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العمل في اللجنة الدولية 
للصليب األحمر
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)اللجنة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
وغير  ومستقلة  محايدة  منظمة  الدولية( 
وحماية  مساعدة  على  نعمل  نحن  متحيزة. 
وحاالت  المسلح  النزاع  من  المتضررين 
إلى  تستند  مهمة  وهي  األخرى،  العنف 

اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949.

من نحن

عن  يميزاننا  القانوني  ووضعنا  مهمتنا 
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير 
الحكومية. فنحن نعمل مستقلين عن الحكومات 
التي  المحلية  المجتمعات  مع  مباشرًة  ونعمل 
يمكننا  السبب،  ولهذا  العنف.  َشَرك  في  تقع 
األزمات  في  السرعة  وجه  على  االستجابة 

لتقديم المساعدة حيث تشتد الحاجة إليها.
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األشخاص  أرواح  حماية  على  نعمل 
صحتهم  وصون  العنف  من  المتضررين 
حيث  تكاملًيا  نهًجا  نتبع  ونحن  وكرامتهم. 
بعضها  متمايزة  عمل  مجاالت  ثالثة  ترتبط 
ببعض – هي الحماية والمساعدة والوقاية - 

ماذا نفعل
ويكمله.  اآلخر  أحدها  فيعزز  وثيًقا،  ارتباًطا 
باإلضافة إلى عنصر مهم آخر في عملنا وهو 
تعاوننا مع الجمعيات الوطنية للصليب األحمر 

والهالل األحمر.

بموجب  القتال مسؤولياِتهم  في  المشاركين  تحمل  كفالة  نعمل على  فإننا  العنف،  يندلع  عندما 
القانون الدولي اإلنساني والقواعد األخرى التي تحمي المدنيين، بمن فيهم المحتجزون.

الحماية: كفالة احترام القانون

نحن نساعد المجتمعات المحلية، سواء في أثناء القتال أو في أعقابه على الصمود عن طريق 
الحفاظ على أرواح الناس وسبل عيشهم بتوفير المياه والمأوى لهم، وتعزيز األمن االقتصادي، 
وتحسين الرعاية الصحية )بما في ذلك جراحة الحرب ورعاية المحتجزين(، وكفالة التعامل 
المالئم مع الموتى وتحديد هويتهم، ومساعدة ضحايا األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة.

المساعدة: مساعدة المحتاجين

نحن نضطلع بعملنا على المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية لنشر المعرفة بالقانون الدولي 
بشأن  بالوعي  االرتقاء  على  نعمل  كما  لهما.  االمتثال  وتعزيز  اإلنسانية  والمبادئ  اإلنساني 

القضايا الجوهرية ذات األهمية للعمل اإلنساني.

الوقاية: االرتقاء بالوعي

نحن نتعاون تعاوًنا وثيًقا مع الجمعيات الوطنية حتى يتسنى لنا تقديم مساعدات سريعة وفعالة 
إلى المحتاجين عند اندالع النزاع. وال يشمل هذا فقط تجميع الموارد وتنسيق األنشطة ولكن 
بالمبادئ  االلتزام  على  ومساعدتها  خبراتنا،  وتبادل  الوطنية،  الجمعيات  قدرات  بناء  أيًضا 

األساسية للعمل اإلنساني في جميع األوقات. 

التعاون: العمل مع الجمعيات الوطنية
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أين نعمل

األشخاص  يحتاج  القتال  يندلع  عندما 
إلى  النار  إطالق  تبادل  بسبب  المحاَصرون 
المساعدة بسرعة. لهذا السبب نحتفظ بوجود 
البعثات،  باسم  تعرف  التي  الميدانية،  مكاتبنا 
حول العالم، ونقدم الدعم من مقرنا الرئيسي 

في جنيف، سويسرا.

قد تغطي بعثاتنا دولة واحدة، أو عدة دول في 
البعثات  تضطلع  اإلقليمية.  البعثات  حالة 
من  أكثر  في  وتوزيعها  المساعدات  بتنسيق 
90 بلد، حيث تعمل مباشرة مع المجتمعات 

المحلية.

الرئيسي، يضع موظفونا سياسات  المقر  في 
واستراتيجيات على مستوى المنظمة برمتها 
الدعم  تقديم  إلى  باإلضافة  وينفذونها، 

واإلشراف الحيويين لعملياتنا الميدانية.

أكثر  الدولية  اللجنة  لدى  يعمل  عام،  وبوجه 
من 16,000 موظف في الميدان و1,000 
موظف في المقر الرئيسي، ينتمون إلى أكثر 

من 150 جنسية.
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•  إدارة األرشيف والمعلومات
•  مجال االتصال اإلعالمي

•  التعاون مع الجمعيات الوطنية
•  إدارة البيانات والتحليل

•  األمن االقتصادي والغذائي
•  التمويل واإلدارة
•  الطب الشرعي

•  الرعاية الصحية
•  الموارد البشرية

•  المندوبون العامون
•  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

•  القانون الدولي والسياسات
•  اللغات

•  الخدمات اللوجستية
•  العالقات مع َحَملة السالح

•  وكالة البحث عن المفقودين والحماية
•  المياه والسكن

•  التلوث الناجم عن األسلحة

فئات العمل في اللجنة الدولية للصليب األحمر
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العمل في الميدان
نحن نوظف المتخصصين ممن لديهم دوافع 
 90 من  أكثر  في  بأدوار  للقيام  قوية  إنسانية 
بلد. ُتعرف الوظائف في الميدان بأنها مناصب 

للمتنقلين.

هذه  من  منصب  لشغل  مؤهاًل  تكون  لكي 
المناصب، يجب:

• أن تتحدث اإلنجليزية بطالقة.
اللغتان  هما  والفرنسية  اإلنجليزية  اللغتان 
الرسميتان للجنة الدولية. معظم بعثاتنا تتحدث 
اإلنجليزية. لذلك يوصى بشدة أن يتقن المتقدم 
للوظيفة اللغة اإلنجليزية وهي شرط مطلوب 
هو  أخرى  لغات  إتقان  األحيان.  بعض  في 

ميزة كبيرة دائًما.

وظائف  لقبول  استعداد  على  تكون  •  أن 
   ال يسمح لك فيها باصطحاب ذويك مدة    

تعيينك. بعد  األولى  شهًرا   24   

أن  يجب  الدولية،  اللجنة  إلى  تنضم  عندما 
ُمرافق  دون  من  تعيين  لقبول  مستعًدا  تكون 
أو  زوًجا  تصطحب  لن  المثال  سبيل  )على 
مهمتيك  في  معالين(  أو  أطفااًل  أو  شريًكا 
على  شهًرا   12 منهما  كل  ومدة  األوليين، 

األقل.

•  أن تكون على استعداد للذهاب إلى حيث 
    ظهرت الحاجة إلى المساعدة.

أن  يجب  الدولية،  اللجنة  إلى  تنضم  عندما 
تكون مستعًدا للذهاب إلى أي مكان تشتد فيه 
الوقت،  مرور  مع  مهاراتك.  إلى  الحاجة 
مسيرتك  وتطوير  مهمتك  اختيار  لك  سيتاح 

المهنية.
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•  أن تمتلك الخبرة المهنية.
يجب أن يكون لديك خبرة سنتين على األقل. 
نحن نعمل في ظل حاالت طارئة وفي أماكن 
يحتمل أن تكون خطرة. لهذه األسباب، نتطلع 
يمكن  خبرة  ذوي  متخصصين  توظيف  إلى 
إرسالهم إلى الميدان بسرعة ومن ثم يباشرون 

العمل من اليوم األول لمهمتهم.

•  أن تمتلك خبرة دولية.
يعمل موظفونا المتنقلون في سياقات تعرض 
لذلك يجب  الثقافات.  تحديات وبيئات متعددة 
لتظهر  الدولية  الخبرة  بعض  لديك  يكون  أن 
الظروف.  هذه  مثل  مع  التكيف  على  قدرتك 

في  عليها  تحصلت  مهنية  خبرة  فأي  ولهذا 
نحو  على  نبحث  ولكننا  مهمة،  الخارج 
تختلف  بلد  في  خبرة  لديه  عمن  الخصوص 
ثقافته عن بلده األصلي. تعتبر اإلقامة طويلة 
العمل  غير  ألسباب  أجنبي  بلد  في  األجل 

ميزة.

اختيار  عن  المسؤولين  أن  مالحظة  يرجى 
المرشحين لشغل الوظائف لدينا يقيِّمون طلب 
مسعاك،  في  تنجح  فلكي  ككل.  االلتحاق 
الدوافع  من  المالئم  المزيج  إلى  ستحتاج 
اللغة  ومهارات  والشخصية  المهنية  والخبرة 

والمهارات االجتماعية.
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من مقرنا الرئيسي نقدم رسالة اللجنة الدولية 
التي  األنشطة  وندعم  العالمي  المجتمع  إلى 
ونضع  العالم،  أنحاء  جميع  في  بها  نضطلع 
البرامج والسياسات، ونضع االستراتيجيات، 

ونطور أحدث األدوات وغير ذلك.

إذا انضممت إلينا، فستكون:
•  محاًطا بمتخصصين متفانين وموهوبين 

    يتحمسون إلنجاز ما يفعلون.

•  جزًء من مجتمع متنوع واستيعابي، حيث 
    يمكنك التواصل مع أشخاص ذوي خلفيات   

    متنوعة على جميع مستويات المنظمة.

•  مشارًكا في العمل مع طواقمنا الموجودة 
   في المقر الرئيسي والمنتشرة في جميع 

   أنحاء العالم.

العمل في المقر الرئيسي
ال يتمتع جميع األشخاص القادمين إلى اللجنة 
العمل  في  سابقة  بخبرة  بها  للعمل  الدولية 
بسبب  ينجحون  فهم  ذلك  ومع  اإلنساني، 
دوافعهم وخبراتهم وتعدد مواهبهم واتجاههم 

االستيعابي.

بعقود  وللعمل  للتدرب  موظفين  نستقدم  نحن 
بغض  مقرنا  في  واستشارية  ومؤقتة  دائمة 

النظر عن جنسيتهم أو سنهم.
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ما نقدمه
من خالل االنضمام إلى اللجنة الدولية، سُتتاح 
لك فرصة لممارسة مهنتك في بيئات محفزة 
األحيان  بعض  في  بتحديات  ومليئة  ومركبة 

حيث يمكن أن يحدث عملك فارًقا حقيقًيا.

المجاالت  مختلف  من  زمالئك  مع  ستعمل 
النزاع  ضحايا  لمساعدة  متشابكة  بطريقة 
المسلح وحاالت العنف اآلخرى. ستتعامل مع 
مواقف تتطلب خبرة وحيلة وابتكاًرا لتحقيق 
في  محدودة  بموارد  الممكنة،  النتائج  أفضل 

كثير من األحيان.

ستعمل لدى أقدم منظمة إنسانية دولية كبرى 
في العالم، لتخفيف معاناة الناس والمجتمعات 
وتعزيز قيم العمل اإلنساني في هذه األوقات 

العصيبة.

الرواتب والمزايا األخرى:
)خطة  تنافسية  توظيف  حزمة  نقدم  نحن   •
تقاعد، وراتب شهر إضافي كل سنة، ومكافأة 

سنوية محتملة(.
حزم  من  والعديد  إدماج  دورة  نقدم  نحن   •
المنظمة  مستوى  على  الفردية  التدريب 

ودورات تدريبية تقنية.
ونفقات  الميدان  في  إقامتك  نغطي  نحن   •

السفر والفحوص الطبية.
العمل  فرص  على  االطالع  من  ستتمكن   •
الداخلية حتى تتمكن من بناء مسيرتك المهنية 

داخل اللجنة الدولية وخارجها.

نحافظ  أولوياتنا.  رأس  على  موظفينا  سالمة 
في  األطراف  جميع  مع  مستمر  حوار  على 
الحالة  نراقب  حتى  فيها  نعمل  التي  البلدان 

األمنية من كثب.
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نحن نقدم للطالب والخريجين والمتخصصين الشباب الفرصة لالنضمام إلى طواقمنا في أقسام 
السياسات، وإدارة االتصال والمعلومات، والعمليات، والموارد المالية واللوجستيات، وإدارات 

الموارد البشرية – ومعظمها في جنيف.

للطالب

نحن نستهدف الطالب الذين تتطلب برامج شهاداتهم إكمال التدريب.

نحن نقدم دورات تدريبية غير مدفوعة األجر لمدة تصل إلى 90 يوًما، حيث ستنضم خاللها 
إلى أحد أقسامنا لمعرفة ما نقوم به وتطوير مهاراتك في البحث والتقييم والتحليل و/ أو الكتابة.

الخريجون والمتخصصون الشباب

المهنية عن سنة واحدة منذ  الذين ال تزيد خبرتهم  الجدد  نحن نتطلع إلى توظيف الخريجين 
تخرجهم، أو ذوي خبرة سنتين إذا كانوا التحقوا بتدريب سابق.

نحن نقدم مناصب االنتساب براتب شهري قدره 3,000 فرنك سويسري، فيكون الموظف قيد 
التطوير  اإلنترنت، وخطط  الشخصي وعبر  التدريب  إلى فرص  بالوصول  ويحظى  التعيين 

م الفعاليات والرحالت على مدار السنة. الشخصي ودوائر متماسكة من المنتسبين تنظِّ

للطالب والخريجين والمتخصصين الشباب
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النفسية  بدأت فرحانة جافيد، مندوب الصحة 
مع  رحلتها  واالجتماعي،  النفسي  والدعم 
في  موظفًة   2011 عام  في  الدولية  اللجنة 
مجال الصحة في كشمير. وعملت الحًقا في 
أوكرانيا، ثم في نيجيريا. وفي غضون وقت 
قريب ستتوجه إلى مهمتها القادمة في سورية.

بصفتها مندوًبا للصحة النفسية، غالًبا ما تدعم 
لحظات ضعفهم  أشد  في  األشخاص  فرحانة 
مزلزلٍة  ظروف  مع  التأقلم  يحاولون  وهم 
عليها  تؤثر  ومآسيهم  وقصصهم  لكيانهم. 
أيًضا. لكن فرحانة تقول إن األشخاص الذين 
وصموًدا،  مرونة  أكثر  جعلوها  معهم  تعمل 
تفكر  لم  نواٍح  من  حياتها  وشكلوا  وألهموها 

مطلًقا أنها ممكنة.

منحتني اللجنة الدولية هوية جديدة. 
تكون للتضحية قيمتها عندما يخبرني 
المستفيدون من خدماتنا أنهم ينتظرون 
زياراتي بفارغ الصبر، وأن الحياة 
صارت بالنسبة لهم أقل شقاًء بسبب 
دعمنا لهم، وأنهم ينامون بصورة 

أفضل بفضل جلسات المشورة وتبادل 
أطراف الحديث. بالنسبة لي، هذا هو 

الدافع األقصى في عملي.

فرحانة جافيد، مندوب شؤون الصحة النفسية
والدعم النفسي واالجتماعي
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انضم ويلسون موندال إلى اللجنة الدولية في 
من  يقرب  ما  وبعد   .2012 أغسطس  آب/ 
نيجيريا  في  خاللها  عمل  سنوات،  عشر 
في  واآلن  وأوغندا  النكا  وسري  والسودان 
كما  بعمله  شغوًفا  ويلسون  يزال  ما  إثيوبيا، 

كان عندما بدأه مع المنظمة.

ويلسون موندال - مندوب حماية

وفًقا لما ذكره ويلسون، الموظف المثالي في اللجنة الدولية يجب أن يكون مرًنا وإيجابًيا 
ويفخر بكونه جزًءا من منظمة مثل اللجنة الدولية ويجب أن يكون محايًدا في أثناء عمله.

يقول ويلسون إن عمله يمكن أن يكون مؤثًرا 
في النفس بصورة ال تصدق: “لقد تمكنا ذات 
األحمر  الصليب  رسائل  استخدام  من  مرة 
أن  بعد  أسرته  لجمع شمل شاب محتجز مع 
ذلك  أخبرني  عاًما.   12 لمدة  عنها  انفصل 
الشاب الحًقا أنه ووالدته يدعوان لي دائًما في 
به  شملها  التئام  إن  والدته  قالت  صلواتهما. 

كان كما لو أن ابنها ولد من جديد.”
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التقديم
تنشر جميع الوظائف الشاغرة الحالية على موقعنا للتوظيف. نحن ال نستقبل طلبات 

د موعد نهائي للتقديم يمكنك التقديم في أي وقت. تقديم َلم نطلبها. إذا لم يحدَّ

فحص المتقدمين
إذا كنت  اإللكتروني ما  بالبريد  إخبارك  يتم  المرشحين إلجراء مقابلة. سوف  نختار 

ضمن القائمة المختصرة.

مقابالت
إذا تم إدراج طلبك في القائمة المختصرة، ستدعى إلى الدخول في عملية التقييم، التي 

قد تشمل اختبارات اللغة والمقابالت واالختبارات التقنية.

فحص الوثائق قبل التوظيف
يجب عليك الموافقة على فحص بياناتك وتقديم معلومات ووثائق بعينها إلثبات صحة 

البيانات المقدمة في طلبك الوظيفي.

االختيار
الرئيسي، فهذه هي  المقر  للمناصب في  بالنسبة  إذا وقع االختيار عليك.  ُتبلَّغ  سوف 
مجمع  في  اسمك  فسُيدرج  الميدان،  في  وظيفة  لشغل  تقدمت  إذا  األخيرة.  الخطوة 

المواهب الذي نرجع إليه عند توظيف الموظفين في الميدان.

اقتراح المهمة األولى )وظائف في الميدان فقط(
سوف تتلقى عرًضا بشأن مهمتك األولى. تعتمد المدة على وقت جاهزيتك لبدء العمل 
واحتياجاتنا الميدانية. قد تتراوح المهمة من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر، لكن الغالبية 

العظمى من وظائفنا تبدأ بتعيين لمدة 12 شهًرا.

يجب إكمال كل خطوة بنجاح للمضي قدًما. وقد يختلف الجدول الزمني للعملية.

عملية التوظيف 
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ويجب  باستمرار،  الميدانية  احتياجاتنا  تتغير 
أن نكفل وجود الشخص المناسب في المكان 
المناسب في الوقت المناسب. لهذا السبب فإن 
موعد  لها  ليس  الميدانية  المناصب  معظم 
العمل  االلتحاق، وموقع  لتقديم طلبات  نهائي 
نبذل  ونحن  العالم”.  أنحاء  جميع  “في  هو 
التعريف  ملفات  لمطابقة  جهدنا  قصارى 

بالمتقدمين مع متطلبات المناصب المتاحة.

ًحا لمنصب في الميدان،  بمجرد اختيارك مرشَّ
ُيدَرج اسمك تلقائًيا في أحد مجمعات المواهب 
التابعة باللجنة الدولية. ويضم مجمع المواهب 
الخبرة  ذوي  المتخصصين  من  مجموعة 
المجموعات  هذه  من  نستفيد  المتشابهة. 

لتوظيف الموظفين في مهام في الميدان.

مجمع المواهب – مناصب في الميدان
موقع  في  منصب  لشغل  بطلب  تقدمت  إذا 
مجمع  في  أيًضا  اسمك  فسيدرج  محدد، 
بعين  أخذك  يمكن  الصلة حتى  المواهب ذي 
مكان  أي  في  المستقبلية  المهام  في  االعتبار 

آخر.

فهذا  معين،  مواهب  مجمع  من  تعيينك  عند 
باعتبارها  التعريفي  ملفك  حددنا  أننا  يعني 
مناِسبة لمهمة ميدانية ما. بعد تعيينك في مهمة 
واحدة، يؤخذ اسمك بعين االعتبار تلقائًيا في 
ذلك  في  بما  أخرى،  تدريب  وفرص  مهام 
مهمة  كل  ومع  الرئيسي.  مقرنا  في  فرص 
تالية، يمكنك بناء مسيرتك المهنية في اللجنة 
الدولية باعتبارك متخصًصا في مجال العمل 

اإلنساني.
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للمزيد من المعلومات زر مواقعنا اإللكترونية وصفحاتنا: 
careers.icrc.org

icrc.org

طلبات التقدم للوظائف على االنترنت 
وإشعارات بالوظائف المتاحة

قدم اآلن

الميدان  في  المتاحة  الحالية  الوظائف  جميع 
موقعنا  على  تنشر  الرئيسي  المقر  وفي 
للتوظيف. ولكي تحيط علًما بالفرص المتاحة، 
تلقي  إعدادات  وضبط  حساب  إنشاء  يرجى 

تنبيهات الوظائف.

بعض  الكاملة  التوظيف  عملية  تستغرق  قد 
الوقت. ومع ذلك، فقد نحتاج إلى شغل وظائف 
شاغرة في غضون مهلة قصيرة جًدا، لذا فإن 
الوظائف  تنبيهات  تلقي  إعدادات  ضبط 
التي  الوظيفة  تفويت  عدم  على  سيساعدك 

تنتظرها.

 Youtube.com/icrc 

 LinkedIn.com/company/icrc

 facebook.com/icrc

 twitter.com/icrc

 instagram.com/icrc
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أنحاء  جميع  في  األخرى  العنف  وأعمال  المسلحة  النزاعات  من  المتضررين  نساعد 
العالم، باذلين كل ما في وسعنا لحماية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما 
أيضاً  األحمر. ونسعى  والهالل  األحمر  الصليب  في  بالتعاون مع شركائنا  ذلك  نفعل 
وبمناصرة  وتعزيزه،  اإلنساني  القانون  بنشر  للمشقة،  الناس  تعرض  دون  للحيلولة 

المبادئ اإلنسانية العالمية.


