
 إعالن

في لبنان، وذلك بالتعاون الفني  لقوى العاملة والظروف المعيشية لألسرل تعتزم إدارة اإلحصاء المركزي القيام بمسح وطني

عن اإلدارة ، تعلن اإلطار. وفي هذا األوروبي االتحادمن وبتمويل  المكتب اإلقليمي للدول العربية–مع منظمة العمل الدولية 

في في كافة المناطق اللبنانية والمكتبية في مقرها ميدانية المسح المهام عدد من األشخاص للقيام بتنفيذ خدمات ل حاجتها

المكتب اإلقليمي للدول العربية –تقوم منظمة العمل الدولية. وسوف والسنة المقبلة خالل هذه السنة لعّدة أشهر متتالية بيروت

 المركزي.لصالح إدارة اإلحصاء  إدارة التعاقدب

الوطني  بهدف إنتاج بيانات إحصائية على المستوى من اكبر المسوح التي تم تنفيذها في لبنان، ُصّمم هذا المسح، وهو واحد

وعلى مستوى المحافظات واألقضية. وسوف يوفر هذا المسح مؤشرات إحصائية متعلقة بظروف العمل والحياة في لبنان، 

 وتصميم البرامج على مستوى المحافظة والقضاء.وهي مؤشرات ضرورية لرسم السياسات 

  :المهام المطلوبة

 )تحميل الطلب( مهام ميدانية

في  الوحدات السكنية ومن ثم القيامو المباني المعلومات حولالخرائط وتحديث ميدانيا بللقيام  محقق)ة( ميداني)ة(: -1

  لها. العائدة االستماراتالمركزي واستيفاء  اإلحصاءالتي تحددها إدارة  األسربزيارة مرحلة الحقة 

 والمتابعة والمراقبة اليومية للعمل الميداني للمحققين الميدانيين واإلشرافالميدانية  باألعمال : للقيامفريق )ة(رئيس -2

  .والتأكد من المعلومات التي يستوفيها المحققين الذين يشرف على عملهم

 

 )تحميل الطلب( مهام مكتبية

التي تم استيفاؤها  المباني والوحدات واألسر البيانات الموجودة في استمارات بإدخال يتحدد العملمعلومات:  )ة(مدخل -3

 من قبل المحققين الميدانيين إلى نظام إدخال المعلومات الخاص بالمسح. 

 بعد استالمها من المحققين الميدانييندقيق وترميز البيانات الواردة في االستمارات بت يتحدد العمل:)ة(ومرّمز )ة(مدقّق -4

  .وتدقيق البيانات المدخلة الى قاعدة البيانات

والمكتبي لمسح ومتابعة العمل الميداني ل اإلدارية والتقنية وثائقاللمساعدة في إعداد با يتحدد العملللمسح:  )ة(مساعد -5

 الدورية. وإعداد التقارير

بالمساعدة في إعداد خرائط المسح و  يتحدد العمل: (المعلومات الجغرافيةمتخصص في نظم )للمسح  )ة(مساعد -6

  وإعداد التقارير الدورية. وأرشفتها ورقيا ورقميا تأمين مستلزمات العمل الميداني من الخرائط

بإدارة وبيانات يساعد خبير المعلوماتية في جميع المهام المتعلقة بقواعد المعلومات المتعلقة  معلوماتية: )ة(مساعد- -7

  المسح.

  .تنظيم ونقل جميع االستمارات والخرائط بين فرق العمل المكتبي  أرشيف: )ة(عامل-8

 

 ضمناً. 2112 حزيران 11لغاية  :المهلة الزمنية لقبول الطلبات لكافة المهام



 

 إرسال رسالة الكترونية الى العنوانين التالين:

cas.social.statistics@gmail.com            و BEIRUT-JOBS@ilo.org 

 مرفقة بصورة عن المستندات المطلوبة التالية: 

 المستندات المطلوبة:

 كامل وصحيح تعبئة الطلب المذكور أعاله  بشكل-

أشهر( 3إخراج قيد فردي أصلي/ مصدق للفرد األعزب أو إخراج قيد عائلي للفرد المتزوج )تاريخه أقل من -  

صور شمسية حديثة 3 -  

نسخة مصدقة عن الشهادات المطلوبة وصورة عنها )تُعاد النسخ األصلية بعد التأكد منها من قبل اإلدارة( -  

 ( من المصرف الخاص بهم IBANالمقبولين توفير إفادة )سوف يطلب الحقاً من األشخاص  -

 

 مالحظة:

 .ال تقبل الطلبات الناقصة 

  سوف يتم االتصال بالمرشحين المقبولين فقط ولن تتم المقابالت إال مع المرشحين الذين احضروا المستندات

 األصلية المطلوبة كافة.
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