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 در آلمان جو و پناهنده اجتماعی ایرانیان پناه -مشکالت روحی

 1شماره  پیوست

 بر اساس انواع اقامت و ایرانیان تابعیت آلمانی گرفته  1111آمار ایرانیان ساکن آلمان در  سال 
 

این کشور در زمینه مختص خارجیان ساکن آلمان، تحوالت جمعیتی خارجیان  2102اداره فدرال آلمان در گزارش آماری سال 
دسته بندی کرده است، از جمله بر اساس: سن، جنسیت،  یجداگانه ای بر اساس موضوع  های های مختلف را ثبت و در جدول

 . در بر دارندنیز را آمار جمعیت خارجیان در هر ایالت  ها مدت اقامت، موقعیت اقامتی، وضعیت تاهل و خانوادگی. این جدول
 

 . دی" ساکن آلمان فردی است که تابعیت کشور دیگری غیر از آلمان را داردر این گزارش "خارج
 
 

  1111آمار ایرانیان ساکن آلمان در سال 
 تاس آمده هاآمار ایرانیان ساکن آلمان در دو جدول مختلف تنظیم و سپس جمع کل آن

و هنوز تابعیت ایرانی خود را  دارندلمان اقامت که به دالیل مختلف در آآمده دسته از ایرانیان  در جدول شماره یک تنها آمار آن
 حفظ کرده اند. 

تا  2111و تنها آمار سال  آمدهدسته از ایرانیانی که در سال های گذشته تابعیت آلمانی کسب کرده اند  در جدول شماره دو آمار آن
 .شودرا شامل می  2101

 
 ساس انواع اقامتبر ا 2100آمار ایرانیان ساکن آلمان در سال : 1جدول شماره 

 نوع اقامت (نفر)تعداد 

 اقامت )محدود و نامحدود( بر اساس قانون قدیمی آلمان 494.4

 اقامت دانشجوئی 19040

 اقامت از طریق کار و اشتغال 09121

 اقامت پناهندگی ..191

 اقامت بهم پیوستگی خانوادگی 192.0

 اقامت خاص )دیگر دالیل انسانی و سیاسی( ...

 اقامت نامحدود  019112

 اقامت به دالیل دیگر) توضیح داده نشده است(   .2941

و  دارنداقامت اروپائی)افرادی که تابعیت یک کشور دیگر اتحادیه اروپا را  .11
 اکنون به آلمان نقل مکان داده اند(

 اقامت "تحملی" )رد پناهندگی، ترک خاک( 29140

 گی به درخواست پناهندگی( اقامت پناهجوئی ) درمرحله رسید 19.41

 بدون اقامت 19142

 جمع کل:  029.11  

 ..و  4.منبع: اداره آمار فدرال آلمان؛ ص 

Publikationen im Bereich Migration, Ausländische Bevölkerung, Fachserie 1 Reihe 2 – 2011 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBev

oelkerung.html 

11 Ausländische Bevölkerung am 31.12.2011 nach Staatsangehörigkeit und aufenthaltsrechtlichem 
Status, S.85,86 

/MigrationIntegration/AuslaendBevhttps://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung
oelkerung2010200117004.pdf?__blob=publicationFile 
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به بعد هنوز  2101به این ترتیب است. )برای سال  2101تا سال  2111آمار ایرانیان تابعیت گرفته از سال : 1جدول شماره 
 آماری در دست نیست(.

 

 سال فتهتعداد ایرانیان تابعیت آلمانی گر

049401 2111 

029121 2110 

01912. 2112 

 .9441  2111 

 .91.2 2114 

 494.2 2114 

19..2 211. 

19020 2111 

29114 211. 

190.4 211. 

1914. 2101 

 جمع کل  319212

 منبع: اداره آمار فدرال آلمان 

Publikationen im Bereich Migration 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuergeru

ngen.html 

Einbürgerungen, Fachserie 1 Reihe 2.1 – 2010  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuergeru

ngen2010210107004.pdf?__blob=publicationFile 

 

ی را دارا جمع کل ایرانیان ساکن آلمان شامل آنانی که با انواع اقامت در آلمان ساکن بوده و آنانی که تابعیت آلمان: 2جدول شماره 

 می باشند

 2100جمع ایرانیان ساکن آلمان با انواع اقامت در سال  419.21 نفر 

تابعیت آلمانی کسب  2101تا پایان سال  2111سال جمع ایرانیان ساکن آلمان که از  129111 نفر  
 کرده اند،

 
 نفر 1129112 

 

 
 جمع کل ایرانیان ساکن آلمان )با و بدون تابعیت آلمانی(

 

................................................................................................................................ 

 مطالب مرتبط 
 

 بر اساس انواع اقامت و ایرانیان تابعیت آلمانی گرفته  2100آمار ایرانیان ساکن آلمان در  سال 
id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=10621&Itemid=115-http://www.if 

 
 به تفکیک انواع اقامت و میزان کسب تابعیت .211تا  2111آمار ایرانیان ساکن آلمان از سال 

id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=7247&Itemid=46-http://www.if 
 

: جمعیت، تابعیت، اقامت، پناهندگی، دانشجویان، ورود و خروج، بزهکاری و تخلفات و جرائم 2111گزارش سال  -آمار ایرانیان ساکن آلمان 
 جنائی

id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=1198&Itemid=46-fhttp://www.i 
 

 2101 -آمار ازدواج ایرانیان با آلمانی ها و دیگر ملیت های ساکن در آلمان
de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=10636&Itemid=115id.-http://www.if 

 
 

 
 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuergerungen.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuergerungen.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuergerungen2010210107004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuergerungen2010210107004.pdf?__blob=publicationFile
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=10621&Itemid=115
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=10621&Itemid=115
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=7247&Itemid=46
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=7247&Itemid=46
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=1198&Itemid=88
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=1198&Itemid=88
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=1198&Itemid=46
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=1198&Itemid=46
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=10636&Itemid=115
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=10636&Itemid=115

