الشراكة العالمية لبيانات التنمية

ميثاق البيانات الشاملة

كل فرد يهم
التزام بضمان عدم إغفال أحد في تحقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي وقياسه

الرؤية
تغييرا
يتطلب جدول األعمال العالمي الذي تم وضعه في عام  ،2015بموجب أهداف التنمية المستدامة وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث واتفاق باريس بشأن تغير المناخ،
ً
في الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا لتحقيق النجاح .فيتعرض المكلفون بتنفيذ طموحات اتفاقات عام  2015لعرقلة شديدة بسبب عدم كفاية البيانات والمعلومات أو عدم موثوقيتها أو
عدم توافرها ،فضالً عن نقص المهارات و/أو التمويل و/أو الدعم الستخدام البيانات .وبصفة خاصة ،حتى يمكننا الوفاء بالوعد المتأصل في أهداف التنمية المستدامة ،وهو "عدم
فقرا وتهميشًا .ومن خالل ذلك ،يمكننا اتخاذ قرارات أفضل من شأنها
إغفال أحد" ،نحن بحاجة إلى بيانات دقيقة وشاملة ومصنَّفة من أجل تكوين فهم أفضل لوضع األشخاص األكثر ً
أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة جميع األشخاص.
ونحن ،كشبكة عالمية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الخيرية والشركات ،نلتزم بتحسين تصنيف البيانات وتعزيزه من خالل التوقيع على هذا الميثاق .وبدايةً من
اآلن وحتى عام  ،2030سنعمل على تحسين جودة البيانات الشاملة والمصنَّفة ،وكميتها ،وتمويلها ،وتوافرها ،وكذلك قدرة وإمكانية إنتاجها واستخدامها ،وذلك وفقًا للمعايير المقبولة
دوليًا والعمليات التي يتم تنفيذها على نحو مستمر برعاية األمم المتحدة.
"ينبغي أن يتم تصنيف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،حيثما يكون مالئ ًما ،حسب الدخل والجنس والسن والعرق واألصل
العرقي ووضع الهجرة واإلعاقة والموقع الجغرافي ،أو حسب خصائص أخرى ،وفقًا للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية"
قرار الجمعية العامة 261/68

المبادئ
المبدأ األول  -يجب تضمين جميع السكان في البيانات
يمكننا تحقيق هدف "عدم إغفال أحد" فقط من خالل تمكين من هم بحاجة إلى الدعم أكثر من غيرهم .ويعني هذا ضمان سماع أصواتهم وتوفر البيانات
والتحليالت التي تمثل تجاربهم .نحن بحاجة إلى االعتراف بجميع األشخاص ،وجعلهم مرئيين من خالل البيانات لفهم حياتهم ،وإشراكهم في عملية التطوير.

المبدأ الثاني  -ينبغي تصنيف جميع البيانات ،حيثما أمكن ،حتى يمكن وصف جميع السكان بدقة نحن ندرك أنه ينبغي أن يتم تصنيف
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،حيثما أمكن ،حسب الدخل والجنس والسن والعرق واألصل العرقي ووضع الهجرة وغيرها من
الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية.
المبدأ الثالث  -ينبغي جمع البيانات من كافة المصادر المتاحة
نحن ندرك أن هناك حاجة إلى الحصول على بيانات عالية الجودة ودقيقة من المصادر الرسمية وغير الرسمية ،وينبغي أن تتضمن هذه المصادر مصادر بيانات
جديدة ،وذلك بما يتفق مع المعايير اإلحصائية المقبولة دوليًا.
المبدأ الرابع  -يجب أن يخضع المسؤولون عن جمع البيانات وإعداد اإلحصاءات للمساءلة
سوف نقوم بالموازنة بين مبادئ الشفافية  -تحقيق أقصى قدر من توافر البيانات المصنَّفة -والسرية ،والخصوصية لضمان عدم إساءة استخدام البيانات الشخصية أو
التعرف على هويته أو التمييز ،وذلك وفقًا للقوانين الوطنية والمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.
استخدامها بشكل خاطئ أو تعريض أي شخص لخطر
ّ
المبدأ الخامس  -يجب تحسين القدرة البشرية والتقنية ذات الصلة بجمع البيانات المصنَّفة وتحليلها واستخدامها ،بما في ذلك من خالل توفير التمويل
الكافي والمستدام
نحن ندرك أن جمع البيانات المصنَّفة وتحليلها يتطلب مهارات خاصة وهي المهارات التي يجب أن يتم بناؤها .كما أننا ندرك أن هناك حاجة إلى تمويل جمع
البيانات وتحليلها واستخدامها على نحو مالئم ومستدام حتى يمكن جمع بيانات عالية الجودة واستخدامها من قبل الحكومات والشركات والمجتمع المدني
والمواطنين.

يقدم أعضاء ميثاق البيانات الشاملة خطط عمل لوصف الخطوات المحددة التي سيتخذونها لتحقيق
رؤية الميثاق ومبادئه .تُتاح خطط العمل هنا.

