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ال  ال
  عم   ( يستفرسABS) حصاءل ل مكتب األستر

 
 تعداد الا يجب تضمينه ف

  ل
 2026عام السكان 

 

الي لإلحصاء
ي   بشأنالمالحظات  إل تقديم  ( (Australian Bureau of Statistics (ABS) يدعو المكتب األستر

المعلومات التر
ي تعداد 

 
 .اتخمس سنو الذي يتّم كل  (Census of Population and Housing) لسكان والمساكنا يجب تضمينها ف

 
ي  يعتتر 

ي تطرأ عىل حياتنا ت  يغ التعن هويتنا ويحكي قصة   بمثابة لمحة التعداد السكان 
البيانات  حد أكتر وأهم مجموعات فهو أ، ات التر

ي ي 
 .ABSبها مكتب  ضطلع اإلحصائية التر

 
ي لالمسؤولة عن مديرة الجورجيا تشابمان، قالت 

ما يمكن   بشأن  مكائر آإلبداء  تكم "هذه فرص، 2026عام  لمحتوى التعداد السكان 
ي التعداد القاد

 
 . م"تضمينه ف

 
ي جميع أنحاء البالد "

  بشأن  مالحظاتهمتقديم عتر م  هإل الهيئات العليا إلبداء آرائ يةالمجتمع من الفئات  ، ابتداء  ندعو الناس ف 
ي  
 .ها من التعدادونحتاجيالمعلومات التر

 
شد  س" ي المقدمة   بالمالحظاتُيستر

اء براز الإل  مرصتكفهذه  و .  2026 عام ل تعداد يع قب يضا عملية مراجعة المو ف  الذي تتسم به  تر
ي التعداد القادم وللمساعدة 

اليا ف  الي عىل الصعيد األ   قرارات المهمةالاتخاذ  عىلأستر
 .ستر

 
ي الحسبان  العديد من االعتبارات تؤخذ س"

ي ذلك سبب الحاجة 2026 عام تعداد الخاصة ب  المواضيععند تحديد ف 
  لبياناتل ، بما ف 

ي يجب اإلجابة  اإلجمالي ألسئلة ا وعدد 
ي هذه  أخرى ل وما إذا كانت مصادر   معالجة اإلجاباتوتكلفة   عنها التر لبيانات يمكن أن تلتر

 ."االحتياجات
 

ي إطار اإلجراءات، 
،  2021 عام تعداد بالواردة منذ االنتهاء من المواضيع الخاصة  مالحظات مراجعة ال ABSمكتب   سيتولوف 
ي عملية مراجعة مو و 

ي القائمة المخترصة ف 
مشاورات أو  الواردة خالل الوالمالحظات  2021ع عام يضا المواضيع المدرجة ف 

ة مراجعاتال ي أجراها مكتب  األخت 
 .ABSالتر

 
ي وقت الحق من هذا العام ،ABS عيد يس و . 2023أبريل نيسان/   28حتر تاحة المرحلة األول من المشاورات م

ويوّجه   تلقيناهما ، ف 
 .المختارةالوصول إل المواضيع ألشخاص للتعليق عند ل  دعوة

 
ي عام 

الية بشأن ال ته توصي ABS، سيقدم مكتب 2024ف  ي التعداد القادم. ستستند   مواضيعإل الحكومة األستر
ي يمكن إدراجها ف 

التر
 .اتشاور مخالل عملية ال تلقيناه هذه التوصية إل ما 

 
اليةتتخذ سو  ي بشأن مواضيع تعداد  الحكومة األستر

 .2026 عام القرار النهان 
 

 www.subscribe.abs.gov.au/2026Censusعتر   كمكا اشتر سجلوا العملية، هذه  عنآخر المستجدات للحصول عىل 
 

 ية مالحظات إعالم
الرقم   أو  media@abs.gov.au عىل  ABSاإلعالمي الخاص بمكتب فريقالب  وا لطلبات والمقابالت اإلعالمية، اتصلل •

070 175 1300. 

  ABS consultation hub من خالل 2026ع تعداد عام يضا مو  عن عملية التشاور  بخصوص المالحظات  يمكن تقديم  •

 . (ABSبمكتب  الخاص  اتشاور ممركز ال)

 

 

http://www.subscribe.abs.gov.au/2026Census
mailto:media@abs.gov.au
https://consult.abs.gov.au/
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  ABSموقع) ABS website عىل   2026 عام ع تعداد يضا مو ات الخاصة بشاور م ال عنمزيد من المعلومات  التوفر ت •

ي 
ون   .(موقع المركز اإلعالمي الخاص بالتعداد) Census Media Hub  ىلوع   (اإللكتر

ي اال  ةضمنم  ها، إال أنها غت  واختبار لمواصلة النظر فيها   2021 عام تعداد ل  المختارة المواضيع الستة  •
 
الهوية   :هي  ستمارة، ف

مرافق  إل  الرحلة و  الهوية الثقافية للسكان األصليي   وسكان جزر مضيق توريسو  عائليةلعالقات األرسية والوا   الجندرية

 .التوجه الجنسي و   حالة التدخي   و التعليم  

https://www.abs.gov.au/census/2026-census-topic-consultation
https://www.abs.gov.au/census/census-media-hub/resources/2026-census-topic-consultation-resources
https://www.abs.gov.au/statistics/research/2021-census-topics-and-data-release-plan#topics-not-included-in-the-2021-census

