


عن المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةنبذة

للمركزالوضع المبدئي 

نظامنبذة عن 

SDMXمعيار الـ نبذة عن 

تفعيل التكنولوجياالوضع بعد 

الخاتمة

2
من أصل

10

اللقاء السنوي مع المنسقين والشركاء ومزودي البيانات اإلحصائية، جهاز التخطيط واإلحصاء، قطر"                           المفاهيمساهمت التكنولوجيا في تسهيل تبادل البيانات اإلحصائية وتوحيد كيف "



ع تنسييييييم العميييييل اإلحصيييييائي وتنفييييييذ المشييييياري
اإلحصائية المشتركة

توحيدددددددج اتمواليدددددددال واتمفدددددددايي  واتتفدددددددا ي  

واتتصاوي 

خزيوادا تلميع اتبياوال، واتفمل على تصويفاا وت
وتحليلاا، ووش ها بمختل  وسائل اتوش 

إوشاء قواعج بياوال إحصائية

ي وضيييع الخطيييط ايسيييتراتيجية للعميييل اإلحصيييائ
المشترك

توفير الدعم الفني اإلحصائي

حصائيبناء ثقافة إحصائية وايرتقاء بالوعي اإلبناء وتعزيز القدرات اإلحصائية
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إشــــراف استــــراتيجي

رفـــــــــــــــــييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـع 

توصيــــــــــــات

إشــــراف إحصــــــــــــــائي

إشـــراف إداري ومالي

تعـــــاون متبـــــــــــــــــادل

المنظومة 

جيةاإلحصائية الخلي
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اتتقويـــــــــــــــــــــــــــة اتبشــــــــــــــــــــــــــــ ية اتبيـــــــــــــــــــــــــــاوال

اتقطاعال اإلحصائية/ كث ة اتملاالل -

اختال  وعجم توافق في هياكل اتبياوال-

تشتل أماكن وكيفية وش  اتبياوال-

اختال  اتمفاهيم واتتصاوي  واتمواليال-

ضخامة حلم اتبياوال-

ججصفوبة توفي  اتبياوال في اتوقل اتمح-

ةتحمل عبء اتلمع واتمفاتلة واتوش  اتيجوي-

اتتجقيق واتتحقق اتيجوي-

اختال  اتمستويال واتماا ال-

عمل ال م كزي ومضاعفة وتجاخل اتلاوج-

اعتماج كلي على األف اج-

ضياع اتوقل في اتتوسيق واتمتابفة-

قلة اتكاج  اتبش ي-

عجم ولوج قاعجة بياوال م كزية-

ل عجم اتقج ة على ات بط اإلتكت ووي مع اتلادا-

اتموتلة تلبياوال

عجم اتساق اتمخ لال اإلحصائية-

اتتحدددد   مددددن اتضددددوابط واتقيددددوج واتحوكمددددة -

اتمالئمة

فقدددددجان اتقدددددج ة علدددددى اتتخطددددديط واتتحسدددددين -

واتتطوي 
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إجا ة 

االست اتيليال

اإلحصائية

أجاة للب اتبياوال

إجا ة اتمؤش ال 

اإلحصائية

إجا ة 

مستوجع 

اتبياوال

سّلل اتـ
SDMX

بوابة اتبياوال 

اإلحصائية

تطبيق اتاات  يأجاة اتتحليل اتذك

أجاة أتمتة اإلل اءال

إجا ة توح 

اتمفلومال

أجاة م اقبة أمن وأجاء اتوظام

إجا ة ات زوامة 

اإلحصائية

األماوة اتفامة

اتموظمال اتجوتية 

واتخليلية

واألكاجيميين 

واتباحثين

اتلماو 

متخذو اتق ا   

وأ باب األعمال

وظام َم َسى

اتم كز اإلحصائي اتخليلي اتمستفيجوناتوطويةم اكز اإلحصاء 
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النشرالحفظالمعالجةالجمع

فيةنقل البيانات اإلحصائية والوص-

أتمتة وجدولة النقل-

ميةنقل البيانات بلغة موحدة وعال-

هيلكيييييييية البيانييييييييات اإلحصييييييييائية -

والوصفية

حوكمة معالجة البيانات-

تدقيم جودة البيانات-

الصحة أو الدقة✓

التوقيت✓

الصلة✓

ايكتمال✓

الجييييييييدارة بالثقيييييييية أو ✓

الجمع

اكتمال الوصف✓

توحيد وربط التصانيف-

محورة البيانات اإلحصائية-

صفهاالتحديث الذاتي للبيانات ولو-

حفظ البيانات التاريخية-

هاتعدد النسخ للبيانات ولهياكل-

هيلكة قواعد البيانات-

فهرسة البيانات اإلحصائية-

ايستعالم والبحث-

استعراض البيانات ووصفها -

وضع ضوابط وتقييد النشر-

إمكانية تنزيل البيانات-

إمكانية النشر من آلة إلى آلة-

يفإمكانية التبديل بين التصان-
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لييية تبييادل نشيير البيانييات اإلحصييائية والوصييفية بئحييدث وسييائل النشيير والتقنيييات المتاحيية، ممييا يسييهل عمسييهولة 

.البيانات ومن آلة إلى آلة

القييدرة علييى الييربط اإللكترونييي مييع أي ميين مييزودي البيانييات علييى اخييتالف أنظمييتهم أو

.تقنياتهم وعلى أتمتة وجدولة جلب البيانات اإلحصائية والوصفية آلًيا

الجيودة إنشاء قاعدة بيانات مركزية متسيقة وذاتيية التحيديث وعاليية

.وُتعتبر مصدًرا موحًدا وموثوًقا

بنييياء حيييل متكاميييل يغطيييي دورة حيييياة إنتيييا  

.اإلحصاءات بالكامل من الجمع حتى النشر

ات إمكانيية دراسيية ايحتياجيات اإلحصييائية بوضيو ، وربييط الم شيير

.بئهداف ايستراتيجيات اإلحصائية وقياسها وتحليلها

رفييع مسييتوم أتمتيية إجييراءات العمييل وضييبط 

ت والصالحيات واختزال الجهد والوقالحوكمة 

.والتكلفة

ت القييدرة علييى نقييل البيانييا

كبيييييرة الحجييييم أو مختلفيييية

.الهيئة والشكل
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