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 في جميع المناطق على الميدان مؤقت عمل -ميداني محقق

 توصيف المهام:

 المهام العامة

 :المسحمدة العمل الميداني في  إلى مرحلتين خاللالميداني يقسم عمل المحقق 

 تيويم الوحدات االحصائية والخرائط العائدة لها وتعبئة االستمارات العائدة لها. أي( تيويم مناطق العّد )الجزر( 1

التي  االستمارات العائدة لها نماذج وتعبئةزيارة األسر المعيشية المحددة لجمع البيانات من أفراد األسر المعيشية ( 2

  تزوده بها إدارة االحصاء المركزي.

يقوم بعمله تحت إشراف كما  إدارة االحصاء المركزي فيالمسح عمل  وفريقلفريق رئيس ايعمل المحقق تحت إشراف 

 وإدارة االحصائي المسؤول عن المسح و/أو منسق المسح في إدارة االحصاء المركزي.

 المهام الخاصة

 المهام واألنشطة اآلتية:ضمن محافظة محددة الميداني يتولى المحقق 

ونماذج أخرى  الميدانيالعمل الداخلة في العينة، االستمارات، دليل استالم الخرائط، الئحة باألسر المعيشية  -

 .رئيس الفريقمن 

تيويم مناطق العّد )الجزر(: أي تيويم الوحدات االحصائية والخرائط العائدة لها وتعبئة االستمارات العائدة لها؛  -

عدد الجزر  إنقاصدارة االحصاء المركزي يحق إلسبو.. األ فيعلى األقل ( 3)زر مطلوب تيويم ثالث ج

  قيمة االجمالية للعقد في حال فشل المحقق في إنجاز الحّد األدنى المطلوب.وبالتالي إنقاص الالمسندة للمحقق، 

ئدة لها وفقاً اوالنماذج العتمارات وتعبئة االسمن قبل إدارة االحصاء المركزي زيارة األسر المعيشية المحددة  -

( في األسبو.. يحق إلدارة االحصاء 15)خمس عشرة استمارة أقله ؛ مطلوب إنجاز دارة اإللتوجيهات 

في حال فشل  المركزي إنقاص عدد االستمارات المسندة للمحقق، وبالتالي إنقاص القيمة االجمالية للعقد

 المحقق في إنجاز الحّد األدنى المطلوب.

 .االسرة التي يقوم باستيفاء االستمارات لديهاقبل مغادرة  تئة االستمارتعبمن التأكد  -

 وفق الحاجة.لها الترميز المناسب و االجابات إتمام -

 .رئيس الفريقلى إعادة االستمارات والخرائط والنماذج األخرى المنجزة إ -

 إدارة االحصاء المركزي مع ممثل االدارة. إليهااالجتماعات التي تدعو كل على المحقق حضور  -
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 إعداد تقارير دورية. -

(، النقل ووسيلة الوجهة والعودة، االنطالق موعد) خطّة مفّصلة لألسبو. التالي تتضمن برنامجاً يومياً  إعداد -

   .األسبو. من ثالثاء يوم كلّ  وتسليمها

 أو( SMS) نصية رسالة عبر منه والعودة الميدان إلى االنطالق عند الدولية العمل منظمة أو المشرف إبالغ -

 .الواتساب عبر

في إدارة االحصاء المسح أو منسق المسح تنفيذ كّل المهام األخرى التي يكلّفه بها االحصائي المسؤول عن  -

 المركزي.

 في إدارة االحصاء المركزي.المسح و منسق  المسحرفع التقارير إلى االحصائي المسؤول عن  -

 

 المؤهالت/ المعارف المتخصصة/ الخبرة المطلوبة

 المؤهالت

 انية القسم الثاني أو ما يعادلها. الباكالوريا اللبن

 مهارات المعلوماتية

MS office (word, excel, power point) تعتبر عامال تفضيليا. 

 اللغات

 شفهياً وكتابة. تعتبر االنكليزية عامالً تفضيلياً.الطالقة في اللغة العربية 

 الخبرة العملية

 لدى إدارة االحصاء المركزي عامالً تفضيلياً. مشابهعمل تعتبر الخبرة في 

 يةالسر  

  على المحقق أن يحافظ على سرية البيانات التي يجمعها والمخزنة لدى إدارة االحصاء المركزي

ويسمح له بمناقشة هذه البيانات فقط مع  ،أو في األرشيفأو الكمبيوتر  (server) الخادمعلى 

 دارة اإلحصاء المركزي.إلالعاملين معه التابعين 

  االستمارات والخرائط والنماذج األخرى التي يستخدمها في عمله تحت على المحقق أن يبقي

أو ورقياً أو رقمياً، إعادة طباعة أو  (scan) مسحإشرافه. ال يحق له نقل أو نسخ أو تصوير أو 

كلي أو جزئي أية ملفات للبيانات، أو استمارات معبأة، أو خرائط، أو أدلّة  مشاركة طرف ثالث بشكل

  نتج عنه مالحقة قانونية.تمحتوياتها، وكّل خرق للسرية سوف أو ونماذج أخرى 

 من يتبادل أي  ال يسمح له/لها، تحت أي ظرف من الظروف، ان ينشر، أو يتداول، أو ينقاش، أو

 مع أي جهة من الجهات أو االفراد.  .مخرجات المسح ونتائجه أو مراحل تنفيذه
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 الجدول الزمني

 إتمام المهام.. يمكن تعديل هذه المّدة وفقاً لتوفر االعتمادات المالية وشهراً متتالياً  ( 22) عشريناثني والعقد على  يمتدّ 

  آلية االختيار

وسيتم االتصال بالذين ترد أسماؤهم في الالئحة سوف يخضع المرشحون المتقدمون إلى هذه الوظيفة إلى مقابلة.  

إدارة االحصاء  االذي تجريه يةالتدريبالدورة  % من 90أن يحضروا على األقل   المقبولينعلى المرشحين المصغرة. 

، سيتم فقط قبول المرشحين الذي اجتازوا سوف يرتكز االختيار على االمتحان الذي سيجرى بعد التدريب المركزي .

 .المسحاالمتحان بنجاح للعمل في 

 بدالت األتعاب و طريقة الدفع 

يتّم الدفع على أساس الجزر المنجزة والمقبولة والخرائط مرحلة تيويم مناطق العّد )الجزر(  في( 1 بدالت األتعاب

يتم الدفع التابعة لها ستمارات تعبئة االسر وزيارة اال( في مرحلة 2يورو لكل جزيرة.  45 لقاءواالستمارات العائدة لها 

يدفع للمحققين بعد تسليم عدد محدد من يورو لكل أسرة معيشية.  25.5على أساس االستمارة المنجزة والمقبولة لقاء 

  إدارة االحصاء المركزي.الجزر أو االستمارات المقبولة وبعد موافقة 

 أو غير منجز عمل غير مرض  

حتفظ منظمة العمل أو ال ينطبق على الشروط المذكورة أعاله، تفي حال كان العمل المقّدم بموجب هذا العقد غير مرٍض 

يتم الدفع الدولية بحقها عند االقتضاء، بوقف العمل أو طلب تصحيحه أو تعديله أو رفض القبول به. في هذه الحاالت 

  .المدير العاموفقاً للعمل المنفذ بعد موافقة 

في حالة الغش والتالعب و / أو إخفاء أو مشاركة جزء أو كل المعلومات والوثائق التي يعمل عليها، سيتم اعتبار 

 .لعمل الذي لم يكمله بشكل سليملولن يحصل على أي أجر أو مقابل  .المحقق مستقيل من عمله عند تلقيه إشعار خطي

 

 العقد إنهاء

. من تاريخ توقفه عن العمل يوماً  15 قبلعلى المحقق تقديم رسالة يعرض فيها األسباب الموجبة في حال االستقالة 

ي بحوزته ) خرائط، استمارات، لوائح، بطاقة تعريفية، ... تعمله وتسليم كامل المستندات السيكون عليه أيضاً تسليم 

ة، كما يسقط أو المستندات غير المسلّم الغير مكتملالعائدة للعمل وإال سوف يتم إلغاء الدفعات ، رئيس الفريقإلى  إلخ(

 حقه في المطالبة بهذه الدفعات.
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 التأمين

  .المتعاقدينايّة مسؤولية في حال وفاة، اصابة او مرض اي من منظمة العمل الدولية ال تتحّمل 

 المتعاقدّي تأمينات تعتبر اساسيّة بنظر توفير أمهما كان السبب، وإًن  متعاقدي مين ألالتأمنظمة العمل الدولية ال توفر 

 المدنية. ضّد الحوادث تأمينتوفير  بما في ذلك تقع تحت مسؤوليته )ها( وعلى حسابه )ها( الخاص، 

 


