
 2021ايار مايو/ تحديث:آخر 

 البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 . معلومات المؤشر0
0. aالهدف . 

 : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان١الهدف 

0.bالغاية . 

، تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف ٢٠٣٠بحلول عام   :٢-١الغاية 

 الوطنية بمقدار النصف على األقل

0.cالمؤشر. 

 وفقاً للتعاريف الوطنية: نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده ٢-٢-١المؤشر 

0.d   . السلسلة 

  

0.eتحديث البيانات الوصفية. 

 2021مايو/ايار 

0.fالمؤشرات ذات الصلة . 
 

0.gالمنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي. 

 اليونيسيف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -البنك الدولي، منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 

 البيانات . اإلبالغ عن1
1.Aالمنظمة . 

 اليونيسيف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -البنك الدولي، منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2
2.Aالتعريف والمفاهيم . 

 التعريف:

  :التنمية المستدامةمن أهداف  ٢-٢-١تُستخدم المجموعات المتسلسلة األربعة التالية لرصد المؤشر 

 العدد الرسمي للفقراء الذين يعانون فقراً متعدّد األبعاد، حسب الجنس والعمر، مُعبّر عنهم كنسبة مئوية من مجموع عدد السكان. (1

 النسبة المئوية لألشخاص الذين يعانون الفقر المتعدّد األبعاد -

 أجمالي السكانمتوسط حصة حاالت الحرمان المرّجحة )شدة الفقر( من  (2

 متوسط حصة أبعاد الحرمان المرّجحة التي يعانيها الفقراء من أجمالي السكان -

 العدد الرسمي للفقراء الذين يعانون فقراً متعدّد األبعاد، مُعبّر عنهم كنسبة مئوية من مجموع األسر المعيشية. (3

 النسبة المئوية لألسر المعيشية التي تعاني فقراً متعدّد األبعاد -

 ط حصة الحرمان الموزون )شدة الفقر( لمجموع األسر المعيشيةمتوس (4

 متوسط نصيب األبعاد المرجحة التي يعاني فيها الفقراء من الحرمان بين مجموع األسر المعيشية -

 سنة 18نسبة األطفال الذين يعانون حرماناً متعدّد األبعاد، مُعبّر عنهم كنسبة مئوية من مجموع السكان دون سن  (5

 

 :المفاهيم
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من  يختلف تصميم مقياس الفقر المتعدّد األبعاد باختالف البلدان. ولكن، بصرف النظر اختالف المنهجية المعتمدة لوضع هذا المقياس، فال بدّ

بعاد ' األ3'' وحدة القياس، وهي في معظم األحيان األسرة المعيشية أو األفراد؛ 2'' الغرض من القياس؛ 1اتباع مسار يراعي العناصر التالية: '

( منهجية تصميم المقياس، بما في ذلك الحدود الفاصلة للحرمان، واألوزان 4والمؤشرات المالئمة لتحديد أوجه الحرمان الواجب قياسها؛ 

 الترجيحية، والحدود الفاصلة للفقر.

المتّصلة بالصحة والتعليم ومستوى المعيشة، وتُعدّ منهجية ألكير فوستر األكثر شيوعاً في هذا المجال، إذ عادةً ما تُستخدم لتحديد أبعاد الفقر 

ون فقراً ومؤشرات عديدة لكل من هذه األبعاد. ويمكن اعتماد الفرد أو األسرة المعيشية كوحدة قياس. ويُعتبر أن األفراد أو األسر المعيشية يعان

 ن معيّنة. متعدّد األبعاد إذا ما تبيّن أنهم محرومون على أبعاد متعدّدة، بما يتجاوز عتبات حرما

خاص تعتمد بلدان االتحاد األوروبي وشمال مقدونيا وتركيا نهجاً مختلفاً لقياس الفقر المتعدّد األبعاد. ويقوم هذا النهج على مفهوم "األش

الذي يقيسه المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية باستخدام البيانات المستقاة من  AROPE)المعرضين لخطر الفقر واإلقصاء االجتماعي" )

استقصاء االتحاد األوروبي للدخل واألوضاع المعيشية. يستند هذا المفهوم إلى ثالثة مؤشرات لتحديد األشخاص المعّرضين لخطر الفقر 

ون حرماناً مادياً شديداً" أو "يعيشون في أسرة معيشية تمارس عمالً بكثافة واإلقصاء االجتماعي: إذا كانوا "معرضين لخطر الفقر" أو "يعان

 منخفضة للغاية ". 

 

د األبعاد إذا وقد إستُحدث مقياساً خاصاً لتحديد نسبة الفقر المتعدّد األبعاد لدى األطفال. بموجب هذا المقياس، يُعتبر أن الطفل يعاني فقراً متعدّ

اً على أبعاد متعددة، وهو يفيد في تحديد أوجه ومؤشرات الفقر الالزمة الحتساب كل من األبعاد المشمولة في كان يعيش في آٍن واحد حرمان

رة القياس. وتتطابق الفقر المتعدّد األبعاد لدى األطفال من حيث الهيكل مع منهجية ألكير فوستر، ولكنه يختلف عنها من حيث تركيزه على دو

سنوات،  4إلى  0جموعات مختلفة من األبعاد والمؤشرات المعنية بمختلف الفئات العمرية )مثالً الفئات العمرية من حياة األطفال، إذ يستند إلى م

سنة(، ويُجري تحليالً منفصالً لكل فئة عمرية. كذلك، استخدمت نسبة عدد  17إلى  15، ومن 14إلى   12سنة، ومن  11سنوات إلى  5و

األبعاد )النسبة المئوية( في قاعدة البيانات العالمية ألهداف التنمية المستدامة بالنسبة للفئات العمرية من صفر  الفقراء الذين يعانون فقراً متعدّد

 سنة في البلدان التي أبلغت عن اعتمادها مقاييس فردية للفقر المتعدد األبعاد لدى األطفال. 17إلى 

 

2.Bوحدة القياس . 

( هي 4( و 2. وحدة المؤشر المعيشية ( هي النسبة المئوية لألسر3للسكان، بينما وحدة المؤشر  ( هي النسبة المئوية5( و 1وحدة المؤشر 

 النسبة.

 

2.Cالتصنيفات . 

 

 . نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات3

3.Aمصادر البيانات . 

المعلومات، يرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية تختلف مصادر البيانات المستخدمة لحساب المؤشرات من مسح إلى آخر في كل بلد. لمزيد من 

 من خالل الروابط المدرجة في نهاية الوثيقة.

 

3.Bطريقة جمع البيانات . 

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الوثائق تختلف طرق جمع البيانات المستخدمة لحساب المؤشرات من مسح إلى آخر في كل بلد. 

 رجة في نهاية الوثيقة.الرسمية من خالل الروابط المد

 

3.Cالبيانات لجمع  الزمني   . الجدول 

 يختلف توقيت جمع البيانات من مسح إلى آخر في كل بلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية من خالل الروابط المدرجة

 .الوثيقة في النهاية

 

3.Dلنشر البيانات الزمني   .الجدول 
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االتحاد األوروبي، وبعض بلدان أمريكا الالتينية، المسوح الالزمة وتصدر مؤشرات متعددة األبعاد كل عام. ولكن معظم البلدان تجري بلدان 

كانية النامية لم تنشر في السنوات العشر الماضية بيانات بشأن مؤشر الفقر المتعدّد األبعاد سوى مرة واحدة فقط أو مرات قليلة، ما يصعّب إم

 ن موعد توفر البيانات التالية.اإلعالن ع

 

3.Eللبيانات المزودة   . الجهات 

 في ما يلي قائمة بالجهات المعنية بتوفير البيانات الالزمة لقياس الفقر على الصعيد الوطني.

 

 المصدر البلد

 اللجنة اإلحصائية في جمهورية أرمينيا أرمينيا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي إسبانيا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي إستونيا

 الهيئة الوطنية لإلحصاءات والمعلومات أفغانستان

 المعهد الوطني لإلحصاء والتعداد، وزارة تنسيق التنمية االجتماعية، واألمين الوطني للتخطيط والتنمية إكوادور

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي ألمانيا

 الوطني لإلحصاء في أنغوالالمعهد  أنغوال

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي أيرلندا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي آيسلندا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي إيطاليا

 وزارة التخطيط والتنمية واإلصالح باكستان

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي بلجيكا

 اإلحصائي لالتحاد األوروبيالمكتب  بلغاريا

 (.2017) بنما

 وزارة التنمية االجتماعية

(2018) 

 وزارة االقتصاد والمالية

 مكتب اإلحصاء الوطني بوتان

 معهد اإلحصاء والدراسات االقتصادية في بوروندي بوروندي

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي بولندا

 والتنمية االجتماعيةالمجلس الوطني لالقتصاد  تايلند

 اإلدارة العامة للتخطيط، المعهد الوطني لإلحصاء الجمهورية التشيكية

 وزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية الجمهورية الدومينيكية

 الجهاز اإلحصائي لجنوب أفريقيا جنوب أفريقيا

 المعهد الوطني لإلحصاءات رواندا

 لالتحاد األوروبيالمكتب اإلحصائي  رومانيا

 وزارة التخطيط اإلنمائي الوطني زامبيا

 وزارة االقتصاد والتعاون الدولي سان تومي وبرينسيبي

 مكتب اإلحصاء المركزي سانت لوسيا

 دائرة التعداد واإلحصاءات سري النكا

 األمانة الفنية لرئاسة الجمهورية السلفادور

 لالتحاد األوروبيالمكتب اإلحصائي  سلوفاكيا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي سلوفينيا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي السويد

 المكتب الوطني لإلحصاء سيشيل

 وزارة التنمية االجتماعي في شيلي شيلي

 دائرة غانا اإلحصائية، اللجنة الوطنية لتخطيط التنمية غانا

 التنمية االجتماعيةوزارة  غواتيماال

 المعهد الوطني لإلحصاءات غينيا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي فرنسا

 الهيئة الفلبينية لإلحصاءات الفلبين

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي فنلندا

 مكتب اإلحصاءات العامة فيتنام

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي قبرص

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي كرواتيا
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 المعهد الوطني لإلحصاء والتعداد في كوستاريكا كوستاريكا

 اإلدارة الوطنية لإلحصاءات كولومبيا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي التفيا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي لكسمبرغ

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي ليتوانيا

 مكتب اإلحصاءات ليسوتو

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي مالطة

 المعهد الوطني لإلحصاءات، الخلية الفنية للتنسيق في اإلطار االستراتيجي للقضاء على الفقر مالي

 دائرة االحصاءات العامة في ماليزيا. ماليزيا

 للتعبئة العامة واإلحصاءوزارة التضامن االجتماعي، والجهاز المركزي  مصر

 المندوبية السامية للتخطيط المغرب

 المكتب الحكومي لإلحصاء مقدونيا الشمالية

 المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية االجتماعية المكسيك

 مكتب اإلحصاء الوطني مالوي

 والماليةمديرية الدراسات االقتصادية  -وزارة االقتصاد والمالية  موزامبيق

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي النمسا

 مديرية اإلحصاء المركزي نيبال

 المكتب الوطني لإلحصاء نيجيريا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي هنغاريا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي هولندا

 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي اليونان

 

3.F  للبيانات. الجهات  المّجمعة 

 البنك الدولي واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

3.Gالتفويض المؤسسي . 

نمية اعتمدت اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة مبادئ توجيهية بشأن تدفقات البيانات وعمليات اإلبالغ العالمي عن البيانات ألغراض أهداف الت

لمستوى االمستدامة. ويهدف ذلك إلى إيجاد آليات فعّالة وشفافة لإلبالغ عن البيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة من المستوى الوطني إلى 

أهداف التنمية المستدامة الدولي. وتضع هذه المبادئ التوجيهية إطاراً للوكاالت الوطنية والدولية للعمل معاً على تحسين عملية نقل بيانات 

 والتحقّق منها على الصعيد العالمي.    

مة لألنشطة وقد أدرجت اللجنة اإلحصائية هذه المبادئ التوجيهية في اإلطار الشامل للمبادئ األساسي ة لإلحصاءات الرسمية والمبادئ المُنَظِّّ

 اإلحصائية الدولية، مع التأكيد بوجهٍ خاص على مبادئ الشفافية والتعاون واالتصال والمعايير المهنية واألخالقية. 

نُظُم اإلحصائية الوطنية، وأن تضطلع وتنُّص المبادئ التوجيهية على ضرورة قياس مؤشّرات أهداف التنمية استناداً إلى بيانات تنتجها وتملكها ال

اإلحصائية الوطنية بدور تنسيقي مركزي في عملية اإلبالغ. كما تُعنى المبادئ التوجيهية بتحديد األدوار والمسؤوليات الموكلة إلى  االجهزة

الوطنية، والمؤسسات الوطنية األخرى،  اإلحصاء أجهزةالكيانات المشاركة في جمع البيانات الالزمة إلعداد التقارير العالمية، بما في ذلك 

 والمنظمات الدولية.  

دة لبيانات  جهاز، يتولّى الوطنيوعلى صعيد  اإلحصاء الوطني مسؤولية تنسيق عمل النظام اإلحصائي. ويضطلع بتحديد الجهة الوطنية المزّوِّ

من أهداف التنمية المستدامة، تَُحدَّد  ٢-٢-١وبالنسبة للمؤشّر  كل مؤشّر، وبتنظيم التواصل بين الكيانات الوطنية والوكاالت الدولية الراعية.

دة للبيانات بالهيئة الوطنية المسؤولة عن وضع مقياس لمؤشّر الفقر متعدّد األبعاد ورصد التقدّم المُحرز نحو قياسه، وه ي الهيئة الجهة المزّوِّ

 الرسمية التي تعترف بها الحكومة. 

الوكاالت الراعية بجمع البيانات الوطنية الالزمة لقياس مؤشّرات أهداف التنمية المستدامة. وتضطلع أيضاً  وعلى الصعيد العالمي، تُكلَّف

لى بتنسيق البيانات لضمان جودتها وإمكانية مقارنتها على الصعيد الدولي، وحساب المجاميع اإلقليمية، واإلبالغ عن المعلومات المستخلصة إ
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رات التنمية المستدامة. وفي حاالت كثيرة، تقدّم الوكاالت الراعية أيضاً الدعم الضروري لتطوير نُهُج قياس قاعدة البيانات العالمية لمؤشّ

لراعية جدوالً المؤشّرات، والمساعدة الفنية الالزمة للنُظُم اإلحصائية الوطنية التي تفتقر إلى الموارد المطلوبة. ومن المتوقع أن تنشر الوكاالت ا

اإلحصاء الوطنية وغيرها من الجهات الوطنية المعنية بتقديم البيانات وقتاً   أجهزةمع البيانات، وذلك لضمان الشفافية، وإعطاء زمنياً ألنشطة ج

 كافياً لالستجابة لطلبات الحصول على البيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة. 

من المؤشّرات بطريقتين بارزتين. فهو أوالً مؤشّر محدّد وطنياً، وال يُستخدم من أهداف التنمية المستدامة عن غيره  ٢-٢-١ويختلف المؤشّر 

د بين البلدان، وهو بالتالي غير قابل للمقارنة على المستوى الدولي. ثانياً، الجهات الراعية لهذا المؤشّر هي أجهزة اإل حصاء كمقياس موحَّ

- ئص، يتعاون كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولةالوطنية وليست الوكاالت الدولية. انطالقاً من هذه الخصا

، واإلبالغ عنه لقاعدة البيانات العالمية الخاصة بأهداف ٢-٢-١اليونيسف، والبنك الدولي، كوكاالت شريكة إلنشاء قاعدة بيانات وطنية للمؤشّر 

يها الوكاالت الراعية. وفي حين تسعى الوكاالت الشريكة الخاصة إلى ضمان جودة البيانات التنمية المستدامة، وهي المهمة التي عادةً ما تؤد

انات المبلّغ عنها وطابعها الرسمي، فإنها ال تقوم بأي إجراءات تنسيق أو معالجة أخرى للبيانات. وتنص المبادئ التوجيهية بشأن تدفقات البي

م البيانات الوصفية الوطنية في وقت واحد مع بيانات أهداف التنمية المستدامة، وذلك لضمان واإلبالغ عن البيانات العالمية على ضرورة تقدي

في تعزيز أهمية البيانات الوصفية  ٢-٢-١الدّقة وقابلية المقارنة على المستوى الدولي. وتسهم المنهجيات المختلفة المعتمدة لقياس المؤشّر 

غ عنها وجودتها العالية. وقد نفّذت الوكاالت الثالث أيضاً طائفة واسعة من األنشطة الرامية إلى تقديم الوطنية، كأداة لضمان دّقة البيانات المبلّ 

   المساعدة الفنية ودعم قدرات البلدان في وضع مقاييس وطنية للفقر المتعدّد األبعاد.

 

 . اعتبارات منهجية أخرى4
4.Aاألساس المنطقي . 

موماً على أنه نقص في المال. غير إن الفقراء أنفسهم يعبّرون عن تجربتهم مع الفقر من منظور أوسع نطاقاً، بالمفهوم التقليدي، يُعرَّف الفقر ع

أو يفتقرون إذ أنهم يعيشون أحياناً أوجه متعدّدة من البُؤس في الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال، قد يعاني هؤالء حالة صحية سيئة أو سوء التغذية، 

و الكهرباء، أو يمارسون عمالً غير الئق أو يُحرمون من التحصيل العلمي الكافي. وعليه، فإن التركيز على عامٍل واحد إلى المياه النظيفة أ

لمذكورة أعاله فقط من عوامل الفقر، كالدخل مثالً، ال يُعد كافياً للوقوف على الواقع الفعلي للفقر. ولهذا، ُوضعت مقاييس الفقر المتعدّد األبعاد ا

لنسبة ورة وافية تشمل أبعاد متعدّدة، مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة. إن العدد الرسمي للفقراء الذين يعانون فقراً متعدّد األبعاد )التقديم ص

ر المعيشية(، المئوية من مجموع السكان(، والعدد الرسمي لألسر المعيشية الفقيرة التي تعاني فقراً متعدّد األبعاد )النسبة المئوية من إجمالي األس

(، كُلُها تُستخدم الستخالص نسبة األفراد أو سنة 18وعدد األطفال الذين يعانون حرماناً متعدّد األبعاد )النسبة المئوية من السكان دون سن 

أخرى، يحدّد متوسط األسر المعيشية أو األطفال من المجموع الكلّي للسكان الذين يعتبرون على أنهم يعانون فقراً متعدّد األبعاد. من ناحية 

مؤشراً لقياس أبعاد مختلفة من الفقر، فإن الشخص  18حصة حاالت الحرمان المرّجحة حجم الفقر المتعدّد األبعاد. فعلى سبيل المثال، إذا ُوضع 

هما يُعتبر أنه يعاني فقراً مؤشراً، كال 15بعداً وفقاً لـ 15مؤشرات والشخص الذي يعاني حرماناً في  5أبعاد وفقاً لـ 5الذي يعاني حرماناً في 

 متعدّد األبعاد. غير أن "شدة" الفقر تختلف بين هذين الشخصين، ويُحدّد ذلك من خالل متوسط حصة الحرمان المرّجح.

 

4.Bوالقيود  . التعليقات 

البلدان بسبب االختالفات المنهجية. من أهداف التنمية المستدامة أن تكون قابلة للمقارنة بين  ٢-٢-١ال يقصد من البيانات المجمعة للمؤشّر 

لتحديد نسبة  (AF) ومنهجية ألكير فوستر (AROPE) فعلى سبيل المثال، يُستخدم كل من مؤشّر التعّرض لخطر الفقر واالستبعاد االجتماعي

يمكن المقارنة بينهما. وحتى عند  "الفقراء متعددي األبعاد"، إال أن تعريف كل من هذين النهجين لتعددية األبعاد يختلف اختالفاً تاماً، وال

، فإن ما تنتجه من إحصاءات ليست (MODA أو تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعدّدة AROPE أو AF مثل) استخدام البلدان للنهج نفسه

رات والوزن الترجيحي المخصّص لكل دائماً قابلة للمقارنة. ويرجع ذلك إلى أن المعايير المعتمدة لقياس الفقر المتعدّد األبعاد، مثل عدد المؤشّ

ختلفت النُهُج مؤشّر وما إلى ذلك، مصمّمة للسياق المحدّد لكل بلد. وحتى ضمن البلد نفسه، قد تتعذّر أحياناً المقارنة بين األعداد المستخلصة إذا ا

النسبة الرسمية لألشخاص الذين يعانون الفقر المتعدّد  المتّبعة لقياس المؤشّر. فعلى سبيل المثال، إذا استخدم بلدٍ ما منهجية ألكير فوستر لقياس

تاماً ألن  اختالفاً األبعاد، ومنهجية تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعدّدة لقياس نسبة الفقر المتعدّد األبعاد لدى األطفال، فقد تختلف المقاييس 

، يبلّغ عن نسبة الفقر المتعدّد األبعاد لدى األطفال ٢-٢-١ ر. وفي رصد المؤشّراألبعاد والمؤشّرات المستخدمة في كال النهجين تتباين إلى حدٍّ كبي

بت وفقاً لنهج تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعدّدة. كما يبلّغ عن معدّل الفقر المتعدّد األبعاد بشكلٍ   منفصٍل عن كمؤشّر تكميلي، إذا احتُسِّ

 .لدى األطفالتصنيف المؤشّر الرسمي للفقر المتعدّد األبعاد 

 

4.Cطريقة االحتساب . 

ت المُجمعة تنطوي عملية قياس الفقر المتعدّد األبعاد على خطوتين حاسمتين. يتعيّن أوالً، تحديد أو تعريف الشخص الفقير، وثانياً، تصنيف البيانا

 بشأن الشخص المعني وتلخيصها في صيغة قياس مختصرة. لقد ُوضعت منهجيات عديدة لقياس هذا المؤشّر، وهي تتيح إجراء هاتين الخطوتين
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س الفقر بطرق تختلف في ما بينها اختالفاً طفيفاً. وترتكز جميع المنهجيات التي تستخدمها البلدان أو المنظمات المتعدّدة األطراف حالياً لقيا

اء المتعدّد األبعاد إلى نهج قائم على حساب المؤشرات. لذا، تتطّرق المعلومات الواردة أدناه إلى هذا النهج حصراً، رغم استحداث الخبر

 لمنهجيات أخرى ال تستند على حساب المؤشرات الستخالص نسبة الفقر. 

 : (Alkire et al .2015لتحديد نسبة األشخاص الذين يعانون فقراً متعدد األبعاد، يشمل نهج حساب مؤشرات الفقر الخطوات التالية )

 ؤشرات الخاصة بكل من هذه األبعاد.تحديد مجموعة األبعاد المناسبة لقياس الفقر المتعدّد األبعاد ومجموعة الم .1

 تحديد عتبة اإلشباع لالحتياجات التي يعيّنها كل مؤشر، أو الحدود الفاصلة للحرمان، لتصنيف كل فرد تقّل نقاطه عن هذه العتبة على أنه  .2

 محروم في ذلك المؤشر.

قة، ووضع متغيّر يفترض أن القيمة تساوي نقطة واحدة ولكل مؤشر، مقارنة نتائج الفرد المعني بعتبة األشباع المحدّدة في المرحلة الساب .3

 إذا كان الفرد محروماً في هذا المؤشر، وصفراً بخالف ذلك.

 تعيين وزن ترجيحي لكل مؤشر.  .4

 جمع أوجه الحرمان المرّجحة لكل فرد، أو حساب أبعاد الحرمان إذا كانت مرّجحة بالتساوي، واستخالص متغيّر درجة الحرمان. .5

 الفاصل للفقر لتصنيف الفرد الذي يحقّق درجة تساوي أو تفوق   عتبة الحرمان المحدّدة على أنه فقير. تعريف الحدّ .6

 ( للحصول على قياس للفقر متعدد األبعاد للبلد أو المنطقة محل االهتمام.المعيشية  قم بالتجميع عبر األفراد )أو األسر .7

 

على سبيل المثال، في مجتمع افتراضي من خمسة أشخاص يُقاس فيه الفقر المتعدّد األبعاد على أساس أربعة مؤشرات هي الدخل، وسنوات 

سنوات من التعليم، وإمكانية الوصول  5بيزو، و 400التحصيل العلمي، والصرف الصحي، ومصدر المياه، تُحدد عتبات الحرمان بدخل يساوي 

محسنة، وإمكانية الوصول إلى مصادر المياه المحسّنة. في هذا المثال، تُعطى هذه المؤشرات األربعة أوزان ترجيحية  إلى مرافق صحية

الدرجات التي يحصل عليها  1. يعرض الجدول 0.5متساوية، ويُعيّن الحدّ الفاصل للفقر المتعدّد األبعاد بنصف أوجه الحرمان المرّجحة، أيّ 

شرات األربعة، مع تحديد الحدود الفاصلة للفقر في الصف األخير. وبمقارنة نتيجة كل فرد بالحدّ الفاصل للحرمان الفرد في كٍل من  المؤ

لواقعة المتّصل بالمؤشّر، يمكن تحديد أوجه الحرمان التي يُعانيها الفرد المعني. تشير الدرجات التي ُوضع تحتها خط في هذا الجدول الدرجات ا

حالة الحرمان لجميع األفراد في المؤشرات األربعة. تُحتسب درجة الحرمان  1( من الجدول 4( إلى )1بين األعمدة من )دون عتبة الحرمان. وت

( بتحديد األوزان الترجيحية للمؤشرات وجمع األوزان الترجيحية ألوجه الحرمان. وبمقارنة درجة الحرمان مع الحدّ 5لكل فرد في العمود )

 (. 6فراد بين فقراء وغير فقراء في العمود )الفاصل للفقر، يُصنّف األ

 الدرجات المحققة لألفراد في المتغيرات المختارة لتحديد الفقر المتعدّد األبعاد .1الجدول 

 الدخل )بالدوالر( األفراد
التعليم المدرسي )بسنوات 

 التعليم(
 المياه  النظافة الصحية 

 ال ال 3 100 1

 نعم ال 2 200 2

 نعم نعم 5 350 3

 ال نعم 4 500 4

 نعم نعم 6 600 5

 نعم نعم 5 400 الحدود الفاصلة للحرمان

 

' لألفراد القادرين على  الوصول 1مالحظة: تجدر اإلشارة إلى أن المؤشرات الخاصة بالصرف الصحي هي متغيّر ثنائي حيث تُمنج نقطة '

 ذلك.' بخالف 0إلى مرافق صحية محسّنة أو مصدر مياه محسنة، و '

 

 حالة الحرمان ودرجة الحرمان وحالة الفقر -2الجدول 

 األفراد

الفقراء )اثنان على  درجة الحرمان  الحرمان في...

األقل من أصل 

 أربعة(

 المياه  النظافة الصحية  التعليم المدرسي  الدخل 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 نعم 4 1 1 1 1 1

 نعم 3 0 1 1 1 2
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 ال 1 0 0 0 1 3

 نعم 2 1 0 1 0 4

 ال 0 0 0 0 0 5

 

اء إلى في ما يختص بتصنيف البيانات، فإن أكثر المقاييس المختصرة شيوعاً هي نسبة عدد الفقراء أو نسبة انتشار الفقر. وتُشير نسبة عدد الفقر

)في المائة  60 = (H) هينسبة الفقراء من مجموع السكان. في المثال الوارد أعاله، تبلغ نسبة الفقر المتعدّد األبعاد 
3

5
× 100) . 

قياس دم جميع األمثلة التجريبية المذكورة في هذا القسم نسبة عدد السكان كمقياس أساسي للفقر المتعدّد األبعاد. فمن ناحية، يُعدّ هذا المتستخ

حسب المجموعات السكانية الفرعية. لكن، من ناحية أخرى، ال يمكن تقسيمه حسب المساهمات الخاصة بكل من  تفصيلهبديهياً للغاية ويمكن 

 ؤشّرات المختلفة، وهو ال ينظر في عدد أبعاد الحرمان التي يعانيها الفقراء. ولمعالجة أوجه القصور هذه، تقترح بعض المنهجيات استكمالالم

من أهداف التنمية المستدامة، يُطلب من البلدان احتساب  ٢-٢-١مقياس نسبة عدد الفقراء بمقاييس أخرى موجزة. ولغرض اإلبالغ عن المؤشّر 

 عدد الفقراء فقط.  نسبة

 التركيز األول: االحتياجات األساسية غير الملبّاة

. وكثيراً ما تستند هذه 1تُعدّ مقاييس االحتياجات األساسية غير الملبّاة، التي انتشرت في أمريكا الالتينية في الثمانينات، تطبيقاً مباشراً لنهج العدّ

اييس المقاييس إلى بيانات التعداد لوضع خرائط تفصيلية بشأن الفقر، ويمكن أيضاً تقديرها باستخدام مسوح األسر المعيشية. وتحدِّّد هذه المق

الزمة بشأن األسر المعيشية الفقراء باستخدام نهج العدّ على النحو المبيَّن أعاله، باتّباع جميع الخطوات المذكورة. وتُجمع المعلومات ال

تلف واألشخاص باستخدام معداّلت الحدوث. وبصورة أعمّ، يجب تقديم حصة األسر المعيشية أو األفراد الذين لم تلبَّ احتياجاتهم األساسية لمخ

احتياجاتهم األساسية، ونسبة الحدود الفاصلة بين درجات الفقر، أي نسبة األسر المعيشية واألشخاص الذين لم تلبَّ حاجة واحدة أو أكثر من 

ر فيها األسر المعيشية واألشخاص الذين لم تلبَّ حاجتان أو أكثر من احتياجاتهم األساسية، وما إلى ذلك. وتشمل االحتياجات األساسية التي تنظ

لوصول إلى الخدمات األساسية الوصول إلى سكن مطابق للحدّ األدنى من معايير السكن الالئق، وا :(2001هذه المقاييس )فيريس ومانسيرو، 

هالك. التي تضمن الحدّ األدنى من الظروف الصحية، والوصول إلى التعليم األساسي، والقدرة االقتصادية الالزمة لتأمين مستويات دنيا من االست

يتيح وضع خرائط للفقر مفصّلة حسب البيانات حسب التوزيع الجغرافي، مما  تفصيلعند تقدير هذه المقاييس استناداً إلى بيانات التعداد، يمكن 

في بعض األحيان، تتيح هذه الخاصية استخدام الخرائط المخصّصة لالحتياجات األساسية والمقاطعات والبلديات وحتى حسب معداّلت التعداد. 

 . غير الملبّاة لتوزيع الموارد على المناطق

 : قياس الفقر المتعدّد األبعاد في المكسيك2التركيز 

. ويمكن االطّالع 2استخدم نهج العدّ لتقييم عدد األشخاص المحرومين في الوقت نفسه من حيث الدخل ومن حيث بعض األبعاد غير النقديةوقد 

، لكن المكسيك كانت أولى البلدان في 3على تطبيقات مبكرة لهذا النهج في قياس الفقر لدى األطفال في أيرلندا، ومؤخراً في المملكة المتحدة

 مقياس رسمي ودائم للفقر المتعدّد األبعاد في العالم النامي. وقد اضطلع المجلس الوطني لتقييم سياسات التنمية االجتماعية بقيادة هذه وضع

 العملية. وفي المكسيك، يقاس الفقر المتعدّد األبعاد من حيث الرفاه االقتصادي والحقوق االجتماعية، على المستوى الفردي:
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ص يعاني فقراً متعدّد األبعاد إذا كانت ممارسته لحّقٍ واحد على األقّل من حقوقه االجتماعية غير مضمونة، "يُعتبر أن الشخ

المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية وإذا كان دخله ال يكفي لشراء السلع والخدمات الالزمة لتلبية احتياجاته بالكامل." )

 (CONEVAL, 2010 -االجتماعية 

 األبعاد والمؤشّرات الخاصة بمقياس الفقر المتعدّد األبعاد في المكسيك .3 الجدول

 المؤشّر البعد نوع البعد

 متوسط دخل الفرد الرفاه االقتصادي الرفاه االقتصادي 

الحقوق 

 االجتماعية

في مجال التعليم )قدرة األفراد على تحقيق الحدّ األدنى من التعليم  حسب فئتهم  الفجوة التعليم

 العمرية(

 االستفادة من نظام الحماية الصحية واالجتماعية الصحة

 الوصول إلى الضمان االجتماعي الضمان االجتماعي

 )األرضية والسقف والجدران واالكتظاظ(جودة المساكن ومساحتها  السكن 

الخدمات المتوفّرة في 

 المسكن

الوصول إلى الخدمات األساسية في المسكن )المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، ووقود 

 الطهي(

 األمن الغذائي الغذاء

أما ويُقصد باألفراد المحرومين من حيث الرفاه االقتصادي أولئك الذين ال يكفي دخلهم الفردي لتغطية نفقات السلع والخدمات الضرورية. 

في حالة  1السابق كمتغيّر ثنائي، حيث تُعطى درجة  3في الجدول بالنسبة إلى الحقوق االجتماعية، يُستحدث كل مؤشّر من المؤشّرات الستة 

ان، ودرجة صفر في الحاالت األخرى. وفي حاالت المؤشّرات المتعدّدة، أيّ في حاالت الحرمان من حيث المسكن والوصول إلى الحرم

ر الخدمات في المسكن، يصنّف الفرد على أنه يعاني حرماناً إذا لم يستوفِّ عتبة أي من المؤشّرات المشمولة في البعد المعني. ويعرَّف مؤشّ

على أنه مجموع هذه المؤشّرات الستة المرتبطة بالحرمان االجتماعي. وتُمنح األبعاد الستة وزناً ترجيحياً متساوياً، حيث  الحرمان االجتماعي

أي أن الشخص ال يعاني )تعتبر جميع حقوق اإلنسان بالقدر نفسه من األهمية. وبالتالي، يتراوح مؤشّر الحرمان االجتماعي بين درجة صفر 

 .(أي أن الفرد يعاني حرماناً بأبعاده الستة)ودرجة ستة  (أبعاد الحرمان التي تقيسها مؤشّرات الحقوق االجتماعية الستةأيّ بعد من 

حيِّّز الرفاه االقتصادي الذي يُقاس حسب الدخل الفردي لألسرة  موديالعتصنيف السكان وفقاً لهذه الطريقة. ويمثّل المحور  2 ويبيِّّن الشكل

لون درجة ويمثّ ، المعيشية ّ ل المحور األفقي حيِّّز الحقوق االجتماعية. وفي هذا المحور، األفراد الذين يوضعون على نقطة أصل المحور يُسجِّ

ل األفراد الذين يوضعون أكثر إلى يمين المحور درجة أقّل من الحرمان. ويقدَّر الحدّ ال فاصل ستة في مؤشّر الحرمان االجتماعي، فيما يُسّجِّ

العتبة، أو على العتبة، محرومين من الحقوق  حقوق االجتماعية بدرجة واحد، ويُعتبر األفراد الذين يوضعون على يسارللحرمان من ال

 :(CONEVAL 2010, p. 32)االجتماعية. يُصنَّف األشخاص ضمن أربع مجموعات 

I. الرفاه االقتصادي، ولم يُلبَّ حّق واحد أو أكثر من . األشخاص الذين يقّل دخلهم عن عتبة الذين يعانون فقرًا متعدّد األبعاد األشخاص

 حقوقهم االجتماعية.

II. االجتماعي. األشخاص المحرومين اجتماعياً الذين يزيد دخلهم عن عتبة  األشخاص الذين يعيشون في ظروف هشّة بسبب الحرمان

 الرفاه االقتصادي.

III. ال يعانون من الحرمان االجتماعي لكن يقّل دخلهم من عتبة الرفاه . السكان الذين األشخاص الذين يعيشون في ظروف هشّة بسبب الدخل

 االقتصادي.

IV. السكان الذين يزيد دخلهم عن عتبة الرفاه االقتصادي وال يعانون أيّ حرمان شخاص غير فقراء وال يعيشون في ظروف هشّةاأل .

 اجتماعي. 

 األبعاد في المكسيكتحديد الفقراء الذين يعانون فقرًا متعدّد  .2 الشكل

https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/MPMMPingles100903.pdf
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/MPMMPingles100903.pdf
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/MPMMPingles100903.pdf
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 .CONEVAL (2010) -مقتبس من  المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية االجتماعية  المصدر:

أدنى لمعيار إن تحديد األفراد الذين يعانون الفقر متعدّد األبعاد، يسمح أيضاً بتقدير نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع، وذلك من خالل تعيين عتبة 

 . 4ادي( وعتبة حرمان أعلى تشمل ثالثة أبعاد من أبعاد الحرمان االجتماعيالرفاه االقتصادي )الحدّ األدنى للرفاه االقتص

شخاص وفي ما يتعلّق بجمع البيانات، تنتج المكسيك فئات عديدة من المقاييس الموجزة. ويحدّد المقياس األساسي بنسبة عدد السكان، أي نسبة األ

أخرى (. وباإلضافة إلى ذلك، أُبلّغ أيضاً عن مقاييس 2 الشكلالذين يعانون فقراً متعدّد األبعاد )أي نسبة األشخاص في المجموعة األولى من 

لتعداد السكان، مثل نسبة األشخاص المحرومين من حيث الرفاه االقتصادي، ونسبة األشخاص المحرومين من كل حقوقهم االجتماعية، والنسبة 

رمان لحالتي تُظهر بعداً واحداً أو أكثر من أبعاد الحرمان االجتماعي. ويُحتسب مستوى الفقر بشكٍل منفصل في ما يتعلّق بالرفاه االقتصادي وا

يُبلّغ عن هذا المقياس و. 5يُقاس مستوى الفقر من حيث الرفاه االقتصادي بمتوسط الفرق بين عتبة الرفاه ودخل الفقراء كما االجتماعي.

. ويشير مستوى الفقر من حيث الحرمان االجتماعي إلى متوسط نسبة حاالت الحرمان لدى األشخاص 2 للمجموعتين األولى والثالثة في الشكل

وأخيراً، تُقاس حدّة  .2 يُبلّغ عن هذا المقياس للمجموعتين األولى والثالثة في الشكلوين يعانون بعداً واحداً على األقّل من أبعاد الحرمان. الذ

)المجموعة ألشخاص الذين يعانون فقراً متعدّد األبعاد اويحسب هذا المقياس   .6الفقر باحتساب حاصل ضرب نسبة عدد السكان ومستوى الفقر

 األولى( وحرماناً اجتماعياً )المجموعة الثانية(.

، أطلقت فيتنام مؤشّرها الرسمي لقياس الفقر المتعدّد األبعاد باتّباع نهج مماثل للنهج المعتمد في المكسيك، لكن باستخدام األسرة 2015في عام 

أسرة معيشية يحقّق أفرادها دخالً شهرياً متوسطاً  (1)متعدّد األبعاد على أنها المعيشية كوحدة تحليلية. وتعرَّف األسرة المعيشية التي تعاني الفقر 

أسرة معيشية يحقّق أفرادها دخالً شهرياً متوسطاً يتجاوز خط الفقر القائم على الدخل،  (2)يوازي خط الفقر القائم على الدخل أو يقّل عنه، أو 

مؤشّرات على األقلّ من المؤشّرات المستخدمة لقياس الحرمان من الوصول  3ني حرماناً في ولكنه يقّل عن الحدّ األدنى للمستوى المعيشي، وتعا

تعليم  (1)إلى الخدمات االجتماعية األساسية. وتورد قائمة الخدمات االجتماعية األساسية عشرة مؤشّرات لقياس الحرمان االجتماعي. وهي 

جودة  (5)االستفادة من التأمين الصحي،  (4)الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، إمكانية  (3)التحاق األطفال بالمدارس،  (2)الكبار، 

 
 الالزم الدخل من األدنى بالحدّ االقتصادي الرفاه بةعت وتُعرف  األساسية. والخدمات السلّع من سلة إلى استنادا   االقتصادي الرفاه عتبة حُدِّدت وقد 4

 مالئمة. تغذية لضمان الغذاء من كاف   قدر على للحصول

5 )1976( Thorbecke and Greer Foster,. 

6 )2007( Foster and Alkire Following. 
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إمكانية  (9)إمكانية الوصول إلى المراحيض/الحمامات الصحية،  (8)إمكانية التزّود بمياه الشرب،  (7)منطقة السكن للفرد،  (6)السكن، 

 .7ول الالزمة للوصول إلى المعلوماتاألص (10)االستفادة من خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، 

 : األشخاص المعّرضون لخطر الفقر أو االستبعاد االجتماعي3التركيز 

، وضع االتحاد األوروبي هدفاً رئيسياً الستراتيجيته االقتصادية بشأن الفقر يتمثّل في خفض عدد األشخاص المعّرضين لخطر 2010منذ عام 

. ويقاس التقدّم المُحرز نحو تحقيق هذا الهدف بمعدّل األشخاص المعّرضين لخطر الفقر أو 2020مليون شخص بحلول العام  20الفقر بـ 

. ويقاس هذا الخطر من خالل نسبة األشخاص المعّرضين لخطر الفقر (AROPE-خطر الفقر أو االستبعاد االجتماعي) االستبعاد االجتماعي

الذين يعيشون في أسرة معيشية ذات كثافة عمل منخفضة جداً، أو تعاني حرماناً مادياً شديداً. وبعبارة أخرى، ينظر مؤشّر النقدي، أو 

ويُعتبر بموجبه الفرد معّرضاً لخطر الفقر أو االستبعاد  ،األشخاص المعّرضين لخطر الفقر أو االستبعاد االجتماعي في ثالثة أبعاد/مؤشّرات

م من بعدٍ واحدٍ على األقّل من األبعاد المحدّدة في المؤشّرات. االجتماعي إذا حُ  رِّ

 إذا: الفرد معّرضاً لخطر الفقريُعتبر 

في المائة من متوسط الدخل القومي المعادل المتاح بعد  60يالت االجتماعية( يقّل عن كان الدخل المعادل المتاح له )بعد التحو .1

 التحويالت االجتماعية. 

)أي إذا كانت نسبة العدد اإلجمالي لألشهر التي عمل فيها جميع  كثافة عمل منخفضة جداً كان يعيش في أسرة معيشية ذات  .2

أفراد األسرة المعيشية في سن العمل خالل السنة المرجعية للدخل إلى العدد اإلجمالي لألشهر التي كان بإمكانهم نظرياً العمل 

 في المائة(.  20خاللها تقّل عن 

 ، أيّ إذا لم يستطع تحمّل نفقات ما ال يقّل عن أربعة من البنود التسعة التالية:حرماناً مادياً شديداً ي كان يعان .3

 العقاري أو فواتير خدمات المرافق العامةاإليجار أو الرهن دفع  -

 تدفئة منزله بالقدر الكافيإبقاء  -

 تغطية النفقات غير المتوقعة -

 تناول اللحوم أو البروتينات بانتظام -

 الذهاب في إجازة -

 جهاز تلفزيون -

 غسالة كهربائية -

 ةسيار -

 هاتف -

االجتماعي في شكل معدّل حدوث، أي نسبة األفراد من مجموع وتُجمع المعلومات المتعلّقة باألفراد المعّرضين لخطر الفقر واالستبعاد 

 السكان المحدّدين باعتبارهم معّرضين لخطر الفقر أو االستبعاد االجتماعي.

ويتّبع مؤشّر األشخاص المعّرضين لخطر الفقر أو االستبعاد االجتماعي نفس الخطوات الموضحة أعاله والمستخدمة في تجارب قياس 

سية غير الملبّاة أو التجارب المختلطة للمجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية االجتماعية. وكما هو الحال في الحالتين االحتياجات األسا

عية الموضحتين في التركيزين اآلخرين، تُمنح األبعاد الثالثة أوزان ترجيحية مساوية. ويحدّد المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية االجتما

من حيث الحقوق االجتماعية بالذين يعانون حرماناً واحداً على األقّل في أيٍّ من المؤشّرات المشمولة في هذا البعد. في  األشخاص المحرومين

 
content-terminology-of-https://www.gso.gov.vn/en/metadata/2019/10/explanation- فيتنام. في العامة اإلحصاءات مكتب 7

standard/-living-on-indicators-statistical-some-of-methodology-and  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At-risk-of-poverty_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Persons_living_in_households_with_low_work_intensity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Severe_material_deprivation_rate
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 المقابل، يعتبر مؤشّر األشخاص المعّرضين لخطر الفقر أو االستبعاد االجتماعي أن الحرمان المادي الشديد ينحصر باألشخاص الذين يعانون

 من أبعاد الحرمان التسعة.أربعة على األقّل 

 : نهج ألكير فوستر لقياس الفقر متعدّد األبعاد4التركيز 

مي كبير استند ألكير فوستر إلى نهج العدّ لتقديم مجموعة من المقاييس الخاصة بالفقر المتعدّد األبعاد. وقد استحوذ هذا النهج على اهتمام عال

نمائي وتعتمده البلدان على نطاق واسع. ويتمثّل التطبيق األول لنهج العدّ، وأكثرهم شهرةً، بالمؤشّر الذي وضعه برنامج األمم المتحدة اإل

لقياس الفقر المتعدّد األبعاد على المستوى العالمي. ومنذ نشر نتائح  (OPHI)بالتعاون مع مبادرة أكسفورد للحدّ من الفقر والتنمية البشرية 

 ، تتّبع بلدان عديدة التوجيهات الصادرة عنه في ما يعرف بـ "نهج مؤشّر الفقر المتعدّد األبعاد". 2011هذا التطبيق في عام 

بع المقاييس الخاصة بنهج ألكير فوستر الخطوات الخمس المتّبعة في نهج العدّ والموصوفة أعاله، ومرحلتي التعريف وتجميع البيانات: وتتّ 

كان  يُعيَّن الحدّ الفاصل الثاني في مرحلة التجميع لتحديد ما إذا (2)يُعيَّن أول حدّ فاصل لكل عتبة من العتبات المحدّدة ألبعاد الحرمان، و (1)

ع، ولكنها الشخص )أو األسرة المعيشية( يعاني فقراً متعدّد األبعاد على أساس درجة الحرمان. تُستخدم القيَم التفاضلية أحياناً في مرحلة التجمي

 .Hليست إلزامية. وتتيح تلك الخطوات تقدير معدّل حدوث الفقر أو انتشاره، والذي يشار إليه عادةً بـ 

في  (A)وشدّته  (H)دخلتها مجموعة المقاييس الخاصة بنهج ألكير فوستر هي في إمكانية حساب كل من حدوث الفقر ومن االبتكارات التي أ

. وتشير شدّة الفقر، المعروفة أيضاً باتساع نطاق الفقر، إلى متوسط نسبة األشخاص الذين يعانون من أبعاد الحرمان المحدّدة في 8وقت واحد

أو مؤشّر الفقر 𝑀0 )مؤشّرات الفقر المتعدّد األبعاد ذات الصلة )مرّجحة أم ال(. عند استخدام المتغيّرات الفئوية، يمكن تقدير نسبة عدد معدّلة 

 لمتعدّد األبعاد(، حيث: ا

𝑀0 = 𝐻 × 𝐴. 

ويمكن التوصّل إلى نسبة العدد المعدّلة، تماماً مثل المقاييس األخرى الموصوفة في هذه الوثيقة، حسب مجموعات السكان الفرعية )مثل 

 Alkireل حول هذا النهج، انظر المنطقة الجغرافية، واألصل اإلثني(، كما يمكن تقسيمها حسب البعد أو المؤشّر المعني. )لمزيد من التفاصي

et al. 2015 .) 

د من يمكن اعتبار نهج ألكير فوستر بوصفه إطار عام لقياس الفقر المتعدّد األبعاد، وهو قابل للتكييف مع سياقات مختلفة جداً. وتستند العديو

الفقر المتعدّد األبعاد، ولكن مع إدخال تعديالت كبيرة من حيث اإلحصاءات الوطنية الدائمة المعنية بقياس الفقر المتعدّد األبعاد إلى مؤشّر 

، يوفّر البنك الدولي بانتظام مقاييس تتيح لبلدان مختلفة قياس الفقر المتعدّد األبعاد استناداً إلى 2018. منذ عام 9األبعاد والمؤشّرات والعتبات

حدة اإلنمائي ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية والحدّ من الفقر، مع بعض ، على غرار ما يقوم به برنامج األمم المت(H)نسبة عدد السكان 

في المرفق مقارنة بين المؤشّرات المستخدمة في  1-االختالفات في اختيار المعايير وبعض المؤشّرات ومصادر البيانات. يقدم الجدول ألف

لبنك الدولي هذا المقياس المتعدّد األبعاد في تقرير الفقر والرخاء المشترك لعام كال  المقياسين العالميين. باإلضافة إلى نسبة عدد السكان، قدَّم ا

يعرض التقرير تقديرات للفقر على مستوى العالم باستخدام نسبة عدد السكان المعدّلة الخاصة بنهج ألكير فوستر، ومقياس الفقر  كما .2018

 .  Datt - 2018 المتعدّد األبعاد المراع لتوزيع الفقراء المقترح في دات

 : الفقر األطفال5التركيز 

 
 من كل نسبة ياسبق الدولي، البنك عن الصادر 2018 لعام المشترك والرخاء الفقر تقرير في ونُشِرت ،Datt دات وضعها التي الصيغة تسمح 8

 المزيج. بهذا  تسمح التي األخرى صيغال  من العديد وتتوفّر واحد. آن في نطاقه واتساع الفقر حدوث

 الفقر، مكافحة مجال في األبعاد المتعدّدة األقران بشبكة الخاص الشبكي الموقع زيارة يرجى المقاييس، هذه عن المعلومات من لمزيد 9
www.mppn.org. األبعاد، المتعدّد الفقر مؤشّر بتطبيق المعنيين السياسات واضعي إلى الالزم الدعم لتقديم 2013 عام في الشبكة هذه ُأطلقت وقد 

 للفقر. األبعاد متعدّدة مقاييس وضع إمكانية يستكشفون الذين أو



 2021ايار مايو/ تحديث:آخر 

الفقر، ويعيشونه بشكل مختلف عن البالغين. كما تختلف احتياجاتهم عن احتياجات البالغين، مثالً من حيث التغذية أو  من األطفال أيضاً يعانون

من أهداف التنمية المستدامة يشير صراحة  ٢-٢-١المؤشّر التعليم. غير أن األطفال قليالً ما يُمنحون حيِّّزاً كافياً في تقديرات الفقر. لذلك، فإن 

تضع البلدان مقاييس "، وإلى أهمية وضع البلدان مقياساً خاص للفقر لدى األطفال. ويوصي المؤتمر األوروبي لإلحصائيين بأن إلى األطفال

 (. 29)التوصية  "للفقر المتعدّد األبعاد خاصة باألطفال ومكيّفة حسب دورة الحياة

اطئ لألوضاع المتغيّرة لألطفال، وبالتالي إساءة تفسير األثر ففي غياب المقاييس الخاصة بالفقر لدى األطفال، يبرز خطر التفسير الخ

ها المترتّب عن السياسات والصدمات الخارجية. على سبيل المثال، قد تصنّف أسرة معيشية معيّنة على أنها باتت "غير فقيرة" إذا قُيِّّم وضع

طفال في هذه األسرة. وفي مثل هذه الحالة، وعلى الرغم من أن وفقاً للمؤشّرات الخاصة بالفقر لدى البالغين، رغم إمكانية تردّي أوضاع األ

 هؤالء األطفال باتوا أسوأ حاالً مما كانوا عليه سابقاً، فإنهم لن يصنّفوا كفقراء بعد هذا التقييم. 

أن الفقر لدى األطفال، معتمدةً بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقياساً خاصاً باألطفال إلجراء تحليالت بش 70وقد اتبع أكثر من 

الطفل كوحدة تحليلية. وتتوزع هذه البلدان على جميع مناطق العالم النامي )مثل إثيوبيا، واألرجنتين، وأرمينيا، وأوغندا، والبرازيل، 

 وسيراليون، ومصر، والمكسيك، وزامبيا(، وكذلك في االتحاد األوروبي.

ل، تُطبّق نفس الخطوات المتّبعة في األمثلة األخرى المذكورة أعاله: تُحدد األبعاد ذات الصلة، تم توضع ألطفاللتقدير الفقر المتعدّد األبعاد و

عين عتبة معايير معيّنة لتقييم الحرمان في كل بعدٍ من األبعاد المحدّدة، ويُصنف األطفال الذين يعانون حرماناً في كٍل من هذه األبعاد. ثم، تُ 

د أبعاد الحرمان التي يجب أن يعانيها الطفل ليُعتبر فقيراً، ثم يحسب عدد األطفال الذين يتجاوزون هذه العتبة أو لتعريف الحدّ األدنى لعد

مهيداً يقلّون عنها. ويُبلّغ عن النسبة المئوية )وعدد( لألطفال المحرومين في بعدٍ واحدٍ، أو بعدين اثنين، أو ثالثة أبعاد، وما إلى ذلك، ت

لّغ عن حاالت األطفال الذين يعانون أبعاد متداخلة أو متزامنة من الحرمان. ومن شأن ذلك أن يُسهّل عملية قياس نسبة حدوث لتحليلها. كما يُب

دّته بطريقة بسيطة ومتكاملة.  الفقر واتساع نطاقه وشِّ

تبط جميعها بالفقر لدى األطفال، كما غير أن هذه الحقوق ال تروولقياس نسبة الفقر األطفال، يجب استخدام مقاييس تستند إلى حقوق الطفل. 

المتعلّقة بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق اإلنسان. ووفقاً لمؤتمر  التوجيهيةهو موضح في المبادئ 

ويتيح ذلك ضمان  ،معياري للفقرينبغي أن تستند مقاييس الحرمان إلى نظرية واضحة وصريحة أو إلى تعريف " :اإلحصائيين األوروبيين

 "أي أنه يُفيد فعالً في قياس الفقر، وليس مفهوماً آخر متصالً )أو غير متصل(، مثل الرفاه أو السعادةأن يشكّل كل مؤشّر مقياساً صحيحاً، 

 )أ((. 28)التوصية 

ريح(، واالحتياجات األساسية غير الملبّاة )ضمناً(، ال وكما هو الحال بالنسبة إلى المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية االجتماعية )بشكل ص

ينطبق ينبغي تطبيق أي أوزان تفاضلية لألبعاد المختلفة ألنها حقوق. فجميع الحقوق متساوية في األهمية وال يمكن استبدال أيّ حقٍ بآخر. وال 

: "يلتزم النهج القائم على (2012)يكسون ونوسباوم ذلك فقط على نهج حقوق اإلنسان، بل هو الحال أيضاً مع نهج القدرات، كما ذكر د

القدرات عموماً بضمان حماية متساوية لحقوق الجميع وصوالً إلى عتبة معيّنة. وأيّ مقايضة تفضي إلى ترك بعض األشخاص دون هذه 

فل ونهج القدرات: مسألة األولوية الخاصة، حقوق الط)العتبة تُعدّ بالتالي فشالً واضحاً للعدالة األساسية بموجب النهج القائم على القدرات" 

 (384، ورقة العمل المتعلقة بالقانون العام والقانون القانوني رقم. 554ص. 

4.Dالتحقق . 

يّنون لضمان دّقة البيانات المجمعة بشأن المؤشّر، تم التحقّق من صحتها باتّباع نهج من ثالث مراحل. أوالً، يضطلع موظفو البنك الدولي المع

رسل هذه اإلحصاء الوطني و/أو بمقارنتها بالوثائق الرسمية للبلد المعني. وتُ  جهازالبيانات المستخلصة، عادةً بالتشاور مع  بإدخالفي كل بلدٍ 

دة البيانات إلى موظفي اليونيسف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في كل من البلدان المعنية للتحقّق من صحتها. وبعد دمج المدخالت الوار

ائية. وفي من هذه الوكاالت الثالث، تُرسل البيانات إلى جهات التنسيق المعنية بأهداف التنمية المستدامة  في كل بلد للحصول على موافقة نه

للبنك الدولي، مثل البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبلدان االتحاد  وطنيةالبلدان التي ال تشمل أي مكاتب 

ة إلى النظراء األوروبي، عمد البنك الدولي إلى جمع المعطيات الالزمة استناداً إلى مصدر البيانات المتاح على اإلنترنت، وأرسالها مباشر

 الرسميين  في كٍل من البلدان المعنية للتحقّق من صحتها.



 2021ايار مايو/ تحديث:آخر 

4.Eالتعديالت . 

 

 

4.F( الناقصة القيم  و )1. معالجة  مستوى البلد  اإلقليمي2( على   ( على المستوى 

 على مستوى البلد •
الرجوع إلى الوثائق الرسمية من خالل الروابط المدرجة تختلف سُبُل معالجة القيم الناقصة من مسح إلى آخر. لمزيد من المعلومات، يرجى 

 في نهاية الوثيقة.

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •
 لم توفّر الوكاالت الدولية أيّ معالجة للقيم الناقصة في هذه البيانات.

 

4.Gاإلقليمية  . المجاميع 

إلى التعاريف الوطنية للفقر وتختلف، المنهجيات  ٢-٢-١كما هو موضح في قسم "التعليقات والقيود"، تستند البيانات الخاصة بالمؤشر 

 ذلك دون إمكانية مقارنة هذه البيانات بين البلدان، واستخالص أي مجاميع إقليمية وعالمية.  ويحولالمستخدمة إلنتاجها. 

 

4.Hوالتوجيهات الصعيد الوطني  . المناهج  بشأن تجميع البيانات على   المتاحة للبلدان 

مة، لقياس الفقر المتعدّد األبعاد بطريقة فعالّة، ينبغي وضع مقياس دقيق ومستدام ومفيد ومؤسسي. ويُنتِّج هذا المقياس معلومات موثوقة ومه

 كما هوووتعتبر إحصائية رسمية دائمة إلى جانب اإلحصاءات التقليدية، مثل نسبة عدد الفقراء من حيث اإليرادات أو اإلنفاق وفجوات الفقر. 

الحال بالنسبة للمؤشّرات األخرى، ال بدّ من وضع نظام واضح وشفاف يسمح بتحديث منتظم للمقياس. ويعني ذلك أن مسؤولية إجراء هذه 

س التحديثات تقع على عاتق كيان رسمي، وأن التكاليف المرتبطة بها مدرجة في ميزانية الحكومة. ومن الناحية المثالية، يمكن استخدام مقيا

 متعدّد األبعاد بشكل فعال لتوجيه عملية صنع السياسات )مثل تنسيق السياسات، واالستهداف، وتقييم السياسات(. الفقر ال

إلضفاء الطابع المؤسسي على مثل هذا المقياس واالستفادة منه، ال بدّ من إعطاء ملكية هذه العملية للحكومة. كما أن الحصول على دعم و

كومة، مثل الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزراء، من شأنه إعطاء شرعية إضافية للعملية، وتيسير اعتماد ممثلين رفيعي المستوى داخل الح

هذا اإلجراء على مستويات أخرى من الحكومة ومن قبل الجهات المعنية. وإشراك مسؤول رفيع المستوى قد يُسهم في إدخال جهات فاعلة 

ضفاء الطابع المؤسسي عليه. والمشاركة الفاعلة لمختلف الوزارات في المناقشات أخرى تُعنى بعملية وضع المقياس والعمل على إ

 والقرارات طوال عملية إعداد المقياس، أي في اختيار المؤشّرات، وتحديد األوزان الترجيحية لكٍل منها، أمٌر أساسيٌ لضمان التوصّل إلى

 دّد.مح وطنيمقياس نهائي يلبّي متطلّبات واضعي السياسات في سياق 

لكفالة مقياس طويل األمد وال ينحصر بإدارة حكومية معيّنة، من المفيد بناء توافق في اآلراء وحس مشترك بشرعية هذا المقياس، على نحو و

 المستجوبيتجاوز الجهات السياسية الفاعلة الفردية. ويقتضي ذلك مقاربة موثوقة وشفافة وموضوعية لعملية استحداث المقياس، ومن 

إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل األكاديميين وقادة الرأي والمعارضة وممثلي المجتمع المدني في جميع مراحل العملية. وينبغي أن 

يشمل ذلك إجراء مشاورات واسعة النطاق مع الجمهور، على سبيل المثال من خالل إجراء مسوح تمثيلية على الصعيد الوطني لتحقيق 

ال بدَّ أيضاً من استراتيجية تواصل حسنة التصميم تسمح بشرحٍ وآلراء بشأن الحدود الدنيا المطلوبة لتلبية األبعاد المختلفة. توافق وطني في ا

وقد  جيد للمفهوم واإلجراءات المتّخذة لمختلف الجهات الفاعلة، وتتيح لها قنوات مالئمة للمشاركة في المناقشات المتعلّقة بتصميم المقياس.

ض البلدان إشراك لجنة للفقر في اتخاذ القرارات الخاصة بإعداد مقياس الفقر المتعدّد األبعاد، على أن تضم هذه اللجنة خبراء بع ارتأت

 وممثلين من مختلف قطاعات المجتمع. 

عملية سياسية. وإذا أُنشئت وبصورة أكثر تحديداً، فإن تصميم مقياس للفقر المتعدّد األبعاد ينطوي عموماً على إجراءات فنية تكملها وتدعمها 

جدول زمني لتحديد فرص تفاعل  (2)خطة لألنشطة وجدول زمني؛  (1)لجان فنية وسياسية على السواء، فمن المفيد االتفاق على ما يلي: 

بغي تجنّب التدخل لكن، ينونظام توثيق لتتبّع جميع القرارات واألساسات المنطقية لكل تلك التفاعالت.  (3)منتظمة تضمن التواصل الجيد؛ و

بالتوصيات الصادرة عن شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة في اإلطار  التزاماً السياسي في العملية الفنية الرامية إلى إعداد المقياس، 

 الوطني لضمان الجودة.
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4.Iإدارة الجودة . 

يّنون لضمان دّقة البيانات المجمعة بشأن المؤشّر، تم التحقّق من صحتها باتّباع نهج من ثالث مراحل. أوالً، يضطلع موظفو البنك الدولي المع

رسل هذه اإلحصاء الوطني و/أو بمقارنتها بالوثائق الرسمية للبلد المعني. وتُ  جهازالبيانات المستخلصة، عادةً بالتشاور مع  بإدخالفي كل بلدٍ 

دة البيانات إلى موظفي اليونيسف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في كل من البلدان المعنية للتحقّق من صحتها. وبعد دمج المدخالت الوار

ائية. وفي من هذه الوكاالت الثالث، تُرسل البيانات إلى جهات التنسيق المعنية بأهداف التنمية المستدامة  في كل بلد للحصول على موافقة نه

للبنك الدولي، مثل البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبلدان االتحاد  وطنيةالبلدان التي ال تشمل أي مكاتب 

ة إلى النظراء األوروبي، عمد البنك الدولي إلى جمع المعطيات الالزمة استناداً إلى مصدر البيانات المتاح على اإلنترنت، وأرسالها مباشر

 الرسميين  في كٍل من البلدان المعنية للتحقّق من صحتها.

4.Jضمان الجودة . 

  ٢-٢-١أوالً، قدّم خبراء االقتصاد في مجال الفقر البيانات الالزمة لقياس المؤشر، ثم اضطلع الفريق المركزي المعني برصد قياس المؤشر 

مهمة فحص هذه البيانات بدقة للتحقّق من صحتها. بعدها، أُرسلت البيانات إلى برنامج األمم من أهداف التنمية المستدامة في البنك الدولي ب

 المتحدة اإلنمائي واليونيسيف حيث خضعت لمزيد من التدقيق.

 

4.Kتقييم الجودة . 

 

 . توافّر البيانات والتفصيل5

 التفصيل:مستوى 

ر. البيانات المجمعة لحساب النسبة الرسمية لعدد السكان الذين يعانون الفقر المتعدّد األبعاد )النسبة المئوية للسكان( حسب الجنس والعم فصلتٌ 

د . ولكن تعتمسنة 17وتتراوح الفئة العمرية المختارة لحساب النسبة الرسمية لعدد األطفال الذين يعانون الفقر المتعدّد األبعاد بين صفر و

حسب المناطق الحضرية  تٌفصلفي السلفادور. ومن الناحية الجغرافية،  سنة 15بعض البلدان تعريفاً عمرياً مختلفاً لألطفال، مثالً بين صفر و

 والريفية.

 :سنوات اإلبالغ

من أهداف التنمية المستدامة هي تلك التي أجري فيها المسح في المصدر، باستثناء ما يتعلّق بمؤشّر التعّرض  ٢-٢-١للمؤشّر سنوات اإلبالغ 

فقر لخطر الفقر واالستبعاد االجتماعي. وعندما تقسم سنة المسح إلى سنتين، يُبلّغ عن السنة األولى. وفي ما يختّص بمؤشّر التعّرض لخطر ال

الفترة المرجعية لجميع األبعاد مع المؤشّرات، وكذلك المتغيّرات المتّصلة بأبعاد الحرمان المادي المعنية، وهي  واالستبعاد االجتماعي، تُنشر

، وحالة سنة المسح؛ باستثناء البيانات الخاصة بالعمر، والدخل، والمتغيرات المتعلّقة بالمتأخرات، وكثافة عمل األسرة المعيشية، وبلد الميالد

بالنسبة إلى الدخل، تُحدّد الفترة المرجعية للدخل ومر إلى عمر المجيب في نهاية الفترة المرجعية المعتمدة لبيانات الدخل. النشاط. ويشير الع

شهراً )مثل التقويم السابق أو السنة الضريبية( لجميع البلدان باستثناء أيرلندا التي تُجري مسوحاً مستمرة، وتُجمع  12بفترة ثابتة مدتها 

لخاصة بالدخل خالل األشهر االثني عشر الماضية. وتُشير المتغيّرات المتعلّقة بالمتأخرات إلى األشهر االثني عشر األخيرة، في البيانات ا

ية حين تشير كثافة عمل األسرة المعيشية إلى عدد األشهر التي كان يعمل فيها جميع أفراد األسرة المعيشية في سن العمل خالل السنة المرجع

 لدخل. وبالنسبة إلى حالة النشاط، تُحدّد السنة المرجعية بالسنة السابقة لسنة المسح، ولبلد الميالد فهي ثابتة.المحدّدة ل

 :فّر البياناتاتو

. وحتى 2021إلى أيار/مايو  2020من أهداف التنمية المستدامة من تشرين األول/أكتوبر   ٢-٢-١استمرت الجولة الثالثة من رصد المؤشّر 

لكن، وبلداً، وقد أكدت جهات التنسيق المعنية بأهداف التنمية المستدامة صحة هذه القياسات.  69اآلن، أُبلّغ عن مقاييس الفقر المتعدّدة األبعاد في 

قر المتعدّد األبعاد يختلف اختالفاً كبيراً من بلدٍ إلى آخر. ويبيّن الجدول التالي السنوات التي تتوفر فيها توفر البيانات الالزمة لقياس مؤشّر الف

المتاحة   -السكان واألسر المعيشية والذكور واإلناث واألطفال  -البيانات لبلدٍ ما )الصناديق الملونة(، وكذلك عدد إحصاءات  نسبة عدد السكان 

لمعنية )باأللوان المختلفة المستخدمة في الصناديق(. وتشير عالمة النجوم إلى توفّر بيانات عن الحرمان المتعدّد األبعاد لدى في كل من البلدان ا

 .األطفال
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Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Afghanistan

Angola 

Armenia    

Austria

Belgium

Bhutan

Bulgaria

Burundi 

Chile

Columbia

Costa Rica

Croatia

Cyprus

Czechia

Denmark

Dominican Republic

Ecuador

Egypt 

El Salvador

Estonia

Finland

France

Germany

Ghana 

Greece

Guatemala

Guinea 

Guinea Bissau 

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lesotho 

Lithuania

Luxembourg

Malawi  

Malaysia

Maldives

Mali 

Malta

Mexico

Morocco

Mozambique

Nepal

Netherlands

Nigeria

North Macedonia

Norway

Pakistan

Palestine

Panama

Philippines

Poland

Romania

Rwanda

Saint Lucia

São Tomé and Príncipe 

Seychelles

Slovakia

Slovenia

South Africa

Spain

Sri Lanka

Sweden

Thailand

Turkey

Vietnam

Zambia 
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  األفراديتوفر نوع واحد فقط من بيانات عدد  

  المتاحةاألفراد  نوعان من بيانات عدد  

  المتاحة  األفرادأنواع من بيانات عدد    3

  المتاحة  األفرادأنواع من بيانات عدد    4

  المتاحة  األفرادأنواع من بيانات عدد    5

  ألطفاللالحرمان المتعدد األبعاد 

 

 

 .  المقارنة/االنحراف عن المعايير الدولية6

 قابلية المقارنة

من أهداف التنمية المستدامة غير قابلة للمقارنة بين البلدان. ويُعزى ذلك الختالف المنهجيات المتّبعة في  ٢-٢-١للمؤشّر  إن البيانات المجمعة

ر قياس الفقر المتعدّد األبعاد. فعلى سبيل المثال، يُستخدم كل من مؤشّر التعّرض لخطر الفقر واالستبعاد االجتماعي ومنهجية ألكير فوست

بعاد، إال أن تعريفهما لتعددية األبعاد يختلف اختالفاً تاماً، وال يمكن دائماً مقارنته. وحتى عند استخدام البلدان لتحديد نسبة الفقراء متعددي األ

دّدة(، للمنهجية نفسها )مثل مؤشّر التعّرض لخطر الفقر واالستبعاد االجتماعي أو منهجية ألكير فوستر أو تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتع

من إحصاءات ليست دائماً قابلة للمقارنة. ويرجع ذلك إلى أن المعايير المعتمدة لقياس الفقر المتعدّد األبعاد، مثل عدد المؤشّرات فإن ما تنتجه 

 والوزن الترجيحي المخصّص لكل مؤشّر وما إلى ذلك، عادةً ما تُصمّم للسياق المحدّد لكل بلد. وحتى ضمن البلد نفسه، قد تتعذّر أحياناً 

بين األعداد المستخلصة إذا اختلفت المنهجيات المتّبعة لقياس المؤشّر. فعلى سبيل المثال، إذا استخدم بلدٍ ما منهجية ألكير فوستر  المقارنة

ألطفال لقياس النسبة الرسمية لألشخاص الذين يعانون الفقر المتعدّد األبعاد، ومنهجية تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعدّدة لقياس نسبة ا

إلى حدٍّ كبير.  الذين يعانون الفقر المتعدّد األبعاد، فقد تختلف المقاييس إختالفاً تاماً ألن األبعاد والمؤشّرات المستخدمة في كال النهجين تتباين

بت وفقاً لمنهجية تحليل  ،من أهداف التنمية المستدامة ٢-٢-١وفي رصد المؤشّر  يبلّغ عن نسبة الفقر المتعدّد األبعاد لدى األطفال، إذا احتُسِّ

المؤشّر الرسمي للفقر  تفصيلأوجه الحرمان المتداخلة المتعدّدة، كمؤشّر تكميلي. كما يبلّغ عن معدّل الفقر المتعدّد األبعاد بشكٍل منفصٍل عن 

 المتعدّد األبعاد لدى األطفال.

 مصادر التباين:

الفقر  يُصدِّر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مؤشّراً عالمياً لقياس الفقر المتعدّد األبعاد، وهو حاصل ضرب نسبة عدد األفراد الذين يعانون

ن معظم هذه األرقام بلد. ومع ذلك، فإ 100المتعدّد األبعاد ومتوسط عدد أبعاد الحرمان، وذلك باستخدام نفس البعد والمؤشّرات في أكثر من 

مي غير معتمدة رسمياً في كل من البلدان المعنية. وفي بعض األحيان يختلف القياس الوطني لمؤشّر الفقر المتعدّد األبعاد عن القياس العال

 المتعدّد األبعاد في هذه المنصة.لذلك، ال يبلّغ عن المؤشّر العالمي للفقر وللمؤشّر نفسه نظراً إلى اختالف بعض المعايير المعتمدة في القياس. 
 

 . المراجع والوثائق7

Country Reference 

Afghanistan Official publication: https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2019/04/A-MPI-2019-full-

report-English-1.pdf;  

Angola Official publication: Childhood in Angola - A Multidimensional Analysis of Child Poverty 

https://www.unicef.org/esaro/UNICEF-Angola-2018-A-Multidimensional-Analysis-of-Child-

Poverty.pdf; 

Pobreza Multidimensional em Angola  

https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/Angola_PM_2020.pdf 

Armenia (2010-2017) 

Official publication: Social Snapshot and Poverty in Armenia: Statistical and analytical report, 2018 

(https://www.armstat.am/en/?nid=82&id=2095);  

Methodological documentation: The Many Faces of Deprivation: A Multidimensional Approach to 

Poverty in Armenia (http://documents.worldbank.org/curated/en/111701504028830403/The-

many-faces-of-deprivation-a-multidimensional-approach-to-poverty-in-Armenia) 

 

(2013, 2015-2017) 

https://www.unicef.org/esaro/UNICEF-Angola-2018-A-Multidimensional-Analysis-of-Child-Poverty.pdf
https://www.unicef.org/esaro/UNICEF-Angola-2018-A-Multidimensional-Analysis-of-Child-Poverty.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/111701504028830403/The-many-faces-of-deprivation-a-multidimensional-approach-to-poverty-in-Armenia
http://documents.worldbank.org/curated/en/111701504028830403/The-many-faces-of-deprivation-a-multidimensional-approach-to-poverty-in-Armenia
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Country Reference 

Official publication: https://www.armstat.am/file/article/poverty_2018_english_2.pdf 

 

(2018) 

Official publication: Social Snapshot and Poverty in Armenia, 2019  

https://armstat.am/am/?nid=82&id=2217;  

Methodological documentation: The Many Faces of Deprivation: A Multidimensional Approach to 

Poverty in Armenia (http://documents.worldbank.org/curated/en/111701504028830403/The-

many-faces-of-deprivation-a-multidimensional-approach-to-poverty-in-Armenia) 

Austria Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Belgium Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Bhutan (2010) 

CHILD POVERTY IN BHUTAN: Insights from Multidimensional Child Poverty Index and Qualitative 

Interviews with Poor Children, http://www.nsb.gov.bt/publication/files/pub6ys3223xd.pdf 

(2012, 2017) 

Official publication: Bhutan Multidimensional Poverty Index 2017 

http://www.nsb.gov.bt/publication/files/pub0mu6061yd.pdf;  

Bulgaria Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Burundi Official publication: https://www.ilo.org/surveyLib/index.php/catalog/2153/download/18083, 

https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/files/2018-09/UNICEF-Burundi-2017-Child-

Poverty.pdf 

Chile (2011 and 2013) 

Official publication: 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Casen2013_Situacion_Pobreza_

Chile.pdf;  

Methodological documentation: 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_informes.php  

 

(2015) 

Official publication: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-

multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Situacion_Pobreza.pdf;  

Methodological documentation: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-

multidimensional/casen/metodologia.php 

 

(2017) 

Official publication: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-

multidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf;  

Methodological documentation: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-

multidimensional/casen/metodologia.php 

https://armstat.am/am/?nid=82&id=2217
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion
https://www.ilo.org/surveyLib/index.php/catalog/2153/download/18083
https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/files/2018-09/UNICEF-Burundi-2017-Child-Poverty.pdf
https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/files/2018-09/UNICEF-Burundi-2017-Child-Poverty.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Casen2013_Situacion_Pobreza_Chile.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Casen2013_Situacion_Pobreza_Chile.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Situacion_Pobreza.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Situacion_Pobreza.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/metodologia.php
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/metodologia.php
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Country Reference 

Columbia Official publication: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_multi

dimensional_18.pdf;  

Methodological documentation: https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/CONPES-

150.pdf 

Costa Rica (2010, 2011, 2014, 2016 and 2017) 

Official publication: Multidimensional poverty indicators according to planning area and region, July 

2017. 

https://www.inec.go.cr/system/files_force/documetos-biblioteca-

virtual/resultados_generales_sitio_web_enaho_2017_ipm_9oct17.xlsx?download=1  

 

(2012, 2013) 

Official publication:  Poor households with deprivation in the indicators of the Multidimensional 

Poverty Index by planning region 

https://www.inec.go.cr/system/files_force/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pob

reza/estadisticas/resultados/repobrezaenaho2012-01_0.xls?download=1 

 

(2015) 

Official publication:  Poor households with deprivation in the  indicators of the Multidimensional 

Poverty Index by planning region 

https://www.inec.go.cr/system/files_force/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pob

reza/estadisticas/resultados/repobrezaenaho2012-01_0.xls?download=1 

Methodological documentation: ENAHO 2015. Methodology: Multidimensional Poverty Index (IPM). 

Handbook. National Household Survey. 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pobreza

/metodologias/mepobrezaenaho2015-01.pdf 

 

(2018) 

Official publication:  Multidimensional poverty indicators according to planning area and region , July 

2018. 

https://www.inec.go.cr/system/files_force/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2018-

ipm.xlsx?download=1 

 

(2019) 

Official publication:  

Multidimensional poverty indicators according to planning area and region, July 2019 

https://www.inec.go.cr/system/files_force/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2019-

ipm.xlsx?download=1 

Croatia Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and soci al exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Cyprus Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Czechia Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_multidimensional_18.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_multidimensional_18.pdf
https://www.inec.go.cr/system/files_force/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pobreza/estadisticas/resultados/repobrezaenaho2012-01_0.xls?download=1
https://www.inec.go.cr/system/files_force/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pobreza/estadisticas/resultados/repobrezaenaho2012-01_0.xls?download=1
https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pobreza/metodologias/mepobrezaenaho2015-01.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pobreza/metodologias/mepobrezaenaho2015-01.pdf
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Country Reference 

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Denmark Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Dominican 

Republic 

Official publication: 1) The  

Multidimensional Poverty Index for Latin America (MPI-LA): an application for the Dominican 

Republic 2000-2016. http://economia.gob.do/wp-

content/uploads/drive/UAAES/Publicaciones/El%20indice%20de%20Pobreza%20Multidimen sional

%20para%20America%20Latina.pdf  

 

2) National Voluntary Report on SDG (for gender disaggregation of the data).  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19710INV_RD_2018_V2.pdf; 

Methodological documentation: The Multidimensional Poverty Index for Latin America (MPI-LA): an 

application for the Dominican Republic 2000-2016. http://economia.gob.do/wp-

content/uploads/drive/UAAES/Publicaciones/El%20indice%20de%20Pobreza%20Multidimensional

%20para%20America%20Latina.pdf 

 

3) Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana SISDOM 19 : 

https://mepyd.gob.do/sisdom 

Ecuador Official publication: National Employment, Underemployment and Unemployment Survey 

(ENEMDU) 2019 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2019/Diciembre-2019/Tabulados%20IPM-dic%2019.xlsx 

Egypt Official publication: Understanding Multidimensional Poverty in Egypt 

https://www.unicef.org/MODA-Report-Full-EN-websingle.pdf 

El Salvador (2014) 

Medición de la pobreza multidimensional El Salvador. 

https://www.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/povred/Medici%C3%B3n%20Multidimensio

nal%20de%20la%20Pobreza%20El%20Salvador.pdf 

INFORME EL SALVADOR 2019. http://secretariatecnica.egob.sv/wp-

content/uploads/2019/05/Informe_ODS.pdf 

(2016) 

EHMP 2016 El Salvador. https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/08 -10-el_salvador-

medicion-multidimencional-pobreza.pdf  

INFORME EL SALVADOR 2019. http://secretariatecnica.egob.sv/wp-

content/uploads/2019/05/Informe_ODS.pdf 

(2017) 

Informe MMP 2017. 

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/documents/292084/download#:~:text=La%

20intensidad%20de%20la%20pobreza,saneamiento%20(83.8%20%25)%20y%20las 

INFORME EL SALVADOR 2019. http://secretariatecnica.egob.sv/wp-

content/uploads/2019/05/Informe_ODS.pdf 

Estonia Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

http://economia.gob.do/wp-content/uploads/drive/UAAES/Publicaciones/El%20indice%20de%20Pobreza%20Multidimensional%20para%20America%20Latina.pdf
http://economia.gob.do/wp-content/uploads/drive/UAAES/Publicaciones/El%20indice%20de%20Pobreza%20Multidimensional%20para%20America%20Latina.pdf
http://economia.gob.do/wp-content/uploads/drive/UAAES/Publicaciones/El%20indice%20de%20Pobreza%20Multidimensional%20para%20America%20Latina.pdf
https://www.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/povred/Medici%C3%B3n%20Multidimensional%20de%20la%20Pobreza%20El%20Salvador.pdf
https://www.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/povred/Medici%C3%B3n%20Multidimensional%20de%20la%20Pobreza%20El%20Salvador.pdf
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/documents/292084/download#:~:text=La%20intensidad%20de%20la%20pobreza,saneamiento%20(83.8%20%25)%20y%20las
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/documents/292084/download#:~:text=La%20intensidad%20de%20la%20pobreza,saneamiento%20(83.8%20%25)%20y%20las
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Finland Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

France Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Germany Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Ghana (2010) 

Official publication: Non-Monetary Poverty in Ghana  

https://www.undp.org/content/dam/ghana/docs/Doc/Inclgro/Non-

Monetary%20Poverty%20in%20Ghana%20(24-10-13).pdf 

(2011) 

Ghana Multidimensional Poverty Index (MPI) report 2020, 

https://www.gh.undp.org/content/dam/ghana/docs/Reports/UNDP_GH_MPI_Report_2020.pdf 

(2016) 

Ghana Multidimensional Poverty Index (MPI) report 2020, 

https://www.gh.undp.org/content/dam/ghana/docs/Reports/UNDP_GH_MPI_Report_2020.pdf 

(2017) 

Multi-Dimensional Child Poverty in Ghana: https://www.unicef.org/ghana/media/2676/file/Multi -

Dimensional%20Child%20Poverty%20Report.pdf 

(2018) 

Ghana Multidimensional Poverty Index (MPI) report 2020, 

https://www.gh.undp.org/content/dam/ghana/docs/Reports/UNDP_GH_MPI_Report_2020.pdf 

Greece Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Guatemala Official publication: http://www.mides.gob.gt/webtwo/ipm/#resultados;  

Methodological documentation: 

https://filessijdes.mides.gob.gt/filesSijdes/Assets/PWM/IPM/06%20PRESENTACION%20METODOL

OGIA.pdf 

Guinea Official publication : http://www.stat-

guinee.org/images/Publications/INS/RGPH3/RGPH3_rapport_pauvrete.pdf 

Guinea Bissau Official publication: PAUVRETE MULTIDIMENSIONNELLE ET PRIVATIONS MULTIPLES DES ENFANTS EN 

GUINEE-BISSAU 

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=7579&file=Annexe7;  

Hungary Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

https://www.undp.org/content/dam/ghana/docs/Doc/Inclgro/Non-Monetary%20Poverty%20in%20Ghana%20(24-10-13).pdf
https://www.undp.org/content/dam/ghana/docs/Doc/Inclgro/Non-Monetary%20Poverty%20in%20Ghana%20(24-10-13).pdf
https://www.unicef.org/ghana/media/2676/file/Multi-Dimensional%20Child%20Poverty%20Report.pdf
https://www.unicef.org/ghana/media/2676/file/Multi-Dimensional%20Child%20Poverty%20Report.pdf
http://www.mides.gob.gt/webtwo/ipm/#resultados
https://filessijdes.mides.gob.gt/filesSijdes/Assets/PWM/IPM/06%20PRESENTACION%20METODOLOGIA.pdf
https://filessijdes.mides.gob.gt/filesSijdes/Assets/PWM/IPM/06%20PRESENTACION%20METODOLOGIA.pdf
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explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Iceland Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Ireland Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Italy Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Latvia Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Lesotho Child Poverty in Lesotho: Understanding the Extent of Multiple Overlapping Deprivation 

(https://lesotho.un.org/sites/default/files/2019-

10/Lesotho%20child%20poverty_main%20report_4%20Oct.pdf) 

Lithuania Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Luxembourg Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Malawi (2013) 

Child Poverty in Malawi (https://www.unicef.org/esaro/2016-UNICEF-Malawi-Child-Poverty.PDF) 

(2016) 

Child Poverty in Malawi (https://www.unicef.org/esaro/UNICEF-Malawi-2018-Child-Poverty-in -

Malawi.pdf) 

Malaysia (2014, 2016) 

Mid-term Review of the Eleventh Malaysia Plan, 2016–2020: New Priorities and Emphases:  

https://www.talentcorp.com.my/clients/TalentCorp_2016_7A6571AE-D9D0-4175-B35D-

99EC514F2D24/contentms/img/publication/Mid-

Term%20Review%20of%2011th%20Malaysia%20Plan.pdf 

 

(2019) 

https://www.unicef.org/esaro/2016-UNICEF-Malawi-Child-Poverty.PDF
https://www.talentcorp.com.my/clients/TalentCorp_2016_7A6571AE-D9D0-4175-B35D-99EC514F2D24/contentms/img/publication/Mid-Term%20Review%20of%2011th%20Malaysia%20Plan.pdf
https://www.talentcorp.com.my/clients/TalentCorp_2016_7A6571AE-D9D0-4175-B35D-99EC514F2D24/contentms/img/publication/Mid-Term%20Review%20of%2011th%20Malaysia%20Plan.pdf
https://www.talentcorp.com.my/clients/TalentCorp_2016_7A6571AE-D9D0-4175-B35D-99EC514F2D24/contentms/img/publication/Mid-Term%20Review%20of%2011th%20Malaysia%20Plan.pdf
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https://newss.statistics.gov.my/newss-

portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=158397  

Maldives National Multidimensional Poverty in Maldives 2020 (http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp -

content/uploads/2020/06/Multidimensional-Poverty-in-Maldives-2020_4th-june.pdf) 

Mali (2015) 

Official publication : Privation multidimensionnelle et pauvreté des enfants au Mali, October 2018, 

UNICEF 

 

(2016) 

Official publication : La pauvreté à plusieurs dimensions au Mali  

http://www.instat-mali.org/contenu/eq/rap-ind16-17_eq.pdf  

Malta Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Mexico (2010) 

Official publication: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx; 

Methodological documentation: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx 

 

(2012, 2014, 2018) 

Official publication: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx; 

Methodological documentation: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx 

 

(2016) 

Official publication: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx; 

Methodological documentation: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx 

Morocco (2011) 

Official publication: https://www.hcp.ma/Les-Cahiers-du-Plan-N-43-Mars-Avril-2013_a1248.html;  

 

(2014) 

Official publication: https://www.hcp.ma/Principaux-resultats-de-la-cartographie-de-la-pauvrete-

multidimensionnelle-2004-2014-Paysage-territorial-et-dynamique_a2126.html 

press release the rate of child multidimensional poverty: https://www.hcp.ma/Note -d-information-

du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-Journee-Nationale-de-l-Enfant-2017_a1921.html 

Mozambique Official publication: Poverty and Well-being in Mozambique: Fourth National Poverty Assessment 

(IOF 2014/2015) p.52 (Portuguese) 

https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Final_QUARTA%20AVALIA%C3%87AO%20NACIONA

L%20DA%20POBREZA_2016-10-26_2.pdf 

Nepal Official publication: Nepal Multidimensional Poverty Index 2018  

https://www.npc.gov.np/images/category/Nepal_MPI.pdf 

Netherlands Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Nigeria National HumanDevelopment Report 2018 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2018_nigeria_finalfinalx3.pdf 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2018_nigeria_finalfinalx3.pdf
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North 

Macedonia 

(2010) 

Methodological documentation: Survey on Income and Living Conditions 

(http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.01.pdf) 

 

(2011-2013) 

Methodological documentation: Survey on Income and Living Conditions 

(http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.13.pdf) 

 

(2014-2016) 

Methodological documentation: Survey on Income and Living Conditions 

(http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.17.13.pdf) 

 

(2017) 

Methodological documentation: Survey on Income and Living Conditions 

(http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.18.13.pdf) 

 

(2018) 

Methodological documentation: Laeken Poverty Indicators:  

(http://www.stat.gov.mk/MetodoloskiObjasSoop_en.aspx?id=115&rbrObl=13) 

Norway Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Pakistan Official publication: Multidimensional Poverty in Pakistan 

https://www.undp.org/content/dam/pakistan/docs/MPI/Multidimensional%20Poverty%20in%20P

akistan.pdf 

Palestine Multi-dimensional Poverty Profile in Palestine, 2017 (https://mppn.org/wp-

content/uploads/2020/06/book2524-Palestine-28-48.pdf) 

Panama (2017) 

Panama Multidimensional Poverty Index: https://www.mides.gob.pa/wp-

content/uploads/2017/06/Informe-del-%c3%8dndice-de-Pobreza-Multidimensional-de-

Panam%c3%a1-2017.pdf 

(2018) 

Multidimensional Poverty Index of Boys, Girlsand Adolescents in Panama - IPM-NNA: 

https://www.mides.gob.pa/wp-content/uploads/2018/09/MEF_DAES-Informe-del-IPM-de-

ni%c3%b1os-ni%c3%b1as-y-adolescentes-a%c3%b1o-2018.pdf 

Philippines Official document: Philippine Statistics Authority press release https://psa.gov.ph/poverty-press-

releases/nid/136930 

Methodological documentation: Technical notes on the estimation of the MPI based on the initial 

methodology https://psa.gov.ph/sites/default/files/mpi%20technical%20notes.pdf 

Poland Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Romania Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and  social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

https://psa.gov.ph/poverty-press-releases/nid/136930
https://psa.gov.ph/poverty-press-releases/nid/136930
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explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Rwanda Official publication : https://www.mppn.org/wp-content/uploads/2018/12/EICV5_Thematic-

Report_Multidimensional-Poverty-Index_MPI.pdf 

Saint Lucia Saint Lucia National Report of Living Conditions 2016: https://www.stats.gov.lc/wp-

content/uploads/2019/01/Saint-Lucia-National-Report-of-Living-Conditions-2016-Final_December-

2018.pdf 

São Tomé and 

Príncipe 

Analyse de la situation des enfants et des femmes à São Tomé -et-Principe en 2015 

https://www.academia.edu/24458392/Analyse_de_la_situation_des_enfants_et_des_femmes_%C

3%A0_S%C3%A3o_Tom%C3%A9-et-Principe_en_2015 

Seychelles Official publication : https://www.nbs.gov.sc/downloads/social-statistics/multidimensional-

poverty-index/2018 

Slovakia Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?l ang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Slovenia Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

South Africa (2011) 

The South African MPI: http://www.statssa.gov.za/publications/Report -03-10-08/Report-03-10-

082014.pdf 

(2016) 

Overcoming Poverty and Inequality in South Africa: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/530481521735906534/pdf/124521 -REV-OUO-South-

Africa-Poverty-and-Inequality-Assessment-Report-2018-FINAL-WEB.pdf 

Spain Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Sri Lanka Global Multidimensional Poverty for Sri Lanka: 

http://www.statistics.gov.lk/Resource/en/Poverty/GMPI_Bulletin2019.pdf 

Sweden Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Thailand (2015) 

https://www.unicef.org/thailand/sites/unicef.org.thailand/files/2019 -

09/unicef%20Thailand%20Child%20MPI%20Report-TH-for%20web%20v02_0.pdf 

(2017) 

Official publication: 

http://social.nesdc.go.th/social/Portals/0/Documents/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%20N

MPI%2007102019%20(1630)_2305.pdf 
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Turkey Official publication: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/table?lang=en;  

Methodological documentation: People at risk of poverty and social exclusion (AROPE) , 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_Europe_2020_target_on_poverty_and_social_exclusion 

Vietnam Official publication: hhtps://www.gso.vn/default.aspx?tabid=723  

; Methodological documentation: Decision 59/2015/QD-TTg 

Zambia Official publication: Child Poverty in Zambia (https://www.unicef.org/zambia/reports/child-poverty-

zambia-report-2018 
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