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 الضوء على التنّوع الثقافي المتزايد.  2021يسلّط التعداد السّكاني لعام 

                                                                             

، أن نسبة المولودين في (ABS)التي نشرها اليوم مكتب اإلحصاء األسترالي و، 2021 لعام لبيانات التعداد السكاني تحليل جديد ظهري  

 . 1947نهاية الحرب العالمية الثانية، كما ورد في التعداد السكاني لعام هاجرين زادت بشكل مّطرد منذ الخارج والجيل الثاني من الم

 

إتقان اللغة و الوالدةوبلد  األصل"إنها مجموعة أسئلة التنّوع الثقافي في التعداد السّكاني، مثل قال دنكن يانغ، المدير العام للتعداد السكاني، 

  والنمو التعقيد بشكل أفضلفهم أن ن ب هي التي تسمح لنا  الديني ءنتمااالوسنة الوصول ووضع الجنسية واللغات المحكية واإلنكليزية، 

 لتنوع الثقافي في أستراليا.ل ينالمتزايد

 

جنب مع  لخلفية اإلثنية والثقافية. عند استخدامها جنباً إلى الذاتي للتقييم لفي التعداد السّكاني مقياساً  األصل توفّر متغيّرات "يانغ   ويضيف 

 لكّل األستراليين". اإلثنية د والدة األفراد وأهلهم، توفّر بيانات التعداد السّكاني مؤشراً جّيداً للخلفية بال

 

لدوا في الخارج 1911في التعداد السّكاني األول في عام  ، كان أكثر من سبعة  2021ة. في عام بالمئ  18، كانت نسبة األستراليين الذين و 

لدوا في ال بالمئة،  26 نسبة مليون، أو 6.1 عدد علىزيادة  إنها% من السّكان. 30خارج، هذا ما يقرب من ماليين شخص في أستراليا و 

من الهند  230000أكثر من مليون شخص ومن هؤالء  2016 عام منذ التعداد السّكاني في. لقد وصل إلى أستراليا 2016 عام في

 من النيبال.  71000من الصين و 137000

 

األصول األكثر شيوعاً مع بلدان والدة السكان األكثر  تتطابقومع مرور الوقت لمهاجرين ونتيجة لذلك، ا أحفادإن معظم سكان أستراليا 

وكانت هي نفسها في   ، عكست األصول الخمسة األولى في أستراليا إلى حّد كبير موجات هجرة بريطانية وأوروبية2021في عام  شيوعاً.

كما  2021في الخارج كانت نفسها في عام ات  لوالدلاألكبر ذات النسبة الخمس بلدان ال. إن 2016كما ورد عام  المراتب الخمس األولى 

بالنسبة لبلدان الوالدة في الخارج في  بعد إنكلترا فقط . تأتي الهند بلد إلى ثاني أكبربلد من رابع أكبر هند انتقلت ، إاّل أن ال2016ورد عام 

 أستراليا. 

 

بالمئة، أنهم يستخدمون لغة أخرى غير  22مليون شخص أو  5.6، ذكر 2021في عام   إن اللغة المشتركة هي أحد المكّونات لفهم اإلثنية.

. سأل التعداد السكاني األشخاص الذين 2016بالمئة في عام  20.6أو مليون شخص  4.8اإلنكليزية في المنزل. كانت تلك زيادة عن 

بالمئة لم يتحدثوا اإلنكليزية جّيداً أو  3.4،  2021. في عام ليزيةاإلنك يجيدون استخدموا لغة أخرى غير اإلنكليزية في المنزل، إلى أي مدى 

 ا على اإلطالق. هلم يتحّدثو

 

التي  2021التعداد السكاني   –بيانات التنوع الثقافي  ندوةالساعة في أس بي أس، قبل  شؤونت ماندي ويكس، مديرة األخبار وبرامج قال

، كانت اللغات في صميم ما نقوم به. لقد 1975عام في ت أس بي أس منذ أن بدأ اليوم، " ABSتشارك في استضافتها األس بي أس و 

السكاني  إن بيانات التعداد لغة.  63 ـمحتوى ب أس بي  الماضية، واليوم تقّدم أس 45 ـتغيّرت التركيبة السكانية ألستراليا خالل السنوات ال

 واحتياجاتها."وصولها  وحداثة ،اللغويةمن خالل النظر في حجم المجتمعات  اللغات نخدم أي من ب إلعالمنا أساسية 
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 أو استكشف بيانات التعداد السكاني    التنوع الثقافي في أستراليا -  2021التعداد السكانياقرأ التحليل على  

 . في أستراليا ةوالنيبالي في الجاليتين الهندية   تدراسات حاال يتضّمن التحليل  .يبي أس للتعداد السكان  مستكشف أس  على

 

 
 لإلعالم  مالحظات

 

 

  media@abs.gov.auعلى  ABSللطلبات والمقابالت اإلعالمية، اتصل بفريق اإلعالم في   •

 070 175 1300 رقم  على   أو

   اشترك في  •
ون  يد اإللكبر ات إعالمية و   الخاصة بنا  خدمة إشعارات البر   أو مواد احصل عىل نشر

ها.  رسل لك عند نشر
ُ
 ت

ات اإلعالمية عن  متاح على   2021عن التعداد السكاني لعام المزيد من المعلومات  • النشر

  
 . التعداد السكان 

  لعام  •
 . أداة اإلحصائيات الشيعةمن خالل  2021ابحث عن بيانات التعداد السكان 

لقد  مختلفة وال يوجد تعريف متّفق عليه دولياً.  بمعان  إثنية" و"إثني" "أن يرتبط مصطلح يمكن  •

 نهجاً متعدد األبعاد لفهم اإلثنية في أستراليا.  ABSاعتمد 

قة   التنوع الثقافي واإلثني راجعلمزيد من المعلومات حول قياس  •
ّ
معايبر اإلحصاءات المتعل

  واللغوي
ال  التصنيف  و بالتنوع الثقاف 

 ( ASCCEG) الثقافية واإلثنية  الموّحد للمجموعات  األسبر

 

 

 

https://www.abs.gov.au/statistics/people/people-and-communities/cultural-diversity-census/2021
https://www.sbs.com.au/census-explorer-2021/index.html?lang=en&placeType=australia&places=australia&topic=cultural-diversity
https://www4.abs.gov.au/ausstats/notifications.NSF/Web+Pages/ABS+Email+Notification+Service?opendocument&js=enabled
https://www.abs.gov.au/census/census-media-hub/news/backgrounders
https://www.abs.gov.au/census/census-media-hub/news/backgrounders
https://www.abs.gov.au/census/find-census-data/search-by-area
https://www.abs.gov.au/statistics/standards/standards-statistics-cultural-and-language-diversity/australia
https://www.abs.gov.au/statistics/standards/standards-statistics-cultural-and-language-diversity/australia
https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/australian-standard-classification-cultural-and-ethnic-groups-ascceg/latest-release

