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Statement: 

 .باسم اجملموعة األفريقية عن مساهمتها يف هذا املوضوعتود مصر أن تعرب  •

باألنشطة اليت اضطلعت بها جلنة اخلرباء املعنية بإحصاءات األعمال والتجارة يف  ةفريقياألموعة اجملترحب حيث  •

. وتقدر اجملموعة التقدم الذي أحرزته فرق العمل حنو حتديد جمموعة أساسية من مؤشرات األعمال 2020عام 

اء سجل مؤسسات والتجارة ليتم التوصية بها على املستوى الدولي. عالوة على ذلك، تدعم جمموعة إفريقيا إنش

تنفيذ سجالت األعمال سري  ملتابعةتقييم منتظم  وإجراء اإلحصائية،سجالت األعمال تطور  مقياسوتطوير  عاملي،

 حول سجالت األعمال اإلحصائية. عن ٌبعد() الكرتونيبرنامج تعلم  وعقد البلدان؛اإلحصائية يف 

ملها فيما يتعلق بوضع اللمسات األخرية على تدعم جمموعة أفريقيا خطة العمل املستقبلية للجنة وفرق عو •

مقياس وإعداد دليل عن املؤشرات؛ االنتهاء من دليل حول  ،ؤشرات األعمال والتجارةملاجملموعة األساسية العاملية 

لسجالت األعمال اإلحصائية؛ تبادل اخلربات بشأن االبتكار يف اإلنتاج اإلحصائي استجابًة للتحديات اليت  تطور

تنسيق برامج إحصاءات األعمال والتجارة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية ؛  جلائحة،ا فرضهات

تثمار الدولي ، وميزان املدفوعات ودليل وضع االس (SNA)املساهمة يف عملية مراجعة نظام احلسابات القومية 

البيانات والشركاء ومستخدمي البيانات ؛ واستمرار جهود  منتجيإبقاء احلوار مفتوًحا مع ، وواألدلة ذات الصلة

 تكامل إحصاءات األعمال والتجارة.لاللجنة 

ارية ــــال التجـــشارك بنك التنمية األفريقي بصفته عضًوا يف جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية بإحصاءات األعم •

(UNCEBTSبشكل كامل يف اجتم ) ندوات عرب اإلنرتنت لشبكة األمم املتحدة للتنمية املستدامة واعات

أجرى البنك أيًضا تقييًما عرب اإلنرتنت لسجالت األعمال اإلحصائية  ةائحاجلبسبب انتشار و .2020 خاللعقدت 

اخلاصة  والتوصياترشادات لإل ًاألغراض حتديد جماالت الدعم ذات األولوية للبلدان األعضاء يف املنطقة تنفيذ

وسيلة لتتبع ك استحداث مقياس التطور وكذلك (SBR) سجل األعمال اإلحصائي للبنك األفريقي للتنميةب

عربها. لذلك جاء هذا التقرير يف  SBRمواءمة مدى داخل مكاتب اإلحصاء الوطنية و SBR السريع لتطوير

 الوقت املناسب لتطوير سجالت األعمال والتجارة يف املنطقة.

 تدعم جمموعة إفريقيا أيًضا:كما  •

وإحصاءات التجارة الدولية يف  2010إحصاءات التجارة الدولية للبضائع: املفاهيم والتعاريف  أدلةإطالق تنقيح  .1

 .2010اخلدمات 

إنشاء فريق عمل جديد لتنسيق جدول أعمال البحث املشرتك بني إحصاءات التجارة الدولية والعمليات التجارية  .2

  بالتجارة؛والعمليات واآلليات ذات الصلة ملراجعة املعايري املتعلقة 
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ات التجارة العمل املشرتك بني الوكاالت واملعين بإحصاء فريقربامج العمل مع لدور اللجنة يف التنسيق الفعال  .3

 الدولية.

تود اجملموعة األفريقية أن تنظر اللجنة وفرق العمل التابعة هلا يف االحتياجات احملددة للبلدان األفريقية أثناء  •

. عالوة على ذلك، يهااملشار إليها أعاله وكذلك إشراكها بشكل مناسب فواالضطالع باألنشطة املخطط هلا 

وسع حبيث ميكن أعلى نطاق  وخاصة برامج التعلم اإللكرتوني طة،املخطجيب تعميم برامج بناء القدرات 

 .املتاحة لبناء قدراتها للعديد من البلدان االستفادة من الفرص

تتكون منها جلنة اخلرباء وهى: ديناميات االعمال التجارية  كما ان اجلهاز يشارك يف ثالثة فرق من الفرق اليت •

 والدميوغرافية وريادة االعمال، سجالت االعمال املفصلة، بناء القدرات )عدم ترك احد باخللف(

مبشروع الرقمنة الذي يعمل على إنشاء رقم قومي موحد لكل من املباني والوحدات وكذلك  تقوم مصر االنو •

 دوره سيساعد على بناء سجل إحصائي .لذى باملنشأت واألراضي وا
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