
اتباع ایرانی در اروپا 2020
– تصویری اجمالی از منابع چندگانه

تهیه شده با 
کمک مالی اتحادیه اروپا 

این تصویر اجمالی، خالصه ای از داده های موجود در مورد اتباع ایرانی در اروپا در سال 2020 می باشد. صفحه اول، نمایانگر تعداد اتباع ایرانی وارد شده از 
طریق مرز های زمینی و دریایی به اتحادیه اروپا و کسانی است که از بالکان غربی و اروپای شرقی در سال 2020 عبور کرده اند.

داده های مربوط به ورود و ترانزیت توسط مقامات ملی فرآهم گردیده و سپس توسط تیم DTM آژانس سازمان ملل در امور مهاجرت (IOM) در اروپا1، جمع 
آوری می شوند. جمع نبستن ارقام بسیار مهم است، زیرا این امر می تواند مستلزم شمارش دوبرابر مهاجرانی باشد که از طریق چندین کشور عبور کرده اند.

صفحه دوم تعداد اتباع ایرانی مقیم اروپا را بر اساس جنسیت و منطقه واقع در اروپا را که توسط UNDESA گزارش شده است، نشان می دهد.

تصویر اجمالی مذکور، بخشی از خروجی های پروژه ماتریس پایش جا به جایی جمعیتی )DTM( تحت عنوان “شواهد منطقه ای برای تحلیل و سیاست گذاری 
مهاجرتی” )REMAP(، که بودجه آن توسط اتحادیه اروپا فرآهم شده، می باشد.

هدف DTM REMAP تقویت فرمول بنابر شواهد و اجرای سیاست ها و برنامه های بشردوستانه و توسعه در زمینه مهاجرت و جابجایی اجباری در افغانستان، 
بنگالدش، جمهوری اسالمی ایران، عراق و پاکستان می باشد.

تعداد اتباع ایرانی وارد شده از طریق مرزهای زمینی و دریایی به اتحادیه اروپا درسال 22020

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals :2020 1. جریان های مهاجرت مختلط به اروپا در سال

2. ورود هیچ تبعه ایرانی از طریق مرز دریایی یا زمینی به اسپانیا و مالت گزارش نشده است. اطالعات ملیتی برای ورود از طریق مرز دریایی یا زمینی به بلغارستان و قبرس مورد دسترس نمی باشد.

3. ارجاعات به کوزوو باید در چارچوب قطعنامه 1244 شورای امنیت سازمان ملل متحد )1999( تلقی شود.

تعداد اتباع ایرانی که از منطقه بالکان غربی و اروپای شرقی در سال 2020 عبور کردند
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https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock .2020 ۴. حجم بین المللی مهاجر سازمان ملل متحد

UNDESA - 2020  ،تعداد اتباع ایرانی ساکن در اروپا بر اساس جنسیت

 4UNDESA توسط  که   2020 المللی  بین  مهاجران  میزان  به  توجه  با 
 2020 سال  در  ایرانی  تبعه   512,303 مجموع  در  است،  شده  گردآوری 

ساکن اروپا گشتند، که ۵۶ درصد آنان مرد و 44 درصد آنان زن بودند.
اعداد  همراه  به   2020 سال  در  اروپایی  کشور  درهر  ایرانی  اتباع  تعداد 

تفکیک جنسیتی در ضمیمه 1، نشان داده شده است.

UNDESA تعداد و ترکیب مهاجران را بر اساس داده های برگرفته از آمار 
سرشماری، ثبت جمعیت و بررسی های  ملی، به دست میاورد.

المللی بر اساس سن،  از تعداد مهاجران بین  مجموعه داده ها، آماری 
جنسیت و زادگاه، برای اواسط  )1 ژوئیه( در سال های: 1990، 1995، 2000، 

2005، 2010، 2015 و 2020، فرآهم میکند.
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UNDESA - 2020 ،ضمیمه 1: تعداد اتباع مرد و زن ایرانی ساکن در اروپا

۵. کشورها به ترتیب حروف الفبای انگلیسی درمناطق کشورهای اروپایی طبقه بندی شده اند.

 

سلب مسئولیت: این سند با کمک مالی اتحادیه اروپا تهیه شده است. نظرات بیان شده در اینجا به هیچ وجه نمی تواند منعکس کننده نظر رسمی اتحادیه اروپا باشد.

مرزها و نام های نشان داده شده و مناطق استفاده شده در این نقشه به معنای تایید یا پذیرش رسمی توسط IOM نیست. نقشه های موجود در دایره ها فقط برای نمایش می باشند.

نقشه ها بنا بر مقیاس نیستند.
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