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 2020: سبتمبر)أيلول(  التاريخ

 ( Personal Protective Equipment/PPE): تعداد السكان والمساكن، معدات الوقاية الشخصية كلمات أساسية 

 

 

 مذكرة توجيهية عن 

 أثناء عمليات التعداد السكاني ( PPE)معدات الوقاية الشخصية استخدام توصيات بشأن 
 

 

 . (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكانباالشتراك مع  (UNSD) ألمم المتحدةل ءاتشعبة اإلحصاتم إصدار هذه المذكرة من قبل 
 

البرامج واألنشطة    تنقيحلوباء وا  مجابهةعدم اليقين، حيث تعين على كل دولة    يكتنفهمناخ عالمي غير مسبوق    ( 19-)كوفيد  كورونا  جائحةعن    نجم

  اتإلى تأجيل عملي بسبب الوباء،    ،العديد من الحكومات  اضطرت على قدم وساق،    الجارية    2020لعام    السكاني  تعداد الجولة    فنجد المخطط لها.  

،  (19-كورونا )كوفيد ة  جائح   رغم وجود   لديها  تعداد السكان والمساكنعمليات    التي استمرت في على البلدان    تم التشديد والتأكيدو.  لديها  تعدادال

 عامة الناس. الى  التعداد وفي  العاملين جميع إلى األولوية هو الحد من مخاطر انتقال العدوى  و الهدف ذ يكون  نعلى أ

 

  في الدول   التعداد عمليات  تأجيل  أن يتم  ب  UNFPA وصندوق األمم المتحدة للسكان  UNSD  ألمم المتحدة لشعبة اإلحصاءات  كل من  توصي  و

تعداد السكان  تنفيذ عملية  في    تلبلدان التي شرعأن ا  في حين.  حيث يُعد ذلك الحل األكثر تعقالً وحذراً   بدايتها،في  التعداد  خطط    بها    التي

الرئيسية  (19-كورونا )كوفيدجائحة    أثناء وجودوالمساكن   الحالة  ، فإن األولوية  تلك  العدوى  كيفية  حول  تكون  في  انتقال  الحد من مخاطر 

توفير  أال وهو  انتشار العدوى،  للحد من مخاطر  عنصر رئيسي  يوجد    كما أنه   عامة الناس. إلى  التعداد وب   عاملينطاقم الجميع    وانتشارها بين

 .  التعدادعملية ( أثناء PPEالشخصية ) وقايةمعدات ال واستخدام 

 

 لتعداد. أثناء عمليات االشخصية الالزمة  الوقاية معدات  متطلباتلبلدان حول كيفية تحديد جميع ال وتوجيهات  تقدم مذكرة اإلحاطة هذه إرشادات

 

 سياق المخاطر والمساءلة

 

غسل  الحرص على    ليدين أول  يكحول، واستخدام معقم  صفة مستمرةب ( إلى أن ارتداء األقنعة  WHOمنظمة الصحة العالمية )  استنتاجاتتشير  

 . (19-عدوى كورونا )كوفيدوانتشار من انتقال  من شأنه الحد ،التباعد االجتماعي في األماكن العامةااللتزام ب اليدين بالماء والصابون، و

 

التي تم   (PPE) الشخصية  الوقاية أن قائمة معدات مختارة، مع مكاتب قطرية لصندوق األمم المتحدة للسكان التي تمت  المشاورات  أظهرتكما 

ً  ،لتعدادعمليات ال توفيرها  : التالية  من العناصربين البلدان، وقد تشمل أيًا ما كبيًرا  تتباين تباينا

 

 • أقنعة الوجه 

o ( أقنعة التنفسFFP2 / N95 أقنعة طبية ، أقنعة ، ) ستخدام اال قابلة إلعادةالقماش من 

 • قفازات مطاطية معقمة 

 ليدينل والُمطهرة المواد المعقمة • 

 للتطهير • مناديل مطهرة ورذاذ

 الحرارة قياس وأجهزة  • موازين 

   أغطية واقية للوجه• 
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معدات   أنواع  اختيار  الحكومات  على  يتم    PPE  الشخصية  الوقايةيجب  لديهالحماية    توفيرهاالتي  الوطنية  و.  السكان  هذه    تجاهالمسؤولية 

 لألسباب التالية:  واجبة االختيارات  

 

باختالف الموقع  وتتغير بمرور الوقت    وهي،  ( مميزة19-انتشار فيروس كورونا )كوفيد  مخاطر ب   ينفرد كل سياق وطني على حدة  •

  المكان؛و

  اختالفًا كبيًرا بين البلدان؛  انتشار العدوىتبع مخاطر لت  دقيقة بيانات توفير و المالئمة ات االختبارإجراء  إمكانيةتختلف  •

  الوقاية وإجراءات   (19-انتشار عدوى فيروس كورونا )كوفيد  ليه دراسة عستند  ت   ذي ال  األساس العلمي وتعديل  تحديث    باستمرار  تمي  •

  ظهور أبحاث ومعلومات جديدة بوتيرة سريعة؛  وذلك بفضل المثلى، 

لحد من مخاطر  المتعلقة بااألحكام  وسوف تصاغ  ،  (19-وباء كورونا )كوفيدلـ  للتصدي   متنوعة بتوزيع ونشر آليات   الحكومات  قامت •

 .احتواء الوباءحجم والتعداد من خالل االستراتيجيات الحكومية السائدة ل عمليات أثناء   وتفشي الفيروس انتقال

 

  توصيات 
 

 :ما يليب  القياماألخذ بعين االعتبار مكاتب اإلحصاء الوطنية مدعوة بشدة إلى إن 

 

  باستخدامها  الموصي  PPE  الشخصية  الوقاية إصدار إرشادات وطنية بشأن متطلبات معدات    بغيةالصحية الوطنية    الهيئات مع    التباحث •

 تعداد ؛أثناء عمليات ال

صنع القرار الوطني )على  عند     PPE معدات الوقاية الشخصيةبشأن  توجيهات منظمة الصحة العالمية    أحدث ما جاء في   الرجوع إلى •

 سبيل المثال(: 

o   في حاالت النقص الشديد  المتخذة  ( واالعتبارات  19- كورونا )كوفيد مرض المن  االستخدام الرشيد لمعدات الوقاية الشخصية

   ؛ من تلك المعدات

o  (19-األقنعة في سياق فيروس كورونا )كوفيد استخدامنصائح حول كيفية 

العاملين وعامة  حماية  وقاية و محادثات حول كيفية    خالله عقد  تُ كمنتدى    متاًحا،إذا كان ذلك  ،  فرقة العمل الوطنيةب   االستعانةفي    لتفكيرا •

 التعداد ؛سريان عمليات أثناء  ( 19-كوفيد) اإلصابة بمرض الكورونامن  الناس

التكميلية بشأن جوانب أخرى لعمليات التعداد،    اإلرشاداتالتوجيهية الوطنية المتعلقة بعمليات التعداد و/ أو تحديد    المبادئ  تطبيق •

 ؛ (19-انتشار فيروس كورونا )كوفيدوالتي ستؤثر على مخاطر 

 : ما يليالتعامل ومعالجة حتى يتم  لتعدادعمليات امراجعة التخطيط التشغيلي واللوجستي ل •

o بسبب زيادة الطلب العالمي ؛ مؤكدة الغير منية للمشتريات الجداول الز 

o   التباعد ة ب صالخا  والتدابير  جراءات كذلك اإلو  ،على المستوى الوطنياألفراد    حركة وتنقالتتأثير القيود المفروضة على

 عمليات التعداد؛ أثناء سرياناالجتماعي 

o  ؛االلتزام بالمسافات و تباعد االجتماعيالمع الحفاظ على  التعدادفي والعاملين   باإلحصاء القائمينتدريب 

o   بما في ذلك  (19-كورونا )كوفيدالميدان على بروتوكوالت السالمة الخاصة بفيروس  العاملين في  تدريب جميع الموظفين ،

 ؛ تلك الوسائلاستخدام  إمكانية وسهولة وتأثيرها على  PPE الشخصية  الوقاية استخدام معدات 

o  التباعد االجتماعي.بالمسافات و االلتزاممع  ،في الميدان  باإلحصاءالقائمين  قل تولي عملية ن 

o  ؛  جميع المعدات المشتركة لإجراءات التطهير ألي / وجود ضمان 
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o   هل ستتم جميع المقابالت    :على سبيل المثال   -التباعد االجتماعي    في ظل  السكان  إحصاءلكيفية  توجيهية  ال  المبادئتحديد

عندما تسوء األحوال  أو  اً الطقس بارد عندما يكون  تلك اللقاءات  يتم تنظيم، وكيف سمناطق خارجية وفي الهواء الطلقفي 

 ؟ الجوية

o التوعية المعنية  الشراكة مع  شأن  ب   رفع  المحلية    :المثال، على سبيل  الفاعلةية  الرئيسالجهات  وزارة الصحة والسلطات 

 والزعماء الدينيين والزعماء المحليين ، إلخ ؛ 

o ( 19-جائحة كورونا )كوفيدسياق  يراعى فيها التعدادب  خاصة توعية ترويج ومواد  تهيئة . 

 

  مكاتب اإلحصاء الوطنيةلإرشادات موجزة 

 

ل اعتماد المواصفات    / حديد  ت القيام ب (  UNFPAوصندوق األمم المتحدة للسكان )(  UNSDألمم المتحدة )ل  شعبة اإلحصاءات كل من  ال يمكن 

السائدة  ع  ا وضألوكذلك بالنسبة لبشكل كبير،    قابلة للتغيُّر أن الظروف المحلية  حيث    ات،لتعدادالُمخصصة ل  PPE  الشخصية   وقاية العامة لمعدات ال

بشكل  ( 19-كورونا )كوفيدلوباء التصدي كيفية في الوطنية   ةالسياس أساليب تباين عالوة على ذلك، ت . ستمرم  التي هي أيضاً في تبدلفي كل بلد 

 كبير.

 

منظمـة الصـحة وتوجيهـات وفي ضـوء إرشـادات  الصحة الوطنية هيئاتبالتشاور مع و، التعدادالمسؤولة عن الرسمية  سلطاتالعلى يجب  

   . لتعـــداد، اطـــوال عمليـــة  اســـتخدامهاالتـــي يجـــب  PPE معـــدات الوقايـــة الشخصـــية أصـــناف حديـــدوت  اختيـــارأن تقـــوم ب  ،العالميـــة

 

 : االعتبارات الرئيسية التي يجب أن تسترشد بها عملية صنع القرار 

 

ينبغي على السلطة اإلحصائية الوطنية  إنه ف،  في الميداننشر موظفين يستوجب لتعداد الوطني للسكان والمساكن ا نجاح عملية كان  إذا .1

انتشار  نقل وتقليل مخاطر  من شأنها  وإجراءات  ية الشخصية  وقامعدات الضرورة توفر  إجراء تقييم مفصل للمخاطر، بما في ذلك  

 السكان المستجيبين ؛إلى التعداد وباإلحصاء والقائمين جميع إلى  (19-فيروس كورونا )كوفيد

مواءمة    ضرورةبشأن   الوطنيةالصحة    هيئاتمع    إجراء مشاورات التعداد    عملية   المسؤولة عنسلطات  ال  علىفي هذا السياق، ينبغي   .2

التشغيلية الوطنية األخرى    ،الشخصية  الوقاية معدات  التعداد من    متطلبات الخطط  فيروس  لحد من مخاطر  الموضوعة لمع  انتشار 

 والمقابالت الخارجية اإللزامية، وما إلى ذلك( ؛، االنتقاالت)مثل التدريب ، و  (19-كورونا )كوفيد

  الهيئات   إحاطة   أنه تم   والتأكد من  ، منظمة الصحة العالمية  هاصدر تي ت استخدام المعدات الواقية الفي شأن    الجارية رصد التحديثات   .3

 ؛  ةكامل إحاطة  بذلك التعداد عن  المسؤولة

  : ع وزارة الصحة والهيئات األخرى ذات الصلة على المستوى الوطني )مثل  لجنة دائمة م  بتشكيلالتعداد  المسؤولة عن    الهيئاتتقوم   .4

التي  والوقائية والبروتوكوالت األكثر فعالية    التدابيرضمان اتخاذ  ، من أجل  ((  19  –)كوفيد    أزمة كورونافرقة العمل الوطنية إلدارة  

 تتماشى مع الظروف الوطنية. 

 

 

 

 

 


