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Statement: 

يقترح إقرار اختصاصات فريق العمل المعني بذلك ودعم التوجهات المستقبلية باإلضافة الى دعم الموافقة على اجراء المزيد من 
.المشاورات والرؤيا الجماعية الجديدة في هذا المجال  
 
 كما تضيف دولة الكويت تجربتها بتنفيذ مسح الدخل واالنفاق األسري
تقوم دولة الكويت بتنفيذ مسح الدخل واإلنفاق األسري وعليه تم عمل منهجية وتم عمل منهجية جديدة تتفق مع األوضاع الحالية لهذه 

وألهمية التباعد االجتماعي وتطبيق االشتراطات الصحية، وتطبيقا للصحة العامة.  الجائحة ،  
أسرة مقسمة  4032والجدير بالذكر أن هذا المسح ينفذ على عينة تمثل المجتمع الكويتي )أسر كويتية وأسر غير كويتية لحوالي عدد 

على شهر  زيارات مقسمة 9رات السابقة التي نفذت عدد أسرة لمدة شهر وكانت عدد الزيا 336شهر يتم زيارة عدد  12على عدد 
  لجمع البيانات من األسر.

وعليه فقد تم تحديث المنهجية الجديدة التي تتلخص باآلتي:    
 

( زيارة 2( زيارات إلى )9أوال: تخفيض عدد الزيارات لألسر من )  
تبدأ من أول شهر عمل لتسليم الوثائق الورقية الخاصة بالمسح الذي يتطلب استيفائها من قبل األسرة مباشرة وتسجيلها بهذه الوثائق 
الورقية، مع اإلشارة إلى تطبيق تعليمات وزارة الصحة في مثل هذه الحاالت، حيث يقوم الباحث الميداني بارتداء الكمام والقفاز وتسليم 

معقم للوثائق الورقية من عند البوابة الخاصة بمسكن االسرة. مغلف مغلق   
 
 ثانيا: قيام الباحث باستالم البيانات في نهاية المدة المطلوبة )الشهر( 

ات يانيقوم الباحث بجمع البيانات بالزيارة الثانية واألخيرة لألسرة بنهاية الشهر المحدد الستالم الوثائق الورقية بعد استيفاء األسرة للب
 المطلوبة 
 
 ثالثا: المنصة اإللكترونية
تقوم أسر العينة باستيفاء البيانات المتبقية والتي يسهل جمعها عن طريق منصة إلكترونية من الموقع الذي سوف تخطر به األسرة عند 
 الزيارة األولى لها مع إعطائها رقم سري خاص بكل أسرة من أسر العينة. 
 
 رابعا: متابعة األسر

راد فريق العمل بمتابعة األسرة عبر الهاتف لمتابعة استمرار استيفاء البيانات والرد على االستفسارات إن وجدت سواء الستيفاء يقوم أف
 الوثائق الورقية او للمنصة االلكترونية. 
 
 خامسا: سرية البيانات

، بموجب المادة السابعة بأن 1963( لسنة 27قم )تؤكد اإلدارة المركزية على سرية البيانات التي يكفلها قانون اإلحصاء والتعداد ر
 جميع البيانات الفردية التي تتعلق باإلحصاء أو التعداد بيانات سرية وال يجور استخدامها لغير األغراض اإلحصائية. 

أي أفراد أو وأن النتائج التي تصدر هي عبارة عن بيانات رقمية تستخدم في األعمال اإلحصائية وال تصدر أي بيانات شخصية عن 
 أسر.
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