
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مذكرة تعريفية 

 

 (e-GDDS) حول النظام العام المعزز لنشر البيانات

 
 
 
 

 الخلفية أوالً:

 

مع صندوق التعاون مبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات"، يقوم  صندوق النقد العربي بإطار  في
الدولي بإنجاز مجموعة من األنشطة في مجاالت التدريب وبناء القدرات اإلحصائية للدول النقد 

تطبيق أحدث على لمساعدتها  العربية وايفاد بعثات مشتركة للمعونة الفنية إلى المؤسسات اإلحصائية
 .المعتمدة دوليا   األدلة والمنهجيات اإلحصائية

 
أكتوبر  22-21 خبتاريرة اإلحصاءات العربية الذي ُعقد خالل االجتماع الثاني للجنة الفنية لمباد

               النظام العام المعزز لنشر البيانات قدم ممثل صندوق النقد الدولي عرضا  حول، 2015
(e-GDDS) الترحيب بالتعاون بين صندوق  تنص على  خالل االجتماع صدار توصيةتم إ، كما

لنظام العام المعزز تطبيق معايير اعلى مساعدة الدول العربية ل الدولي صندوق النقد النقد العربي و
  .لنشر البيانات

 
 اإلحصائية في العديد من الدول العربية، إالَ أن البيانات توفر الرغم من على جدر اإلشارة إلى أنه ت

 الدوليالنقد  صندوق حرتقيلذلك تمكن من الوصول إليها بسهولة. التي  طريقةالبها نشراليتم بعضها، 
استخدام ب  ،مساعدة البلدان في تبسيط نشر جميع البيانات المتاحة وفقا إلجراءات محددة بوضوح

وفرها ( التي يODPعلى غرار منصة البيانات المفتوحة )، أدوات النشر الحديثة على شبكة اإلنترنت
ره من قبل الذي يجري تطوي ((SDMXأو محول  ،بنك التنمية األفريقي إلى البلدان األفريقية

 .صندوق النقد الدولي

 

 (e-GDDS) ت التعريف بالنظام العام المعزز لنشر البيانا ثانياً:

 

. تنقسم هذه المعايير 1995معايير نشر البيانات في أكتوبر وضع  على النقد الدولي العمل صندوقبدأ 
الدول ميع ينطبق على جالذي ( GDDSلنشر البيانات ) العام النظام ( 1: يهو مستويينإلى 

لوصول إلى أسواق لتسعى التي (، للدول SDDSنشر البيانات )النظام الخاص ل( 2، واألعضاء
 رأس المال الدولية. 
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، تم اعتماد النظام العام 2015مايو  النقد الدولي في صندوقلبيانات المعايير ل ةمراجعة التاسعالأثناء 
 هاديللمساعدة البلدان التي  (GDDSديم )مكان النظام الق( e-GDDS) المعزز لنشر البيانات 

من  ،المعايير الدولية في هذا المجالتطبيق أحدث على التي تعدها كل عام نشر البيانات  فيضعف 
  لصندوق النقد الدولي. خالل البوابة االلكترونية

 
 البيانات الوصفيةو اإلحصاءاتمعلومات عن تجميع ونشر ( e-GDDSالنظام العام المعزز)شمل ي

 عن لمشرفين بامعلومات االتصال و، وخطط لتحسين النظم اإلحصائية، (Metadata) لها
 كما يتضمن معلومات عن صيغ وعناوين المطبوعات اإلحصائية الوطنية.اإلحصاءات في كل دولة، 

 
وخمسة دول  (e-GDDS) لنشر البيانات المعزز عربية مشاركة في النظام العامدولة  16هناك 

( وهي : المغرب وتونس ومصر واألردن SDDSنظام الخاص لنشر البيانات )مشاركة في ال
، الذي ينص على معايير محددة النظام الخاصمن  متطلباتأقل  يعتبر النظام العام المعزز وفلسطين.

يتم التركيز  ، كماالممارسات إلنتاج ونشر اإلحصاءاتافضل بشأن  الدولمراعاتها من قبل  لزمي
جداول زمنية  حسب أكثر تواترا  ب، نحو بيانات عالية الجودة يتم نشرها زمنرور العلى التقدم، مع م

  .معلنة
 

النظام  المشمولة في المعيار الخاص، يغطيوالنقدية  إضافة إلى البيانات االقتصادية الكلية والمالية
فئة  15هناك التعليم، والفقر(. والصحة، و، البيانات االجتماعية والديموغرافية )السكنالمعزز  العام

النقد و، مالية الحكومة، تغطي إحصاءات القطاع الحقيقي من البيانات المطلوبة في هذا النظام
تم إدراج كذلك بيانات عن مؤشرات السالمة المالية لما يكتسيه هذا  واإلئتمان والقطاع الخارجي.

حسب هذا  أيضا  دول مطالبة الكما أن  في مجال الرقابة على القطاع المالي.من أهمية الموضوع 
 بيانات عن مؤشرات االنتاج والعمالة واألسعار.نشر ب النظام

 

 ً  في مجال نشر البيانات التعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي : أهدافثالثا

 

المعزز لنشر النظام العام  في مجال دوليالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد ال يهدف
 ،واالجتماعيةوالنقدية  ،والمالية ،نشراإلحصاءات االقتصاديةعلى  العربيةتشجيع الدول البيانات إلى 

مراجعتها من  وجودتها من خاللشفافية البيانات  كما يهدف إلى زيادة . هاالتي  تنتجوالديموغرافية 
              ة لكل بلد مشارك فيإحصاءات حديثإنشاء قاعدة ، إضافة إلى ينصندوقمن ال قبل خبراء

(e-GDDS) ،الدول  توفير إطار لتقييم احتياجات منالتعاون بين المؤسستين يمكن س. من جانب آخر
  .مجال التدريب والمعونة الفنيةلتحسين البيانات وتحديد األولويات في  العربية

 
تقنيات المعلوماتية الحديثة إلكترونية لنشر البيانات مصممة بال بوابةفي هذا اإلطار، تم وضع 

(NSDP: National Standard Dissemination Page  ) وإعداد بيانات التمكن من توفير
نتيجة للبيانات، نشر أوسع  المقترحة، البوابة االلكترونية حتُتي إلحصاءات بين الدول.امقارنات ال

 ،وباحثين ودولية ،ليميةوإق ،ومؤسسات حكومية ،ومستثمرين ،تنوع مستعمليها من صناع القرار
 . وغيرهم ،وإعالميين

 

 حول النظام العام المعزز لنشر البياناتالتعاون  مجاالترابعًا: 
 

 (، يعتمدe-GDDS) على تطبيق معايير النظام العام المعزز لنشر البياناتالعربية لتشجيع الدول 
معونة الفنية التي تقدم للدول وعلى بعثات العلى المنسقين أو ضباط االتصال   صندوق النقد الدولي

  .(NSDPفي مجال جمع البيانات ومراجعتها وإدراجها في البوابة االلكترونية )
 

في  المؤسستينبناء على دعوة اللجنة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات" للتعاون بين 
النقد العربي مشاركة صندوق اقترح صندوق النقد الدولي  ،النظام العام المعزز لنشر البيانات مجال
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سيتركز .  2018و 2017التي سيقدمها لبعض الدول العربية خالل عامي  المعونة الفنية ي بعثاتف
كيفية ، إضافة إلى شموليتها ومواعيد إعدادهامدى والبيانات  مراجعة  علىعمل البعثات المشتركة 

  .(NSDP)البوابة االلكترونية لصندوق النقد الدولي على نشرها
 

الدول العربية المشاركة في النظام العام المعزز لنشر عملية نشر البيانات من قبل بخصوص متابعة 
على بلوغ  العربية حث الدولالبيانات، اقترح صندوق النقد الدولي أن يقوم صندوق النقد العربي ب

من خالل  هارلنشوتوفير البيانات التي تنتجها ،  e-GDDSلة في تطبيق معايير ثماألهداف المت
 ،تقييم جودة البياناتصندوق النقد العربي بسيقوم . كما بوابة االلكترونية لصندوق النقد الدوليال

في مجاالت الحسابات  اعتماد األدلة والمستجدات اإلحصائية ومتابعة  ،واقتراح مجاالت التطوير
ر وغيرها من البيانات المدرجة واألسعا ،ميزان المدفوعات، النقد واإلئتمان ،مالية الحكومة، القومية

 في النظام العام المعزز لنشر البيانات.
 

 صندوق النقد الدولي-(NSDPالبوابة االلكترونية )
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 NSDPالنظام العام لنشر  البينات عرب بوابة  
 (SDMXحمول  أو  ODPابستخدام  )

   

 

 


