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Dünya COVID-19 salgınının yayılması ile mücadele ederken UNFPA, salgının 2020
nüfus sayımının hazırlıkları ve uygulanmasının üzerindeki etkilerini ele almaktadır. 2020
ve 2021’de nüfus sayımı gerçekleştirecek olan 150 ülke (85 UNFPA program ülkesi dahil)
olduğu düşünülürse, dünya çapında 2020 nüfus sayımının sekteye uğraması oldukça
yüksek bir ihtimal. Yaşanabilecek ertelemeler, nüfus sayımının niteliğini tehlikeye atacak
kesintiler ve nüfus sayım projelerinin tamamıyla iptal olması sebebiyle, COVID-19 salgını
pek çok ülkede nüfus sayımını tehdit eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüfus
sayımı için ayrılacak ulusal mali kaynaklar ile bağışçılardan yaratılan finansal kaynaklar
COVID-19 mücadelesi için kullanılabilmekte, bu durum nüfus sayımının önemli fonlar
olmadan yürütülmesini gerekli kılabilmektedir. Bazı ülkeler nüfus sayımını erteleme kararı
almıştır, pek çokları da yakın zamanda aynı kararı duyurmaya hazırlanmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti halen nüfus sayımını Kasım 2020’de
gerçekleştirmeyi planlıyor ancak hazırlıklar mevcut durumdan etkilendiği
için bu karar gözden geçirilmekte.
Fildişi Sahilleri nüfus sayımını 2020 yılının Nisan ayında gerçekleştirmeyi
planlamakta ancak uluslararası seyahat kısıtlamaları ve devlet tarafından
alınan karantina tedbirleri düşünüldüğünde bu kararın ertelenmesi olası
görünüyor. Çin’den getirilecek tabletler beklenen teslimat tarihi olan ocak
ayından sonraya ertelenmişti ancak son alınan bir habere göre tabletlerin
teslimatı başlamış durumda.
Ekvador halihazırda nüfus sayımı öncesi dönemini yaşıyor, büyük
şehirlerde kartografik veriler toplanmakta. Ekvador 2 haftalığına nüfus
sayımına dair tüm faaliyetleri durdurma kararı aldı, hatta bu sürenin 4
haftaya dek uzaması bekleniyor. Nüfus sayımının 2020 Kasım ayında
gerçekleştirilmesinin
planlandığı
düşünülürse,
haritalandırma
çalışmalarında yaşanan bu gecikme sayımın, planlanan zamanın
sonrasına kalmasına yol açabilir.
Kırgızistan Mart 2020’de gerçekleştirmeyi planladığı nüfus sayımını
erteledi.
Endonezya kendi kendine sayım uygulaması için gereken çevrim içi
süreyi uzatmaya ve sahada veri toplama faaliyetlerini iptal etmeye
hazırlanıyor. Bu bağlamda, Endonezya hükümeti idari verilerden
faydalanma kararı aldı ve UNFPA’den sayımda idari verilerden
faydalanılabilmesi hususunda ilave teknik destek talep etti.
Meksika halihazırda sahada veri toplamaya devam ediyor.
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COVID-19 kapsamında nüfus sayımı planlarını değiştiren ülkelere
dair bir örneklem
Belize, nüfus sayımı için ayrılan fonları ulusal acil durum fonlarına aktardığı için nüfus
sayımını 2021’e erteledi.
Brezilya nüfus sayımını 2021’ye dek ertelemeye karar verdi.

Panama’nın nüfus sayımı bir yıl ertelendi ancak bu durumun beraberinde
getireceği ilave sonuçları halen hesaplamaktalar. Tedarik gibi hemen
başlatılabilecek değerlendirme süreçlerini değerlendirmekteler.
Amerika Birleşik Devletleri’nde pek çok vatandaşa Mart’ın ikinci
haftasında 2020 nüfus sayımı için doldurmaları gereken davetiyeler
gönderildi. ABD Nüfus Sayım Bürosu, yanıtları çevrim içi (online) olarak
veremeyecek olanlara kişisel yardım sunulmasını içeren ve Mart’ın
sonunda gerçekleştirilmesi planlanan topluma erişim programını yeni
yapısal düzenlemeler ile pandemi şartlarına uyarladı.
Seyşeller’de gerçekleştirilecek sayım bir yıl ertelenerek 2021 Ağustos
ayında gerçekleştirilmesi planlandı. Saha haritalandırma çalışmaları,
anket tasarımı, tablet kullanarak toplanacak verilerin ön teste tabi
tutulması gibi işlemler devam etmekte.
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teslimatları etkileyeceğini söylemek yersiz olmaz.

Temel Tavsiyeler ve Kaynaklar
UNFPA Ülke Ofisleri; hükümetlere acil durum planlaması yapmalarında
yardımcı olma, nitelikli teknik rehberlik sunmaya devam etme, devletlerin
nüfus sayım kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini
desteklemeyi sürdürme konularında destek vermekte, kalkınma ve salgına
hazırbulunuşluk ve müdahale programları bakımından nüfus sayımının
önemini vurgulamaktadır.

1. Nüfus sayımının ertelendiği ülkelerde dahi nüfus sayımı
planlamasının ve hazırlıklarının devam etmesi, böylelikle salgın
kontrol altına alındığında uygulamanın güvenli bir şekilde kaldığı
yerden devam edebilmesinin sağlanması için küresel bir çaba
gösterilmelidir.

6. Enfeksiyonun yayılım riskinin yüksek olduğu topluluklarda kişisel
koruyucu ekipmanların çok zor tedarik edilmesi bu topluluklarda
gerçekleştirilecek sayım çalışmalarının beraberinde getireceği riski
düşündürmektedir. Bu bağlamda UNFPA Tedarik Ofisi diğer
kuruluşlarla işbirliği yaparak yeni tedarik zincirleri ve kaynaklarını
araştırmaya başlamıştır.

Seyahat Kısıtlamaları Bağlamında UNFPA tarafından
Gerçekleştirilecek Nüfus Sayım Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Çalışmaları
UNFPA Merkez, Bölge ve Ülke Ofisi Nüfus ve Kalkınma Birimi çalışanları
nüfus sayımına hazırlık ve nüfus sayımının telekonferans, webinar ve diğer
online platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmesini mümkün kılacak alternatif
yöntemler konusunda teknik yardım sağlamak üzere çalışmalar yapmaktadır.

2. Bunu yapabilmek için; 1. ve 2. çeyreklerde Merkez ve Bölge
Ofislerince planlanan birebir nüfus sayım kapasitesinin
güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yeniden tasarlanarak
sanal ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Mevcut nüfus
sayımı planlamasına dair linklere ve teknik rehber ve
kaynaklara buradan ulaşabilir ve çalışanlarınızın ve Ulusal
İstatistik Kurumları (UİK) işbirliği ortaklarınızın nüfus sayımı
teknik webinarlarına erişimi için davetiye oluşturabilirsiniz.

Bu bağlamda, UNFPA Nüfus Sayım Yenileme Çalıştaylarının yılın 1.
çeyreğinde Dakar’da ve 2. çeyreğinde Latin Amerika’da yapılması
planlanırken halihazırda sanal ortamda gerçekleştirilmeleri için gerekli
hazırlıklar yapılmaktadır ve küresel sanal deneme testinin 2. çeyrekte
gerçekleştirilmesi beklenebilir. Merkez ve Bölge Ofisleri 2020 sonrasında
yüz yüze gerçekleştirilebilecek potansiyel çalıştaylara dair henüz herhangi
bir çalışma başlatmamıştır.

3. Dünyanın pek çok farklı bölgesinde online, kayıt esaslı ve

Nüfus sayım kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sanal ortam
üzerinden yürütülmesi sayım deneyiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi
açısından büyük önem arz etmekte, nüfus sayım hazırlıklarına devam
edilmesini sağlamakta, nüfus sayımından elde edilecek verilerin salgına
hazırlık ve salgın müdahaleleri de dahil olmak üzere kalkınma ve insani
eylemlerin tasarlanmasında nasıl bir rol üstleneceğini göstermektedir.

karma modeller gibi yeni nüfus sayım modelleri kullanılıyor olsa
da bu yöntemler yoğun bir planlama ve bir çok ön koşulun
gerçekleştirilmesini şart kılmakta ve kısa sürede bu koşulların
yerine getirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, önceden
yeterince planlanmamış yeni sayım yöntemlerini tercih etme
konusunda Ulusal İstatistik Kurumlarını dikkatli olmalıdır.
Planlanan sayımın basitçe ertelenmesi daha sağlıklı olacaktır.

4. Hükümetler aynı anda bir sürü güçlükle baş ederken savunucu
faaliyetleri yürütmek son derece önemlidir. Ulusal İstatistik
Kurumları bu konuda desteklenmelidir, hükümetlerin 2020 nüfus
sayımını gerçekleştirmelerine yönelik yasal gerekliliği acilen yerine
getirmeleri sağlık ve kalkınma açısından son derece önemlidir.

5. Her ne kadar UNFPA Tedarik Ofisi (PSB) yakın zamanda Çin’den
ithal edilen Bilgi Teknolojileri malzemelerinin tekrar teslimat
aşamasına gelmiş olduğunu teyit etmiş olsa da dünyanın her yerinde
ülkelerin karantina tedbirleri aldıkları düşünüldüğünde bu durumun
6

7

3

Paragraph title

Savunu Faaliyetlerinin Önemi
İçinde bulunduğumuz dönem yalnızca kalkınma açısından değil COVID19 gibi küresel sağlık acil durumları ile baş ederken de doğru nüfus
verilerine sahip olunmasının önemini vurgulaması açısından önemli bir
dönemdir. Bir yandan rutin bir şekilde nüfus verilerinin insani olay ve
gelişmelere karşı hazırbulunuşluk ve müdahalede bulunma açısından
önemli olduğu vurgularken, öte yandan bir salgın baş gösterdiğinde bu
veriler yine hayati bir önem arz etmektedir. Örneğin; hükümetlerin büyük
şehirlerde güncel nüfus yoğunluğu verilerine sahip olmaları gerekmektedir
zira bu şehirler olası enfeksiyonların yayılma riskinin de en fazla olduğu
şehirlerdir. Daha yaşlı nüfusta ölüm oranlarının yüksek olması yaşlı
insanların nerelerde yoğunlukla yaşadıklarının bilgisini haiz olmayı
gerektirmektedir; acil durum ya da pandemi sağlık tesislerinin
kurulabilmesi için toplanma alanlarının nerede olduğu bilgisine sahip
olmak önemlidir ve yine COVID-19’a dair en basit metrik vaka sayısı
ölçümlerinde dahi lokasyona göre değişen doğru denominatörlere ihtiyaç
vardır.
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Uzun Vadede Yaşanabilecek Potansiyel Mali Kısıtlar
Hükümetler COVID-19’un gerektirdiği halk sağlığı müdahaleleri ve yol
açtığı
ekonomik
sonuçlar
nedeniyle
ulusal
kaynakları
önceliklendirmektedir ve kaynakların yeniden dağıtılması sebebiyle
Belize, Brezilya ve Seyşeller’de nüfus sayımı ertelenmiştir.
Salgının ekonomik sonuçları daha da vahim bir hâl almaya devam ederse
nüfus sayım işlemlerine ayrılacak bütçenin bulunamaması ihtimali de
artmaktadır. Döviz kurlarında görülebilecek istikrarsızlık ve küresel ölçekli
bir ekonomik küçülme yaşanması ihtimali COVID-19’un ekonomik etkisinin
uzun süreli ve büyük olabileceğini göstermektedir. Son olarak, bu durum
nüfus sayımına ve genel anlamda nüfus verilerinin elde edilmesine olan
küresel mali desteğin seferber edilmesi gerekliliğini arttıracaktır.
UNFPA Ülke Ofisi düzeyinde sayım faaliyetleri için fon sağlama
çalışmaları olabilmekte, bu bağlamda Merkez ve Bölge Ofisleri de
mümkün mertebe en üst seviyede desteği sunmaktadır. Yeni UNFPA
Nüfus Veri Tematik Fonu aracılığıyla yürütülen fon oluşturma çalışmaları
devam etmekte, sayım için küresel ölçekte kaynak oluşturmak için
çalışmalar yürütülmektedir.
Yapılacak çalışmalar arasında en önemlisi dünya çapında nüfus
sayımlarını iptal etmek değil, ertelemek olmalıdır. COVID-19 salgını
nedeniyle
artabilecek
kalkınma
gereklilikleri
ile
salgına
hazırbulunuşluğu arttırma çalışmaları ve müdahaleler açısından nüfus
verilerine olan ihtiyacın artabileceği konusu dikkat çekilmektedir.

Nüfus Sayımı Açısından Operasyonel Seçenekler
Bazı ülkeler, kayıt esaslı sayım ya da e-sayım gibi alternatif yaklaşımları
ya da COVID-19 nüfus sayımının gerçekleştirilmesini engellerse karma
nüfus tahminlerinin makul bir alternatif teşkil edip etmeyeceğini
sorgulamaktadır. UNFPA hazırlık aşaması yeterince yapılmamış hiçbir
sayım yöntemini önermemektedir. Ulusal İstatistik Kurumlarının hazırlık
aşaması yeterince planlanmamış hiçbir nüfus sayım yöntemi
önerilmemektedir. Planlanan nüfus sayım yaklaşımın/yönteminin
basitçe ertelenmesi daha makul bir çözümdür. Aşağıda farklı nüfus sayım
yöntemlerine yer verilmektedir:
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Sabit Yöntemlerin Kullanılması: 2010 yılı sayımı ile karşılaştırıldığında,
2020 nüfus sayımında geleneksel veri toplama yöntemi ile internet tabanlı
veri toplama yöntemi ve kayıt esaslı veri toplama yöntemi gibi karışık
yöntemlerin kullanılması beklenmektedir. Ancak, kayıt esaslı sayım ve
online (çevrim içi) yöntemler özellikle de düşük ve orta gelirli ülkelerde
kapsamlı planlamayı ve halihazırda yerine getirilmemiş olabilecek bazı ön
koşulların yerine getirilmesini gerektirebilir.
Çevrim içi Sayım: Çevrim içi (online) sayımın tercih edilebilmesi için
internet erişiminin ve bilgisayar okuryazarlığının yüksek olması, resmi
işlemler için internetten faydalanma anlayışının toplumda yer bulmuş
olması, yerel bir otorite, kayıtlı bir adres ya da tescilli bir bina adresi
gerekmektedir. En önemlisi online olarak gerçekleştirilen sayımların
çoğunda nüfusun belli bir kısmı sayılmakta, dolayısıyla bu yöntem sayım
için kapı kapı dolaşılan geleneksel yöntemi tamamlayıcı nitelikte
olabilmektedir. Örneğin; İran’da ilk kez 2016’da gerçekleştirilen online
sayımda nüfusun etkileyici bir biçimde %48’i sayıma dahil edilmiş, ancak
geri kalan kısmının yüz yüze görüşmeler aracılığıyla sayımı
gerçekleştirilmiştir. Bir toplumdaki nüfusun %60 ya da %70’i dahi online
yöntem ile sayılsa bu durum toplam nüfusun halen önemli bir kısmının
sayım dışı kaldığını gösterir. Son olarak, online bir sayım esnasında sayım
dışı kalanlar genellikle en hassas durumda olan ya da geride bırakılmış
kesimlerin üyeleri olmaktadır, her sayımın en önemli önceliği hiçbir grubun
sayım dışı kalmamasını sağlamak olmalıdır.
Sayım için Kayıt Esaslı Verilerin Kullanılması: Bazı ülkelerde kayıt
esaslı bir sayımın gerçekleştirilebilmesi için gelişmiş, idari veri kayıt
sistemleri mevcuttur. Ancak, nüfus sayımında idari kayıtlardan faydalanan
ülkelerin çoğunun yine de sayımı tamamlayabilmek için geleneksel sahada
gerçekleştirilen sayım faaliyetlerine ve örnek anketlere ihtiyaç duyacağı
unutulmamalıdır. Sayım verilerine girdi olarak idari kayıtlardan faydalanıp
faydalanmama kararı idari verilerin niteliğine ve mevcudiyetine bağlıdır.
Ortak idari veri kaynakları arasında şunlar bulunmaktadır: Nüfus Kayıt
Sistemi (genellikle doğum, ölüm, evlilik ve göç bilgileri ile desteklenen bir
kimlik kartı sisteminden faydalanılır), adres kaydı, iş kaydı, istihdam kaydı,
emeklilik ve sosyal güvenlik kaydı, eğitim kaydı, iş arama aplikasyonları
kaydı vb.). Aşağıda kayıt esaslı sayım yapılabilmesi için yerine getirilmesi
gereken ön koşullar ve gerekliliklerin bir listesi bulunmaktadır:
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Ulusal İstatistik Kurumunun farklı sektörlerdeki idari kayıtlara
erişimini mümkün kılacak gerekli mevzuat ve diğer kurum/bakanlık
ve sektörlerle işbirliği
Farklı sektörlerde yerleşik kapsamlı idari kayıt sistemlerinin
mevcudiyeti (ikamet, sağlık, eğitim, istihdam vb.)
Yüksek nitelikte idari veri (güncellik, kapsam vb.),
Kayıt sistemleri arasında bireysel verileri birbirine bağlantılı kılmak
amacıyla nüfusun tüm üyelerini tanımlayacak benzersiz
tanımlayıcılar, ortak kimliklere kamunun güvenmesi,
İstatistik Kalite Güvence Çerçevesi,
Kayıtların istatistiki olarak kullanılması.

Halen bu önkoşulların çoğu UNFPA program ülkelerinde yerine getirilmiş
değildir, dolayısıyla sayım için salt kayıt sistemlerinden alınacak verilerin girdi
teşkil etmesi pek çok ülke için halen bir seçenek olamaz.
Model Tabanlı Nüfus Tahminleri ya da “karma sayımlar”: UNFPA,
sınırları içerisinde tüm bölgelerde sayım gerçekleştirme hususunda
zorluk yaşayan ülkelere erişim sağlayamadıkları bölgelerde sayım için
kullanabilecekleri modellenmiş nüfus tahmin sistemleri geliştirebilmeleri
için kapasitelerini geliştirerek yardımcı olmaktadır. Her ne kadar bu
durum değerli bir boşluk doldurma stratejisi olsa da bu yöntemde
kullanılan modeller yerinde ve yakın zamanda gerçekleştirilen anket
verilerine dayanmaktadır ve dolayısıyla silahlı çatışmalar, doğal afetler
ve COVID-19 gibi küresel sağlık krizleri karşısında bu verilerin
sahadan toplanması mümkün olmayabilir. Dahası bu modellerde
yalnızca yaş ve cinsiyete göre tahmini nüfus sayıları üretilmektedir,
dolayısıyla bir nüfusun sosyoekonomik özelliklerini gözler önüne seren
geleneksel nüfus sayım yöntemi ile sunulan zengin verileri
sunamamaktadır. Bu durum sosyal ve ekonomik kalkınma açısından
sayımın ne derece önemli bir veri kaynağı olduğunu göstermektedir.

Sayım Aşamalarının Sekteye Uğraması ya da Ertelenmesi
ile İlişkili Riskler
Nüfus sayımı gerçekleştirilirken birbirine bağlı bir dizi uygulama süreci
söz konusu olduğundan, sayımın ortasında meydana gelebilecek
aksaklıklar ve gecikmeler sayımın kalitesine ciddi gölge düşürebilir.
Örneğin, haritalandırma hazırlıkları ile sayım arasında normalden daha
uzun zaman boşluklarının bırakılması risklidir zira geciktirilmiş bir
gerçek sayım işlemi yapılmaya başlandığı anda eskiden hazırlanan
haritalandırma ve kartografik aşamadaki hanehalkı listesinin
çıkarılması işleminin sonuçları artık geçerli olmayabilir. Bu durum,
nüfus sayımının ertelendiği sırada göç eden ya da hareket halinde olan
bireyleri sayım dışı bırakacağından ya da sayımda görev alacak
kişilerin önceden planlanmış iş yükü üzerinde değişikliğe yol
açacağından veri niteliğini tehlikeye riske atabilirsokabilir.
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Nüfus verilerinin gerçek zamanlı toplanması esnasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar
sayımın temel özelliğini ve veri niteliğini bozabilir, zira nüfus sayımında görev alan
kişilerin uzun süreli katılım sağlamalarına engel teşkil edebilir, saha yaklaşımlarında
bozulmalara yol açabilir, mükerrer sayıma yol açabilir, hata olasılığını arttırabilir, nüfus
sayımına katılacak olan bireyler nüfus sayım tarihlerinde tanımlanamadıysa sayıma
katılımın düşük olmasına yol açabilir, sayıma katılmayanlarla gerçekleştirilecek takip
mahiyetindeki görüşmelerin maliyetlerini arttırabilir. Ayrıca gelecekte daha fazla
aksaklığın olmasına dair duyulan endişe sayımı gerçekleştiren bireylerin ve
bilgilendirme yapan mercilerin acele etmelerine ve sayımı bir an evvel tamamlayabilmek
için bazı soruları atlamalarına yol açabilir.

Varsayımlar ve Öneriler

Middle Length Book Title

Bu yaklaşımlara dair teknik önerilere UNFPA nüfus sayım kaynakları sitesinden
ulaşabilirsiniz.
UNFPA, Ulusal İstatistik Kurumlarına, salgından olumsuz etkilenen yerlerde nüfus
sayımı uygulamalarının ertelenmesine yönelik avantajları göz önünde bulundurmalarını
tavsiye etmektedir. Ulusal İstatistik Kurumları bir yandan sayım hazırlıklarını
sürdürürken, bir yandan sanal yollarla kapasite güçlendirme çalışmaları yürütmeli,
gerekli ekipmanın önceden teslim edilmesini sağlamalı, COVID-19 gibi salgınlara karşı
hazırbulunuşluk düzeylerinin arttırılmasında nüfus verilerinin önemini vurgulamaya
devam etmeli ve nüfusun sağlığını ve güvenliğini koruyacak her türlü tedbirin
alındığından emin olmalıdır. Diğer yandan, sayımın ertelenmesinin makul olabileceği
gerçeği de unutulmamalıdır. UNFPA, bu bağlamda, hükümetlerin salgını kontrol altına
almaları ve sayımı gerçekleştirebilmek için gerekli hazırlıkları yapmaları için gereken
yardım ve çabayı göstermeye devam etmektedir.

Ulusal İstatistik Kurumlarının küresel ölçekli acil sağlık durumlarında dahi nüfus
sayımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli acil durum planları, COVID-19 gibi bir salgın
esnasında sayımı nasıl gerçekleştireceklerine dair oldukça sınırlı tecrübeleri
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu konuda yeterince rehber kaynak bulunmamaktadır,
elinizde tuttuğunuz bu belge COVID-19 salgını esnasında hazırlanan Nüfus Sayımına
Dair İlk Teknik Bilgi Notu’dur. Bununla birlikte, yeni bilgiler ortaya çıktıkça ve UNFPA
Ülke Ofisleri ve Ulusal İstatistik Kurumları bu konu ile ilgili yeni tecrübeler edindikçe bu
belge de güncellenecektir.
UNFPA; hükümetlerin nüfus sayımı planlama aşamalarında ilgili bilginin paylaşılması
hususunda kilit bir rol üstlenecek, nüfus sayımının önemini vurgulamaya devam
edecektir.
Tedarik zincirinde yaşanan kopmalar ve sayımda kullanılacak BİT (Bilgi ve İletişim
Teknolojileri) ekipmanlarının teslimatının sekteye uğraması gibi durumlarda iyileşmeler
gözlemlense de bu konuda nasıl bir ilerleme kaydedileceğine dair bir öngörüde
bulunulamamaktadır. Sayım planı yapan bütün ülkeler tedarik gerekliliklerini yerine
getirmek için ilave zamana ihtiyaç duyulacağını unutmamalı ve teslimatların zamanında
gerçekleşebilmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.
Bu bağlamda; UNFPA Bölge ve Merkez Ofislerinin ülkeler arasında tablet paylaşımı ve
kiralanması gibi seçenekleri ayrıntılı tartışabilmeleri için lütfen Bölge Nüfus ve Kalkınma
Danışmanları ile tablet ihtiyacı hususunu görüşünüz.
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Merkez ve Bölge Ofislerinde istihdam edilen Nüfus ve Kalkınma personeli tarafından hazırlanmıştır.

Hastalık yayma riskinin olduğu bir zamanda sayımı gerçekleştirmek sahada çalışanlar
ve halk açısından pek çok sağlık riskini beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla COVID19 riski ve halkın hastalığa yakalanma korkusu bir sayımın ertelenmesi için yeterli
sebeplerdir.
UNFPA, halihazırda hazırlık aşamalarını tamamlamış, iyi planlanmış sayım
yöntemlerinin değiştirilmesini desteklememektedir. Kayıt esaslı sayım ve esayım gibi alternatif yaklaşımlar, ancak ve ancak gerekli planlama
yapıldığında ve ilgili ön koşullar yerine getirildiğinde düşünülmelidir.
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