبز و قرمز از نظر

انسـانی خـود بـه سـوی کشـورهای مهاجرپذیر نیسـتند .این

کرونـا تقسـیم شـوند .ایـن وضعیت تا ریشـهکن شـدن کامل

دسـته از کشـورها معمـوالً بـا فقـدان سیاسـتهای کارآمـد

ویـروس و تبدیـل همـه بخشهـای جهـان بـه مناطق سـبز،

مدیریـت و کنتـرل مهاجرت هم روبرو هسـتند و قادر نیسـتند  

میتوانـد ادامـه دار باشـد و شـاهد اعمـال محدودیتهایـی

بـا برنامههـای جـذاب کشـورهای مهاجرپذیـر رقابـت نمایند.

از جملـه ضـرورت اخـذ ویـزای بهداشـتی و یـا گواهـی تزریق

خـروج سـرمایههای انسـانی از کشـورهای مهاجرفرسـت

واکسـن برای امـکان جابجایی میـان این مناطق باشـیم .این

باعـث وخامـت هـر چه بیشـتر اوضـاع اقتصـادی و اجتماعی

تقسـیمبندی خـود میتوانـد تبدیـل بـه یـک پیشـران بـرای

و تشـدید شـکاف آنهـا بـا کشـورهای مهاجرپذیـر و تشـدید

تشـدید میل به مهاجـرت و جابجایی از مناطق قرمز به سـوی

جریانهـای مهاجرتـی میگـردد .ایـن چرخـه مهاجرتـی در

مناطـق سـبز گـردد .چرا کـه جریـان مهاجرتی در حـال حاضر

جهـان بهصـورت روزافزونـی در حال تشـدید و تقویت اسـت

بـا قـوت و شـدت از سـوی مناطـق بـا اقتصادهـای ضعیف و

و مهاجـران (کـم مهـارت و بـا مهـارت) در سـودای زندگی بهتر

نحیـف به سـوی اقتصادهـای قـوی و مرفه در جریان اسـت.

روانه دیگر کشـورها میشـوند .برخـی از کشـورهایی که داعیه

بـر اسـاس همین مکانیـزم ،جریـان جابجایی از سـوی مناطق

حمایـت و پنـاه دادن بـه پناهجویـان را دارنـد و یـا در مسـیر

قرمـز بـه مناطـق سـبز را نیـز میتـوان تصـور کـرد .بـا درک

ترانزیـت جریانهـای عمـده مهاجـران قـرار دارنـد (بـرای مثال

ایـن پدیـده ،کشـورها میبایسـت سـریعتر میـزان کارآمـدی

کشـور ترکیـه) ،از حضـور و عبور مهاجران به سـوی کشـورهای

برنامههـای کنترل شـیوع ویروس و دسترسـی شـهروندان به

هـدف ،بـه عنـوان اهرم فشـار و بعضـاً بعنوان وجـه المصالحه

واکسـن را مـورد ارزیابـی قـرار دهند.

بـرای رسـیدن بـه مقاصـد سیاسـی و یـا گرفتـن امتیازهـای
اقتصـادی در تعامـل بـا دیگـر کشـورها اسـتفاده میکنند.

• • رویکردهای متناقض مدیریت مهاجرت؛
در حالیکه نیروهای کششـی و رانشـی اقتصـادی ،اجتماعی
و سیاسـی در مناطـق مختلـف جهـان باعـث شـکلگیری

• •فقـدان همـکاری بینالمللی و اجماع سـازنده بـرای کنترل
و مدیریـت مهاجرت؛

جریانهـای مهاجرتـی در دنیـا میشـوند کـه بـ ه نوعی سـایر

همچنـان کـه جامعـه جهانـی در مواجهـه بـا معضلات و

نقـاط را هـم تحـت تاثیـر خـود قـرار میدهـد ،بـا ایـن وجود

چالشهـای اصلـی خـود اعـم از صلـح جهانـی و گرمایـش

مـا شـاهد سیاسـتها و واکنشهـای متفـاوت و بعضـاً

زمیـن نیازمنـد همراهـی و همـکاری تمام کشـورها در سـطح

متناقـض در زمینـه مدیریـت مهاجـرت در جهـان هسـتیم .از

جهانـی اسـت ،در حـوزه مهاجرتهـای بینالمللـی نیـز کـه با

یک سـو شـاهد این هسـتیم کـه کشـورهای مهاجرپذیر اصلی

سـرعت در حـال رشـد چشـمگیر اسـت ،همچنـان از فقـدان

دنیـا بصـورت پیوسـته در حـال معرفـی و اجـرای برنامههـای

یـک راهحـل کالن رنـج میبـرد و همچنـان نتوانسـته به یک

تسـهیلکننده جـذب سـرمایههای انسـانی ماهـر و متخصص

اجمـاع جهـان شـمول و اثـر بخـش در ایـن حـوزه برسـد.

از سـایر کشـورها هسـتند .در عین حال همین گروه از کشورها

کشـورهای مهاجرفرسـت و مهاجرپذیـر بـا تبعـات فقـدان

بـا امـواج ورود مهاجـران کـم مهـارت بهخصـوص پناهجویان

ایـن راهـکار جهانـی دسـت و پنجـه نـرم میکننـد و دچـار

نیـز روبـرو هسـتند که عمدتـاً ایـن نـوع مهاجرتهـا بصورت

خسـرانهای روزافـزون هسـتند .در سـال  2018میلادی بـا

غیـر قانونـی و غیـر منظم صـورت میپذیرد .راهکار کشـورهای

ابتـکار سـازمان ملـل ،یـک میثاقنامـه جهانی بـرای مدیریت

مهاجرپذیـر بـرای مواجهه بـا ورود مهاجـران غیرقانونـی عمدتاً

و سـازماندهی مهاجرتهـای بینالمللـی بصـورت امـن و

سالنامه در یک نگاه

منظـم بـه تصویـب کشـورها رسـید ،امـا متاسـفانه بـا خارج
شـدن برخـی از کشـورها از جملـه آمریـکا و مجارسـتان کـه
همـراه بـا عـدم مسـئولیتپذیری و شـانه خالـی کـردن آنهـا  
از ایـن میثاقنامـه بـود ،عملا اجـرای آن بـه محـاق رفـت.
لـذا علیرغـم گسـترش روزافـزون مهاجـرت در جهـان ،مـا
شـاهد یـک عـدم همـکاری و اجمـاع سـازنده بـرای کنتـرل و
مدیریـت مهاجـرت و یـا حداقل سـهیم نمودن همه کشـورها
در بهرهبـرداری از منافـع و مزایـای مهاجرتهـای بینالمللی و
همچنیـن کاهـش مضـرات آن هسـتیم  .

مهاجرت در ایران
• •جعبه سـیاه مهاجـرت در ایـران :ناشـناخته و نیازمند توجه
جـدی عمومـی و حاکمیتی؛
از تبدیـل شـدن موضـوع مهاجـرت بـه مسـئلهای عمومی
و حساسـیتبرانگیز در کشـور ایـران سـالهای زیـادی
میگـذرد .امـا طـی ایـن سـالها بـه پدیـده مهاجـرت بـه
عنـوان پدیـدهای پیچیـده و چنـد بعـدی کمتـر بـه صـورت
علمـی و جامـع پرداختـه شـده و همچنـان ابعـاد مختلف آن
ناشـناخته اسـت .ایـن امـر مانـع از شـکل گیری یـک اجماع

• •فشردهتر شدن فنر «میل به مهاجرت» در ایران؛
جامعه ایران در حال تجربه یکی از سختترین شرایط اقتصادی و
اجتماعی در دوران معاصر است .همزمانی شرایط سخت اقتصادی
ناشی از تحریمها ،تکانههای شدید اقتصادی و تالطمهای شدید
نرخ ارز و نرخ تورم و همراه با رکود شدید اقتصادی و افزایش
نرخ بیکاری در اثر شیوع کرونا همراه با سایر مسائل و معضالت
اقتصادی و اجتماعی باعث تقویت پیشرانها و نیروهای رانشی
مهاجرتی و نیز تشدید میل به مهاجرت در کشور ایران شده است.
هر چند ممکن است به دالیل مختلف این میل به مهاجرت در
حال حاضر امکان بروز خود به شکل مهاجرت واقعی را پیدا نکرده
باشد ،اما زنگ خطر فشرده شدن فنر میل به مهاجرت در جامعه
ایران به وضوح در اقشار مختلف قابل مشاهده است .در واقع هر
چند که پیش از این ،نگاهها بیشتر معطوف به خروج استعدادها
و تحصیلکردهها ،خروخ نخبگان هنری و ورزشی از کشور بوده
است ،اما متاسفانه میل به خروج و مهاجرت در طبقههای مختلف
اجتماعی و بخصوص دهکهای پائین اقتصادی در حال شیوع
است.

نقش «چشمانداز و جاذبه سرزمینی» در ماندگاری و

خروج ایرانیان از کشور

نظـری و گفتمان سـازنده نسـبت به پدیده مهاجـرت در میان

به طور کلی نتایج مطالعات و بررسیهای رصد خانه مهاجرت

سیاسـتگذاران ،جامعـه علمـی و عمـوم جامعه شـده اسـت.

ایران از طریق پیمایشهای انجام شده نشان میدهد که

بـه علـت فقدان این شـناخت و اجمـاع نظری ،اسـتفهام کلی

«وضعیت کلی کشور» و «عوامل اقتصادی» از جمله مهمترین

از پدیـده مهاجـرت بـه خصـوص در نـگاه رسـمی و حاکمیتی

عوامل و انگیزههای گروههای مختلف اجتماعی برای مهاجرت از

بـه شـکل یـک پدیـده منفـی و غیر مفید تصویر شـده اسـت

کشور میباشد« .عدم وجود فرصتهای ایفای نقش»« ،احساس

کـه فرصـت اسـتفاده مطلـوب از جنبههای مثبت ایـن پدیده

غیر مفید بودن در کشور» و همچنین «نداشتن تصور امیدوارکننده

را از کشـور سـلب کرده اسـت .بـه عبارت دیگـر بازتولید چرخه

نسبت به آینده» ،ضمن تقویت انگیزههای مهاجرت ،باعث میشود

ناآگاهـی ،بیبرنامگـی و بیاقدامـی در حـوزه مهاجـرت ،نـه

که افراد برای مهاجرت از کشور اقدام عملی نمایند .نتایج مطالعات

تنهـا باعـث کاهـش و یـا رفـع اثـرات نامطلـوب مهاجـرت در

نشانگر آن است که «میل به مهاجرت» در میان گروههای مختلف

کشـور نمیشـود ،بلکـه موجـب از دسـت رفتن تمـام منافعی

در دوران همهگیری ویروس کرونا شدت بیشتری یافته است و

اسـت کـه این پدیـده میتواند بـرای کشـور به همراه داشـته

این موضوعی است که نیازمند بررسی و موشکافی بیشتر است.

باشـد .مهاجـرت پدیـدهای خاکسـتری اسـت کـه میتوانـد

افزایش میل به مهاجرت در میان افراد میتواند زمینه برنامهریزی

اثـرات مثبـت و منفـی زیـادی را بـرای کشـور مبـدا ،مقصد و

و تصمیم قطعی آنها برای مهاجرت از کشور را فراهم سازد.

خـود فـرد مهاجر به همراه داشـته باشـد .به عبـارت دیگر این

در میان گروههای مختلف اجتماعی عالوه بر افرادی که قصد

انتخابهـا و تصمیمـات سیاسـتگذاران اسـت کـه میتواند

مهاجرت از کشور را دارند ،افرادی نیز مهاجرت خود را به تعویق

اثـرات مهاجـرت را در کشـورهای مبـدا و مقصد برجسـته و یا

انداخته و یا هنوز تصمیم قطعی نگرفتهاند .نکته حائز توجه

کـم رنـگ نمایـد .در واقع در ایـران نیز این نوع نـگاه و رویکرد

این است که «شرایط اقتصادی» همچنانکه به عنوان «پیشران

بـه مسـئله مهاجرت اسـت که میتوانـد تهدیـدات بالقوه این

مهاجرتی» شناخته میشود ،در عین حال به عنوان «مانع

پدیـده را بـه فرصتهـای بالفعل برای رشـد و تعالـی فردی و

مهاجرتی» هم عمل میکند .در واقع «باال رفتن هزینههای

ملـی تبدیـل کند.

مهاجرت» و همچنین «عدم توانایی مالی افراد برای اقدام به

سالنامه مهاجرتی ایران 1400

53

54

مهاجرت» از جمله مهمترین موانع و یا عامل تعویق مهاجرت از

باشد ،آینده و چشماندازی برای بازگشت و بازسازی امید اجتماعی و

کشور در میان افراد بخصوص دانشجویان و فارغالتحصیالن

توسعه اقتصادی کشور نخواهد داشت  .برای مثال ،طبق یافتههای

شناسایی شده است .بنابراین در صورت بهبود شرایط کلی کشور

رصدخانه مهاجرت ایران ،بیش از  2000متخصص و فارغالتحصیل

به خصوص «وضعیت اقتصادی» ،ممکن است عامل اقتصادی

از دانشگاههای برتر جهان در طول پنج سال گذشته به داخل کشور

اثرات متضادی بر مهاجرت در پی داشته باشد .از یک سو ،افرادی

بازگشتهاند و مشغول به فعالیت هستند .اما متاسفانه این خبر نه

که هنوز تصمیم قطعی نگرفتهاند و یا مهاجرت خود را به تعویق

تنها از سوی بدنه اجتماعی به دیده تردید انگاشته میشود ،بلکه

انداختهاند ،بواسطه بهبود وضعیت اقتصادی ممکن است از

این پیام از سوی جامعه به مهاجرانی که قصد عزیمت از کشور را

تصمیم مهاجرتی خود منصرف شوند .از دیگر سو ،بواسطه کاهش

داشته و یا قصد بازگشت به داخل را دارند ،مخابره میشود که

هزینههای مهاجرتی  ،به جمع افرادی که برای مهاجرت از کشور

جامعهپذیرا و چشم انتظار بازگشت آنها نبوده و نیست .این عدم

اقدام عملی و برنامهریزی کردهاند ،اضافه شوند .در میان افرادی که

چشم انتظاری به بازگشت متخصصان خود به مراتب خطرناکتر از

تصمیم به ماندن در کشور گرفتهاند ،پیوندهای خانوادگی (بودن

مهاجرتهای خروجی جوانان و امیدهای کشور است   .

در کنار خانواده) و همچنین تالش برای اصالح و پیشرفت کشور
از جمله مهمترین انگیزههای افراد برای ماندگاری در کشور است.

• • راهبردهای فعال مهاجرتی همسایگان ایران؛

به طور کلی «چشم انداز و جاذبه سرزمینی» که میتوان آن را به

در حال حاضر کشورهای مختلف در نقاط مختلف جهان و

عنوان یک عامل ترکیبی برآمده از عوامل مختلفی همچون «فراهم

به ویژه کشورهای همسایه ایران با درک صحیح از دینامیسم

بودن شرایط ایفای نقش در فرآیند توسعه و پیشرفت ایران»،

مهاجرتهای بینالمللی در حال تبدیل تهدیدها به فرصتها در

«مفید و موثر بودن در ایران یا خارج»« ،احساس تعلق ایرانیان

این حوزه هستند .بر همین اساس برخی از کشورهای حوزه خلیج

نسبت به تابعیت خود» و «تصور نسبت به آینده کشور» در

فارس و ترکیه به سرعت در حال برنامهریزی و اجرای برنامههای

نظر گرفت ،نقش بسیار زیادی بر شاخصهای میل و تصمیم به

منسجم برای جذب سرمایهگذاران ،سرمایههای انسانی خالق و

مهاجرت در میان گروههای اجتماعی مختلف دارد .به طوری که

نوآور ،دانشجویان و تحصیلکردگان در راستای دستیابی به اهداف

بهبود یا تنزل چشمانداز و جاذبه سرزمینی موجب تغییر وضعیت

بلند پروازانه خود در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی

در میل و تصمیم به مهاجرت افراد در گروههای مختلف اجتماعی

در افق کوتاه مدت و بلند مدت هستند .برای مثال ،برنامه ویزای

میشود.

طالیی کشور امارات متحده عربی که اخیراً از آن رونمایی شد را
میتوان در این چارچوب تحلیل و ارزیابی کرد .در واقع رویکرد این

• • باور اجتماعی به خروج یک طرفه استعدادها و عدم امکان

گروه از کشورها بهرهگیری حداکثری از مزیتهای نیروی انسانی

بازگشتمتخصصین؛

سیال و متحرک در بازارهای منطقهای است و این موضوع باعث

نداشتن سیاست منسجم در مسیر مدیریت واقعبینانه و فرصت

شده است رقابت سنگینی در این حوزه شکل گیرد .کشورهایی

محور مهاجرت در کشور در کنار اعالم آمار بیپشتوانه و غیر مستند

از جمله ایران که رویکرد منفعلی در حوزه مهاجرت سرمایههای

در حوزه مهاجرتهای بینالمللی در کشور باعث ایجاد یک تصویر

انسانی دارند ،بزودی در این بازار رقابتی دچار خسرانهای غیر قابل

ذهنی غیر منطبق با واقعیت در جامعه ایران شده است .این تصویر

جبرانی خواهند شد.

ذهنی در میان عموم مردم و حتی مسئولین کشور باعث القاء این
تفکر شده است که نه تنها ایران کشوری است که باالترین آمار

• •لزوم تغییر رویکرد به مسأله خروج دانشجویان و تحصیلکردگان

مهاجرت در دنیا را داراست ،بلکه تمام مهاجرتهای صورت گرفته از

ایرانی؛

این کشور به قصد عدم بازگشت است .متاسفانه این تصویر ذهنی

درک دینامیسم مهاجرت دانشجویان و تحصیلکردگان در

روز به روز در حال تقویت است و  باعث عدم پذیرش واقعیتها

ایران نیازمند یک تغییر پارادایم اساسی است .هر چند که غالب

و شکلگیری دوگانه «ماندن در برابر رفتن به قصد عدم بازگشت»

تحلیلها و رویکرد به این موضوع تاکنون مبتنی بر پارادایم "خروج

شده است .این تصویر ذهنی از آن جهت خطرناک است که نه

(مهاجرت) تحصیلکردگان و دانشجویان بوده و غالب سیاستها

تنها اعتماد به نفس و امید اجتماعی را کاهش میدهد ،بلکه مانع

و برنامههای اجرا شده نیز در این راستا طرحریزی شدهاند .این

از پذیرش اجتماعی و باور به بازگشت مهاجران و متخصصان به

پارادایم مربوط به دهههای پیشین و به ویژه قرن  20بوده است

داخل کشور میشود .جامعهای که دائماً در تصور خروج از کشور

و لذا با توجه به شرایط و تحوالت حاضر جهان ،این سیاستها

سالنامه در یک نگاه

و برنامهها تاکنون اثربخشی الزم را نداشته یا کمتر بوده است .در

به دلیل فقدان آمادگی و مهیا بودن زیرساختهای زیستبوم

حالیکه پارادایم جدید مهاجرتی در جهان ،بیشتر ناظر به "چرخش

بازار بینالمللی آموزش در کشور ،این حوزه ب ه شکل کمی گسترش

و گردش استعدادها" است و بر این اساس سیاستهای کشور در

یافته و برنامه مدونی برای جذب و رسوب دانشجویان بینالمللی

حوزه جابجاییهای بینالمللی استعدادها و تحصیلکردگان نیازمند

و یا سرریز علمی و فناوری آنها در کشور مشاهده نمیشود .در

توجه و بازنگری عاجل است تا بتواند متناسب با واقعیتهای غیر

همین راستا ،الزم است که  قوانین و رویههای  این حوزه به روز

قابل انکار این حوزه ،بهرهبرداری الزم را داشته باشد.

رسانی ،تسهیل ،جذاب و رقابتی گردند .استفاده گسترده و کاربردی
از زبان واسط بینالمللی برای آموزش ،تمرکز بر جذب دانشجویان

• • کاهش رتبه «دانشجوفرستی» و بهبود شاخص «خالص

از کشورهای منطقه ،امکان اشتغال حین و پس از تحصیل برای

چرخش بینالمللی دانشجویان» برای ایران؛

دانشجویان بینالمللی ،تسهیل بکارگیری آنان از طریق برنامههایی

براساس آخرین آمارهای مستند و قابلدسترس ،رتبه
دانشجوفرستی ایران در جهان در طول چند سال به دالیل مختلف،

چون ویزای استارتاپی و استقرار در پارکهای علم و فناوری ،در
دستور کار قرار گیرد.

روندی نزولی داشته است .از منظر پارادایم سنتی "خروج و مهاجرت
استعدادها" این موضوع میتواند به عنوان پدیدهای مبارک در

• • تعمیق سیاستگذاری حوزه مهاجرت به کمک شواهد کمی و

کشور تلقی گردد .اما با درک اهمیت و پذیرش رویکرد "چرخش

کیفی؛

استعدادها" ،کاهش رتبه دانشجوفرستی کشور ایران در بازار جابجایی

یکی از مسائل و چالشهای حوزه مهاجرت در کشور ،مساله

بینالمللی دانشجویان میتواند جای نگرانی باشد .چرا که حضور

آمار و دادههای مهاجرتی است .متاسفانه از آنجایی که تاکنون نهاد

فعال در این بازار به نوعی تضمین کننده جریان تبادالت علمی و

و مرجع رسمی در کشور برای تهیه و انتشار آمار مهاجرت وجود

فناوری ایران با دنیا است .با توجه به اهمیت حفظ این حضور و

نداشته است ،غالباً اخبار و آمار این حوزه بصورت غیر دقیق منتشر

فعال نگه داشتن جریان تبادالت علمی و فناوری با دنیا بخصوص

شدهاند .لذا معضل تهیه و انتشار آمارهای موثق و منظم مهاجرتی

از طریق کانال مهاجرت بازگشتی فارغالتحصیالن ،تنزل جایگاه و

همچنان یکی از اولویتهای این حوزه است .اما باید در نظر داشت

یا کاهش سهم ایران در این بازار ،میبایست به شکل ویژهای مورد

که تقلیل مدیریت مهاجرت در کشور به تهیه و انتشار آمارهای کمی

توجه قرار گیرد .همزمان با ثبات تقریبی تراز تعداد دانشجویان

مهاجرت و تمرکز صرف بر افزایش یا کاهش کمی سطح مهاجرت

ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور ،تعداد دانشجویان

از کشور و غافل شدن از کیفیت سرمایههای انسانی خروجی،

بینالمللی ساکن در ایران با افزایش چشمگیری در طول چند سال

خود یکی دیگر از آسیبهای جدی این حوزه است .لذا پیروی از

گذشته روبرو شده است .افزایش تعداد دانشجویان بینالمللی در

رویکرد کمی به چالش مهاجرت در کشور نه تنها کمک چندانی به

ایران همراه با افزایش نرخ بازگشت فارغالتحصیالن ایرانی از خارج،

رفع این چالش در کشور نمیکند ،بلکه انحراف و غفلت از ضرورت

باعث بهبود وضعیت ایران در شاخص «خالص چرخش بینالمللی

سیاستگذاری هدفمند ،توجه ویژه به نگهداشت نیروی انسانی با

دانشجویان» در طول سالهای اخیر شده است.

کیفیت و همچنین ارتقاء کیفیت و اثربخشی برنامههای اجرائی این
حوزه در کشور است .در واقع در کنار مطالعات کمی ،کشور نیازمند

• •کسب آمادگی برای جذب و بکارگیری دانشجویان بینالمللی؛

مطالعات کیفی عمیق بخصوص در زمینه شناخت ریشه و دالیل

در دو دهه اخیر تعداد دانشجویان بینالمللی در جهان از 2/1

مهاجرت ،رفتارشناسی گروههای مختلف مهاجرتی اعم از نخبگان،

میلیون نفر در سال  2000به حدود  5/6میلیون نفر در سال 2018

ورزشکاران ،هنرمندان ،پزشکان و پرستاران و دیگر دستههای

رسیده و کشورهای مختلف در یک رقابت جدی ،برنامههای

مهاجرتی در کشور است .در همین راستا ،انجام پیمایشهای منظم

بلندپروازانهای برای جذب دانشجویان بینالمللی تدارک دیدهاند.

سالیانه مهاجرتی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.

در کشور ما نیز جمعیت دانشجویان خارجی از حدود  5/5هزار نفر
در سال  1390به حدود  44/3هزار نفر در سال  1399رسیده است

• • «ظرفیتسازی داخلی» و «بازگشت» دو گزینه سیاستی در

که نشان از درک اهمیت جذب دانشجویان بینالمللی و حضور

حوزه خروج استعدادها؛

فعال در این بازار رقابتی است .با این وجود ،نوعی خالء راهبرد

واقعیت این است که کشور ایران در حال حاضر با مازاد

کالن ملی به عنوان یک مانع جدی در مسیر جذب دانشجویان

سرمایههای انسانی روبروست و مهمترین مساله چگونگی

بینالمللی و استفاده حداکثری از منافع این بازار مشاهده میشود.

بهرهگیری از این سرمایههای انسانی در راستای نیازها و اقتضائات
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کشور است .سهم بکارگیری نیروهای تحصیلکرده در بخشهای

استعدادها نباشد ،نه سیاستهای نگهداشت سرمایههای انسانی

مختلف اقتصادی همچنان بسیار پایین است و این معضل به

اثر الزم را خواهند داشت و نه بازگشت متخصصان و جذب

سادگی قابل رفع نیست .در چنین شرایطی سرریز سرمایههای

نخبگان موفقیت آمیز خواهد بود .لذا توجه جدی نظام حکمرانی

انسانی به خارج از کشور اجتنابناپذیر است .در این میان دو راهکار

کشور باید معطوف به ایجاد فضای عمومی بهرهمندی از نیروی

و گزینه سیاستی اصلی وجود دارد:

انسانی باشد و با وقوف به بستر اثرگذاری برنامهها و سیاستهای

راهکار اول افزایش ظرفیت بهرهگیری از سرمایههای انسانی در
داخل کشور است که در این راستا «توسعه اقتصاد دانش بنیان»

جذب و نگهداشت گروههای مختلف سرمایه انسانی آنها را طراحی
و اجرا نماید.

با هدف استفاده واقعی از استعدادها و ظرفیتهای انسانی کشور
بسیار کمک کننده است .در این راستا نقش و اقدامات بنیاد ملی

• •غفلت از فرصتهای اقتصادی و اجتماعی مهاجرت؛

نخبگان و معاونت علمی و فناوری بسیار مهم و چشمگیر است .اما

یکی از مسائل رو به رشد در جامعه ایران ،میل به مهاجرت

متاسفانه این ماموریت با عدم همکاری و همراهی سایر بخشها

اقتصادی به صورت موقتی و دائمی توسط اتباع ایرانی به خصوص

غیر ممکن است .چرا که  اجرا و پیادهسازی برنامههای حمایتی از

بسوی کشورهای همسایه از جمله ترکیه ،اقلیم کردستان عراق و

استعدادها توسط بنیاد و معاونت علمی تنها پاسخگوی بخشی از

کشورهای حوزه خلیج فارس است .مهاجرتهای کاری و اقتصادی

معضل مهاجرت سرمایههای انسانی در کشور هستند .سایر نهادها

در اقصی نقاط جهان بویژه در مناطق مرزی میتواند برای کشور

و بخشها نیز در این مسیر باید نقش سازندهتری بخصوص در

فرستنده عواید مالی و ارزی به همراه داشته باشد .نکته حائز توجه

ایجاد امید اجتماعی و توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرآمدی

این است که درآمد ارزی برخی از کشورهای مهاجرفرست از محل

ایفا نمایند.

مهاجرتهای اقتصادی و کاری چندین برابر درآمد ارزی نفتی کشور

راهکار دوم ،هدفگیری «بازارهای بینالمللی آموزشی و حرفهای»

ایران است .با توجه به فشارها و تنگناهای اقتصادی که در حال

است که کشورها از آن میتوانند برای ارتقاء کیفیت سطح آموزش

حاضر کشور با آن مواجه است ،میل به مهاجرت در میان اقشار

و مهارت سرمایههای انسانی خود بهره ببرند .در واقع این ظرفیتی

مختلف اجتماعی بویژه جوانان در اثر مسائل اقتصادی به شکل

است که برخی از کشورها برای افزایش قدرت نرم خود در خارج از

نگران کنندهای رو به افزایش است .تبدیل تهدیدهای ناشی از

کشور و همچنین بهبود سطح آموزش و مهارت نیروی انسانی خود

باال رفتن میل به مهاجرت در کشور به خصوص در میان جوانان

به خصوص از طریق سیاستها و برنامههای بازگشتی به بهترین

و تبدیل آن به فرصتی برای افراد و اقتصاد ملی کشور ،نیازمند

نحو میتوانند استفاده کنند .چین یکی از نمونههای موفق در این

سیاستی هوشمند و دستگاه متولی کارآمد در این حوزه است .با

حوزه است .مطالعات کمی و کیفی در حوزه مهاجرت بازگشتی

استفاده از این رویکرد سیاستی میتوان از جاذبه ها و فرصتهای

نشان میدهد ،اغلب مهاجران بازگشتی دارای روحیه و انگیزه باال

اقتصادی کشورهای همسایه که باعث انگیزش مهاجران ایرانی

همراه با سطح دانش و تجربه بینالمللی و کاربردی هستند که

میشود ،در جهت تعامل بیشتر با آنها و ظرفیت سازی برای داخل

میتواند در رفع چالشهای داخلی بسیاری از کشورهای در حال

کشور بهره برد .متاسفانه در حال حاضر ،کشور ایران فاقد هرگونه

توسعه مفید باشد.

سیاست راهبردی و یا برنامه اجرایی در این حوزه است.

• • مدیریت جذب و نگهداشت استعدادها ضروری ولی ناکافی؛

• • ناشناختگی جامعه ایرانیان خارج از کشور؛

در رویکرد کالن جامعنگر به مدیریت استعداد ملی توجه به

فارغ از نگاه کمی و آماری به جامعه ایرانیان خارج از کشور که

بستر اصلی جذب و نگهداشت استعدادها به عنوان مهمترین منبع

همچنان رقم دقیق این جمعیت محل مناقشه است ،متاسفانه

توسعه و پیشرفت کشور باید مطالبه اصلی دستگاههای متولی رشد

تاکنون مطالعات شناختی اندکی پیرامون مشخصات کیفی این

و پرورش نیروی انسانی و به تبع آن نهادهای حامی استعدادها در

جامعه صورت گرفته است .برای مثال ،همچنانکه کمترین اطالعات

کشور باشد .بستر جذب و نگهداشت نیروی انسانی چیزی نیست

از مشخصات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی نسل اول ایرانیان

جز محیط عمومی اقتصادی – اجتماعی کشور و سیاستهای حاکم

خارج از کشور در دست است ،میزان شناخت ما از نسل دوم و

بر آن .تا زمانی که محیط عمومی کشور مناسب رشد و پرورش

سوم مهاجران ایرانی و به ویژه نوع نگاه آنها به کشور ایران نزدیک

سالنامه در یک نگاه

به صفر است .در حالیکه مطالعات اندک موجود در این زمینه نشان

از نیروی کار افغانستانی ،در یافتن شغل و تأمین معیشت

میدهد که اکثر نسل اول مهاجران ایرانی متمایل به حفظ ارتباط و

خود با مشکل مواجه خواهند شد .این مسأله در کنار تأثیرات

تعامل با داخل کشور هستند ،اما تاکنون سیاستها و برنامههای

مخرب شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد افغانستان ،باعث حضور

فعالسازی ظرفیت ایرانیان خارج از کشور منسجم و هدفمند نبوده

بیشتر مهاجران فاقدمدرک در ایران به منظور دسترسی به

است .لذا ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی عظیم این جامعه

فرصتهای شغلی و فرار از خشونت در افغانستان میگردد.

چند میلیونی ناشناخته مانده است و از این جامعه برای توسعه

لذا برنامهریزی برای مدیریت ورود مهاجران افغانستانی به

سرزمینی ایران کمترین کمک گرفته شده است   .

ایران و قانونیسازی حضور آنها در کنار توجه به ظرفیت جذب
منابع مالی از سازمانهای بینالمللی برای میزبانی و ارائه

• • مهاجرت در آینه پنجره جمعیتی کشور؛
مطالعات جمعیت شناختی نشان میدهد کشور ایران در حال

خدمات به پناهندگان و آوارگان افغانستانی باید در دستور کار
دولت جدید ایران قرار گیرد.

عبور از فرصت پنجره جمعیتی خود و در سالهای انتهایی آن
است .متاسفانه در سالهای اخیر با افزایش فشارهای اقتصادی

• •ضـرورت به روز رسـانی قوانیـن مهاجرتی و ایجاد سـازمان

و اجتماعی ،ایران کمترین بهره را از این فرصت در راستای توسعه

ملـی مهاجرت؛

اقتصادی اجتماعی برده است .با توجه به واقعیتهای اجتماعی

علـی رغـم اینکـه کشـور ایـران بـرای دهههـای متمـادی

و جمعیتی کشور ،به نظر میرسد که رشد و توسعه کشور بدون

پیـش و پـس از انقلاب ،همـواره بـا جریانهـای رفـت و

بهرهگیری از سیاستهای پویای مهاجرتی در جذب استعدادهای

برگشـتی مهاجرتهـای بینالمللـی در قالـب خـروج ایرانیـان

ایرانی یا غیر ایرانی خارج از کشور امکان پذیر نخواهد بود .لذا

از کشـور و ورود اتبـاع خارجـی بـه داخل کشـور مواجـه بوده

پیشبینی مخاطرات جمعیتی و ایجاد زیرساختهای نهادی و

اسـت ،بـا ایـن حـال در طـول ایـن دوران ،متاسـفانه کشـور

قانونی الزم برای اعمال به موقع سیاستهای مهاجرتی با توجه

فاقـد یـک سیاسـت منسـجم و چارچوبهـای قانونـی بهروز

به فرصتها و تهدیدهایی که از سوی کشورهای همسایه ایران

شـده در ایـن زمینـه بوده اسـت .ایـن موضوع نه تنهـا باعث

متصور است ،از ضرورتهای این حوزه است.

بوجـود آمـدن چالشهـای اساسـی در ایـن حـوزه شـده
اسـت ،بلکـه منجـر به از دسـت رفتـن فرصتهـای اقتصادی

• •بحران افغانستان و لزوم توجه به سناریوهای مهاجرت آوارگان

و اجتماعـی متعـدد حـوزه مهاجـرت شـده اسـت .از جملـه

به ایران

مـوارد اضطـراری ،تدویـن و بـه روز رسـانی قوانیـن مرتبط با

با خروج ایاالت متحده و کشورهای متحد آن از افغانستان،

جنبههـای مختلـف مهاجرتهـای بینالمللـی در کشـور از

ی بین نیروهای دولتی
از اوایل سال  1400شاهد افزایش درگیر 

جملـه اقامـت و تابعیـت دوگانـه ایرانیـان خـارج از کشـور و

و طالبان و تسلط این گروه بر بخش های زیادی از افغانستان

همچنیـن دسترسـی شـهروندان و اتباع خارجی سـاکن ایرانی

هستیم .بی شک این مسأله دارای پیامدهای مهاجرتی جدی برای

بـه تسـهیالت مالـی و خدمـات اجتماعی در کشـور اسـت .از

افغانستان و منطقه است .در صورت تداوم ناآرامیها ،در کنار

آنجایـی کـه سیاسـتگذاری و مدیریـت امـور مختلـف مربوط

افزایش تعداد آوارگان داخلی ،شاهد ورود آوارگان افغانستانی

بـه مهاجـران ایرانی خارج از کشـور و نیز رسـیدگی به مسـائل

به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران خواهیم بود.

و چالشهـای پیـش روی مهاجران سـاکن ایـران نیازمند یک

البته برخی از آنها ایران را به عنوان کشور مقصد در نظر گرفته

نهـاد حرفهای اسـت ،ایجاد "سـازمان ملی مهاجـرت" در برهه

و برخی نیز از مسیر ایران به سمت ترکیه و دیگر کشورهای

کنونـی بسـیار مهـم و حیاتی اسـت.

اروپایی حرکت خواهند کرد .این مسأله میتواند باعث افزایش

الزم بـه ذکـر اسـت کـه فهرسـتی از مهمتریـن گزینههـای

پدیده قاچاق مهاجران از طریق خاک ایران شود .از سوی دیگر

سیاسـتی پیـشروی ایران و اقدامات مرتبـط برای بهرهبرداری

با ادامه درگیریها در افغانستان ،برنامه بازگشت داوطلبانه

از ظرفیتهـای مهاجـران ایرانـی و مهاجـران ورودی به کشـور

پناهندگان از دیگر کشورها از جمله ایران با مانع جدی مواجه

در فصل پایانی این سـالنامه پیشـنهاد شـده اسـت.

خواهد شد .به عالوه به دلیل خشونت و درگیری ،بخشی
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