
 

  و ایرانیان تابعیت آلمانی گرفته بر اساس انواع اقامت 1122در  سال ایرانیان ساکن آلمان آمار 

 
مختص خارجیان ساکن آلمان، تحوالت جمعیتی  2102اداره فدرال آلمان در گزارش آماری سال : حنیف حیدرنژاد

ای بر اساس موضوعات مختلف دسته را ثبت و در جداول  جداگانه  خارجیان این کشور در زمینه های مختلف
در . سن، جنسیت، مدت اقامت، موقعیت اقامتی، وضعیت تاهل و خانوادگی: بر اساس از جملهبندی کرده است، 

. این جداول آمار جمعیت خارجیان در هر ایالت نیز آورده شده است  

 
 جمع کل خارجیان ساکن آلمان

شامل را که در آلمان ساکن می باشند مختلف کشور  38ی از شهروندان خارجآمار  ،اداره فدرال آلمانگزارش 
جمع کل آن نیز به تفکیک قاره ها به آورده شده، یک بار به تفکیک کشور ها وه بر آنکه عال این آمار. می گردد

:ترتیب زیر مشخص گردیده است  
(نفر 2.221.452: از کشور های اتحادیه اروپا)نفر  4.851.855: اروپا  

نفر 272.778: آفریقا  

: نفر، آمریکای جنوبی 27.810: نفر، آمریکای مرکزی 017.027به تفکیک؛ آمریکای شمالی، )نفر 212.724: آمریکا
(نفر 22.547  

نفر 322.451: آسیا  
نفر 7.777: اقیانوسیه و استرالیا  

نفر 21.471(: نامشخص و تابعیت نامعلوم)دیگر کشور ها   

 
.نفر می باشد 2.707.004 ارجیان ساکن آلمانمجموع کل خ 2100بدین ترتیب در سال   

 
غیر از تابعیت ساکن آلمان فردی است که تابعیت کشور دیگری " خارجی"گزارش  در اینتوجه داشت که  یدبا

. را می باشددا آلمانی را  
 

  1122آمار ایرانیان ساکن آلمان در سال 

. ع کل آن آورده شده استآمار ایرانیان ساکن آلمان در دو جدول مختلف تنظیم و سپس جم  
آورده شده که به دالیل مختلف در آلمان اقامت داشته و هنوز آمار آندسته از ایرانیان تنها شماره یک ر جدول د

. تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده اند  
شده و  اند آوردهی گذشته تابعیت آلمانی کسب کرده در سال هادر جدول شماره دو آمار آندسته از ایرانیانی که 

.را شامل می گردد 2101تا  2111تنها آمار سال   

 

بر اساس انواع اقامت 2100سال آمار ایرانیان ساکن آلمان در : 0جدول شماره   

 نوع اقامت تعداد نفر

بر اساس قانون قدیمی آلمان( محدود و نامحدود)اقامت  5.574  

 اقامت دانشجوئی 8.040

تغالاقامت از طریق دلیل کار و اش 0.127  

 اقامت پناهندگی 7.737

 اقامت بهم پیوستگی خانوادگی 7.220

(دیگر دالیل انسانی و سیاسی)اقامت خاص  373  

 اقامت نامحدود داشته اند 07.812

(توضیح داده نشده است) اقامت به دالیل دیگر   2.513  

ته افرادی که تابعیت یک کشور دیگر اتحادیه اروپا را داش)اقامت اروپائی 887

(و اکنون به آلمان نقل مکان داده اند  

(رد شده پناهندگی، ترک خاک" )تحملی"اقامت  2.150  

( درمرحله رسیدگی به درخواست پناهندگی) اقامت پناهجوئی  8.347  

 بدون اقامت 8.842

  029.11 : جمع کل   

32و  34داره آمار فدرال آلمان؛ ص ا: منبع  

Publikationen im Bereich Migration, Ausländische Bevölkerung, Fachserie 1 Reihe 2 – 2011                 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBe
voelkerung.html 

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

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung.html


https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBe

voelkerung2010200117004.pdf?__blob=publicationFile 

 

به  2101برای سال ). به این ترتیب است 2101ال س تا 2111عیت گرفته از سال رانیان تابآمار ای :2جدول شماره 
.(آماری در دست نیستهنوز بعد   

 

 سال تعداد ایرانیان تابعیت آلمانی گرفته

14.410 2000 

12.020 2001 

13.026 2002 

9.440 2003 

6.362 2004 

4.482 2005 

3.662 2006 

3.121 2117 

2.785 2113 

8.035 2117 

8.152 2101 

 جمع کل  72.303

اداره آمار فدرال آلمان : منبع  

Publikationen im Bereich Migration 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuerger

ungen.html 

Einbürgerungen, Fachserie 1 Reihe 2.1 – 2010  

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuerger
ungen2010210107004.pdf?__blob=publicationFile 

 

و آنانی که بوده جمع کل ایرانیان ساکن آلمان شامل آنانی که با انواع اقامت در آلمان ساکن : 8جدول شماره 

 تابعیت آلمانی را دارا می باشند

نفر  2100با انواع اقامت در سال جمع ایرانیان ساکن آلمان  48.721   

نفر   عیت تاب 2101تا پایان سال  2111سال جمع ایرانیان ساکن آلمان که از  72.303
،آلمانی کسب کرده اند  

 
نفر 2129112   

 

 
(با و بدون تابعیت آلمانی)ساکن آلمان  نایرانیاجمع کل   

 

 حنیف حیدرنژاد

 مددکار اجتماعی و مشاور در امور پناهندگی و مهاجرین، مشاور روحی اجتماعی

25.12.2102 

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

 مطالب مرتبط

به تفکیک انواع اقامت و میزان کسب تابعیت 2117تا  2111آمار ایرانیان ساکن آلمان از سال   

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


جمعیت، تابعیت، اقامت، پناهندگی، دانشجویان، ورود و خروج،  :2117گزارش سال  -آمار ایرانیان ساکن آلمان  

و تخلفات و جرائم جنائی بزهکاری  

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