
 

 والتنمية السكان بشأن للحكومات عشر الثالث المتحدة األمم استقصاء عن
 

 والسااياسااات  األهداف” أ  على القاه ة في المعقود والتنمية للسااكا  الدولي المؤتم  في كةشااا   الم   األعضااا   الدول اتفقت ،1994 عام في 
 تحقيق  صااااااو  المح ز التقدم  لقياس” الالزمة  اإلج ا ات باتخاذ  وأوصاااااات ،“واالجتماعية  واالقتصااااااادية الثقافية التنمية م  تتجزأ ال  أجزا  السااااااكانية
 توجيهات اعتماده، م  عاما 25 م  أكث  منذ يوف ، المؤتم  عمل ب نامج يزال وال .“وتقييمه و صاااااااااده وتقدي ه العمل، ب نامج  في المحددة  األهداف
 لعام المساتدامة التنمية  خطة صاميم في أيضاا هي الساكانية والقضاايا اليوم. العالم  تواجه التي  األسااساية اإلنمائية  للتحديات التصاد   في للغاية هامة

 .2015 عام في اعت مدت التي 2030

 عمل ب نامج تنفيذ ل صاااد حاسااامة أهمية ذات بيانات  (“االساااتقصاااا ”) والتنمية  الساااكا  بشااا   للحكومات المتحدة األمم  اساااتقصاااا  ويجمع 
  هاذا باجج ا  العااماة الجمعياة م  تكليف وصااااااااااااااد  .2030 عاام خطاة ذلا  في بماا الادولياة، االتفااقاات م  وغي ه والتنمياة للسااااااااااااااكاا  الادولي المؤتم 

 امع منذ منتظمة  فت ات في  إج ائه على العام األمي  داوم  وقد ،1962 األول/ديسااااااامب  كانو   18 المؤ خ (17-)د 1838  ق ا ها في االساااااااقتصاااااااا 
  .2018 عام في عش ، الثاني االستقصا  وهو استقصا ، آخ  وأج    .1963

 البيانات قاعدة وتوف  سااانتي . كل تحديثها يج    التي العالم،  في الساااكانية  الساااياساااات بيانات قاعدة  خالل م   االساااتقصاااا  نتائج ون شااا ت 
 والتنمية. بالساااكا  المتعلقة الهامة بالقضاااايا المتصااالة الساااياساااات بشااا   المتحدة األمم في  األعضاااا  غي   والدول األعضاااا  بالدول تتعلق معلومات
 عمل ع  فضاال المساتدامة، التنمية أهداف  مؤشا ات م  لمؤشا ي  العالمي ال صاد  في االساتقصاا   خالل م   ج معت التي بالبيانات أيضاا وي سات شاد

 والتنمية. السكا  لجنة

 بالصاحة تتعلق واحدة مواضايعيتي   وحدتي  إلى وينقسام ، لالختيا  متعددة وأجوبة أسائلة م   معظمه في عشا  الثالث االساتقصاا  ويت لف 
 2-6-5 المسااتدامة التنمية أهداف لمؤشاا  العالمي لل صااد معلومات اإلنجابية  بالصااحة المتعلقة  الوحدة وسااتوف  الدولية. بالهج ة  واألخ ى  اإلنجابية
 الدولية  بالهج ة المتعلقة بالوحدة وسايسات شاد واإلنجابية؛ الجنساية  الصاحة مجال  في والتثقيف والمعلومات  ال عاية على الجميع  حصاول ضاما  بشا  
 ومتساام ومنتظم وآم  منظم نحو على  األشااخا  وتنقل  الهج ة تيسااي  إلى ال امية  السااياسااات بشاا   2-7-10  المسااتدامة التنمية أهداف  مؤشاا  في

 (.19-)كوفيد كو ونا في وس م ض لجائحة الهج ة سياسات استجابات تقييم ع  فضال بالمسؤولية،

 ع  المعلومات ت د   باإلضااافة بالوحدتي . تتعلق التي ملؤها الممك  PDF بصاايغة واالسااتبيانات اإللكت ونية باالسااتبيانات  وابط هنا وت د 
  التااالي الموقع على السااااااااااااااات المتحاادة األمم لغااات بجميع للماال  والقااابلااة اإللكت ونيااة باااالسااااااااااااااتبيااانااات وال وابط عشاااااااااااااا  الثااالااث االسااااااااااااااتقصاااااااااااااااا 

https://www.un.org/development/desa/pd/themes/population-policies/inquiry . 

 ذات  اإلدا ات  أو  الوزا ات إلى  عشااااا  الثالث  االساااااتقصاااااا  ووحدتي العام لألمي   الم فقة الشااااافوية  المذك ة حيلت  أ  الحكومات إلى  وي طَل  
كانون  31 بحلول  العامة األمانة إلى المملو ة  الوحدات تحيل أ   الحكومات إلى  ي طل  ال دود، لتحليل المتحدة لألمم  الكافي الوقت  وإلتاحة  الصاااالة.

   التالي اإللكت وني العنوا  إلى المملو ة PDF بصاااااايغة االسااااااتبيانات إ سااااااال  ط يق ع   أو اإلنت نت على ملئها ط يق ع   2020األول/ديسممممم ر  
poppolicy@un.org.  على العامة األمانة إلى بالب يد الداعمة والوثائق المملو تي  االسااااااتقصااااااا  وحدتي م  مطبوعة نساااااا  أ  إ سااااااال ويمك 
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