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 لضمان الجودة
   

 تر:ي: ف:يق الخب:اء المعني با ا: الوانية لضمان الجودة  
  

 مذك:ة من ا مين العام  
 

واملمارســـال القـــاتقرف اتمـــر  األم   2018/227وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــادا واالجتماع   
العام تأن حييل تقرار فراق اخلرباء املعين تاألطر الوطنير لضــــــــــمان اضودةت واعرحم التقرار وتواال ممــــــــــرو  

ال الرمسيرف الذا اتضــــمن تو ــــيال دليل األمم املتحدة لألطر الوطنير لضــــمان اضودة ل اال اء صــــاء
تمـأن مـمان اضودةف واطارا وطنيا مقـتالملض لضـمان اضودةف وتوجيما عمليا لتن يذو ومواد مرجعير تمـأن 
مـــمان اضودة ل الن ام اء صـــاا  العامل ت وســـيتال ممـــرو  الدليل ل لـــالل وايقر معلومال  ســـاســـيرت 

اء اتعلق تتن يذ اءطار الوطين لضـــــمان اضودة  قـــــ  وتاءمـــــافر ا، ذلرف اعرحم التقرار  تااق اســـــتقصـــــ
البلدان )سُتعرحم  تااجه ل وايقر معلومال  ساسير(ف واتضمن مقرت ا لدعم البلدان ل تن يذ اطار وطين 

ف وتر امق العمل املقرتل ل راق اخلرباء للعام  القادم ت وتمــــــــــمل 2023-2019لضــــــــــمان اضودة لل رتة 
)ب( استعراحم  اللجنر اء صااير ما ال : ) ( استعراحم الدليل اضداد واقرارو؛ و النقاط اليت ستبّت فيما

)ج( اســـــــــــــــتعراحم واقرار اخل ر  واقرار تر امق العمل املقرتل واءطار املرجع  املقـــــــــــــــتالملل ل راق اخلرباء؛ و
 املقرت ر لدعم البلدان ل تن يذ اطار وطين لضمان اضودةت
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 با ا: الوانية لضمان الجودة تر:ي: ف:يق الخب:اء المعني  
  

 مردمة - أوال 
ف ا مــــاء فراق اخلرباء املعين تاألطر الوطنير 48/106 عادل اللجنر اء صــــاايرف  وج  مقرر ا  - 1

لضـــــــــــــــمــان اضودةف ور بــت ترب ــامق العمــل املقرتل ل راق اخلرباء للعــام  القــادم  و اــدل اطــارو املرجع  
املقــتالمللف  ا ل ذلر  دفه الرايقــ  املتم ل ل اســتالمال ومــط روذج ءطار وطين عام لضــمان اضودة 

وتعدال  زمر املعلومال عموماًف  قـــــــ  االقتضـــــــاءت ول  ذا القـــــــيا ف  واملبادئ التوجيمير ذال الصـــــــلر
لــــــــــّددل اللجنر علف  بير توافر تيا ال مصــــــــــن ر وعالير اضودة من  جل التن يذ الالامل أل دا  التنمير 
املقــــــتدامرف وتقدا التقارار تمــــــأداف علف الصــــــعد الوطنير واءقليمير والعامليرف و قرل تأن فراق اخلرباء  ان 
 داة جيدة لضـــــــــــمان جودة البيا ال ألدراحم ر ـــــــــــد   دا  التنمير املقـــــــــــتدامر؛ وطلبت اللجنر ا، فراق 
اخلرباء  ن اضــــــط ل اعتبارو العمل املتعلق لودة البيا ال الذا ســــــبق االمــــــ ض  ته علف الصــــــعد الوطنير 

القاامرف و ن اراع  عضقر  واءقليمير والعاملير من  جل ت ادا تالرار اضمود القاامرف وتغير مواءمر األطر
ذلر تاملبادئ األســــــاســــــير لي صــــــاءال الرمسيرت ولــــــددل علف  بير   الر جودة البيا ال املقــــــتقاة من 
مصــــــــادر جدادة ومن جمال جدادة دتصــــــــر تتقدا البيا الف  ا ل ذلر من اارج الن ام اء صــــــــاا  

عليما تن يذ اطار وطين مـــــــــــــــمان اضودةف  الرمس ؛ وطلبت ا، فراق اخلرباء معاضر املقـــــــــــــــاال اليت ان وا
 ذلر مقاال التنقيقف واحلاجر ا، دعم البلدان ل تن يذوت ل  ا
  

، بما في للك صااايامة م ااا:و  دليل ا م  2017عمل ف:يق الخب:اء منذ عام  - ثانيا 
 المتحدة لألا: الوانية لضمان الجودة في مجال اإلحصاءات ال:سمية

عر عمـــرة التالير ا، فراق اخلرباء املعين تاألطر الوطنير لضـــمان اضودة املعاد ا ضـــمت البلدان القـــب - 2
 فوجنوب  فراقيا فوجامااالا فواا اليا فاءســــــــــــضمير( -وااران )مجمورار  فو و را يا فا مــــــــــــااو: ا دو يقــــــــــــيا

والياتانت  فروالنيج فوالنرواق فواملالقير فومصر فو ولومبيا فو ندا فوفييت  ام فوال لب  فوالص  فوليل 
وا ضــــمت  اضــــا املن مال الدولير واءقليمير ال ماة التالير ا، فراق اخلرباء املعاد ا مــــااو: من مر األدذار 
والزراعر لألمم املتحدةف و ــــــــندو  النقد الدوةف ومن مر التعاون والتنمير ل امليدان االقتصــــــــاداف والبنر 

ر االقتصــــــــادار ألوروتاف واللجنر االقتصــــــــادار ألمراالا الضتينير الدوةف واللجنر االقتصــــــــادار ألفراقياف واللجن
 ومن قر البحر الالارايبف واللجنر االقتصادار واالجتماعير آلسيا واحمليط اهلادئت

ف  ندا وال لب  رايقـــــــــــــــ  2017وا تخ  فراق اخلرباءف ل اجتماعه األول املعقود ل متوز/اوليه  - 3
امق العمل وجدوال زمنيا مؤقتا لعملهت وات ق األعضــــــــــاء  اضــــــــــا علف ممــــــــــار   و اقل ممــــــــــرو   وليا لرب 

علف اء رت ت متخصصر تاء صاءال  “واال ” سالي  عمل فراق اخلرباءف  ا ل ذلر استخدام منصر 
ــيــــــــه  ــنــــــــهت ول الــ ــرتة تــ  متــوز/اــول ــتــيقــــــــــــــــب عــمــــــــل فــراــق اخلــرباء ومتــالــي  2017ل األمــم املــتــحــــــــدة ل

فراق اخلرباء تقــــعر اجتماعال الالرتو يرت وتاءمــــافر ا، ذلرف عقد  ف عقد2018   توتراألول/ وتمــــران
تمران  29فراق اخلرباء جولت  من املماورال الرمسير ت  اربااه واجتماعا مبالرا ل  يواورك ل ال رتة من 

ملناقمــــــــــــر ممــــــــــــرو  دليل األمم املتحدة لألطر الوطنير  2018تمــــــــــــران ال اة/ وفمرب  1األول/  توتر ا، 
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مان اضودة ل اال اء صـــاءال الرمسير وومـــعه ل  ـــيغته النماايرف الذا ســـيحل ول روذج اءطار لضـــ
 ت 2012الوطين العام لضمان اضودة واملبادئ التوجيمير ذال الصلر الذا اعتمدته اللجنر اء صااير ل 

ألعضـــاء للتمـــاور ف  ُرســـل ممـــرو  الدليل ا، مجيط الدول ا2018تمـــران ال اة/ وفمرب  27ول  - 4
ت واســـــــتنادا ا،  تااق 2019 ا ون ال اة/اناار   10ممـــــــ وًعا ت ل  تقدا التعليقال واالقرتا ال  لول 

لرف اعمل فراق اخلرباء علف ومـــــط الصـــــيغر النمااير  املمـــــاورال ومراجعر  ارر ةرارار ومقـــــت يضـــــر وم صـــــ 
 رو وايقر معلومال  ساسيرتملمرو  الدليلف الذا اُقد م ا، اللجنر اء صااير تاعتبا

و ان فراق اخلرباء قد  جررف فضـــض عن عمله علف ممـــرو  الدليل وقبل ذلرف اســـتقصـــاء لتقييم  - 5
عملير تن يذ األطر الوطنير لضــمان اضودة ل البلدان وومــط مقرت اً  ولياً اتعلق تومــط ا ر لدعم البلدان 

 ت2023-2019ل تن يذ تلر األطر لل رتة 
  

 محتويات الدليل وأهدافه - ثالثا 
اتضــمن الدليل تو ــيال تمــأن مــمان اضودةف واءطار الوطين املقــتالملل لضــمان اضودة الذا  - 6

ومـــــــــــــعته األمم املتحدة ل اال اء صـــــــــــــاءال الرمسيرف ا، جا   التوجيه العمل  املتعلق تتن يذوف واملواد 
معلومال  1 صل املرجعير تمأن ممان اضودة ل الن ام اء صاا  العامل ت وعلف وجه التحدادف اقدم ال

عن  ــد  الــدليــل و ياللــه ومقـــــــــــــــتخــدميــه واســـــــــــــــتخــدامــاتــهف ا، جــا ــ  مقــدمــر ءدارة اضودة ومقـــــــــــــــرد 
تو ـــيال تمـــأن مـــمان اضودة تقـــتند ا،  2للمصـــ لحال اهلامر املقـــتخدمر ل الدليلت واقدم ال صـــل 

 ام اء صـــــاا  املبادئ األســـــاســـــير لي صـــــاءال الرمسيرف  ا حيدد مقـــــؤوليال الاليا ال األعضـــــاء ل الن
اطار األمم  3الوطين وابّينما تومـــــول من  جل مـــــمان جودة البيا ال واء صـــــاءالت واتضـــــمن ال صـــــل 

مبد  متعلقا تاضودة وما ارتبط هبا من لـــــــــــروطت وُاالمدل مرفُق الدليل  19املتحدة املقـــــــــــتالملل ا، جا   
تعالس املمارسر القليمرت وتقدم اذ ارتطف تالل لرط من تلر المروطف عنا ر اتع  توفب ا ل 3ال صلل 

توجيمال تمأن تن يذ اطار األمم املتحدة ) و  ا اطار آار لضمان اضودة(ت و ما  8ا،  4ال صول من 
معلومال عن الرتتيبال  6و  5فيقدم حملر عامر عن  دوال تقييم اضودةت فيما اقدم ال صــــضن  4ال صــــل 

اعتبارال اا ـــــر تتعلق تضـــــمان اضودة  7ضـــــمن ال صـــــل املؤســـــقـــــير واءجراءال اليت اتع  تن يذ ات وات
مـــــمان جودة البيا ال واء صـــــاءال املتعلقر  8 قـــــ  مصـــــادر البيا ال املقـــــتخدمرت واتناول ال صـــــل 

ال راقر اليت ترتاتط هبا عمليال ممان اضودة علف  9 ؤلرال   دا  التنمير املقتدامرت واناقل ال صل 
 اقتمد  القرّاء من  الومال وطنير ومن مال دوليرتالصعيدان الوطين والعامل ف و و 

وت مر  اليا جمال جدادة دتصــــــر تتقدا البيا ال واء صــــــاءالف  ا اوســــــط   ا  مصـــــــادر  - 7
البيا ال املتا رف اليت امـــــجعما التقدم التالنولوج  وال لبال اضدادة علف البيا ال الت صـــــيلير واآل ير من 

ت وتعرحم  ذو المبالر النالئر  دا ا 2030لتنمير املقتدامر لعام  جل ومط القياسال ل سيا  ا ر ا
من البيا ال التحداال وال رص املتصــــلر تاء صــــاءال الرمسيرت واوفر الدليل التوجيه ل ومــــط اطار وطين 
لضـــــمان اضودة وتن يذوف وامد  ا، تناول مـــــمان اضودة ل  رو  و االل دتل رف  ا اؤدا ا، دعم 

 اظ علف دور اء صــــــاءال الرمسير تاعتبار ا مصــــــدرا مواوقا للمعلومالف تالتزامن مط الن ر البلدان ل احل
 ل مصادر البيا ال اضدادة ل تيئر متغبةت
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وامد   ذا الدليل ةداًدا ا، مـــــــــــــــمان جودة اء صـــــــــــــــاءال الرمسير ل مجيط  ققـــــــــــــــام الن ام  - 8
 صـــــــاء الوطين ودبو من ُمنتج  اء صـــــــاءال اء صـــــــاا  الوطينف الذا اتألا ل العادة من مالت  اء

الرمسير ل البلدت واوفر الدليل  اضـــــــــــــــا توجيمال تتعلق تالتوا ـــــــــــــــل مط منتج  اء صـــــــــــــــاءال ومقدم  
من اارج الن ام اء صـــــاا  الوطين الذان اتعاو ون مط  عضـــــاء الن ام ل ا تاج اء صـــــاءال  (1)البيا ال

ل مـــــــــــمان اضودة ل اســـــــــــتخدام مصـــــــــــادر البيا ال املختل ر الرمسير ت ر  منماف علف ســـــــــــبيل امل الف تناو 
(ت وتذلر 8( ول البيا ال واء صــاءال املتعلقر  ؤلــرال   دا  التنمير املقــتدامر )ال صــل 7 )ال صــل

اقتجي  الدليل للتحداال اليت ت ر ما المبالر اضدادة من البيا الف اليت تتقم ت مور مصادر جدادة 
 بيا الف ومنتج  جدد لي صاءالتللبيا الف ومقدم  جدد لل

وعضوة علف ذلرف ال امد  الدليل ا، اســــــــتبدال  ا  طر  و مبادئ توجيمير قاامر فيما اتعلق  - 9
تضـــــمان جودة اء صـــــاءالت ووالن للدول وســـــاار الاليا ال املمـــــار ر فعضً وتالالامل ل عملير مـــــمان 

الدليل  مرجط امـــــــال ادعم ما تقوم ته تال عل و مصـــــــدر اضودة تاتبا    د األطر القاامرف  ن تن ر ا، 
 للمعلومال املتعلقر  راعاة ممان اضودة ل  االل دتل رت

ووالن قراءة  ل فصل من فصول الدليل تمالل من صل عن اآلارف  ا اوفر  قاط داول دتل ر  - 10
م املتحدة املقــــــــتالملل ل ا، مومــــــــو  مــــــــمان اضودة ل اال اء صــــــــاءال الرمسيرت واقــــــــتند اطار األم

ت واضط 2012ا، روذج ءطار وطين عام لضمان اضودة واملبادئ التوجيمير ذال الصلر لعام  3 ال صل
عر من  النموذج واملبادئ التوجيمير لضســـتعراحم والتعدال  قـــ  الضـــرورة لال  اعالقـــا  مـــوء لـــبالر موســـ 

 للبيا الت  لبيا الف ومقدم  جددا وتمل البيا ال تضم مصادر وتالنولوجيال و سالي  جدادة وتملر ل
  

 نتائج االسترصاء المتعلق بتنفيذ إاار واني لضمان الجودة - رابعا 
امـــــــــــــــ لط فراق اخلرباء  مام منما عملير تقييم لتن يذ روذج ءطار وطين عام لضـــــــــــــــمان اضودة  - 11

ء علف لـــبالر اء رت ت اســـتقصـــاء ت ولذلرف ومـــط فراق اخلربا2012واملبادئ التوجيمير ذال الصـــلر لعام 
ضمط املعلومال تمـــــــــــــــأن تن يذ األطر الوطنير لضـــــــــــــــمان اضودة ل البلدانت وُوجدمت دعوة رمسير ا، مجيط 

مللء االســــــــــــــتقصــــــــــــــاءف و ُدلق االســــــــــــــتقصــــــــــــــاء ل  2017الدول األعضــــــــــــــاء ل  ا ون األول/داقــــــــــــــمرب 
تلدا ل اجملمو (ف  127ل املاار ) 65ت وتلغ املعدل العام لضســـــتجاتر لضســـــتقصـــــاء 2018  ترال يقـــــان/

ل املاار(ت واعرحم تقراٌر مقدم ا، اللجنر  85وسجلت  وروتا  علف معدل لضستجاتر اءقليمير )   ر من 
 وايقر معلومال  ســاســير  تااقل االســتقصــاء تمــالل ت صــيل ف وســيقوم فراق اخلرباء تتحليل امــال للتقرار 

 عند ومط وموا لر ت وار ا ته لدعم البلدان ل تن يذ األطر الوطنير لضمان اضودةت
ل املاار ا،   ه   ذ اطارا وطنيا لضمان  60 لار  ومن ت  البلدان اليت استجاتت لضستقصاءف - 12

ل املاارت ووفقاً للردودف  ا ت املدو ر  90اضودةف وســـــــــجلت  وروتا  علف معدل للتن يذ اءقليم  تلغ  و 
األوروتير للممارســــــــال املتبعر ل اال اء صــــــــاء    اءطار األ  ر اســــــــتخداما  أســــــــاس ليطار الوطين 

__________ 

الرمسير ت  مقدم  البيا ال الذان اوفرون مداضل ويز دليل األمم املتحدة لألطر الوطنير لضمان اضودة ل اال اء صاءال  (1) 
لعملير ا تاج اء صاءال )من قبيل   حاب تيا ال الدراسال االستقصااير والبيا ال اءدارار واأللالال األارر من البيا ال( 

لبيا الف ولالن ومنتج  اء صاءال الذان اوفرون  واتق ا صاايرت واملمار ون ل املقول والتعدادال  م  اضا من مقدم  ا
 الدليلف ما مل حيد د ذلرف اتبط تعرا ا  ميق فقط واعترب  ن   حاب البيا ال فقط  م مقدمو البيا الت
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روذج ءطـــار وطين عـــام لضـــــــــــــــمـــان اضودة واملبـــادئ التوجيميـــر ذال الصــــــــــــــلـــر  لضـــــــــــــــمـــان اضودةف اليمـــا
ل العادة علف   ا   ءقليميرا أُلطرا امستخدا مطف (ل التوا علفل املاارف  50ل املاار و  70  واة)

مشل اءطاُر الوطين لضـــــمان  االســـــتقصـــــاءفواســـــط ل مناطق  ل منمات ول مع م البلدان اليت لـــــار ت ل 
جدلت  علف  قـــــــبر مئوار للبلدان اليت قامت تذلر ل  فراقيا اضودة  الن امل اء صـــــــاا  الوطين ترمتهف وســـــــُ

ل املـااـر من البلــدان ل مجيط   ـاء العــامل  طر ـا الوطنيـر  50و وروتـات وتـاءمــــــــــــــــافـر ا، ذلـرف ا بدق  و 
دامرف وســــجلت  وروتا لضــــمان اضودة علف البيا ال املقــــتخدمر حلقــــاب مؤلــــرال   دا  التنمير املقــــت

ل املاار من البلدان  طر ا اخلا ــــــــر تضــــــــمان اضودة  60 علف معدل اقليم  ل  ذا المــــــــأنت وا بق  و 
 علف البيا ال املقتقاة من مصادر جدادة تدالرف وسجلت  وروتا  نا  اضا  علف معدل اقليم ت

 ولر  ىت اآلن اطارا وطنيا وعضوة علف ذلرف ا مر االســــــتقصــــــاء  ن عددا  ببا من البلدان ال - 13
لضـــــــــــــــمان اضودةت وتتم ل األســـــــــــــــباب الرايقـــــــــــــــير لعدم تن يذ ا ذلر اءطار ل االفتقار ا، املوارد املالير 

اتعلق تاملقــــــاعدة امل لوتر  فيماالبمــــــرار واملوارد التدرابير والدعم املومــــــوع ت ومن ت    رب ال لبال  و/ و
، األدوال املناســـــبر لضـــــمان اضودة واحلصـــــول علف الدعم الضزم علف ومـــــط اءطار وتن يذو  و احلاجر ا

لتن يذ ات وتاءمـــــــــــافر ا، ذلرف ةتاج الدول األعضـــــــــــاء ا، مواد وتوجيمال فنير عمليرف و لقال عمل 
الومــــــط احلاةت وردم  ن احلاجر ا، موارد تمــــــرار  يمادمال اســــــتمــــــارار وددة وا، املقــــــاعدة ل تقي  و

ةف اال  دا ال تزال م لوتر من    ر من  صـــا املقـــتجيب  الذان  لـــاروا ا،  دم ليس امـــافير ليقـــت  بب 
 لدامم اطارا وطنيا لضمان اضودةت

وتضــم ن االســتقصــاء  اضــا ســؤال  م تو   اتصــضن تاألعمال احلالير املتعلقر تاســتالمال روذج  - 14
 وتأعمال فراق اخلرباء عموًمات 2012لر لعام ءطار وطين عام لضمان اضودة واملبادئ التوجيمير ذال الص

  
 2023–2019االقت:اح ا ولي المتعلق بخطة تنفيذ للفت:ة  - خامسا 

تمران  1تمران األول/  توتر ا،  29 اقل فراق اخلرباءف ل اجتماعه املبالر املعقود ل ال رتة من  - 15
البلـدان ل تن يـذ األطر الوطنيـر لضــــــــــــــمـان اضودة ف اقرتا ـا  وليـا لومــــــــــــــط ا ـر لـدعم 2018ال ـاة/ وفمرب 

ت وســـو  تمـــمل ا ر التن يذ دليلاتصـــل تن مما اء صـــااير الوطنير ترمتماف علف النحو املتواف ل ال فيما
من  جل توفب  فق زمين  ا  لبلدان امــــــــــــــافير لتن يذ اطار وطين لضــــــــــــــمان اضودة  2023-2019ال رتة 
ســـتنادا ا، الدليلت وردم  ن تن يذ اءطار من مقـــؤولير اضماز اء صـــاا  توســـيط   ا    مـــ تما احلالير ا  و

  علف املقتور العامل  لدعم البلدان ل  ذا الصدد: تاليرل  ل تلدف فقد  دد فراق اخلرباء األ م ر ال
 اجناز الدليل و مرو وتروجيه؛ ) ( 
المـــــــــــــبال  لمـــــــــــــعبر  موا ـــــــــــــلر ةدات املعلومال املتعلقر تضـــــــــــــمان اضودة علف املوقط )ب( 

اء صــــــــــــــاءال التاتعر ءدارة المــــــــــــــؤون االقتصــــــــــــــادار واالجتماعير تاألما ر العامرف  ا ل ذلر املعلومال 
 اءمافير عن اخلربال واملمارسال اضيدة علف الصعيد الق را؛

 ا ماء منتدر للخرباء و/ و اتمط للممارسر و/ و لبالر من اخلرباء؛ )ج( 
ل الدليل تدعم تن يذ األطر الوطنير لضمان اضودةف من قبيل استحداث مواد الستالما )د( 

 دراسال  االل افرادار و فضل املمارسال واارطر طراق؛
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تبادل  و ومـــــــــــــــط مواد تدرابير وتوجيمال و دوال امـــــــــــــــافيرف من قبيل التقييم الذا   )ه( 
 لألجمزة اء صاايرف  ق  االقتضاء؛

ق لمود املقــــــــــــــــاعــدة التقنيــر والتــدراــ ف وامالــا يـر تبــادل املعلومــال واخلربال فيمــا اتعل )و( 
 ت(2)التنقيق  و التعاون تمأن تلر اضمود

  
 ب:نامج عمل ف:يق الخب:اء المعني با ا: الوانية لضمان الجودة - سادسا 

اُقرتل  ن اقوم فراق اخلرباء املعين تاألطر الوطنير لضــــــمان اضودة تاأل مــــــ ر التالير اضل العام   - 16
 ( دعماً لتن يذ الدليل:2020و  2019القادم  )
 استالمال الدليل وتروجيه ودعم ترمجته ا، اللغال الرمسير لألمم املتحدة؛ ()  
االســــــتمرار ل ومــــــط ا ر لدعم البلدان ل تن يذ اطار وطين لضــــــمان اضودة ل مجيط  ()ب 

 ر؛ ققام الن ام اء صاا  الوطينف واختاذ ا وال  و تن يذ اخل 
تعمد وموا ـــــلر ةدات املعلومال املتعلقر تضـــــمان اضودة علف املوقط المـــــبال  لمـــــعبر  )ج( 

 اء صاءالف وا ماء منتدر للخرباء و/ و اتمط للممارسر و/ و لبالر من اخلرباء؛
 موا لر استحداث املواد الداعمر  و التعليمير  ق  االقتضاء؛ )د( 
 الوطنير لضمان اضودة ل البلدان؛االستمرار ل تقييم تن يذ األطر  )ه( 
 ت2021تقدا تقرار ل  ذا الصدد ا، اللجنر اء صااير ل آذار/مارس  )و( 

  
 نراط للمناق ة - سابعا 

 ُتدعى اللجنة اإلحصائية إلى الريام بما يليأل - 17
التعليق على تر:ي: ف:يق الخب:اء المعني با ا: الوانية لضااااااااااامان الجودة والعمل  ()  

لذي قام به اوال العامين الماضيين، بما في للك استرصاءه ب أن تنفيذ إاار ضمان الجودة على ا
 ؛ ونتائج االسترصاء واستنتاجاته؛في البلدان الصعيد الواني

إبداء وجهات نظ:ها ب ااأن ب:نامج العمل المرت:ح لف:يق الخب:اء للعامين المربلين  (ب) 
 : الم:فق(؛وإق:ار إااره الم:جعي المستكمل )انظ

إبداء وجهات نظ:ها ب ااااااأن االقت:اح ا ولي لوضاااااال خطة لدع  البلدان في تنفيذ  (ج) 
 إاار واني لضمان الجودة؛

اساااتع:اا واعتماد دليل ا م  المتحدة لألا: الوانية لضااامان الجودة في مجال  (د) 
 اإلحصاءات ال:سمية.

__________ 

 انبغ  للبلدان اليت ةتاج ا، مقاعدة تقنير ومالير اارجير تتعلق تضمان اضودة  ن ت ل   ذو املقاعدة من لر اامات (2) 
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 الم:فق
 الم:جعي المستكَمل لف:يق الخب:اء المعني با ا: الوانية لضمان الجودة اإلاار  

 سيقوم فراق اخلرباء املعين تاألطر الوطنير لضمان اضودة  ا ال : - 1
اســـــــــــــــتالمـــال وترواق دليـــل األمم املتحـــدة لألطر الوطنيـــر لضـــــــــــــــمـــان اضودة ل اـــال  ()  

 ير لألمم املتحدة؛اء صاءال الرمسير ودعم ترمجته ا، اللغال الرمس
االســــــتمرار ل ومــــــط ا ر لدعم البلدان ل تن يذ اطار وطين لضــــــمان اضودة ل مجيط  ()ب 

  ققام الن ام اء صاا  الوطينف واختاذ ا وال  و تن يذ اخل ر؛
تعمد وموا ـــــلر ةدات املعلومال املتعلقر تضـــــمان اضودة علف املوقط المـــــبال  لمـــــعبر  )ج( 

ءدارة المـــــــؤون االقتصـــــــادار واالجتماعير ل األما ر العامرف وا مـــــــاء منتدر للخرباء اء صـــــــاءال التاتعر 
 اتمط للممارسر و/ و لبالر من اخلرباء؛ و/ و

 موا لر استحداث املواد الداعمر  و التعليمير  ق  االقتضاء؛ )د( 
 االستمرار ل تقييم تن يذ األطر الوطنير لضمان اضودة ل البلدان؛ )ه( 
 ت2021قدا تقرار ل  ذا الصدد ا، اللجنر اء صااير ل آذار/مارس ت )و( 

واتــألا فراق اخلرباء من األعضــــــــــــــــاء واملراقب  احلــالي  فيــه و و م تول لعــدد وــدد من البلــدان  - 2
واملن مال اءمـــــــــــــــافير اليت ترد  ل اال ضـــــــــــــــمام ا،  عمالهف وحياف  ل الوقت ذاته علف مت يل اقليم  

 مام   صـــاءالقوم الدول األعضـــاء تا تخاب الرايقـــ  املمـــار  ف فيما ســـتضـــ لط لـــعبر اءمتوازنت وســـت
 القالرتارار لدر فراق اخلرباءت

وســـــــيقوم ال راق تعمله الالرتو ياف دب   ه ســـــــيعقد اجتماعال مبالـــــــرة ان  مالن ذلر و قـــــــ   - 3
 الضرورةت وتقوم املمار ر ل فراق اخلرباء علف  ساس التموال الذا ت

 


