
 عشر عن االستقصاء الثاني
  

األهداف والسياسات ”، اتفقت الدول األعضاء املشاركة يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية املعقود يف القاهرة على أن ١٩٩٤يف عام  
لقياس وتقدير ورصد وتقييم التقدم ”، وأوصت باختاذ اإلجراءات الالزمة “السكانية جزء ال يتجزأ من التنمية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية

الذكرى السووونوية اسامسوووة والعشووورين ملؤمتر القاهرة واعتماد  ٢٠١٩وسووويصوووادف عام “. رز صووووق ققيأل األهداف احملددة يف برنامل العم احمل
أن برنامل عم  املؤمتر، الذي ال يزال يوفر توجيهات هامة للغاية يف التصووووووووووووودي للت ديات اإل الية األسووووووووووووواسوووووووووووووية ال  تواج  العا  اليوم. كما 

 . ٢٠١٥ال  اعُتمدت يف عام  ٢٠٣٠السكانية يف صميم خطة التنمية املستدامة لعام القضايا 
شوووان السوووكان والتنمية بيانات ذات أمسية رادة لرصووود تنفيذ برنامل عم  املؤمتر الدويل باسوووتقصووواء األمم املت دة لل كومات وجيمع  

. وصوودر تكليم من اعمعية العامة برجراء هذا ٢٠٣٠تنمية املسووتدامة لعام للسووكان والتنمية وه م من االتفاقات الدولية،  ا يف ذلخ خطة ال
، وقد داوم األمني العام على إجرال  يف فرتات منتظمة منذ ١٩٦٢كانون األول/ديسووووووم    ١٨( املؤرخ 17-)د ١٨٣٨االسووووووتقصوووووواء يف قرارها 

 . ٢٠١٤. وأجري آخر استقصاء، وهو االستقصاء احلادي عشر، يف عام ١٩٦٣عام 
ونشوووووورت نتالل االسووووووتقصوووووواء من خالل قاعدة بيانات السووووووياسووووووات السووووووكانية يف العا ، ال  جيري قديثها ك  سوووووونتني. وتوفر قاعدة  

البيانات معلومات تتعلأل بالدول األعضوووواء وه  األعضوووواء يف األمم املت دة بشووووان السووووياسووووات املتعلقة بقضووووايا السووووكان والتنمية  الشووووي وخة 
ورعاية الصووو ة اإليابية، واةجرة الدولية، والتوسوووع احلضوووري، والتنمية املسوووتدامة. وتراووود البيانات ال   مع من خالل والضووومان االجتماع ، 

 االستقصاء أعمال عنة السكان والتنمية.
ردة األوىل ويتالم االستقصاء الثاين عشر يف معظم  من أجوبة متعددة لالختيار من بينها، وينقسم إىل ثالث وردات مواضيعية  الو  

جرة تتعلأل بشوووي وخة السوووكان والتوسوووع احلضوووريث والوردة الثانية تتعلأل باسصووووبة وتنظيم األسووورة والصووو ة اإليابيةث والوردة الثالثة تتعلأل باة
 الدولية. واحلكومة مدعوة إىل إرسال الوردات الثالث إىل الوزارات أو اإلدارات ذات الصلة. 

. وكالمسا متاح على الرابط PDFء إما عن طريأل اسووووتبيان إلكرتوين أو اسووووتبيان ميكن ملؤم بصوووويغة وميكن اسووووتيفاء وردات االسووووتقصووووا 
إىل األمانة العامة لألمم املت دة  PDFالردود على الوردات يف ملم بصووووويغة  وترسووووو . https://esa.un.org/poppolicy/Inquiry.aspxالتايل  

، وللوردة الثالثة  2019ف اير  28هو( تعلأل)لرد على االسوووووووووووووووتقصووووووووووووووواء للوردتني األوىل والثانية على العنوان الوارد أدنام. واملوعد النهال  ل
 2-7-10،  راعاة اعدول الزمين األقرق من أج  إدراج املعلومات عن اةجرة الدولية للمؤاوووور 2018ديسووووم   31هو ( أرسوووولت سووووابقا)

نفذت سووووياسووووات للهجرة تتسووووم وسوووون اإلدارة. ولكم جزي  الشووووكر مقدما على من مؤاوووورات أهداف التنمية املسووووتدامة، بشووووان البلدان ال  
 تفهمكم واهتمامكم.
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