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 بنود للعلم: األطر الوطنية لضمان الجودة
   

 الجودة تقرير فريق الخبراء المعني باألطر الوطنية لضمان   
  

 مذكرة من األمين العام  
 

وللممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن   2020/211وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع   
العام ألأن يح ل تقرير فريق الخبراء المعن  ألاألطر الوطنيي لضــــــــمان الجوجةا ويعرر التقرير ما قام أل  فريق  

جلـ ل األمم المتحـدة لرطر الوطنـيي لضـــــــــــــــمان الجوجة ف  مجـال  الخبراء من أن ــــــــــــــ ـي ف  ســــــــــــــبـ ل جعم تن ـ    
اإلحصــاءاب الرســميين ال ت  تضــمن توشــياب أل ــأن ةــمان الجوجةن ومطارا وطنيا م ــتومة، لضــمان الجوجةن  
ــاو  العالم ا ويبر    ــمان الجوجة ف  الناام اإلحصــ ــأن ةــ وتوج ها عمليا لتن    ه ا اإلطار ومواج مرجعيي أل ــ

ن الجوجة ف  اسـتخدام مصـاجر البياناب الجد دةن وجورك سوسـ لي ت ـة ليي واسـتراتيجيي للم ات   التقرير جور ةـما
ــمن التقرير خرنام  عمل فريق الخبراء المقترن للعام  ن القاجم ن من   ــافي مل  ذلقن  تضــــ ــاوييا وةاإلةــــ اإلحصــــ

ــاويي مدعو  ــمان الجوجةا واللجني اإلحصـــــ ــاعدة البلدان ف  تن    مطار وطن  لضـــــ ة مل  اإلحاطي علما  أجل م ـــــ
 التقريرا خه ا
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 تقرير فريق الخبراء المعني باألطر الوطنية لضمان الجودة   
 مقدمة  - أوال  

ختقرير فريق الخبراء المعن  ألاألطر الوطنيي لضــمان    50/106رحبت اللجني اإلحصــاويي ف  مقررها  - 1
ــ ت نن وأحاطت علما   ــنت ن الماةـــــــــــ الجوجةن وأعرةت عن تقد رها ل ريق الخبراء عل  عمل  المنجز خ،ل ال ـــــــــــ
خنتاو  الدراســــــي االســــــتقصــــــاويي عن تن    األطر الوطنيي لضــــــمان الجوجةن وةأن العد د من البلدان لم يقم ألعد  

لضــــــــمان الجوجةا واعتمدب اللجني جل ل األمم المتحدة لرطر الوطنيي لضــــــــمان الجوجة ف   ختن    مطار وطن  
بت ألالدل ل خوشـــ   مســـهاما هاما ف  توجي  البلدان   مجال اإلحصـــاءاب الرســـميي والتوشـــياب الوارجة بي ا ورحي

ب الجد دة لتن    مطار وطن  لضـــــــــمان الجوجةن ألما ف  ذلق بيما  تصـــــــــل ألمصـــــــــاجر البياناب الجد دة والجها
ــتداميا وطلبت   ــراب أهدا  التنميي الم ـ ــاءاب المتعلقي ألمؤهـ ــل ألالبياناب واإلحصـ مي للبيانابن وبيما  تصـ المقديِّ
اللجني أن ُ تان الدل ل ألجميع اللةاب الرســــــــميي لرمم المتحدة ف  أقرك وقت مم نن وأن يضــــــــع فريق الخبراء 

اجـي مل  أن تجرت البـلدان تق يمـاب ذاتـييا وأقريب اللجـني الصــــــــــــــيةـي النهـاوـيي للتوج هـاب التن ـ  ـيي مع مراعـاة الحـ 
ألاألطر الوطنيي لضـــمان الجوجة مع العمل ذت الصـــلي أل ـــأن جل ل التنايم  المتعلقألالحاجي مل  تن ـــ ق العمل 

ــاو  ــا ألضـــــرورة خناء (1)اإلحصـــ ــاءاب الرســـــميي والبياناب الم توحيا وأقريب أيضـــ ــيي لرحصـــ ــاســـ ن والمباجئ األســـ
ري  من أجل تن    اإلطار الوطن  لضـــــــــمان الجوجةن ورحبت ألالمباجراب المقررة الراميي مل  جعم  القدراب والتد

البلدانن خوســـــــــــاول من قب ل من ـــــــــــاء منتدل للخبراءن وة ل جهوج الدعوةن وتباجل الممارســـــــــــاب الج دةن والمواج  
 2020 و  2019لخبراء لل نت ن  واألجواب التدريبييا وأعرةت اللجني عن ترح بها خبرنام  العمل المقترن ل ريق ا

ــتومل وعن تأ  دها له ا البرنام  وله ا اإلطار )انار المرفق(ن وطلبت ملي  أن  وســــــع   وةإطارك المرجع  الم ــــ
 جاورة عضويت ا

  
 األعمال التي قام بها فريق الخبراء خالل العامين الماضيين  - ثانيا   

ــاويي ف  آذار/ما - 2 ــع جل ل األمم المتحدة لرطر  2019رس ألعد اعتماجك من قبل اللجني اإلحصــــ ن خضــــ
ــاءاب الرســــــــــــــمـيي لعملـيي تحرير ومنـتا  نهـاوـييا وف  ت ــــــــــــــرين  الوطنـيي لضــــــــــــــمـان الجوجة ف  مجـال اإلحصــــــــــــ

ن ُأخلةت الدول األعضـاء ألأن الدل ل متوفير عل  هـ ل من ـور رسـم  من من ـوراب األمم  2019الثان /نوفمبر 
ــدور الدل ل(2)المتحدة ــتند مل  مطار  ا وةالموا اة مع شــــ ــدر فريق الخبراء قاومي مرجعيي للتق يم ال ات  ت ــــ ن أشــــ

 ا(3)األمم المتحدة الوطن  لضمان الجوجةن الوارج ف  الدل ل

ــري ي النداء الموج  من أجل جعم  - 3 ــاء والمناماب الدوليي واإلقليميي واألطرا  ال ـ ولبيت الدول األعضـ
ــتان الن ــــــخي  ترجمي الدل ل مل  اللةاب الرســــــميي لرمم الم ــاويي الوطنيي لق رن زســــ تحدةا وقدمت اللجني اإلحصــــ

ــيي من الدل لن وذلق خدعم مال  من البنق الدول  ومن و ارة التنميي الدوليي ألالمملوي المتحدة لبري انيا  الروســــــــــ
ب   العام  وم رلندا ال ــماليين وةتي ــ ر من اللجني االقتصــاجيي ألوروةاا وُأتيحت ه ك الن ــخي عل  الموقع ال ــ 

__________ 

 (ا51/120اآلن يحمل العنوان التال : جل ل مجارة وتنايم النام اإلحصاويي الوطنيي )انار مقرر اللجني اإلحصاويي  (1) 
 اhttps://unstats.un.org/unsd/methodology/dataqualityيم ن االط،ع علي  ف  اإلنترنت عل  العنوان التال :  (2) 
 اhttps://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/toolsيم ن االط،ع علي  ف  اإلنترنت عل  العنوان التال :  (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/50/106
https://undocs.org/ar/A/RES/50/106
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/tools
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ا ( 4)2020ل ــعبي اإلحصــاءاب التاألعي إلجارة ال ــؤون االقتصــاجيي واالجتماايي ألاألماني العامي ف  تمو / ولي  
م المعهد الوطن  لرحصـاءاب ف  الوام رون ن ـخي فرن ـيي من الدل لن وسـتوون ه ك الن ـخي متاحي قريباا  وقدي

ي من الدل لن وذلق ألجهد تعاون  خ ن سولومبيا  وع،وة عل  ذلقن يجرت العمل حاليا عل  معداج ن ــــخي مســــباني
والم  ــــــــيق واللجني االقتصــــــــاجيي ألمري ا ال،ت نيي ومن قي البحر الواريب ن ح ت من المتوقع أن تصــــــــب  ه ك  

ــدر الن ــــــم المترجمي سمن ــــــوراب  (5)2021الن ــــــخي متوفرة خ،ل الرةع األول من عام  ا ومن المتوقع أن تصــــ
 رهنا ختوفر التموي،ب ال، مي للتحرير واإلنتا  النهاو  نا رسميي لرمم المتحدةن وذلق

ونامت هـعبي اإلحصـاءابن ف  مطار أن ـ تها لدعم التن    ف  البلدانن حلقي عمل عن تن    مطار   - 4
وطن  لضـــــمان جوجة اإلحصـــــاءاب الرســـــميي ف  خلدان من قي أفريةياا وُعقدب حلقي العمل ف  أجيس أألاألا ف   

ــهر ت ــــــرين األول ــاو  المرسزت اإلو وة  ومع المرسز األفريق    2019أكتوةر /هــــ ألالتعاون مع الجها  اإلحصــــ
ف  خلةراج حلقية    2019لرحصــاء التاألع للجني االقتصــاجيي ألفريةياا ونايمت ال ــعبُي ف  سانون األول/جي ــمبر 

ووســــــــــــ  آســــــــــــيان وذلق   عمل مماولي ل اودة المناطق جون اإلقليميي لول من أوروةا ال ــــــــــــرايي وأوروةا الجنوةيي
ألالتعاون مع الم ت  اإلحصــاو  لصــرةيا واللجني االقتصــاجيي ألوروةا والم ت  اإلحصــاو  ألاالتحاج األوروة ا  

خلدا وحضـــــــور عدة م ـــــــارس ن من المناماب   16وســـــــجلت سل حلقي من حلقت  العمل حضـــــــور ما مجموع  
لجوجة ومطارة األمم المتحدة الوطن  لضـمان  اإلقليمييا وقديمت الحلقتان توشـياب األمم المتحدة أل ـأن ةـمان ا

مي ف  مجال ةــمان الجوجة وذلق ألاالعتماج عل  أمثلي  قتا مل  مواةــيع أســاســيي ومواةــيع متقدي الجوجةن وت ري
ق ريي عل  اسـتخدام قاومي مرجعيي أل ـأن ةـمان الجوجةا وف  وقت سـاخقن سانت ال ـعبي قد قديمت فع،ن ف   

ــاهمي  ف  2019أيار/ما و  ــراب أهدا  التنميي ن م ــــــ ــي ألمؤهــــــ حلقي عمل معنيي ألجوجة اإلحصــــــــاءاب الخاشــــــ
الم ــــتدامين نامها المعهد اإلحصــــاو  آلســــيا والمحي  الهاجئ ألالتعاون مع مجارة اإلحصــــاءاب ألصــــندو  النقد 

 خلداا 17الدول  ومع و ارة ال ؤون الداخليي واالتصاالب ف  الياألانن وتم عقدها ف  ه بان ألالياألانن ألحضور 

ــاوـيي 2020وف  آذار/مـارس  - 5 ن نايم فريق الخبراء خ،ل اـلدورة الحـاجـيي والخم ــــــــــــــ ن للجـني اإلحصــــــــــــ
ــوعها:  ــبي  جانبيي موةـــ ــ ي  ”مناســـ ــمن مناومي البياناب الناهـــ ــميي ةـــ ــاءاب الرســـ ــمان الجوجة سأجاة لرحصـــ ةـــ

ةــمان الجوجة اإلحصــاوييا ؛ وقديمت ه ك المناســبي عرةــا ميضــاحيا للنمه  المتقدمي والمثاليي ف  مجال “حد ثا
م   ــاو ن المتعلق ألإجارة الجوجةن وقدي ــاألع من جل ل التنايم اإلحصــــ ــا ال صــــــل ال ــــ واســــــتعرر فريق الخبراء أيضــــ

 تعليقات  مل  ال ريق االست ارت المعن  ألالدل لا

ــ  جاوحي مرر ف روس سورونا )كوف د - 6 ــبي  ت  ـ ــق التقدم ف  19-وت ـ ( وعوامل أخرل ف  مأل اء ن ـ
ــاء فريق الخبراء ومن المناماب قد أخل ن خ،ل اجتماع  منجا  عم ل فريق الخبراءا ن ر أن العد د من أعضـــــــــــ

ن عن اســــتمرار أن ــــ تهم بيما  تعلق ختن    األطر الوطنيي لضــــمان الجوجة ف   2020ُعقد ف  أ لول/ســــبتمبر 
وشــــــــــياب الوارجة بي ا وف   البلدانن وعن محرا  تقدم سب ر مدعومن ف  سث ر من الحاالبن ألالدل ل الجد د وةالت

ــ يا وتم   ــ ن ات ق فريق الخبراء عل  مط،  خ ي عمل من أجل الدفع قدما ألالمزيد من األن ـــــــ االجتماع ن  ـــــــ
خ،ل االجتماع أيضـــــــا انتخاك المملوي المتحدة ف  منصـــــــ  الرويس الم ـــــــارة الجد د للجنين ومعاجة انتخاك 

 ال لب ن ف  ه ا المنص ا

__________ 

 /https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataqualityيــمــ ــن االطــ،ع عــلــ ــهـــــــا فــ  اإلنــتــرنـــــــت عــلــ  الــعــنــوان الــتـــــــالــ :  (4) 

un-nqaf-manual ا 
 اورج مهعار ألأني هناة ن خي ش نيي ق د اإلعداجا وهناة اهتمام أيضا خترجمي الدل ل مل  اللةي العرةيي (5) 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/%0bun-nqaf-manual
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/%0bun-nqaf-manual
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/%0bun-nqaf-manual
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/%0bun-nqaf-manual
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ليي أعضاء حاليا ف  فريق الخبراء: االتحاج الروس ن ومندوني يان وأوسرانيان وم ران التا  22والبلدان الــ  - 7
اإلســــــــــ،ميي(ن ومي اليان والبرا يلن وةوت ــــــــــوانان وجاماي ان وجنوك أفريةيان وهــــــــــ ل ن والصــــــــــ نن   -)جمهوريي 

ــيقن والمملوي المتحد ــرن والم  ــ ة لبري انيا العام   وال لب نن وف  ت نامن والوام رونن وسندان وسولومبيان ومصــ
وأ رلندا ال ــــماليين والنروي ن والنيجرن والياألانا وانضــــمت المناماب الدوليي واإلقليميي الت ــــع التاليي مل  فريق  
الخبراء: منامي األن يي والزراعي لرمم المتحدةن وشـــندو  النقد الدول ن ومنامي التعاون والتنميي ف  الم دان  

ل،تحاج األوروة ن والبنق الدول ن واللجني االقتصــــــــاجيي ألفريةيان واللجني  االقتصــــــــاجتن والم ت  اإلحصــــــــاو  
ــاجيي  ــاجيي ألمري ا ال،ت نيي ومن قي البحر الواريب ن واللجني االقتصــــــــــ ــاجيي ألوروةان واللجني االقتصــــــــــ االقتصــــــــــ

ــيا والمحي  الهاجئا وف  عام  ــميت خم2019واالجتماايي آلســـ ــاويين انضـــ ــي  ن وعق  اجتماع اللجني اإلحصـــ  ـــ
 خلدان ومنامي مقليميي واحدة مل  عضويي اللجنين ل زيد خ لق عدج أعضاوها ويتعز ا

  
 الدليل والنواتج ذات الصلة  - ثالثا   

تول  فريُق الخبراء وةــــــــــــــع الدلـ لا والةرر من ه ا الدل ل هو اســــــــــــــتخدام  من قبل سل المهتم ن   - 8
ضــمن توشــياب األمم المتحدة أل ــأن ةــمان  والعامل ن ف  مجال ةــمان جوجة اإلحصــاءاب الرســمييا وهو  ت

الجوجة اإلحصــــاويي اســــتناجا مل  المباجئ األســــاســــيي الع ــــرة لرحصــــاءاب الرســــميين ومل  مطار األمم المتحدة 
الوطن  الم ــــتومل لضــــمان الجوجةن والتوجي  العمل  أل ــــأن تن   كن والمواج المرجعيي المتعلقي ألضــــمان الجوجة  

وعل  وج  التحد دن يقدم الدل ل توج هاب أل أن وةع اإلطار الوطن  لضمان   ف  الناام اإلحصاو  العالم ا
ــمان   ــألي ةـ ــا عل  معالجي م ـ ــأن تن   ك عل  ن ا  الناام اإلحصـــاو  الوطن ا وهو  رهـــد أيضـ الجوجةن وة ـ
مي للبيانابن وة ـــــــــأن خياناب ومحصـــــــــاءاب   الجوجة ف  حالي مصـــــــــاجر البياناب الجد دة والجهاب الجد دة المقديِّ

 هراب أهدا  التنميي الم تداميامؤ 

ــتند مل  مطار األمم المتحدة  - 9 ــدر فريق الخبراء قاومي مرجعيي للتق يم ال ات  ت ـ ــ ر أع،كن أشـ وسما أهـ
ــمان الجوجة الوارج ف  الدل لا والةرر من ه ك القاومي هو مجراء تق يماب منتامي وجايقي لجوجة   الوطن  لضـــــــ

ب التح ـــــ نا ويم ن اســـــتخدامها أيضـــــا ف  مجراء تق يم أول  ألنرار  النام اإلحصـــــاويي خهد  تحد د مجراءا
التعلم أو لتعريف الموظ  ن ألضــمان الجوجةا وقد اســُتخدمت ه ك القاومي ألال عل ف  عدة حلقاب عمل تدريبيين 

 وقد تب ين أنها م  دة جداا

لتن    مطار وطن  لضـمان وةالموا اة مع وةـع الدل لن اتي ق فريق الخبراء عل  وةـع خري ي طريق  - 10
الجوجةن من أجل معالجي م ـألي مشـدار التراخي ن والنار ف  وةـع قواوم مرجعيي مةـابيي ألنرار محدجة 
ن عن ةــمان جوجة البياناب ومنتدل   ف  مجال الجوجةن وت وير التعلم اإللوترون ن ومن ــاء موقع هــب   مح ــي

 ،ع ألالمزيد من األعمال المتعلقي خه ك النوات ن ومن  للخبراءن ومواشـــــلي التواشـــــل مع البلدانا وقد تم االـةــــ 
مشــدار نموذ  للتعلم اإللوترون  عل  الدل لا وســي ــع  فريق    2021المتوقع أن  تم ف  الرةع األول من عام 

 الخبراء مل  منجا  النوات  ألاالقتران مع خ ي العمل الجد دةا
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 محور العمل واألنشطة المقّررة  - رابعا  
ريق الخبراء مل  جعم البلدان ف  وةـع وتن    أطرها الوطنيي لضـمان الجوجةا وي ـ ل الدل ل  هد  ف - 11

محور ه ك الجهوجا وهو ي ــع  مل  توف ر مواج مةــابيي ومل  تن    المزيد من األن ــ ي لتعزيز ةــمان الجوجة  
المعلوماب والممارسـابا وقد  ولدعم التن   ا وهو  رحي  ألالجهوج المماولي الت  تب لها األطرا  األخرل وةتباجل  

وةـع فريق الخبراء خ ي عمل جد دة لدعم وتعزيز تباجل المعار  واإلوراء المتباجل ألفضـل الممارسـابا وهو  
 توخ  ف  ه ك الخ ي تنايم جل ــــاب لعرر التجارك الق ريين وعقد حلقاب جراســــيي هــــب يين وجوراب للتعلمن  

ك ال عالياب والجل ــــاب م توحي أمام الخبراءن وأمام جمهور  وأفرقي عاملي أل ــــأن مواةــــيع محدجةا وســــتوون ه 
 أوسع مذا اقتض  األمرا

وةـــــماُن الجوجة واإلطاُر الوطن  لضـــــمان الجوجة ي ـــــ ،ن أجات ن هامت ن للم ات  اإلحصـــــاويي ف   - 12
ــاجر البيان ــليم فريق الخبراء وس ا الدل ل خدور مصـ ــتراتيجييا وي ـ ــة ليي واالسـ ــدت للتحدياب الت ـ اب الجد دة التصـ

ــاءاب  ــمن المناومي الجد دة للبيانابن وةأهميي الح ال عل  جور اإلحصـ مي للبياناب ةـ والجهاب الجد دة المقديِّ
الرســـــــميي ألاعتبارها مصـــــــدرا موووقا للمعلوماب ةـــــــمن خ  ي متة رةا وقد وقج فريق الخبراء عل  الجهوج الت  

ــاويي لةياس التأو راب المترتبي ع ــاجر الجد دة 19-ن سوف دتب لها الم ات  اإلحصــــــــــ ــتخدام المصــــــــــ ن وعل  اســــــــــ
للبياناب سمواةــــــيع ذاب أولويي  نبة  معالجتها ةــــــمن األن ــــــ ي الت  يضــــــ لع خهاا وع،وة عل  ذلقن من  

 المتوقع أن  ناقش فريق الخبراء جور ةمان الجوجة ةمن الم هوم الناهئ لم ألي اإلهرا  عل  البيانابا
  

راء المعني باألطر الوطنية لضممممممممممان الجودة للسمممممممممنتين برنامج عمل فريق الخب  - خامسا   
2021 -2022 

( 2022 و  2021من المقترن أن يضــــــ لع فريق الخبراء ألاألن ــــــ ي التاليي خ،ل العام ن القاجم ن ) - 13
 ألغيي جعم عمليي وةع وتن    مطار وطن  لضمان الجوجة ف  البلدان:

ــاءاب التروي  ـلدل ـل األمم المتحـدة لرطر الوطنيـي  )أ(  لضــــــــــــــمـان الجوجة ف  مجـال اإلحصــــــــــــ
 الرسميي وجعم ترجمت  مل  اللةاب الرسميي لرمم المتحدة؛

م ـــــــــاعدة البلدان ف  تن    مطار وطن  لضـــــــــمان الجوجة عل  ن ا  الناام اإلحصـــــــــاو   )ك( 
 الوطن ن مع مراعاة االحتياجاب المحدجة مثل ةمان جوجة مصاجر البياناب الجد دة؛

  ب   لضمان الجوجة التاألع ل عبي اإلحصاءاب ومواشلي تحد ث ؛تعهد الموقع ال ) ( 

وال عالياب المتعلقي ألضــــــــمان الجوجة وذلق من أجل مواشــــــــلي  األن ــــــــ يتن    خرنام  من  )ج( 
 مرساء جواور الخبراء وتباجل أفضل الممارساب؛

 االستمرار ف  تق يم تن    األطر الوطنيي لضمان الجوجة ف  البلدان؛ )ه( 

 ا2023قديم التقارير مل  اللجني اإلحصاويي ف  آذار/مارس ت )و( 
  

 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه  - سادسا   
  االلجنة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير - 14
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 المرفق
 اإلطار المرجعي المستكَمل لفريق الخبراء المعني باألطر الوطنية لضمان الجودة  

 فريق الخبراء المعن  ألاألطر الوطنيي لضمان الجوجة ما  ل : تول   - 1

ــاءاب  )أ(  التروي  ـلدل ـل األمم المتحـدة لرطر الوطنيـي لضــــــــــــــمـان الجوجة ف  مجـال اإلحصــــــــــــ
 الرسميي وجعم ترجمت  مل  اللةاب الرسميي لرمم المتحدة؛

الناام اإلحصـــــــــاو  م ـــــــــاعدة البلدان ف  تن    مطار وطن  لضـــــــــمان الجوجة عل  ن ا   )ك( 
 الوطن ن مع مراعاة االحتياجاب المحدجة مثل ةمان جوجة مصاجر البياناب الجد دة؛

ــؤون   ) (  ــاءاب التاألعي إلجارة ال ـــ ــعبي اإلحصـــ ــمان الجوجة التاألع ل ـــ ــب   لضـــ تعهد الموقع ال ـــ
 االقتصاجيي واالجتماايي ألاألماني العامين ومواشلي تحد ث ؛

وال عالياب المتعلقي ألضــــــــمان الجوجة وذلق من أجل مواشــــــــلي  ياألن ــــــــ تن    خرنام  من  )ج( 
 مرساء جواور الخبراء وتباجل أفضل الممارساب؛

 االستمرار ف  تق يم تن    األطر الوطنيي لضمان الجوجة ف  البلدان؛ )ه( 

 ا2023تقديم التقارير مل  اللجني اإلحصاويي ف  آذار/مارس  )و( 

ضـــــــــــــــاء والمراقب ن الحــال  ن بيــ ن وهو م تون لعــدج محــدج من البلــدان  تــألج فريق الخبراء من األع - 2
ــابـيي الت  ترنـ  ف  االنضــــــــــــــمـام مل  أعمـاـل ن ويحـاف  ف  الوـقت ذاـت  عل  تمثـ ل مقليم    والمنامـاب اإلةــــــــــــ

 متوا نا وتنتخ  الدول األعضاء روي   ن م ارس نا وتض لع هعبي اإلحصاءاب خدور أماني فريق الخبراءا

يق الخبراء ألعمل  ملوترونيان لون  يعقد اجتماعاب مباهــــــــرة سليما سان ذلق متي ــــــــرا وبي  يضــــــــ لع فر  - 3
 ةرورةا وتعتمد الم ارسي ف  فريق الخبراء عل  التمويل ال ات ا

 


