حقائق عن
المهاجرين الذين يملكون مصالح تجارية
أسباب االنتقال إلى أستراليا:

ثلث ()1/3

%47

المصالح التجارية الصغيرة في أستراليا
يديرها مهاجرون
هذه النسبة تعادل ما ال يقل عن
 620000مصلحة تجارية يملكها
مهاجرون في ّ
كل أنحاء البالد.
1

%51

أسسوا مصالح تجارية
في هذه القطاعات:
%22

خدمات عقارية
وتجارية

مستوى الحياة

لديهم درجة جامعية أو أعلى

بالمقارنة مع  %38من أصحاب
المصالح التجارية غير المهاجرين.

 1,41أمليون

%15

%34

بالمفرق
بيع ّ
وخدمات ضيافة

العائلة

هو عدد الفراد الذين
يستخدمهم المهاجرون
الذين يملكون مصالح
تجارية في كافة أنحاء
2
أستراليا

فرص وظيفية

%83
من المهاجرين الذين يملكون مصالح
تجارية لم يكونوا أصحاب مصالح تجارية
قبل مجيئهم إلى أستراليا
|

تقرير عن المصالح التجارية ي ت
ال� يملكها المهاجرون
الصغ�ة ي

%52

أسسوا مصالحهم
التجارية لتحقيق
‘مزيد من االستقاللية’

بالمقارنة مع  %16من أصحاب
المصالح التجارية غير المهاجرين.

 1طبقًا لبيانات  ASBFEOلعام 2016

 2طبقًا لبيانات التوظيف الصادرة من ABS

سلعا أو خدمات فريدة
ّ
يقدمون ً

بالمقارنة مع  %32من أصحاب
المصالح التجارية غير المهاجرين.

وهي نسبة تساوي إيجاد 200000

وظيفة محتملة جديدة في السنوات
الـ  10-5القادمة.
3

 1,6تريليون دوالر

%23

أ
ترجيحا أنهم أسسوا
الكثر ً
مصالحهم التجارية لكي
‘يجربوا فكرة ّخلقة’
ّ

يخ ّططون الستئجار أفراد جدد
لتنمية مصالحهم التجارية

خدمات مجتمعية
وتعليم

يعملون أكثر من  40ساعة
في أالسبوع

بالمقارنة مع  %35من أصحاب
المصالح التجارية غير المهاجرين.

الثلث ()1/3

%37

%14

%32
%42

أصحاب المصالح التجارية
المهاجرون يسهمون في المجتمع:

%47

يركّزون على تكوين عائدات أعلى
في السنوات الـ 10-5القادمة

بالمقارنة مع  %38من أصحاب
المصالح التجارية غير المهاجرين.

%25

من المتو ّقع أن يصل عدد سكان
أستراليا بحلول عام  2050إلى 38
مليون نسمة وأن تسهم الهجرة بمبلغ
تريليون دوالر في الناتج القومي
1,6
أ
ا إلجمالي لستراليا
وبالضافة إلى ذلك ،فإن الهجرة
إ
ستضيف  %15,7إلى نسبة المشاركة
في قوانا العاملة و %5,9في نمو
الجمالي للفرد الواحد.
الناتج القومي إ

4

يقدمون التدريب للشبيبة
ّ

بالمقارنة مع  %19من أصحاب
المصالح التجارية غير المهاجرين.

 3طبقًا لما أظهره بحث أجرته ّ CGUبين أن  33%من
أصحاب المصالح التجارية المهاجرين يخطّطون
الستئجار أفراد جدد
 4التأثيرات االقتصادية للهجرة ،المعهد أ
السترالي
للهجرة ،حزيران/يونيو 2016

الهجرة في أستراليا:
لمحة عامة

بلدان الوالدة الـ  10أالعلى:

طب ًقا لمنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ):9(OECD

%5

 7,5مليون

 65000أسنة

أستراليا إحدى أكبر ‘أمم الهجرة’
في العالم (إلى جانب نيوزيلندا وكندا
أ
والواليات المتحدة المريكية).
7

شخص

عاش السكان الصليون في أستراليا
لمدة  65000سنة على أالقل،
طبقًا آلخر أالد ّلة التي أظهرتها
5
عمليات التنقيب عن آالثار

شخص استقروا هنا منذ 1945

تسهم الهجرة في زيادة االبتكار
والنمو االقتصادي

%2,5
%2,2
%1,9

ثلثا ()2/3

المهاجرين أالستراليين هم
أشخاص مهرة

يتم كل عام عرض الهجرة على
ّ
ما يصل إلى  190000شخص،
يشكّل المهاجرون المهرة أكثر
من ثلثي هذا العدد .يتألف برنامج
الهجرة أ
السترالي العتبارات إنسانية
شخصا في السنة.
من ً 18750
7

%1,0 %1,0

%0,8
%0,7 %0,8

%0,5

أ

|

تقرير عن المصالح التجارية ي ت
ال� يملكها المهاجرون
الصغ�ة ي
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المملكة المتحدة

نيوزيلندا

الصين

الهند

فيتنام

إيطاليبا

جنوب أفريقيا

ماليزيا
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الفيليبين

الحصاءات السترالي ،إحصاء  :2016التعددية الثقافية ><http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/2071.0
 6مكتب إ

ألمانيا

)(246400

 5تؤكّد اكتشافات كاكادو أقدم استيطان في أستراليا ،جامعة كوينزلند ،حزيران/يونيو 2017

بلد الوالدة

)(124300

%49

نصف جميع أالستراليين تقري ًبا
هم إ ّما من مواليد الخارج أو
أحد والديهم على أالقل من
6
مواليد الخارج

يشغل المهاجرون قطاعات
االقتصاد التي تتم ّيز بسرعة
النمو واالنحدار

%85

من أالستراليين أيعتقدون أن التعددية
8
الثقافية ‘مفيدة لستراليا’

يصل المهاجرون مس ّلحين بمهارات
ويسهمون بشكل بارز في مرونة
رأس المال البشري وسوق العمالة
في البلدان المضيفة

الحصاءات ،مكتبة البرلمان ،كانون الثاني/يناير 2016
 7الهجرة إلى أستراليا :دليل سريع إلى إ
 8تقرير صورة التماسك االجتماعي ،معهد سكانلون ،تشرين الثاني/نوفمبر 2016
 9قواعد بيانات سياسة الهجرة(2014) OECD ،

 10نشرة حقائق  -أكثر من  65سنة من هجرة ما بعد الحرب ،دائرة الهجرة وحماية الحدود ،آب/أغسطس 2015

يسهم المهاجرون بصورة أكبر
في الضرائب م ّما يستهلكونه كإعانات
10
وكسلع وخدمات حكومية

