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 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان  :١ الهدف
تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده :  ٢-١ية  الغا

 2030وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل، بحلول عام  
نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا    :٢- ٢- ١المؤشر

 للتعاريف الوطنية. 
 المؤسسية  المعلومات

 :الراعية المنظمة
 اليونيسيف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -البنك الدولي، منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 
 تعاريف المفاهيم و ال

 التعريف:
   :من أهداف التنمية المستدامة 1.2.2ستخدم المجموعات المتسلسلة األربعة التالية لرصد المؤشر ت  

العدد الرسمي للفقراء الذين يعانون فقرًا متعّدد األبعاد، حسب الجنس والعمر، م عّبر عنهم كنسبة   (1
 مئوية من مجموع عدد السكان.

 لألشخاص الذين يعانون الفقر المتعّدد األبعاد النسبة المئوية  -
 متوسط حصة حاالت الحرمان المرّجحة )شدة الفقر( (2

 متوسط حصة أبعاد الحرمان المرّجحة التي يعانيها الفقراء -
العدد الرسمي للفقراء الذين يعانون فقرًا متعّدد األبعاد، م عّبر عنهم كنسبة مئوية من مجموع األسر   (3

 المعيشية.
 لمئوية لألسر المعيشية التي تعاني فقرًا متعّدد األبعاد النسبة ا -

نسبة األطفال الذين يعانون حرمانًا متعّدد األبعاد، م عّبر عنهم كنسبة مئوية من مجموع السكان   (4
 عاماً   18دون سن 

 النسبة المئوية لألطفال الذين يعانون أوجه حرمان متعّددة ومتزامنة على مستوى الرفاه -
 

 األساس المنطقي 
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بالمفهوم التقليدي، ي عرَّف الفقر عمومًا على أنه نقص في المال. غير إن الفقراء أنفسهم يعّبرون عن تجربتهم  
مع الفقر من منظور أوسع نطاقًا، إذ أنهم يعيشون أحيانًا أوجه متعّددة من الب ؤس في الوقت نفسه. فعلى 

ية، أو يفتقرون إلى المياه النظيفة أو الكهرباء،  سبيل المثال، قد يعاني هؤالء حالة صحية سيئة أو سوء التغذ 
أو يمارسون عماًل غير الئق أو ي حرمون من التحصيل العلمي الكافي. وعليه، فإن التركيز على عامٍل  

ضعت  لفقر. ولهذا، و  الفعلي لواقع  الواحد فقط من عوامل الفقر، كالدخل مثاًل، ال ي عد كافيًا للوقوف على  
مقاييس الفقر المتعّدد األبعاد المذكورة أعاله لتقديم صورة وافية تشمل أبعاد متعّددة، مثل الصحة والتعليم  
ومستوى المعيشة. إن العدد الرسمي للفقراء الذين يعانون فقرًا متعّدد األبعاد )النسبة المئوية من مجموع  

تعاني فقرًا متعّدد األبعاد )النسبة المئوية من إجمالي  السكان(، والعدد الرسمي لألسر المعيشية الفقيرة التي 
األسر المعيشية(، وعدد األطفال الذين يعانون حرمانًا متعّدد األبعاد )النسبة المئوية من السكان دون سن  

الكّلي    18 المجموع  من  األطفال  أو  المعيشية  األسر  أو  األفراد  نسبة  الستخالص  ت ستخدم  ل ها  ك  عامًا(، 
ذين يعتبرون على أنهم يعانون فقرًا متعّدد األبعاد. من ناحية أخرى، يحّدد متوسط حصة حاالت  للسكان ال

ضع   مؤشرًا لقياس أبعاد مختلفة    18الحرمان المرّجحة حجم الفقر المتعّدد األبعاد. فعلى سبيل المثال، إذا و 
  في الشخص الذي يعاني حرمانًا  مؤشرات و   5أبعاد وفقًا لـ  5  فيمن الفقر، فإن الشخص الذي يعاني حرمانًا  

مؤشرًا، كالهما ي عتبر أنه يعاني فقرًا متعّدد األبعاد. غير أن "شدة" الفقر تختلف بين    15بعدًا وفقًا لـ  15
 هذين الشخصين، وي حّدد ذلك من خالل متوسط حصة الحرمان المرّجح.

 
 المفاهيم:

المنهجية   اختالف  النظر  بصرف  ولكن،  البلدان.  باختالف  األبعاد  المتعّدد  الفقر  مقياس  تصميم  يختلف 
'  2'' الغرض من القياس؛ 1وضع هذا المقياس، فال بّد من اتباع مسار يراعي العناصر التالية: 'لالمعتمدة 

األبعاد والمؤشرات المالئمة لتحديد  '  3'وحدة القياس، وهي في معظم األحيان األسرة المعيشية أو األفراد؛  
( منهجية تصميم المقياس، بما في ذلك الحدود الفاصلة للحرمان، واألوزان  4أوجه الحرمان الواجب قياسها؛  

 الترجيحية، والحدود الفاصلة للفقر.

قر المّتصلة  وت عّد منهجية ألكير فوستر األكثر شيوعًا في هذا المجال، إذ عادًة ما ت ستخدم لتحديد أبعاد الف
بالصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ومؤشرات عديدة لكل من هذه األبعاد. ويمكن اعتماد الفرد أو األسرة  



 2020آخر حتديث: تشرين األول/ أكتوبر 

المعيشية كوحدة قياس. وي عتبر أن األفراد أو األسر المعيشية يعانون فقرًا متعّدد األبعاد إذا ما تبّين أنهم  
 رمان معّينة.  محرومون على أبعاد متعّددة، بما يتجاوز عتبات ح

تعتمد بلدان االتحاد األوروبي وشمال مقدونيا نهجًا مختلفًا لقياس الفقر المتعّدد األبعاد. ويقوم هذا النهج  
الذي يقيسه المكتب    AROPE))على مفهوم "األشخاص المعرضين لخطر الفقر واإلقصاء االجتماعي"  

من استقصاء االتحاد األوروبي للدخل واألوضاع    اإلحصائي للجماعات األوروبية باستخدام البيانات المستقاة
واإلقصاء  الفقر  لخطر  المعّرضين  األشخاص  لتحديد  مؤشرات  ثالثة  إلى  المفهوم  هذا  يستند  المعيشية. 
االجتماعي: إذا كانوا "معرضين لخطر الفقر" أو "يعانون حرمانًا ماديًا شديدًا" أو "يعيشون في أسرة معيشية  

 خفضة للغاية ".  تمارس عماًل بكثافة من
 

عتبر ي    . بموجب هذا المقياس،لتحديد نسبة الفقر المتعّدد األبعاد لدى األطفالوقد إست حدث مقياسًا خاصًا  
، وهو يفيد في  حرمانًا على أبعاد متعددةفي آٍن واحد  أن الطفل يعاني فقرًا متعّدد األبعاد إذا كان يعيش  

الفقر المتعّدد   ويتطابقكل من األبعاد المشمولة في القياس.    أوجه ومؤشرات الفقر الالزمة الحتساب تحديد  
األبعاد لدى األطفال من حيث الهيكل مع منهجية ألكير فوستر، ولكنه يختلف عنها من حيث تركيزه على  

العمرية  دورة حياة األطفال، إذ يستند إلى مجموعات مختلفة من األبعاد والمؤشرات المعنية بمختلف الفئات  
إلى    15، ومن  14إلى     12سنة، ومن    11سنوات إلى    5سنوات، و  4إلى    0لفئات العمرية من  )مثاًل ا

استخدمت نسبة عدد الفقراء الذين يعانون فقرًا  كذلك،  لكل فئة عمرية.    جري تحلياًل منفصالً سنة(، وي    17
داف التنمية المستدامة بالنسبة للفئات العمرية  متعّدد األبعاد )النسبة المئوية( في قاعدة البيانات العالمية أله

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

 
 التعليقات والقيود:

أن تكون قابلة للمقارنة بين البلدان، وذلك نظرًا الختالفها    1.2.2ال ي قصد بالبيانات المجمعة لقياس المؤشر  
من حيث األبعاد المدروسة والمؤشرات، والعتبات، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، فإن معظم االستخدامات 

إلقصاء االجتماعي ومقياس الحرمان  لمنهجية ألكير فوستر ومفهوم األشخاص المعرضين لخطر الفقر وا
المتعدد األبعاد لدى األطفال تعتمد أبعادًا ومؤشرات مختلفة تمامًا. وعليه، تحول أوجه التباين القائمة بين  



 2020آخر حتديث: تشرين األول/ أكتوبر 

ج دون إمكانية المقارنة بينها، رغم أنها ت ستعمل جميعها الستخالص نسبة عدد األفراد أو األطفال  ه  هذه الن  
ون فقرًا متعّدد األبعاد. وحتى عندما يّتبع بلدان معّينان النهج نفسه لقياس المؤشر، الذين يعتبر أنهم يعان

فقد ال تكون اإلحصاءات الالزمة لهذا القياس قابلة حكمًا للمقارنة. وي عزى ذلك إلى أن المعايير الرئيسية  
مة لتحديد شّدة الحرمان  الحتساب المؤشر، مثل عدد األبعاد وعدد المؤشرات الخاصة بكل بعد والعتبات الالز 

  1.2.2والحدود الفاصلة للفقر، تصمَّم طبقًا للسياق الخاص بالبلد المعني. وفي ما يتعلق برصد المؤشر  
الفردي،  القياس  إلى  المتعّدد األبعاد لدى األطفال استنادًا  الفقر  ي بلَّغ عن  المستدامة،  التنمية  من أهداف 

 قياس الفقر المتعدد األبعاد لدى األطفال. وبشكل منفصل عن تصنيف المؤشر الرسمي ل
 

 المنهجية 

 طريقة االحتساب: 
تنطوي عملية قياس الفقر المتعّدد األبعاد على خطوتين حاسمتين. يتعّين أواًل، تحديد أو تعريف الشخص 
الفقير، وثانيًا، تصنيف البيانات الم جمعة بشأن الشخص المعني وتلخيصها في صيغة قياس مختصرة. لقد  

ضعت منهجيات عديدة لقياس هذا المؤّشر، وهي تتيح إجراء هاتين الخطوتين بطرق تختلف في ما بينها    و 
اختالفًا طفيفًا. وترتكز جميع المنهجيات التي تستخدمها البلدان أو المنظمات المتعّددة األطراف حاليًا لقياس  
الفقر المتعّدد األبعاد إلى نهج قائم على حساب المؤشرات. لذا، تتطّرق المعلومات الواردة أدناه إلى هذا  

راء لمنهجيات أخرى ال تستند على حساب المؤشرات الستخالص نسبة  النهج حصرًا، رغم استحداث الخب
 الفقر. 

لتحديد نسبة األشخاص الذين يعانون فقرًا متعدد األبعاد، يشمل نهج حساب مؤشرات الفقر الخطوات التالية  
(Alkire et al .2015) : 
ومجموعة المؤشرات الخاصة بكل من هذه  تحديد مجموعة األبعاد المناسبة لقياس الفقر المتعّدد األبعاد   .1

 األبعاد. 
كل مؤشر، أو الحدود الفاصلة للحرمان، لتصنيف كل    يعّينها تحديد عتبة اإلشباع لالحتياجات التي   .2

 فرد تقّل نقاطه عن هذه العتبة على أنه محروم في ذلك المؤشر.
بعتبة األشباع   .3 المعني  الفرد  نتائج  السابقة، ووضع متغّير  ولكل مؤشر، مقارنة  المرحلة  المحّددة في 

 يفترض أن القيمة تساوي نقطة واحدة إذا كان الفرد محرومًا في هذا المؤشر، وصفرًا بخالف ذلك.
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 تعيين وزن ترجيحي لكل مؤشر.  .4
الحرمان المرّجحة لكل فرد، أو حساب أبعاد الحرمان إذا كانت مرّجحة بالتساوي، واستخالص    أوجهجمع   .5

 درجة الحرمان. متغّير 
تعريف الحّد الفاصل للفقر لتصنيف الفرد الذي يحّقق درجة تساوي أو تفوق   عتبة الحرمان المحّددة   .6

 على أنه فقير. 
 

على سبيل المثال، في مجتمع افتراضي من خمسة أشخاص ي قاس فيه الفقر المتعّدد األبعاد على أساس  
والصرف الصحي، ومصدر المياه، ت حدد عتبات    أربعة مؤشرات هي الدخل، وسنوات التحصيل العلمي،

سنوات من التعليم، وإمكانية الوصول إلى مرافق صحية محسنة،    5بيزو، و   400الحرمان بدخل يساوي  
وإمكانية الوصول إلى مصادر المياه المحّسنة. في هذا المثال، ت عطى هذه المؤشرات األربعة أوزان ترجيحية  

الفاص  الحّد  المتعّدد األبعاد بنصف  متساوية، وي عّين  للفقر  أّي    أوجهل  المرّجحة،  . يعرض  0.5الحرمان 
الدرجات التي يحصل عليها الفرد في كٍل من  المؤشرات األربعة، مع تحديد الحدود الفاصلة   1الجدول  

للفقر في الصف األخير. وبمقارنة نتيجة كل فرد بالحّد الفاصل للحرمان المّتصل بالمؤّشر، يمكن تحديد 
ضع تحتها خط في هذا الجدول الدرجات  أو  جه الحرمان التي ي عانيها الفرد المعني. تشير الدرجات التي و 

حالة الحرمان لجميع األفراد   1( من الجدول  4( إلى )1الواقعة دون عتبة الحرمان. وتبين األعمدة من )
األوزان الترجيحية للمؤشرات    ( بتحديد 5في المؤشرات األربعة. ت حتسب درجة الحرمان لكل فرد في العمود )

وجمع األوزان الترجيحية ألوجه الحرمان. وبمقارنة درجة الحرمان مع الحّد الفاصل للفقر، ي صّنف األفراد  
 (.  6بين فقراء وغير فقراء في العمود )

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

 (1الدخل ) األفراد 
التعليم  
 (2المدرسي )

النظافة  
 ( 3الصحية )

 ( 4المياه )

1 100 3 0 0 
2 200 2 0 1 
3 350 5 1 1 
4 500 4 1 0 
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5 600 6 1 1 
الحدود الفاصلة 

 للحرمان
400 5 1 1 

 
ت منج نقطة  مالحظة: تجدر اإلشارة إلى أن المؤشرات الخاصة بالصرف الصحي هي متغّير ثنائي حيث  

 ' بخالف ذلك.0' لألفراد القادرين على  الوصول إلى مرافق صحية محّسنة أو مصدر مياه محسنة، و '1'
 

 حالة الحرمان ودرجة الحرمان وحالة الفقر -2 الجدول

 األفراد 
درجة  الحرمان في...

 ( 5الحرمان )
الفقراء  

( )ك 6)
 =0.5) 

التعليم   (1الدخل )
 (2المدرسي )

النظافة  
 ( 3الصحية )

 ( 4المياه )

 نعم  1 1 1 1 1 1
 نعم  0.75 0 1 1 1 2
 ال  0.25 0 0 0 1 3
 نعم  0.50 1 0 1 0 4
 ال  0 0 0 0 0 5

 
نسبة  تفي ما يخ  أو  الفقراء  نسبة عدد  المقاييس المختصرة شيوعًا هي  أكثر  البيانات، فإن  ص بتصنيف 

الفقراء إلى نسبة الفقراء من مجموع السكان. في المثال الوارد أعاله، تبلغ  انتشار الفقر. وت شير نسبة عدد  
3)  في المائة   60  =  (H) هي  نسبة الفقر المتعّدد األبعاد 

5
× من ناحية، ي عّد هذا المقياس بديهي  و   .(100

يراعي عدد جدًا ويمكن تصنيف بياناته حسب المجموعات السكانية الفرعية. لكنه، من ناحية أخرى، ال  
أوجه أو أبعاد الحرمان التي يعانيها الفقراء. وبالتالي، الستخالص شّدة الفقر، عادًة ما ت حتسب نسبة عدد 

 :( كما يليالشّدةالفقراء مع متوسط حصة أبعاد الحرمان المرّجحة )
A = 

∑ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑞⁄  
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إلى عدد األشخاص الذين يعانون فقرًا متعّدد األبعاد.   Q، وiإلى درجة حرمان  الفرد المعني    Cحيث تشير  
  A   =0.75  (=(1+0.75 +0.5 /)3)، تحتسب شّدة  الفقر  كالتالي:أعاله في المثالو 

 
 األشخاص المعرضين لخطر الفقر أو اإلقصاء االجتماعي

لتحديد األشخاص المعّرضين لخطر الفقر واإلقصاء االجتماعي: يرتكز هذا المفهوم على ثالثة مؤشرات  
إذا كانوا "معرضين لخطر الفقر" أو "يعانون حرمانًا ماديًا شديدًا" أو "يعيشون في أسرة معيشية تمارس عماًل  
بكثافة منخفضة للغاية ". وي قصد بـ"األشخاص المعرضين لخطر الفقر" حصة األشخاص الذين يقّل دخلهم  

في المائة من متوسط الدخل المتاح المعادل على    60ل المتاح عن عتبة خطر الفقر الم حّددة بنسبة  المعاد 
المتاح   الدخل اإلجمالي  إلى  المتاح  المعادل  الدخل  التحويالت االجتماعية. وي شير  بعد  الوطني  الصعيد 

ن النفقات، مقسومًا على  لألسرة المعيشية ألغراض اإلنفاق أو االّدخار، بعد اقتطاع  الضرائب وغيرها م
وي عاَدل بين أفراد األسرة المعيشية بتحديد وزن ترجيحي لكل    .عدد أفراد األسرة المعيشية المعادلين للبالغين

فرد حسب عمره، استنادًا إلى ما ي عرف بمقياس التكافؤ المعّدل الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في  
الفقر، يحتسب الدخل المعادل المتاح بقسمة مجموع الدخل المتاح  الميدان االقتصادي. بالنسبة لمؤشرات  

لكل أسرة معيشية على الحجم المعادل لألسرة المعيشية. الفترة المرجعية للدخل هي فترة زمنية ثابتة محدّدة 
دّ   12بـ دت  شهرًا لجميع البلدان )مثل التقويم السابق أو السنة الضريبية(، باستثناء المملكة المتحدة حيث ح 

الفترة المرجعية للدخل بالسنة الجارية، وأيرلندا حيث ت جرى مسوح مستمرة لجمع البيانات الالزمة بشأن الدخل 
 شهرًا األخيرة.   12عن الـ

يشير الحرمان المادي إلى حالة من الضغط االقتصادي ت عرف على أنها عجز قسري عن دفع نفقات غير  
ة لمدة أسبوع واحد بعيدًا عن المنزل، أو وجبة تحتوي اللحوم أو متوقعة، أو عن تحّمل تكاليف عطلة سنوي

الدجاج أو السمك كل يومين، أو تدفئة كافية للمسكن، أو السلع المعمرة مثل الغسالة أو التلفزيون الملون  
فق  أو الهاتف أو السيارة، مع تأّخر في سداد المبالغ المستحقة من رهون عقارية أو إيجارات، أو فواتير المرا

العامة، أو أقساط الشراء التأجيري، أو مدفوعات القروض األخرى. ي ستخدم معّدل الحرمان المادي كمؤشر  
في إحصاءات االتحاد األوروبي المتعلقة بالدخل واألوضاع المعيشية، وهو يعّبر عن عدم القدرة على تحّمل  

ز المؤشر ها لعيش حياة الئقة. ويميّ نفقات شراء بعض المواد التي يرغب بها معظم الناس أو يحتاجون إلي
بين األفراد الذين ال يستطيعون تحمل تكاليف سلعة أو خدمة معينة، وأولئك الذين ال يملكون هـذه الخدمة 
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أو الخدمات لسبب آخر، على سبيل المثال، ألنهم ال يريدونها أو ال يحتاجونها. يقيس المؤشر الذي اعتمدته  
الن االجتماعية  الحماية  األقّل من  لجنة  على  ثالثة  نفقات  تحّمل  على  القادرين  للسكان غير  المئوية  سبة 

( توفير تدفئة كافية  2( دفع اإليجار أو الرهن العقاري أو فواتير المرافق العامة؛  1  :العناصر التسعة التالية
تكاليف الالزمة    (  دفع5( تناول اللحوم أو البروتينات بانتظام؛  4( دفع اية نفقات غير متوقعة؛  3لمنازلهم؛  

( شراء هاتف  9( شراء سيارة؛  8( شراء غسالة مالبس؛  7( شراء جهاز تلفزيون؛  6للذهاب في عطلة؛  
جوال. ويعرَّف معدل الحرمان المادي الشديد بأنه العجز القسري عن دفع ما ال يقّل عن أربعة من العناصر  

 المذكورة أعاله. 

معيشية تمارس عماًل بكثافة منخفضة للغاية" بأنه عدد    يعرَّف مؤشر "األشخاص الذين يعيشون في أسر
في المائة من    20األشخاص الذين يعيشون في أسرة معيشية عمل أفرادها ممن هم في سن العمل أقّل من  

شهرًا األخيرة. ويقصد بكثافة العمل في األسرة المعيشية نسبة العدد اإلجمالي   12إمكاناتهم الكاملة خالل الـ
عمل خاللها جميع أفراد األسرة المعيشية في سن العمل خالل سنة الدخل المرجعية، والعدد  لألشهر التي  

اإلجمالي لألشهر التي كان يمكن أن يعمل خاللها األفراد نفسهم وفي الفترة نفسها. ويعرَّف الشخص في 
إلى   18  سنة، باستثناء الطالب في الفئة العمرية من  59و   18سن العمل بأي شخص يتراوح عمره بين  

سنة أو أكثر و/أو األسر المعيشية    60سنة. كما ي ستثنى من المؤشر األشخاص الذين تبلغ أعمارهم    24
سنة. ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل   25المكّونة من أطفال فقط، أو من طالب تقّل أعمارهم عن  

 حول مفهوم األشخاص المعرضين لخطر الفقر أو اإلقصاء االجتماعي هنا.

نسبة األطفال الذين يعانون حرمانًا متعّدد األبعاد، م عّبر عنهم كنسبة مئوية من مجموع السكان دون سن  
 عاماً   18

البلد المعني، استنادًا إلى  و  الفقر في  المتعّدد األبعاد لدى األطفال، يجب أواًل تعريف أوجه  الفقر  لقياس 
أبعاد   بعد من  الطفل. ويقاس كل  الدولي لحقوق  الموثوقة اإلطار  المؤشرات  بواسطة مجموعة من  الفقر 

والمالئمة لهذا الغرض، مع تحديد عتبة الحرمان لتصنيف الطفل على أنه محروم أو غير محروم في كل 
مؤشر. وانطالقًا من نهج دورة الحياة الذي يؤكد على اختالف احتياجات األطفال حسب مراحل نموهم، قد  

للفئ  وفقًا  المؤشرات  اختيار  المؤشر  يختلف  قياس  لرصد  ولكن  المستهدفة.  العمرية  اهداف   1.2.2ة  من 
سنة. لتحليل الفقر    17التنمية المستدامة، يتم اإلبالغ عن المؤشر المعني للفئات العمرية من صفر إلى  

لدى األطفال، ي حسب عدد األبعاد التي يي صنف فيها الطفل على أنه محروم، أي النسبة المئوية لألطفال  
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انون صفر، أو واحد، أو إثنان، أو ثالثة، من أوجه الحرمان، إلخ. وي ستخدم الحّد الفاصل لتحديد الذين يع 
حسب النسبة المئوية لألطفال الذين يعانون  ما إذا كان الطفل يعاني فقرًا متعّدد األبعاد أم ال، وبناًء عليه، ت  

 هذا الفقر. 
 

 : تفصيل
العدد الرسمي لألشخاص الذي يعانون فقرًا متعّدد األبعاد الرسمي )النسبة المئوية  يمكن استخالص نسبة  

للسكان( حسب الجنس والعمر. وعادًة ما ي حدد النطاق العمري للعدد الرسمي األطفال الفقراء بالفئة العمرية  
حدد النطاق العمري سنة. ولكن قد يختلف تقسيم الفئات العمرية لألطفال بين البلدان، إذ ي    17من صفر إلى  

 سنة.   15المستهدف لألطفال الفقراء في السلفادور مثاًل باألطفال من صفر إلى  
 

 معالجة القيم الناقصة:
 على مستوى البلد  •

ب ل معالجة القيم الناقصة من مسح إلى آخر. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الوثائق   تختلف س 
 المدرجة في نهاية الوثيقة.الرسمية من خالل الروابط 

 
 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 لم توّفر الوكاالت الدولية أّي معالجة للقيم الناقصة في هذه البيانات. 
 

 المجاميع اإلقليمية:
إلى التعاريف الوطنية    1.2.2كما هو موضح في قسم "التعليقات والقيود"، تستند البيانات الخاصة بالمؤشر  

وتختلف، المنهجيات المستخدمة إلنتاجها. ويحول ذلك دون إمكانية مقارنة هذه البيانات بين البلدان،  للفقر  
 واستخالص أي مجاميع إقليمية وعالمية. 

 
 مصادر التباين:

في إطار وضع مؤشر الفقر المتعدد األبعاد المبّين أعاله والخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومبادرة  
للتن عدد أكسفورد  نسبة  بقياس  أيضًا  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ي عنى  الفقر،  من  والحّد  البشرية  مية 
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األشخاص الذين يعانون فقرًا متعدد األبعاد. غير أن هذا العدد كثيرًا ما يختلف عن نسبة عدد األشخاص  
بعاد  ومؤشرات وحدود  الذين يعانون فقرًا متعدد األبعاد المستخلصة على الصعيد الوطني، حيث ت ستخدم أ

 فاصلة مختلفة. 
 

 ضمان الجودة
المركزي  الفريق  ثم اضطلع  المؤشر،  لقياس  الالزمة  البيانات  الفقر  االقتصاد في مجال  قّدم خبراء  أواًل، 

المؤشر   الدولي بمهمة فحص هذه    1.2.2المعني برصد قياس  البنك  المستدامة في  التنمية  من أهداف 
للتحّقق من صحتها. بعدها، أ رسلت البيانات إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسيف  البيانات بدقة  

 حيث خضعت لمزيد من التدقيق.
 

 مصادر البيانات 

 الوصف:
باختالف المسوح المنّفذة. لمزيد من المعلومات،  هاتختلف مصادر البيانات واألساليب المستخدمة في جمع

 يرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية من خالل الروابط المدرجة في نهاية الوثيقة. 
 

 :عملية جمع البيانات
لضمان دقة البيانات المجمعة لقياس المؤّشر، تّم التحقق من صحتها بعملية من ثالث مراحل. أواًل، يتم  
بالتشاور مع   البلدان المعنية، وعادًة  البنك الدولي المعّينين في كل من  البيانات من قبل موظفي  إدخال 

م، ت رسل البيانات إلى موظفي  مكتب اإلحصاء الوطني و/أو من خالل الوثائق الرسمية الخاصة بالبلد. ث
اليونيسيف والبرنامج اإلنمائي في كل بلد للتثّبت من صحتها مجددًا. وبعد دمج المدخالت من هذه الوكاالت  
الثالث، ت رسل البيانات إلى جهة التنسيق المعنية بأهداف التنمية المستدامة في كل في كل من البلدان  

ة عليها. وفي البلدان التي ال تضم مكتبًا قطريًا للبنك الدولي، مثل المعنية للحصول على الموافقة النهائي
بمهمة البنك الدولي  ضطلع  ابلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبلدان االتحاد األوروبي،  

الرسميين في  لها مباشرة إلى النظراء  ارسإالمعلومات من مصادر البيانات المتاحة على اإلنترنت، و جمع  
 كل بلد للتثبت من صحتها.
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 ّفر البيانات اتو 

 الوصف:
من أهداف التنمية المستدامة من أيار/مايو إلى أيلول/    1.2.2استمرت الجولة الثانية من رصد المؤّشر  

أيار/مايو  ، في أعقاب الجولة األولى من المسوح التي ن ّفذت بين آذار/مارس  إلى  2020سبتمبر من العام  
بلدًا عن بيانات قياس مؤشر الفقر المتعّدد األبعاد، وقد تّم التأّكد   63. لغاية اآلن، أبلغ  2020من العام  

منها من قبل جهات التنسيق المعنية بأهداف التنمية المستدامة. غير أن مدى توّفر البيانات الالزمة في 
د إلى آخر. ويبّين الجدول التالي السنوات التي تتوفر السنوات العشر األخيرة يختلف اختالفًا كبيراً من بل

من   البلدان  هذه  من  كل  في  المتاحة  اإلحصاءات  وعدد  الملونة(،  )الصناديق  بلد  لكل  بيانات  بشأنها 
اإلحصاءات المعنية بتحديد عدد الفقراء في فئات خمسة، هي السكان، واألسر المعيشية، والذكور، واإلناث، 

ان المختلفة المستخدمة في الصناديق(. وتشير الدائرة المزدوجة إلى توفر البيانات واألطفال )حسب األلو 
الالزمة  البيانات  توفر  إلى  المربع  يشير  فيما  األطفال،  لدى  األبعاد  المتعّدد  الحرمان  لقياس  الالزمة 

 الستخالص متوسط حصة أوجه الحرمان المرّجحة )شّدة الحرمان(.
 

 التسلسل الزمني: 
من أهداف التنمية المستدامة في السنوات التي أجريت خاللها المسوح األساسية،  1.2.2أ بلغ عن المؤشر 

باستثناء في ما يتعلق بمنهجية "األشخاص المعرضون لخطر الفقر واإلقصاء االجتماعي". وفي حالة إجراء  
 المسح على سنتين، يتّم اإلبالغ عن السنة األولى. 
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بالنسبة لمنهجية "األشخاص المعرضون لخطر الفقر واإلقصاء االجتماعي"، ت نشر بيانات الفترة المرجعية  
لجميع األبعاد والمؤشرات، إضافة إلى المتغّيرات المّتصلة بعناصر الحرمان المادي في سنة إجراء المسح،  

فة العمل في األسرة المعيشية وبلد الميالد  باستثناء بيانات السن والدخل والمتغّيرات المتعلقة بالمتأخرات وكثا
وحالة النشاط. في ما يتعلق بالسن، فهو يشير إلى سن المجيب على أسئلة المسح في نهاية فترة الدخل 

مدتها   بفترة  المرجعية  الدخل  فترة  د  تحدَّ للدخل،  وبالنسبة  أو    12المرجعية.  التقويمية  السنة  )مثل  شهرًا 
لبلدان باستثناء أيرلندا أيرلندا حيث ت جرى مسوح مستمرة لجمع البيانات المتعّلقة  الضريبية السابقة( لجميع ا

شهرًا األخيرة. وتشير المتغّيرات المتعلقة بالمتأخرات إلى األشهر االثني عشر األخيرة،    12بالدخل عن الـ
جميع أفراد األسرة  في حين تشير كثافة العمل في األسرة المعيشية إلى عدد األشهر التي كان يعمل خاللها  

في سن العمل في السنة المرجعية للدخل. السنة المرجعية لحالة النشاط هي السنة السابقة لسنة إجراء 
 المسح. 

 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلد 

           أفغانستان 
   ◎ ◎ ◎  ◎    أرمينيا 
           إسبانيا 
           إستونيا 
           إكوادور 

           ألمانيا 
     ◎      أنغوال 
           أيرلندا

           آيسلندا
           إيطاليا 

           باكستان 
           بلجيكا 
           بلغاريا 

           بنما 
           بوتان 

       ◎    بوروندي 
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           بولندا
           تايلند 

الجمهورية  
            التشيكية 

الجمهورية  
           الدومينيكية 

           جنوب أفريقيا 
           رواندا 

           رومانيا 
     ◎      زامبيا 

سان تومي  
      ◎     وبرينسيبي 

           سانت لوسيا 
           سري النكا 
           السلفادور
           سلوفاكيا 
           سلوفينيا 

           السويد 
           سيشيل 

           شيلي 
   ◎        غانا 

           غواتيماال 
           غينيا 
           فرنسا

           الفلبين 
           فنلندا
           فيتنام 

           قبرص 
           كرواتيا 
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           كوستاريكا 
           كولومبيا 

           التفيا 
           لكسمبرغ 

           ليتوانيا 
      ◎     ليسوتو 
           مالطة
     ◎      مالي

           ماليزيا 
      ◎     مصر

           المغرب
           مقدونيا الشمالية 

           المكسيك
    ◎   ◎    مالوي 

           موزامبيق 
           النمسا 
           نيبال 

           نيجيريا 
           هنغاريا 
           هولندا

           اليونان 
 

 تفسير األلوان 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 مع بيانات شّدة الفقر  

◎ 

الحرمان المتعدد األبعاد لدى 
  األطفال 

 
 

 الجدول الزمني 

 :جمع البيانات
 إصدار البيانات:

الالزمة وتصدر مؤشرات متعددة  المسوح  الالتينية،  بلدان أمريكا  بلدان االتحاد األوروبي، وبعض  تجري 
بيانات بشأن مؤشر الفقر   في السنوات العشر الماضيةاألبعاد كل عام. ولكن معظم البلدان النامية لم تنشر  

إمكانية اإلعالن عن موعد توفر البيانات المتعّدد األبعاد سوى مرة واحدة فقط أو مرات قليلة، ما يصّعب  
 التالية. 

 
 الجهات المزوّدة للبيانات

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

 المصدر البلد 
 اللجنة اإلحصائية في جمهورية أرمينيا  أرمينيا 
 لالتحاد األوروبي المكتب اإلحصائي  إسبانيا 
 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي  إستونيا 

 الهيئة الوطنية لإلحصاءات والمعلومات أفغانستان 
المعهد الوطني لإلحصاء والتعداد، وزارة تنسيق التنمية االجتماعية، واألمين   إكوادور 

 الوطني للتخطيط والتنمية 
 األوروبي المكتب اإلحصائي لالتحاد  ألمانيا 
 المعهد الوطني لإلحصاء في أنغوال  أنغوال 
 المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي  أيرلندا
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(AROPE , )https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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  Insightsفقر األطفال في بوتان: نظرة إلى مؤشر فقر األطفال المتعدد األبعاد 

from  Multidimensional Child Poverty Index and Qualitative  
Interviews with Poor  Children  ,
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Saint Lucia National Report of  Living Conditions  2016  :
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