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ขอมูลสรุป
บทนํา
ES.1

ฮองกง โลกของเอเชียที่ซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกตางเขาดวยกันและดึงดูดผูคนจากเชื้อชาติอื่น ๆ ใหมาทํางานหรือตั้งถิ่
นฐานในฮองกง บางสวนมีอุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรมที่ตางกันควบคูไปกับที่มีการศึกษานอยและทักษะต่ํา ประสพกั
บปญหาอยางมากในการปรับตัวและรวมเขากับชุมชนและพวกเขาถูกมองวาเปนผูดอยโอกาสที่ตองการความชวยเหลือ รัฐบ
าลและคณะกรรมการเกี่ยวกับความยากจน (CoP) ใหความสําคัญกับความเปนอยูที่ดีของพวกเขา รายงานฉบับนี้มีจุดมุงห
มายเพื่อวิเคราะหลักษณะของชนกลุมนอย (EMs) และเขาใจในสถานการณความยากจนของพวกเขาและรูปแบบของควา
มยากจน ดวยมุมมองที่ตองการระบุกลุมชาติพันธุที่ดอยโอกาสมากขึ้นและประเภทของครัวเรือนที่มีความเสี่ยงของความยา
กจนสูง รายงานไดสรุปพรอมผลกระทบจากนโยบายโดยตั้งอยูบนผลการวิจัยที่เห็นไดอยางชัดเจน

ES.2

ตามการสํารวจสํามะโนครัวป 2011 ของแผนกสํารวจสํามะโนครัวและสถิติ (C&SD) ชาวเชื้อสายจีนเปนประชากรสวนให
ญของประชากรทั้งหมดในฮองกงi (93.5%) ในขณะที่EMsii (ชนกลุมนอย) มีเพียง 6.5% หรือ 446,500 คน โดยสรุปEms
สามารถแบงไดเปนสามประเภทหลักตอไปนี้:
(i)

ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ประมาณ 280,000 คน): สวนใหญคนเหลานี้คือชาวอินโดนีเซียฟลิปปนสและไท
ยซึ่งสวนใหญเปนแมบานชาวตางชาติ (FDHs)

(ii)

ชาวเอเชียใต (SAs) (ประมาณ 60,000 คน): สวนใหญเปนชาวอินเดียปากีสถานและเนปาลในขณะที่มีกลุมน
อยที่มาจากประเทศศรีลังกาบังคลาเทศ ฯลฯiii และ

(iii)

ชาวเอเชียตะวันออก (ประมาณ 20,000 คน) และชาวตางชาติอื่น ๆ (ประมาณ 60,000 คน)ivสวนใหญม
าจากประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและรายไดสูงเชน คนผิวขาวญี่ปุนและเกาหลี

i

ยกเวนกรณีที่ระบุเปนอยางอื่นประชากรทั้งหมดในฮองกงในการวิเคราะหของรายงานนี้หมายถึงประชากรทีอ่ าศัยอยูบนบกในครัวเรือนในประเทศโดยรวม

ii

ในการสํารวจทางสถิตเิ ชื้อชาติของผูตอบแบบสอบถามจะถูกกําหนดโดยการระบุตัวเอง การจําแนกประเภทของเชือ้ ชาติจะถูกกําหนดดวยการอางอิงถึงแนวความคิด
เชนแหลงกําเนิดวัฒนธรรมสัญชาติสผี ิวและภาษา ในฐานะที่ฮองกงเปนชุมชนชาวจีนสวนใหญ“EMs”หมายถึงคนที่ไมใชคนจีน

iii

ตามการจัดหมวดหมูของดินแดนโดยคณะกรรมาธิการสถิติแหงสหประชาชาติ (United Nations
อินเดียปากีสถานเนปาลบังคลาเทศศรีลังกาอัฟกานิสถานภูฏานอิหรานและมัลดีฟส
เนื่องจากขอจํากัดทางดานการเก็บรวบรวมขอมูลรายงานนี้รวมไวแคหาเชื้อชาติแรกเทานัน้

Statistical

iv

นอกจากนี้ EMsยังรวมถึงคนประมาณ 30,000 คนของกลุมผสมทีส่ วนใหญเกิดมาเพื่อครอบครัวที่มีหลายเชื้อชาติ

Commission

) ประเทศSA

ไดแก

i
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ES.3

หลังจากที่ตัดFDHs ออกไป ประชากร EM ในฮองกงอยูที่ 192,400 คน คิดเปน 2.9% ของประชากรทั้งหมด (ไมรวมFDH
s) จํานวนของชาวอินโดนีเซียและฟลิปปนสซึ่งเดิมเปนประชากรสวนใหญของEMsไดลดลงเหลือเพียง 18,400คนแต SAs
ไดกลายเปนชนกลุมนอยกลุมใหญที่สุดดวยจํานวน 61,400 คนหรือกวา 30% (31.9%) ของประชากร EM ตามดวยคนผิ
วขาว (53,400 คนหรือ 27.8%)

ES.4

ประชากร EM ไดขยายตัวอยางรวดเร็วมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ 2.7% ในชวงสิบประหวางป 2001 และป 2011 ซึ่งเร็วก
วาการเติบโตเพียง 0.5% ของประชากรทั้งหมดมากจากบันทึกนั้นอัตราการเติบโตที่มองเห็นไดชัดที่สุดคือ FDHs ชาวอินโดนี
เซีย หากไมรวม FDHs อัตราการเติบโตของประชากร EM ยังคงโดดเดน โดยเฉลี่ยอยูที่ 1.8% ระหวางป 2001 และป 201
1 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของกลุม SA ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยถึง 4.1%

ES.5

รายงานสถานการณความยากจนของฮองกงป 2014 ซึ่งอธิบายอยางละเอียดและวิเคราะหสถานการณความยากจนโดยรว
มของฮองกงใน 2014 จากกรอบเสนของความยากจนซึ่งรับรองโดย CoP ไดถูกปลอยออกมาในเดือนตุลาคม 2015สถิติสว
นใหญในรายงานไดรับมาจากการสํารวจครัวเรือนทั่วไปซึ่งเปนการสํารวจปกติของC&SD อยางไรก็ตาม เนื่องจากการสํารว
จไมไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับEmsในครัวเรือนอยางตอเนื่องการวิเคราะหสถานการณความยากจนของพวกเขาจะไมไดก
ลาวถึงในรายงาน

ES.6

ในมุมมองนี้รายงานนี้อางอิงถึงแหลงที่มาตางๆของขอมูลเพื่อใหเห็นภาพที่ครอบคลุมและเปรียบเทียบจากสถานการณความ
ยากจนของ EMsในฮองกงมากขึ้น การวิเคราะหประกอบดวยสองสวนคือ:

(i)

ภาพรวมของEMsในฮองกง: จากการสํารวจสํามะโนครัวป2011 ลักษณะทางประชากรและทางเศรษฐกิจและสัง
คมของกลุม EM หลักในฮองกงไดถูกวิเคราะหในรายละเอียด นอกจากนี้สถิติความยากจนของชนกลุมนอยตางๆ ไ
ดถูกประมาณอยางคราวๆ ดวยการศึกษาในรูปแบบของความยากจนของพวกเขาเพื่อระบุและเขาใจกลุม EM ที่ด
อยโอกาสมากขึ้นและ

(ii)

สถานการณความยากจนของครอบครัวชาวSA ที่มีเด็ก:จากการสํารวจครัวเรือนที่มีเด็กนักเรียนของกลุมชาวเ
อเชียใต (การสํารวจเฉพาะ) ซึ่งเปดตัวโดย C&SD ในป 2014 การวิเคราะหและขอมูลลาสุดเกี่ยวกับสถานการณค
วามยากจนของครอบครัวชาวSA ที่มีเด็กไดถูกนํามาเปนจุดหลักพรอมดวยการสรุปทบทวนประสิทธิผลของนโยบา
ย

ii
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ภาพรวมของชนกลุมนอยในฮองกง
จากการสํารวจสํามะโนครัว มีชนกลุมนอยที่ไมใช FDHvจํานวน 192,400 คนพํานักอยูใน 85,300ครอบครัวEMviในฮองกงใน

ES.7

ป 2011เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด EMsแสดงคุณลักษณะของประชากรและเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเดนซึ่งแตกตาง
อยางมากทั่วทั้งชนกลุมนอย

ES.8

ในแงของลักษณะทางประชากรและสังคม EMsมีโครงสรางประชากรที่คอนขางอายุนอยกับประชากรสูงอายุที่ยังมีมากกวา
และการแตงงานและการแตงงานเร็วทั้งสองอยางเปนเรื่องปกติทั่วไป หลายคนไดตั้งรกรากอยูในฮองกงและบางคนกระทั่งเกิ
ดและเติบโตในประเทศ ลักษณะเหลานี้สามารถหาไดจากกลุมSAs ในเรื่องของการศึกษาพบวามีการศึกษานอยในกลุมSA
s และชาวตะวันออกเฉียงใตบางคน เชนชาวปากีสถานเนปาลและคนไทยตรงกันขามกับคนผิวขาวญี่ปุน / เกาหลีและอินเดี
ย เปนที่นาสังเกตวาสถานการณที่ไมคอยดีนักไดถูกเฝาดูในหมูเยาวชนชาวปากีสถานและเนปาลในแงของการไดมาซึ่งการศึ
กษาที่สูงขึ้น

การวิเคราะหยังพบวาขนาดของครัวเรือนvii มีขนาดที่แตกตางกันอยางมากในกลุมชนกลุมนอย ครอบครัวชาว SAมีขนาดครอ

ES.9

บครัวเฉลี่ยอยูที่3.3คนซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของทุกครอบครัวของ EMและครอบครัวโดยรวม (2.7 คนและ 2.8 คนตามลําดับ)
ในบรรดาครอบครัวของSA ครอบครัวของชาวปากีสถานและเนปาลมีขนาดใหญกวา เนื่องจากจํานวนเด็กในครอบครัว SA
ที่มีมากกวา เชน กวาหนึ่งในสามของครอบครัวชาวปากีสถานมีลูกสามคนหรือมากกวา

ES.10

สัดสวนของครอบครัวEMที่อาศัยอยูในที่อยูอาศัยถาวรของเอกชน (ที่อยูอาศัยเอกชน) เปน 77.9% ในขณะที่ชนกลุมนอยบ
างกลุมมีรายงานวามีสวนแบงของที่อยูอาศัยใหเชาของการเคหะ (PRH) ที่สูงกวา(เชนครอบครัวชาวปากีสถานและไทย) นอ
กจากนี้ครอบครัวสวนใหญที่อยูในที่อยูอาศัยเอกชนเปนผูเชา นอกจากนี้สวนใหญของผูที่ไดรับความชวยเหลือทางสวัสดิการ
สังคมแบบครอบคลุม (CSSA) มักจะพบใน SAs และชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตบางคน (เชนชาวอินโดนีเซียและปากีสถ
าน)

v

ยกเวนกรณีที่ระบุเปนอยางอื่น FDHs ไดถูกยกเวนจากสถิติในรายงานนี้

vi

ครอบครัวในประเทศที่มีสมาชิกที่ไมไดเปน FDH EM อยางนอยหนึ่งคน ไมจําเปนวาสมาชิกทุกคนตองเปน EM

vii

ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง เ ชื้ อ ช า ติ เ ดี ย ว จ ะ ส ะ ท อ น ใ ห เ ห็ น อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ น น ใ ห เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ลุ ม ช า ติ พั น ธุ แ ต ล ะ ก ลุ ม
เพื่ อ ทํ า ให ก ารวิ เ คราะห ง า ยและได รั บ ความสนใจ สถิ ติ สํ า หรั บ ครั ว เรื อ นในรายงานนี้ จ ะขึ้ น อยู กั บ ครอบครั ว ของชนกลุ ม น อ ยกลุ ม เดี ย ว
สําหรับรายละเอียดการวิเคราะหของโครงสรางกลุมชาติพันธุและการจัดหมวดหมูของครัวเรือน โปรดดูที่ภาคผนวก 1
iii
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ES.11

ลักษณะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสถานการณความยากจน ลักษณะคนที่อยูในกลุมชาติพันธุไดรับการต
รวจสอบและเปรียบเทียบเพื่อใหเขาใจในความแตกตางของสถานการณความยากจนของพวกเขา:
(i)

องศาที่แตกตางกันของการมีสวนรวมของแรงงาน: นอกเหนือจากชาวปากีสถานอัตราการมีสวนรวมของแรงงา
น (LFPRs) ของEMเพศชาย โดยทั่วไปสูงกวาคาเฉลี่ยโดยรวมของผูชายในขณะที่ผูหญิงปากีสถานสวนใหญไมอยูใ
นตลาดแรงงาน หากไมคํานึงถึงเพศชาวเนปาลมี LFPR ที่สูงกวาและเยาวชนชาวเนปาลจํานวนมากออกจากโรงเรีย
นเร็วเพื่อเปนแรงงาน

(ii)

การกระจายอาชีพสะทอนการสําเร็จการศึกษา:คนผิวขาว คนญี่ปุน / เกาหลีและอินเดียที่มีการศึกษาสูงที่สุดสว
นใหญแลวเปนแรงงานที่มีทักษะสูงviii ในทางตรงกันขาม SAsและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น ๆ สวนใหญทํางา
นที่ใชทักษะต่ํากวา โดยเฉพาะอยางยิ่งสัดสวนที่คอนขางสูง (ตั้งแต 35%ถึง 40%)ของชาวปากีสถานเนปาลไทยแล
ะอินโดนีเซียมีสวนรวมในการประกอบอาชีพพื้นฐาน

(iii)

การเปลี่ยนแปลงของรายไดการจางงานและรายไดครัวเรือน:คาจางของคนผิวขาวชาวญี่ปุน / เกาหลีและอินเ
ดียมีคาจางที่ดีกวาในตลาดแรงงานดวยรายไดที่สูงขึ้นอยางเห็นไดชัดในขณะที่กวา 60% ของชาวปากีสถานเนป
าลไทยและอินโดนีเซียที่ถูกจางมีรายไดนอยกวาคาเฉลี่ยโดยรวม เนื่องจากจบการศึกษานอยและสัดสวนของผูใชแร
งงานที่มีทักษะต่ําที่สูงขึ้น เกี่ยวกับรายไดครัวเรือนของชาวปากีสถานไทยและอินโดนีเซียที่คอนขางต่ํา นอกเหนือจา
กรายไดที่นาเบื่อของผูที่ทํางานแลวยังเปนผลมาจากสวนหนึ่งเปนเพราะสัดสวนที่นอยลงของเศรษฐกิจครัวเรือนระห
วางกลุมชาติพันธุเหลานี้

ES.12

ใชเสนความยากจนของป 2011 กับขอมูลการสํารวจสํามะโนครัวป 2011 อัตราความยากจน EM หลังการแทรกแซงถูกประ
เมินเปน 13.9% ในป 2011 ซึ่งต่ํากวาอัตราความยากจนโดยรวมหลังจากการแทรกแซงเงินดําเนินการในชวงเวลาเดียวกันที่
15.2% ในกลุมชนกลุมนอย อัตราความยากจนของ SAs คอนขางสูงที่ 22.6% ซึ่งสูงกวาEMsโดยรวมในกลุมเศรษฐกิจและ
สังคมจํานวนมาก สถานการณความยากจนของพวกเขาประกันถึงสิ่งที่กังวล

ES.13

สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาวขางตนสถานการณความยากจนของกลุมSA ยังแตกตางกันชาวอินเดี
ยสวนใหญไดรับการศึกษาและมีทักษะสูงกวา และดังนั้นจึงมีความสุขกับรายไดที่สูงขึ้นดวยอัตราความยากจนที่ 9.7% แมก
ารศึกษาที่ไดรับและระดับทักษะนาเบื่อชาวเนปาลมีสวนรวมของแรงงานที่คอนขางสูงและครอบครัวที่ทํางานของพวกเขาโด

viii

แรงงานที่มีทกั ษะสูงรวมถึงผูจัดการและผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและมืออาชีพ
iv
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ยเฉลี่ยแลวมีสองคนที่ทํางาน ดังนั้นพวกเขาจึงมีความสุขกับรายไดครัวเรือนที่สูงขึ้นและมีอัตราความยากจนที่ 13.6% ในทา
งตรงกันขามปากีสถานมีลักษณะการจางงานคลายกับของเนปาล แตมีสวนรวมแรงงาน (โดยเฉพาะอยางยิ่งเพศหญิง) ที่คอ
นขางต่ํา พวกเขามีครอบครัวขนาดใหญและมีเด็กจํานวนมาก มีจํานวนสมาชิกในการแบงเบาภาระครอบครัวที่จํากัด สถาน
การณความยากจนของพวกเขารุนแรงที่สุดในกลุมซึ่งมีอัตราความยากจนถึง 50.2%

ES.14

การสืบสวนในรูปแบบของความยากจนในหมู EMsยังแสดงใหเห็นวาอัตราความยากจนลดลงสําหรับครัวเรือนที่มีสัดสวนขอ
งจํานวนสมาชิกที่ทํางานและมีคนที่ทํางานใชทักษะที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ความเสี่ยงของความยากจนโดยทั่วไปจะสูงขึ้น
สําหรับกลุมที่มีอัตราสวนของการพึ่งพาสูงขึ้น เปนที่นาสังเกตวากลุมEM มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในแงของขนา
ดครัวเรือนเผยใหเห็นวากลุม SA (โดยเฉพาะอยางยิ่งปากีสถาน) ที่มีครอบครัวขนาดใหญและมีเด็กที่ตองเลี้ยงดูมากขึ้นตอง
เผชิญกับความยากลําบากมากขึ้นเพื่อยกตัวเองออกจากความยากจนแมวาพวกเขาจะมีสมาชิกทํางานแลวก็ตาม ดังนั้นครอ
บครัวที่มีเด็กมีความเสี่ยงตอความยากจนที่สูงขึ้นอยางเห็นไดชัดในกลุมครอบครัว SA และปรากฏการณที่พวกเขาอยูทามก
ลางคนยากจนที่ทํางานก็เปนเรื่องธรรมดาทั่วไป สรุปวากลุม SA เปนกลุม EMผูดอยโอกาสมากขึ้นในฮองกงและครอบครัว
ที่มีเด็กจะเห็นถึงความเสี่ยงตอความยากจนที่สูงขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน

สถานการณความยากจนของครอบครัวชาวเอเชียใตกับเด็ก
ES.15

เพื่อวิเคราะหและปรับปรุงสถานการณของครอบครัวSA ที่มีเด็กที่มีความเสี่ยงตอความยากจนที่สูงขึ้น C&SD ไดดําเนินก
ารสํารวจเฉพาะระหวางเดือนพฤษภาคมป 2014 และมิถุนายน 2015

ES.16

ควรจะตั้งขอสังเกตวากรอบการสุมตัวอยางตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลนักเรียนที่รวบรวมโดย Education Bureau (EDB)
เฉพาะครอบครัวSA ที่มีเด็กเขารวมโรงเรียนประถมของรัฐบาลหรือโรงเรียนที่มีแผนการชวยเหลือโดยตรงที่ถูกรวมในการ
สํารวจเฉพาะนี้ และครอบครัวSA ที่มีความเสี่ยงตอความยากจนต่ําixจะไมรวมอยูในแบบสํารวจเฉพาะนี้ดวยขอจํากัดเหลา
นี้การวิเคราะหสถานการณความยากจนที่สะทอนจากการสํารวจเฉพาะจึงไมควรถูกลงความเห็นถึงสถานการณความยากจ
นของ SAs ทั้งหมด

ix

ตั ว อ ย า ง เ ช น ค ร อ บ ค รั ว
1 ค น
ค ร อ บ ค รั ว ที่ ไ ม มี เ ด็ ก เ ข า เ รี ย น
หรือมีเด็กเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและครอบครัวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีเด็กเขาเรียนโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติหรือเรียนที่ตางประเ
ทศไมรวมอยูในการสํารวจเฉพาะนี้
v
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ES.17

ในป 2014 มีครอบครัว SA พรอมเด็กจํานวน 5000 ครัวเรือนxครอบครัวชาวปากีสถานเปนกลุมชาติพันธุที่ใหญที่สุด (2,00
0ครอบครัวหรือ 39.1%) ตามดวยครอบครัวชาวเนปาล (1,700ครอบครัวหรือ 33.1%) และอินเดีย (1,100 ครอบครัวหรือ
21.7%) ประชากรของครอบครัว SA ที่มีเด็กมี 24,000ครอบครัวชาวปากีสถานเนปาลและอินเดียมีจํานวนถึง 11,400 7,0
00 และ 5,000คนตามลําดับและตัวเลขที่สอดคลองกันคือ47.2%, 29.2% และ 20.9%

ES.18

โดยการแสดงปริมาณสถานการณความยากจนของครอบครัวSA ที่มีเด็กใหสอดคลองกับกรอบเสนความยากจนที่นําไปใชโ
ดย CoP จํานวนครอบครัวSA ที่ยากจนที่มีเด็กขนาดของประชากรที่ยากจนและอัตราความยากจนกอนที่จะมีการแทรกแซ
งนโยบายคือ 2,200 11,600 และ 48.1 % ตามลําดับในป 2014 หลังจากการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ) ตัวเล
ขที่สอดคลองกันลดลงอยางมากถึง 1,500 7,400 และ 30.8%

ES.19

รายการเงินดําเนินการของรัฐบาลไดชวยให 4,200 คนหลุดออกจากความยากจนลดอัตราความยากจนลงถึง17.3 เปอรเซ็
นต ในขณะที่คาเฉลี่ยชองวางความยากจนของครอบครัวSA ที่มีเด็กหลังจากการแทรกแซงนโยบายคือ $ 4,000 ตอเดือน
แสดงใหเห็นถึงการลดลงอยางรุนแรงของ$5,200 จากตัวเลขกอนการแทรกแซง การลดลงดังกลาวของอัตราความยากจนแล
ะชองวางความยากจนเฉลี่ยตอเดือนทั้งคูมากกวาสามเทาของตัวเลขโดยรวม (การลดลงโดยรวมคือ5.3 เปอรเซ็นตและ $
1,500 ตามลําดับ) สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของนโยบายเงินดําเนินการของรัฐบาลในการชวยเหลือครอบครัวSA ที่มี
เด็กซึ่งเปนภาระทางการเงินของพวกเขา

ES.20

อยางไรก็ตาม หลังการแทรกแซงป 2014 (เงินดําเนินการ) อัตราความยากจนของครอบครัวSAที่มีเด็ก (30.8%) ยังคงสูงก
วาครอบครัวโดยรวมที่มีเด็กในฮองกงอยางชัดเจน (16.2%) การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองก
ลุมของครอบครัวที่ยากจนไดย้ําถึงคุณลักษณะที่โดดเดนของครอบครัว SA ที่ยากจนที่มีเด็ก:
(i)

ครอบครัวที่มีขนาดใหญอยางเห็นไดชัด:58.1% ของครอบครัวSAที่ยากจนที่มีเด็กมีสมาชิกอยู 5 คนและมากกว
านั้น ในขณะที่ตัวเลขที่สอดคลองกันของครอบครัวที่ยากจนที่มีเด็กในฮองกงมีเพียง 15.4%

(ii) สัดสวนของสมาชิกที่ทํางานนอยกวาอยางเห็นไดชัดเจน:13.8% ของประชากรที่ยากจนในครอบครัวSA ที่มีเด็
กที่ถูกวาจางในขณะที่สวนแบงการที่สอดคลองกันสําหรับครอบครัวที่ยากจนโดยรวมที่มีเด็กในฮองกงเปน 22.1% แ

x

ครัวเรือนเปาหมายของการสํารวจเฉพาะไมไดครอบคลุมทุกครอบครัวSA ที่มีเด็ก อยางไรก็ตาม ครอบครัวเปาหมายจะเรียกรวมกันวา "ครอบคัวSAที่มีเด็ก"
เพื่อนําเสนอผลสํารวจและการวิเคราะหที่เกี่ยวของในลักษณะที่งายขึ้น
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มวาสัดสวนของผูที่อดีตเคยไดCSSA จะคอนขางสูง (สวนใหญภาวะรายไดต่ําและวางงาน) พวกเขาก็ยังคงพึ่งตนเอง
ภาระทางการเงินที่คอนขางหนักของพวกเขาเปนผลมาจากครอบครัวขนาดใหญที่เปนปจจัยซึ่งสงผลตอความเสี่ยงต
อความยากจนที่สูงขึ้น
(iii) สถานการณการวางงานอยางรุนแรงที่เพิ่มขึ้น: อัตราการวางงานของประชากรของครอบครัวSA ที่มีเด็ก (16.6
%) เห็นไดอยางชัดเจนวาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสถานการณสําหรับครอบครัวที่มีเด็กอยูในความยากจนในฮองกง (11.1
%) โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับชาวเนปาลชาวปากีสถานเองก็มีอัตราการวางงานที่สูงควบคูไปกับ LFPR ต่ํา
(iv) รายไดที่นาเบื่อ:ดวยการศึกษานอยและทักษะต่ํา รายไดตอเดือนของผูมีงานทําในครอบครัวSA ที่มีเด็กไมไดรับการ
ปรับปรุงประเมินตามสัดสวนคนทํางานพารทไทมที่คอนขางต่ํา / ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานออกไปอีก

ES.21

การวิเคราะหตัวเลขความยากจนของครอบครัวSAที่มีเด็ก โดยเลือกลักษณะประชากรและเศรษฐกิจและสังคมทั้งกอนและห
ลังการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ) ในป 2014 แสดงใหเห็นถึงขอสังเกตที่สําคัญดังตอไปนี้:
(i)

ปากีสถานมีตัวเลขสูงถึง68.8% (หรือ 5,100 คน) ของประชากรที่ยากจนหลังการแทรกแซง ในขณะที่เด็กยังคิดเปน
สวนแบงสูงถึง 55.7% (หรือ 4,100 คน) หลังจากการแทรกแซงนโยบายประชากรที่ยากจนและอัตราความยากจนล
ดลงระดับแตกตางกันระหวางกลุมเชื้อชาติ แตอัตราความยากจนของชาวปากีสถานและเด็กยังคงอยูในระดับสูงที่ 44.
8% และ 34.7% ตามลําดับ

(ii) สัดสวนที่สําคัญของประชากรที่ยากจนที่ไดรับ CSSA กอนการแทรกแซง (59.5%) หรืออาศัยอยูใน PRH (63.5
%) มาตรการเงินดําเนินการลดอัตราความยากจนของทั้งสองกลุมไปอยูที่46.9% และ 38.4% ตามลําดับ แตยังคง
สูงกวาเมื่อเทียบกับกลุมครอบครัวอื่น ๆ
(iii) หลังจากการแทรกแซงนโยบายอัตราความยากจนของครอบครัวที่ทํางานเปน 22.3% ต่ํากวา 89.3% ของครอบครัว
ที่ไมไดทํางานในเชิงเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัดเจน พิสูจนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการจางงานในการลดความเสี่ยงค
วามยากจน
(iv) ในหมูครอบครัวทํางานที่ยากจน ครอบครัวใหญที่มีสมาชิก5 คนหรือมากกวามีสวนแบงสูงกวา 60.0% ขณะที่ 17.7
% เปนผูรับ CSSA สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของครอบครัวขนาดใหญกับสถานการณความยากจนของครอบครัว
ที่ทํางาน (และแมครอบครัวCSSA ที่ทํางานแลว)
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นอกเหนือจากนโยบายเงินดําเนินการไมมีเงินดําเนินการและนโยบายในรูปแบบเดียวกันมีประสิทธิภาพในการบรรเทาสถาน
การณความยากจนของครอบครัวSA ที่มีเด็ก นับแตสัดสวนที่สําคัญของครอบครัวเหลานี้อาศัยอยูใน PRH นี่เปนการพิสูจ
นถึงผลกระทบที่โดดเดนของนโยบายในรูปแบบเดียวกัน
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การสํารวจเฉพาะยังไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชภาษาและการมีสวนรวมกับชุมชนอีกดวย รายงานนี้จะชวยอธิบายลักษ
ณะเหลานี้ของประชากรที่อยูภายใตความยากจนในครอบครัวSA ที่มีเด็ก ขอสังเกตที่สําคัญมีดังนี้:
 การใชภาษา: พวกเขามักจะพูดคุยกันดวยภาษาแมที่บานตรงกันขามกับการใชภาษาจีนและภาษาอังกฤษทั่วไปในก
ารเรียนหรือทํางาน พวกเขามีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษมากกวาในภาษาจีน มีทักษะการฟงและการพูดดีกวาก
ารอานและการเขียน ลูกๆ ของพวกเขาเกงภาษาอังกฤษและภาษาจีนกวาผูใหญ แตออนการอานและการเขียนภาษา
แมของพวกเขามากเมื่อเทียบกับผูใหญ ขณะที่บุคคลสวนใหญที่อยูภายใตความยากจนที่ระบุไมมีปญหาในการเรียน
หรือทํางานผูที่มีปญหาดังกลาวสวนใหญเจอกับอุปสรรคสําคัญในการใชภาษาจีน
 การมีสวนรวมกับชุมชน: พวกเขาไดพัฒนาเครือขายทางสังคมกับชาวบานในระดับหนึ่งและเยาวชนมีเครือขายที่ก
วางขวางมากขึ้น แตอัตราการลงทะเบียนเลือกตั้งที่นอยลงในกลุมSAs ไดสะทอนใหเห็นถึงระดับการมีสวนรวมกับชุ
มชนของพวกเขานอยลง ในขณะที่กวาครึ่งของพวกเขาแสดงความรูสึกที่เปนธรรมวาเปนสวนหนึ่งของฮองกงโดยเฉพา
ะอยางยิ่งคนรุนใหม นอกจากนี้ยังมีชนกลุมนอยบางสวนที่มีปญหาในการใชบริการรัฐบาลที่ใชภาษาและการสื่อสารซึ่
งเปนอุปสรรคที่สําคัญ หลายคนชี้ใหเห็นความไมรูของพวกเขาในการใหบริการสนับสนุนบางอยางนอกจากนี้ยังสะทอ
นใหเห็นทางออมวาอุปสรรคดานภาษาอาจจะกันพวกเขาออกจากการเรียนรูเกี่ยวกับการใหบริการชวยเหลือที่มีอยูบา
งอยาง
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สมาชิกครอบครัวSA ที่ยากจนที่มีเด็กหลังการแทรกแซงโดยทั่วไปมีความตองการบริการชวยเหลือตางๆ มากมาย ในบรรด
ากลุมคนเหลานี้ที่อาศัยอยูภายใตความยากจนเด็กและผูใหญจํานวนมากที่บงบอกความตองการของพวกเขาวาตองการPR
H และเงินชวยเหลือจากรัฐบาล สัดสวนที่สูงขึ้นของเด็กในครอบครัวเหลานี้ภายใตความยากจนทําใหพวกเขาตองการเรียน
หลักสูตรภาษาจีนในขณะที่ผูใหญที่ยากจนขอเรียนภาษาจีนและฝกอบรมทางอาชีพ

ขอสังเกตที่สําคัญ
ES.25

รายงานฉบับนี้จะวิเคราะหและเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรและทางเศรษฐกิจและสังคมของชนกลุมนอยหลักๆในฮอง
กงขึ้นอยูกับผลการสํารวจสํามะโนครัวของป 2011 กอน จากนั้นจะใหเนนการวิเคราะหและการปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถา
นการณความยากจนของครอบครัวSA ที่มีเด็กโดยการรางผลการวิจัยจากการสํารวจเฉพาะ ในขณะเดียวกันโดยใชกรอบก
viii
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ารวิเคราะหของเสนความยากจนตามความเหมาะสมรายงานนี้แสดงภาพรวมของสถานการณความยากจนของ EMsโดยเฉ
พาะอยางยิ่งที่กลุม SA ที่มีความเสี่ยงความยากจนที่สูงกวาสามารถทําขอสังเกตหกขอสําคัญตอไปนี้:
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ขอสังเกตที่ 1:ความเสี่ยงตอความยากจนที่กลุม EM ตองเผชิญแตกตางกันอยางเห็นไดชัดโดยSAs (โดยเฉพาะ
ผูที่อยูในครอบครัวที่มีเด็ก) ที่มีความเสี่ยงที่รุนแรงมากกวา:
 EMs ทั้งหมด:2011 ประมาณการของจํานวนครอบครัวยากจนขนาดของประชากรที่ยากจนและอัตราความยากจน
ของ Ems ในป 2011 กอนและหลังการแทรกแซงนโยบายมีดังนี้


กอนการแทรกแซงนโยบาย: 11,200 ครอบครัว30,400 คนและ 15.8% และ



หลังการแทรกแซงนโยบาย: 9,800 ครอบครัว26,800 คนและ 13.9%

อัตราความยากจนหลังการแทรกแซงของ Ems (13.9%) ต่ํากวาอัตราความยากจนของทั้งเขต (15.2%) หลังจากก
ารแทรกแซงเงินดําเนินการ อยางไรก็ตามรูปแบบตางๆ ไดถูกเฝาสังเกตทั่วทุกกลุมชาติพันธุ
 SAs:กวาครึ่งหนึ่งของประชากรEM ที่ยากจนเปน SAs ซึ่งมีอัตราความยากจนที่สูงในหมูชนกลุมนอยประมาณการ
ในป 2011 ของจํานวนครอบครัวยากจนขนาดของประชากรที่ยากจนและอัตราความยากจนของ SAs มีดังนี้:


กอนมีการแทรกแซงนโยบาย: 3,800 ครอบครัว16,200 คน และ 26.4%และ



หลังจากมีการแทรกแซงนโยบาย: 3,300 ครอบครัว13,900 คน และ 22.6%

ครอบครัว SA ที่มีเด็กมีความเสี่ยงตอความยากจนมากกวา
 ครอบครัว SA ที่มีเด็ก: โดยเนนไปที่ครอบครัว SA ที่มีเด็กจํานวนครอบครัวที่ยากจนขนาดของประชากรที่ยากจนแ
ละอัตราความยากจนกอนและหลังการแทรกแซงนโยบายในป 2014 มีดังนี้


กอนมีการแทรกแซงนโยบาย: 2,200 ครอบครัว11,600 คนและ 48.1%



หลังมีการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ): 1,500 ครอบครัว7,400 คนและ 30.8%



หลังจากมีการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ + ไมมีเงินดําเนินการ): 1,400 ครอบครัว6,600 คนและ 2
7.6%และ



หลังจากมีการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ + เงินรูปแบบเดียวกัน): 900 ครอบครัว4,100 คนและ 17.2
%

หลังจากมีการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ) ชาวปากีสถานคิดเปนประมาณ 70% (5,100 คน) ของประชาก
รที่ยากจนและมีอัตราความยากจนเปน44.8% ซึ่งเปนอัตราที่สูงที่สุดของทุกกลุม SA

ix
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ขอสังเกตที่2: SAs สวนใหญเปนหนุมสาวที่มีขนาดครอบครัวที่มีขนาดใหญในแงของประชากรศาสตร:


EMS ทั้งหมด:ในป 2011 ประชากร Ems และ SAs ทั้งหมดมีเด็กเปนสวนประกอบ30% สูงกวา 16.0% ของ
ประชากรทั้งหมดมาก ในขณะที่มีผูสูงอายุเพียงเล็กนอย รายละเอียดทางประชากรศาสตรดังกลาวแสดงถึงความจํา
เปนสําหรับการสนับสนุนนโยบายในดานการศึกษาและการจางงาน



ครอบครัวSAที่มีเด็ก:ขนาดเฉลี่ยของครอบครัวSAที่มีเด็กคือ4.8 คนในป 2014 กวาครึ่งหนึ่ง (51.9%) ของครอ
บครัวเหลานี้เปนครอบครัวขนาดใหญที่มีสมาชิก 5 คนหรือมากกวาในขณะที่สัดสวนที่สอดคลองกันของครอบครัว
โดยรวมที่มีเด็กในฮองกงมีเพียงประมาณหนึ่งในหาเทานั้น (19.1%) ในบรรดาครอบครัว SA ที่มีเด็ก ครอบครัวชา
วปากีสถานมีสวนแบงใหญที่สุดของครอบครัวขนาดใหญมีมากกวา 80% (81.8%) ที่มีสมาชิก 5 คนหรือมากกว
า
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ขอสังเกตที่ 3: การจางงานยังคงเปนเสนทางที่ดีที่สุดที่จะออกจากความยากจน แตอัตราสวนการพึ่งพาสูงทําใหเ
ปนเรื่องยากมากขึ้นสําหรับครอบครัวที่ทํางานที่จะพนจากความยากจน:


การจางงานสามารถลดความเสี่ยงความยากจนได:Ems ที่อาจจะมีความเสี่ยงตอความยากจนลดลงหากพวกเ
ขารับจางงานหรือทํางานที่มีทักษะมากขึ้น จะเห็นวาการเติบโตทางเศรษฐกิจการสรางงานและเพิ่มทักษะเปนปจจัย
พื้นฐานที่สําคัญในการลดความยากจนที่แหลงของมัน



ครอบครัวSA มีความเสี่ยงตอความยากจนที่สูงขึ้น: แมวาโดยทั่วไปจะพึ่งพาตนเอง แตครอบครัวSA ก็ยังคง
อยูภายใตความเสี่ยงตอความยากจนที่สูงขึ้นเพราะบอยครั้งที่พวกเขาตองพึ่งพาความชวยเหลือจากสมาชิกในครอ
บครัวที่มีจํากัด ขอจํากัดที่จบการศึกษาที่ระดับต่ํากวา ทําใหสมาชิกที่ทํางานสวนใหญตองทํางานที่ใชทักษะที่ต่ํากว
า ซึ่งสงผลแกรายไดการจางงานที่จํากัดและรายไดของครัวเรือน ดวย LFPR ที่ต่ําแตสัดสวนของผูทํางานพารทไทม
ที่สูง การมีสวนรวมของผูหญิงในแงของการทํางานเพื่อรายไดของครัวเรือนจึงไมมากพอ นอกจากนี้ไดมีการเฝาดูคูที่
มีLFPR ต่ําควบคูกับอัตราการวางงานที่สูงขึ้นในกลุมชาวปากีสถาน
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ขอสังเกตที่ 4: ในขณะที่อัตราความยากจนของ SAs ลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อมีการแทรกแซงนโยบายของรัฐ
บาล ยังคงเปนเรื่องยากสําหรับครอบครัวSA ขนาดใหญบางครอบครัวที่จะพนจากความยากจน:


นโยบายเงินดําเนินการโดยทั่วไปที่เปนประโยชน:โดยทั่วไปแลว SAs ที่ยากจนไดรับประโยชนจากนโยบายเงิ
นดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลประโยชนCSSA และการศึกษาในขณะที่ชนกลุมนอยบางกลุม (เชนปากีสถาน)
ไดรับประโยชนจากPRH มากกวา
x
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ทํางานแตยังจนเปนเรื่องธรรมดา: หลังจากการแทรกแซงนโยบาย62.4% ของครอบครัวSAที่ยากจนที่มีเด็กเปน
ครอบครัวทํางาน คิดเปนอัตราความยากจน 22.3% สูงกวา 12.4% ของครอบครัวที่ทํางานที่มีเด็กโดยรวมในฮอง
กง ในบรรดาครอบครัวเหลานี้ 17.7% ไดรับ CSSA
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ขอสังเกตที่ 5: SAs ไดจบการศึกษานอยนอยและความสามารถทางภาษาเปนอุปสรรคใหญของพวกเขาสําหรับ
เขารวมกับชุมชนทองถิ่น:


ความสามารถในการอานและการเขียนภาษาจีนต่ํากวา: ทั้งเด็กและผูใหญ SA มีความเชี่ยวชาญในการอานแ
ละการเขียนภาษาจีนนอย การใชภาษาจีนนับเปนความทาทายที่สําคัญตอพวกเขาในการศึกษาหรือที่ทํางาน



ผูปกครองที่มีการศึกษานอย:การจบการศึกษานอยและมีความรูภาษาจีนที่ออนในกลุมผูใหญ SA อาจกอใหเกิ
ดอุปสรรคในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานได (เชนการขอขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศ
หรือการสื่อสารกับโรงเรียน) เชนเดียวกันกับการเขาถึงขอมูล (เชนขอมูลเกี่ยวกับการบริการชวยเหลือ)



อัตราที่ต่ําของการจบการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา: มันเปนเรื่องธรรมดาสําหรับเยาวชน SA บางคนที่จะจ
บการศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษา การมีสวนรวมในตลาดแรงงานของพวกเขาตั้งแตอายุยังนอยเองก็เรียกความส
นใจเชนเดียวกัน

ES.31

ขอสังเกตที่6: ระดับของการมีสวนรวมกับชุมชนและการใชบริการความชวยเหลือหรือความชวยเหลือทางการเงิ
นในหมู SAsคอนขางต่ําอาจจะเปนเพราะอุปสรรคทางภาษา:


การมีสวนรวมกับชุมชน: อัตราการลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งในระดับต่ําเปนตัวบงชี้ถึงการมีสวนรวมกับชุมชนที่
จํากัดของพวกเขา



บริการชวยเหลือ:เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการใชบริการชวยเหลือบางอยางที่ทําเพื่อEMS ชาว SAs หลายคนระบุวา
พวกเขาไมทราบถึงบริการดังกลาว นอกจากนี้พวกเขาบอกวาปญหาหลักในสวนของการใชบริการสาธารณะคืออุป
สรรคทางดานภาษา



ความชวยเหลือทางการเงิน:สัดสวนของ SAs ยากจนที่ทํางานซึ่งไดรับประโยชนจากแผนเงินชวยเหลือดานการเ
ดินทางไปทํางาน (Work Incentive Transport Subsidy-WITS) คอนขางต่ํา ในบรรดาครอบครัวที่ตรงตามตอข
อจํากัดรายได มีประมาณ 6% ของคนที่งานที่ยากจนที่ขอเงินชวยเหลือนี้ ดังนั้นโปรโมชั่น ของนโยบายและบริการ
ชวยเหลืออื่นๆ ควรกําหนดเปาหมายไปที่ SAs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการแทรกแซงนโยบาย

xi

รายงานสถานการณความยากจนของชนกลุมนอยในฮองกงป2014
ขอมูลสรุป

ผลกระทบของนโยบาย
ES.32

รัฐบาลใหความสําคัญอยางยิ่งในการบรรเทาความยากจนโดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการตอบสนองความตองการของผูดอยโอก
าสที่ดีขึ้น รวมถึง Ems ดวยเพื่อชวยใหพวกเขาปรับตัวเขากับชีวิตในฮองกงรัฐบาลจะแนะนํามาตรการการชวยเหลือที่กําหน
ดที่เหมาะกับความตองการของ Ems ผานที่ทําการและหนวยงานตางๆ ตอไป

ES.33

การชวยเหลือดานการจางงานและการฝกอบรม:ความเสี่ยงเรื่องความยากจนมีความเชื่อมโยงกับการจางงานอยางใกล
ชิด ในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจการสรางงานและการพัฒนาทักษะนําไปสูการบรรเทาความยากจนที่ตนกําเนิดกระทร
วงแรงงาน (LD) คณะกรรมการการอบรมเพื่อการจางงานและสภาการฝกอบรมอาชีวศึกษาจะยังคงใหบริการเพื่อชวยเหลือ
การจางงานของ EMS และใหการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงานอยางเหมาะสมเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของทักษะและการเติ
บโตของรายได

ES.34

การชวยเหลือดานการศึกษา: การศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการบรรเทาความยากจนจากประชากรEM ที่อายุยังนอย ควรให
ความชวยเหลือคนรุนใหมของฮองกงมากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพของแรงงานในอนาคตโดยรวมของเรา ความสามารถในกา
รใชภาษาจีนเปนกุญแจสําคัญสําหรับ Ems ในการเขารวมกับชุมชนและเขาเรียนหลักสูตรหลังระดับมัธยมศึกษา EDBจะยัง
คงใหความชวยเหลือนักเรียนและผูปกครองที่ไมไดพูดภาษาจีนตอไป

ES.35

บริการสวัสดิการ: ตราบเทาที่บริการสวัสดิการยังเปนเรื่องที่กังวลอยู ผูพักอาศัยในฮองกงทั้งหมดที่มีความตองการ โดยไม
คํานึงถึงสัญชาติหรือเชื้อชาติ สามารถใชสิทธิ์ไดอยางเต็มที่ในการเขาถึงบริการสวัสดิการสังคมอยางเทาเทียมกันตราบเทาที่
พวกเขามีสิทธิ์และมีคุณสมบัติตามขอกําหนด สํานักงานแรงงานและสวัสดิการจะยังคงใหความชวยเหลือ EMS ในการเขา
รวมกับชุมชนทองถิ่นผานบริการตาง ๆ รวมถึง บริการสวัสดิการสําหรับครอบครัวและเด็กบริการสําหรับคนหนุมสาวบริการท
างสังคมดานการแพทย แผนประกันสังคมตางๆ เปนตน เพื่อชวยบรรเทาปญหาการปรับตัวของพวกเขาและเสริมสรางการ
ทํางานของสังคมของพวกเขาและความสามารถในการพึ่งตัวเอง

ES.36

ในทํานองเดียวกันกรมสวัสดิการสังคม LD และสํานักเงินชวยเหลือครอบครัวทํางานจะยังคงเพิ่มโปรโมชั่นของแผนที่มีอยู
(รวมทั้งแผนWITS ) และแผนเงินชวยเหลือครอบครัวทํางานรายไดนอยที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะเปดตัวในเดือนพฤษภาคม 2016 เ
พื่อให Ems

ตระหนักและความเขาใจแผนดังกลาว ดวยมีวัตถุประสงคที่จะใหบริการที่ดีขึ้นแกผูที่ตองการ
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ES.37

การมีสวนรวมและเขารวมกับชุมชน:การตองตั้งถิ่นฐานในฮองกง Ems หลายคนก็เกิดและเติบโตในประเทศ พวกเขาไดก
ลายเปนสมาชิกของสังคมของเรา สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเขาคือการรวมเขากับชุมชนและอยูอาศัยและทํางานดวยควา
มสบายใจ รัฐบาลจะยังคงทํางานรวมกันเพื่อสงเสริมใหเกิดชุมชนในกลุมEMsและใหการสนับสนุนพวกเขาในขณะที่ชวยเห
ลือพวกเขาในการใชบริการสาธารณะ เปาหมายประชาสัมพันธที่ EMs(โดยเฉพาะอยางยิ่ง SAs) จะกาวขึ้นมาโดยสํานักกิจ
การภายในสําหรับการดําเนินการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและนโยบาลสนับสนุนที่มีผลสําเร็จ

ES.38

การตรวจสอบอยางตอเนื่อง: รัฐบาลตองตรวจสอบสถานการณความยากจนของพวกเขาเปนประจําผานการสํารวจเชน
สํามะโนครัว/ โดยการสํารวจสํามะโนครัว ประชากรจากการสํารวจสํามะโนครัวจะถูกดําเนินการโดย C&SD ในชวงกลางป
2016 พรอมกับผลการวิจัยที่จะถูกปลอยในป 2017 ขอมูลที่จะใหขอมูลทางสถิติลาสุดเพื่อการติดตามสถานการณความ
ยากจนของ EMs(โดยเฉพาะอยางยิ่ง SAs)
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