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الصندوق يتيح االطالع على بياناته دون مقابل عبر شبكة اإلنترنت



منصة البيانات الجديدة تتيح للمستخدمين تحميل البيانات ومشاطرتها



البيانات الجيدة عامل مهم يدعم اتخاذ الق اررات السليمة على مستوى السياسات

منذ مطلع عام  ،6102بدأ الصندوق يتيح بياناته االقتصادية دون مقابل عبر شبكة اإلنترنت.
ويستطيع مستخدمو البيانات االطالع على ثروة من البيانات االقتصادية الكلية تغطي كافة قطاعات

االقتصاد في عدد كبير من البلدان األعضاء في الصندوق.

ويمكن أن تكون البيانات الجيدة عامال مساعدا لصناع السياسات في تحديد مواطن الضعف المالية واالقتصادية الكلية

والتعامل معها .ويسعى الصندوق من خالل برنامجه الذي يتيح البيانات دون مقابل عبر شبكة اإلنترنت إلى توسيع نطاق
استخدام البيانات وتيسير الوصول إلى درجة أعلى من الشفافية وخيارات أفضل على مستوى السياسات.
وفي هذا الصدد ،قالت السيدة كريستين الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدولي ،عند إعالن هذا التغيير أثناء المنتدى

اإلحصائي الثاني الذي أقامه الصندوق مؤخ ار إن برنامج البيانات "سيساعد كل مستخدمي بياناتنا على االستفادة بصورة
أفضل من هذا المورد اإلحصائي الحيوي – من أرقام الموازنات العامة إلى بيانات ميزان المدفوعات ،ومن إحصاءات
الدين إلى المؤشرات العالمية المهمة".
منصة بيانات جديدة
ولدعم التحول إلى نظام إتاحة البيانات دون مقابل ،أطلق الصندوق بوابة بيانات جديدة ،وهي منصة معززة لنشر البيانات

تسمح للمستخدمين بالبحث في السالسل الزمنية ،ودخول البوابات اإللكترونية وانشاء بيانات تصويرية تفاعلية ،باإلضافة

إلى استكشاف مجموعات البيانات ،وأخبار البيانات ،وغيرها من الوثائق ذات الصلة ،على سبيل المثال ال الحصر .ويمكن
جمع سالسل البيانات في دفتر عمل ) (workbookلمزيد من التحليل.
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وتؤدي منصة البيانات الجديدة إلى تحسين طريقة توزيع الصندوق للبيانات واإلحصاءات على بلدانه األعضاء ومستخدمي
البيانات في مختلف أنحاء العالم .وستتاح للمستخدمين مجموعة واسعة من البيانات االقتصادية الكلية التي يتم إعدادها
طبقا للمنهجيات اإلحصائية المتعارف عليها دوليا وهي بيانات قابلة للمقارنة عبر البلدان.

وتتيح منصة البيانات الحصول على مزيد من البيانات التصويرية التفاعلية التي توضح التطور عبر الفترات الزمنية
وتتفاعل فيما بينها .كذلك تعزز المنصة سرد البيانات وتحليلها وتسمح للمستخدمين بتصميم البيانات وفقا لسياقهم الخاص.
وستساعد المنصة الجديدة المستخدمين على وضع البيانات في صورة تصويرية تفاعلية ،وتحميلها ،واالستعالم عنها
ومشاطرتها.
إتاحة مجموعات البيانات دون شروط

كان قدر كبير من بيانات الصندوق يتاح دون مقابل في األصل .لكن البيانات التي يتم إعدادها ونشرها في اإلحصاءات

المالية الدولية ،واحصاءات وجهة التجارة ،واحصاءات ميزان المدفوعات ،واحصاءات مالية الحكومة كانت تتاح في العادة

نظير اشتركات .وقد توقف الصندوق عن تقاضي رسوم مقابل مجموعات البيانات المتاحة عبر الشبكة اإللكترونية ،لكن
المطبوعات الورقية ستظل بمقابل السترداد تكلفة البريد والطباعة.

وتتضمن البيانات التي تتاح دون شروط ما يلي:
• اإلحصاءات المالية الدولية ) :(IFSتتضمن اإلحصاءات المالية الدولية مكتبة كاملة من اإلحصاءات الدولية التي

تخضع للتحديث بانتظام وتغطي كل جوانب التمويل الدولي والمحلي .وتورد هذه اإلحصاءات البيانات الجارية لمعظم
بلدان العالم والتي تكون مطلوبة لتحليل مشكالت المدفوعات الدولية والتضخم واالنكماش ،أي البيانات المتعلقة بأسعار
الصرف ،والسيولة الدولية ،والنقود والصيرفة ،وأسعار الفائدة ،وأسعار السلع ،واإلنتاج والمعامالت الدولية ،وحسابات

الحكومة ،والحسابات القومية.

• إحصاءات ميزان المدفوعات ) :(BOP/IIPوهي تتضمن بيانات ميزان المدفوعات ومركز االستثمار الدولي )(IIP
للبلدان المفردة ومناطق االختصاص وغيرها من الكيانات المبلِّغة ،واألرقام الكلية اإلقليمية والعالمية لمعظم مكونات ميزان
المدفوعات بتاريخ يرجع إلى عام .0691

• إحصاءات مالية الحكومة ) :(GFSتغطي بيانات إحصاءات مالية الحكومة السنوية الشاملة مستويات الحكومة

المختلفة – بما فيها الحكومة العامة والحكومة المركزية وحكومات الواليات واألقاليم .ويتم إكمال هذه البيانات ببيانات
وصفية تشمل الهيكل المؤسسي للحكومات – العمليات المالية التي تجريها الحكومات سواء كانت مدرجة في الموازنة أو
غير مدرجة فيها ،بتاريخ يرجع إلى عام .0661
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• إحصاءات وجهة التجارة ) :(DOTSتعرض هذه البيانات قيم الصادرات والواردات بين البلدان والمناطق وشركائها

التجاريين ،بتاريخ يرجع إلى عام  .0691وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها بيانات مبلغة من البلدان المعنية ،يتم إكمال
هذه اإلحصاءات ببيانات تقديرية تسمح بعرض بيانات التجارة على مستوى العالم.

خيارات أفضل على صعيد السياسات
تمثل البيانات مكونا مهما في دعم الخيارات الجيدة على مستوى السياسات .ودون بيانات اقتصادية موثوقة وحديثة ،يتعذر
على الم ارقبين تحديد نقاط التحول في االقتصاد بشكل واضح أو رؤية المخاطر الوشيكة التي تتطلب تعديالت في السياسة
أو تغييرات في مسارها .وفي هذا الصدد ،أكدت السيدة الغارد إن "الصندوق سيظل مصد ار أساسيا للمعلومات العامة
المطلوبة كركيزة لق اررات السياسة الصائبة".
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