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دليل الكوادر الميدانية الدولية

 راتبك وامتيازاتك
 في أطباء بال حدود



دليل الكوادر 
الميدانية 

الدولية

ســتجد فــي أطبــاء بــال حدود عمالً هادفاً في منظمــة تقدم الرعاية 
الطبيــة الطارئــة للناس المتضررين من النزاعات المســلحة وتفشــي 

األوبئــة والكــوارث الطبيعيــة والحرمان مــن الرعاية الصحية. إن 
المســاعدة التــي تقدمهــا أطباء بال حدود تنقــذ وتغير الحياة، ومن 

يجعــل ذلــك ممكناً هم كوادرنا. 

وإذا كنت موظفاً ميدانياً دولياً في أطباء بال حدود، فإن هذا الكتيب يعنيك. 
والهدف منه هو تعريفك ببعض المكافآت التي نقدمها وشرح المبادئ 

والسياسات التي تعزز نظام الرواتب والمزايا خاصتنا. المزيد من 
.rewards.msf.org المعلومات متوفرة على الموقع التالي

أكثر من مجرد وظيفة
تســتقطب أطبــاء بــال حــدود النــاس من جميــع أنحاء العالم الراغبين في اســتخدام مهاراتهم إلحداث فارق في العمل اإلنســاني. 

يعمــل أفــراد طواقمنــا بجــد وهــم أفــراد ذوو خبرة وملتزمــون ولديهم القدرة على التأقلــم. في المقابل تســعى منظمة أطباء بال حدود ألن 
تكــون جهــة عمــل تتحلــى بالمســؤولية االجتماعية لجعل العمل معهــا خياراً طويل المدى.
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 التطور 
والفرص

سيتم إعدادك للمهام الميدانية وتزويدك 
بالمهارات الالزمة وستحصل على 

الفرصة لتطوير مسيرتك المهنية في أطباء 
بال حدود.

 عمل هادف ال يخلو
 من التحديات

ستكون لديك الفرصة إلحداث أثر والقيام 
بعمل إنساني ال يخلو من تحديات مهنية، 

سريع اإليقاع وكثير التنوع.

 منظمة محترمة 
تقودها القيم

ستكون جزءاً من منظمة طبية إنسانية 
تقودها مبادئ راسخة تشتمل على أعلى 

معايير األخالق الطبية واالستقاللية 
والحياد وعدم التحيز، إضافة إلى 

التحدث عالنية، وتحمل المسؤولية 
عن أفعالها. 

  فريق عمل متحمس
 متنوع الثقافات
ستكون جزءاً من فريق عمل مكون من 

41,000 موظف محترف، من أكثر من 
140 بلداً حول العالم. 

 ستجد
 في أطباء
بال حدود

http://oops.msf.org/irp2-Expat-site/


نظام رواتب واحد لجميع 
الكوادر الميدانية الدولية

فــي أطبــاء بــال حــدود هناك نظام واحد للرواتــب واالمتيازات لجميع الموظفيــن الميدانيين الدولييــن، بغض النظر 
عــن مركــز العمليــات الــذي يرســلك فــي مهمتك الميدانية أو القســم الذي تعاقدت معه. ومعنــى ذلك أن هناك نفس 
مبــادئ الرواتــب ونمــوذج دفع مشــترك وامتيازات موحدة، كبدل المعيشــة اليومي أو مجموعــة المزايا الخاصة 

بالعائلــة أو تذاكر العودة للوطن.

ويعتبر وجود نظام واحد لجميع الموظفين الميدانيين الدوليين في أطباء بال حدود أساسياً لعملها كمنظمة واحدة تعامل 
كوادرها بأقصى قدر ممكن من المنطقية، نظراً للبنية المركبة التي تنطوي عليها أطباء بال حدود ولتمكِّن من تنقل 

الموظفين بين البعثات. ونلتزم بتوليف الجوانب الدقيقة من هذا النظام إلنجاح هذا المسعى. 
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التبادلية 
العالقــة بيــن أطباء بال حدود 
وموظفيهــا هــي عالقة منفعة 

متبادلة. تســعى أطباء بال حدود 
لتقديم ميزات تتناســب مع مســتوى 

الموظفين.  التزام 

العمل التطوعي
العمــل التطوعــي يعنــي القيام بالعمل دون 
توقــع المكافــأة عليــه. في أطباء بال حدود 

ال يعنــي هذا القيــام بالعمل بدون راتب، 
لكــن الرواتب التــي نقدمها تعكس هويتنا اإلنســانية.

راتب التعويض
للمساهمة في إزالة الحواجز االقتصادية أمام األشخاص 
الراغبين بالتطوع في أطباء بال حدود، نقدم لهم ’راتب 

تعويض‘ عند االنضمام في السنة األولى: وهو ذات 
المبلغ األولي الثابت الذي يبدأ به الموظف، بغض 

النظر عن العمل.

تساعد هذه السياسة في تبني ثقافة الحافز اإلنساني 
والتفريق بين االلتزام قصير األمد وطويل األمد.

االعتدال
تكون الرواتب بعد فترة التعويض متواضعة مقارنة 

بأسواق الرواتب الدولية والمحلية. 

االلتزام
تثمن أطباء بال حدود وتقدر االلتزام طويل األمد، وتقدم 

مزايا متزايدة تبعاً لمدة العقود وااللتزام.

ما الهدف من هذه السياسات؟

أطباء بال حدود منظمة تقودها القيم الراسخة، وينطبق هذا أيضاً على 
طريقة مكافأتنا لموظفينا. هنالك خمسة مبادئ رئيسية توطد نظام 
رواتب الكوادر الدولية، وهي مطبَّقة في سياسات الرواتب التالية.
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 اإلنصاف
تتــم معاملة جميــع الموظفين بإنصاف. 

معنــى اإلنصاف هــو وجود مبادئ عادلة 
مشــتركة يتــم تطبيقها بثبات. 

السوق العالمي والسوق المحلي
ينحدر أفراد طواقمنا الميدانية الدولية من أكثر من 140 

بلداً، لكنهم يعملون أيضاً ضمن سوق عالمية من المنظمات 
الدولية غير الحكومية. ويتطلب تطبيق مبدأ اإلنصاف على 

الرواتب تحقيق التوازن المناسب بين سوق رواتب 
المنظمات الدولية غير الحكومية وبين سوق العمل المحلي 

في مكان إقامة الموظف. 
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تسترشد أطباء بال حدود بكونها جهة عمل تتحلى 
بالمسؤولية االجتماعية، وذلك في جميع تطبيقاتها المتعلقة 

بالموارد البشرية، من السعي إلى تقديم ظروف عمل 
كريمة إلى توفير الفرص للتطور والتقدم المهني إلى تأمين 

صحة ورفاه الموظف، وإعطاء األولوية للسالمة واألمن 
ضمن بعثاتنا.

ويترجم نظام التعويضات والمزايا خاصتنا هذا المبدأ من 
خالل تزويد الطواقم الميدانية الدولية بمزايا ملموسة ذات صلة 

بمجتمعاتهم األصلية، متى ما كان ذلك ممكناً.

جهة عمل تتحلى بالمسؤولية
تــدرك أطباء بال حدود أن عليها مســؤولية 
تقديم مســتوًى عاٍل من الدعــم لموظفيها.  دئ
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التماسك المنطقي 
بالرغــم من إمكانية اختالف الممارســات 

بين وضمــن مجموعات الموظفين 
)دولييــن، محلييــن، في المقرات 

الرئيســية(، يجــب أن تتــم معاملة جميــع الموظفين على 
أســاس معايير موضوعيــة تعكــس مبادئ أطباء بال حدود 

وأولوياتها التنظيميــة.

الكفاءة 
تكافئ أطباء بال حدود موظفيها الميدانيين الدوليين 
على كفاءتهم ومعارفهم المؤسسية، التي نقيسها من 
خالل سنوات الخبرة السابقة. وتحدد خبرة الشخص 

في عمل مماثل ما إذا كان هذا الشخص سيحصل 
على الدرجة األولية أو الوسطى أو العليا من 

مستوى الراتب خاصتهم، في حين تحدد الخبرة 
الميدانية الدولية مع أطباء بال حدود عالوة الوالء.

المسؤولية
تدفع أطباء بال حدود رواتب أفراد الكادر الميداني تبعاً 

للمسؤولية التي يتولونها. ويتوفر تعريف هذا المبدأ ضمن 
نظام الوظائف الميدانية الدولية خاصتنا.
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نظرة عامة على راتبك وامتيازاتك 
في أطباء بال حدود

عالمي – موحد للجميع

محلي – يختلف المبلغ حسب بلد اإلقامة

بلد مضيف – يتفاوت حسب بلد البعثة

ترتكــز باقــة الرواتــب واالمتيازات للكوادر الميدانيــة على ثالثة ركائز:
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 ما الــذي تحتاج معرفته
يتــم تطبيــق نظــام الرواتب العالمــي )global salary grid( ذاته على جميع 

الكــوادر الميدانية الدولية

يحصــل الكــوادر العاملــون في بلد ذي ســوق عمل أعلى من نظــام الرواتب العالمي 
علــى عــالوة على الراتب، تبعــاً لمكان إقامتهم

إذا لــم يكــن لــدى الموظــف خبرة ميدانية ســابقة مع منظمة غيــر حكومية أو خبرة 
مــع أطباء بال حدود، يحصل 

 الموظــف الجديــد على ’راتــب تعويض‘)indemnity(: وهو مبلغ 
ثابت ُيدفع كراتــب بدايــة العمــل، بغض النظر عــن المنصب الوظيفي

تكافــئ هيكليــة الرواتــب خاصتنا كالً من الخبــرة المهنية والوالء ألطباء بال حدود. 

راتبك

 راتبك وامتيازاتك في أطباء بال حدود
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)indemnity(‘الراتب في عامك األول: ’راتب التعويض

في مهمتك األولى مع أطباء بال حدود وحتى نهاية األشهر 
االثني عشرة األولى من عملك، ستحصل على بدل بداية أولي 

ثابت أو ما يسمى ’تعويض‘ )indemnity(. قد تكون فترة 
التعويض الخاصة بك أقصر إذا كانت لديك خبرة عمل سابقة 
في مقر رئيسي ألطباء بال حدود، كموظف محلي مع أطباء 
بال حدود، أو عمل ميداني منظمة غير حكومية أخرى في 

بلدك األصلي

 مبلغ التعويض هو نفسه للجميع، بغض النظر عن 
وظيفتك. 

انظر ’مبادئ الرواتب < العمل التطوعي‘ 
لتعرف سبب تبنينا هذه السياسة. 

راتبك
تــم إعــداد رواتب أطبــاء بال حدود لتعكس هويتنا اإلنســانية، وفي 
الوقت نفســه تســعى لتقدير المســتوى العالي من الخبرة المهنية 

التــي يجلبها الموظــف لمنظمتنا.

سيتم إبالغك بمقدار راتبك بالعملة المتعاَقد عليها قبل أن توقع عقدك. 
ومع ذلك، فقد يكون من المفيد أن تعرف أن المبلغ يتكون من 

جزأين رئيسيين: 

قد يشمل المبلغ الذي يدفع لك كل شهر عالوة الوالء أو قسط التقاعد 
أو المزايا العائلية. وستحصل كذلك على بدل يومي في الميدان. 

وستجد شرح هذه الجوانب بمزيد من التفصيل في الصفحة التالية.

TOTAL BASE 
SALARY

GLOBAL BASE 
SALARY

TOP-UP 

راتبك 
األساسي 
اإلجمالي

الراتب 
األساسي 
العالمي 

العالوة 

)إن كانــت قابلة 
للتطبيــق - يرجى 
مراجعة ‘عالوة 

البلــد األصل’ أدناه(

أ

أياً كان مكان الميدان الذي تعمل فيه أو القسم الذي تعاقدت معه، فإن 
نظام الرواتب العالمي ذاته ينطبق على جميع موظفي أطباء بال 

حدود الميدانيين الدوليين. يحدد هذا النظام راتبك األساسي العالمي. 

هنالك سبعة مستويات من الراتب في نظام الرواتب العالمي 
)global salary grid(، ولكل مستوى 

درجة أولية ووسطى وعليا. 

بعد انقضاء فترة التعويض خاصتك، يكون راتبك األساسي العالمي 
تبعاً لما يلي: 

عملك الوظيفي )الذي يحدد مستوى راتبك(	 
خبرتك السابقة في األعمال المشابهة تماماً )والتي تحدد إذا كنت 	 

ستبدأ بالدرجة األولية أو الوسطى أو العليا من مستوى راتبك(

الراتب األساسي العالمي

التعويض 1 2 3 4 5 6 7

 نظــام الرواتب العالمي

 العالوة

عليا
وسطى 

أولية

الراتب مستويات 

€

1  لتحديد نظام الرواتب العالمي، تستخدم أطباء بال حدود بيانات سنوية عن سوق المنظمات الدولية غير الحكومية تزودها بها شركة “بيرتشز” لالستشارات.

يمكــن االطالع على 
مبالــغ نظام الرواتب 1 

 global( العالمي.
salary grid( على 

موقعنا الخاص 
بالرواتــب.  المبالغ 

محــددة باليورو ويتم 
تحويلها إلــى العملة التي 
تعاقــدت عليها في بداية 

المالية. الفترة 
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عالوة البلد األصلي 
يمكن أيضاً أن تحصل على ’عالوة‘ راتب، وهو مبلغ ثابت )ال يعتمد على 

الوظيفة( تبعاً لبلد ’إقامتك‘. والهدف من هذه العالوة هو المساعدة على تدّبر 
الفروقات الواسعة في أسواق العمل المحلية في البلدان األصلية للموظفين، إذ 
أن الكثير من هذه التكاليف غالباً ما تستمر بينما أنت في مهمة ميدانية وبلدك 

األصلي هو المكان الذي ستتحمل فيه التكاليف عند عودتك. 

ما هي البلدان التي تحصل على عالوة وكيف يتم 
حساب المبلغ؟ 

لتحديد البلدان التي تحصل على عالوة ومقدار تلك العالوة، تنظر أطباء بال 
حدود إلى معلومات سوق العمل المحلي لكل بلد2 وتقارن الراتب اإلجمالي 

الذي تدفعه أطباء بال حدود بكل من تلك األسواق. وعندما يكون السوق 
المحلي أعلى من الراتب اإلجمالي 3 الذي تدفعه أطباء بال حدود، يتم حساب 

العالوة بناًء على البلد األصلي ودفعها للموظف الذي يعتبر ذلك البلد 
محل إقامته، إضافة إلى راتبه األساسي العالمي الشهري. 

يمكنك الرجوع إلى قائمة البلدان التي تتلقى عالوة حالياً على 
موقعنا الخاص بالمكافآت.4

هل يتم دفع عالوة البلد األصلي خالل فترة التعويض؟
نعم، يتم دفعها للبلدان المؤهلة. ويكون المبلغ أقل بنسبة 23 في المئة من 

العالوة االعتيادية الخاصة بكل بلد. 

ما هو المكتب الذي سيصدر عقد عملك؟
متى أمكن، تصدر أطباء بال حدود العقود للموظفين الميدانيين الدوليين في 

ن الموظفين من االستفادة من نظام الضمان  مكان إقامتهم ألن هذا يمكِّ
االجتماعي المحلي خاصتهم. إال أنه في الهيكلية التنظيمية الحالية ألطباء بال 

حدود هناك 19 مكتباً فقط تتعاقد مع الموظفين بشكل مباشر. 

إذا كنت في بلد ليس فيه مكتب تعاقد ألطباء بال حدود،  سيتم التعاقد معك من 
قبل مركز العمليات الذي تعمل لصالحه )مثالً: مركز عمليات جنيف يصدر 

لك عقداً سويسرياً، ومركز عمليات باريس يصدر لك عقداً فرنسياً، إلخ(. في 
أطباء بال حدود نسمي الكوادر التي يتم التعاقد معها بهذه الطريقة كوادر 

’مقيمين غير متعاقدين‘ )NCR staff(. يحصل هؤالء الموظفون 
المقيمون غير المتعاقدين على رواتبهم بعملة مركز العمليات،  ويحصلون 

على قسط للتقاعد.

2 بناًء على بيانات السوق من استطالعات يتم إجراؤها سنوياً من قبل شركة “ميركر” لالستشارات، وهي إحدى أفضل مزودي الخدمة المتوفرين، تغطي أكثر من 140 بلداً. 

تستخدم أطباء بال حدود بيانات الشريحة المئوية الخامسة والعشرين من سوق الرواتب. 3 مبلغ الراتب اإلجمالي الذي تدفعه أطباء بال حدود والمستخدم كمرجع هو راتب من 
http://oops.msf.org/irp2-Expat-site/#./english/salaries/base-salary-  .المستوى الثاني بدرجة متوسطة، مع معدل والء وبدل يومي وسكن

construction/index.html 4

5 يمكن أن يتغير مكان إقامتك إذا ما غيرت بكل دائم البلد الذي يضم مصالحك الشخصية الحيوية. وقد يؤثر هذا التغيير على ترتيبات عقدك. وعادة يمكن إجراء مثل هذا التغيير 

ما بين مهمة وأخرى وليس أثناء المهمة. 6 مالحظة: قد يكون هنالك مكتب ألطباء بال حدود في بلدك، لكن ذلك ال يعني بالضرورة أنه يصدر عقوداً لتوظيف كوادر ميدانية 
rewards.msf.org/faq دولية. تتوفر قائمة بأسماء مكاتب أطباء بال حدود التي تصدر عقوداً على

7 المبلغ ال يتغير؛ أي أنه هو مقدار الراتب األساسي العالمي إضافًة إلى عالوة البلد األصلي. 

ما هو محل إقامتك؟
يحدد مكان إقامتك الكثير من األشياء، بما في 
ذلك مكان إصدار عقدك، والمزايا االجتماعية 

التي سُنِعّدها لك )والتي سيتم ربطها بنظام الضمان 
االجتماعي في بلدك، حيثما أمكن(، والتأمينات، 

وبلدك األصلي الذي ستسافر إليه، ومبلغ العالوة. 

ف أطباء بال حدود )محل إقامتك( على أنه البلد  تعرِّ
الذي فيه محور مصالحك الشخصية الحيوية. وعادة 

يكون ذلك البلد هو البلد الذي اخترت العيش فيه 
بشكل دائم أو شبه دائم.

هنالك عوامل كثيرة تساعد في تعريف محل إقامتك، 
مثالً البلد الذي تدفع فيه الضرائب، أو الذي تملك فيه 
بيتاً مستأجراً ينتهي بالتملك على المدى الطويل، أو 
الذي يمكنك العمل فيه بشكل قانوني، أو الذي يسكن 

فيه أفراد عائلتك المتعِمدين عليك، أو الذي ترغب أن 
يتم إجالؤك إليه في حال اإلجالء الطبي، أو الذي 

يمكنك التصويت فيه، أو الذي فيه حساباتك 
المصرفية، وغير ذلك. 

يتم تحديد محل إقامتك قبل أن توقع عقدك األول 
مع أطباء بال حدود.5
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 كيف يتم احتساب خبرتك السابقة
 عندما تنضم ألطباء بال حدود؟

تؤثــر خبرتــك الســابقة خارج أطباء بال حــدود فيما يلي:
• طــول فترة التعويض

•  درجــة البداية ضمن مســتوى الراتب خاصتــك بعد انتهاء 
فترة التعويض 

طول فترة التعويض الخاصة بك: 
لكي تحدد ما إذا كنت ستمر بفترة تعويض وكم ستطول )وأقصاها 

12 شهراً(، تنظر أطباء بال حدود إلى مقدار ما لديك من خبرة 
ميدانية مع منظمات دولية غير حكومية في غير بلدك األصلي، بغض 
النظر عن نوع العمل الذي قمت به. يتم حساب هذه الخبرة بنسبة 50 

في المئة. مثالً إذا كنت عملت في الميدان لمنظمة غير حكومية 
أخرى لمدة 12 شهراً بدوام كامل، سيتم تخفيض فترة تعويضك 

بمقدار 6 أشهر. 

درجة البداية ضمن مستوى الراتب الخاص بك:
عد تخطيك فترة التعويض، سيتم الدفع لك على أساس مستوى الراتب 

الخاص بوظيفتك. لكل مستوى راتب ثالث درجات، والهدف منها 
مكافأة القدرة والمعرفة المهنية للموظفين في مجاالت عملهم.8 لذلك 

تعتمد الدرجة التي تبدأ بها على خبرتك السابقة في أداء عمل يعتبر 
’مماثالً‘ للعمل الذي ستقوم به ألطباء بال حدود، بغض النظر عن 

القطاع الذي كان فيه ذلك العمل )قطاع خاص/إنساني(. 9 

من الضروري إدراك أنه لكي ُيعتبر العمل مماثالً، تؤخذ في 
الحسبان عوامل المجال والمستوى واألقدمية وسياق الوظيفة 

وجميعها عوامل مهمة.10 

لالنتقال من درجة إلى الدرجة التالية ضمن مستوى الراتب، تحتاج 
إلى خبرة معَتبرة مدتها 24 شهراً. أما الخبرة المهنية خارج أطباء 

بال حدود ضمن عمل مماثل فُتحسب بنسبة 50 في المئة. 

جدير بالذكر أيضاً أن ما سيؤهلك للحصول على الدرجة العليا من 
مستوى الراتب هو الخبرة الميدانية الدولية مع أطباء بال حدود فقط. 

ومعنى هذا أنك ستبدأ دائماً إما بالدرجة األولية أو الوسطى من 
مستوى الراتب الخاص بك، ويوفر هذا األمر مجاالً لنمو الراتب 
ضمن ذات المنصب. هنالك مدى قدره 20 في المئة بين الدرجة 

األولية والدرجة العليا لكل باقة راتب.11 

انظر دراسة الحاالت عن كيفية احتساب خبرتك السابقة 

1 2 3 4 5 6 7

€

الزيــادة المطبقة %

الراتب مستويات 

التعويض

20%

24 شهراً
الدرجة العليا

الدرجة الوسطى

الدرجة األولية

)خبرة ميدانية دولية في 
أطباء بال حدود فقط(

الخبــرة المعتبــرة المطلوبة لالنتقال 
إلى الدرجــة التالية ضمن 

مستوى راتبك الحالي

24 شهراً

rewards.msf.org/faq 8 لتبسيط األمور، نقوم بقياس الكفاءة من خالل معيار الخبرة. 9 لمزيد من المعلومات عن عملية قياس الخبرة انظر

10 سبب هذا أنه بالرغم من أن خبرتك السابقة تزودك بمهارات ضرورية وهي سبب توظيفك، فإن هذا الجزء من نظام الرواتب خاصتنا مصمم لمكافأة الكفاءة المطردة التي تطورها مع 

مرور الزمن في القيام بذات العمل 11 ينطبق هذا على راتبك األساسي العالمي فقط، وال يشمل عالوة البلد األصلي أو أي مزايا أخرى قد تكون تحصل عليها. 
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طرق زيادة راتبك 
هنالــك عــدة طــرق يمكــن لراتبــك أن يزداد فيها خالل مدة عملــك مع أطباء بال حدود

الخبرة العملية
كما شرحنا مسبقاً، فإن أطباء بال حدود تقدر 

الكفاءة والمعرفة المطردة التي يطورها 
الموظف مع مرور الزمن ضمن ذات العمل، 
ألن ذلك يشكل خبرة مضافة لعملنا وعملياتنا. 

عالوة الوالء 
تثمن أطباء بال حدود مدة عملك معنا في 

الميدان، لما تجلبه معها من خبرة ومعرفة 
مخصصة لصالح المنظمة وعملياتها. وبغض 

النظر عن المنصب الذي تشغله، ستحصل 
على زيادة قدرها 2 في المئة من راتب الدرجة 
األولية لمنصبك الحالي، عن كل 12 شهراً من 
الخبرة الميدانية الدولية مع أطباء بال حدود، بما 

في ذلك عالوة البلد األصلي )4 في المئة بعد 
سنتين، 6 في المئة بعد ثالث سنوات، وهكذا(. 

نسمي هذه العالوة ’عالوة الوالء‘ وُتدفع لك 
شهرياً مع باقي راتبك.12  وتختتم هذه العالوة 

بمرور 10 سنوات من الخدمة. 

’صيانة‘ نظام الرواتب
تدرس أطباء بال حدود بيانات سوقية جديدة 

عن رواتب المنظمات الدولية غير الحكومية 
والرواتب المحلية في أكثر من 140 بلداً ضمن 

فواصل زمنية منتظمة. وبناًء على هذه 
المعلومات وغيرها من العوامل، تقرر أطباء 

بال حدود ما إذا كانت ستعدل مقادير نظام 
الرواتب العالمي وعالوات البلد األصلي. 

مسؤولية متزايدة 
مع تقدم مسيرتك المهنية، ستكون هنالك 

فرص لتولي مناصب ميدانية ذات مسؤولية 
أكبر، وراتب أعلى غالباً. يمكنك التحدث مع 
مدير المسار الوظيفي الخاص بك أو مستشار 

التطور في أطباء بال حدود حول متطلبات 
وفرص المساهمة في أطباء بال حدود في 

مناصب أعلى في المستقبل.

21 أي أن عالوة الوالء السنوية ستوزع على شكل مبالغ شهرية.
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Bruno Fert ©

الوظائف 
الميدانية

ما الــذي تحتاج معرفته:
هنالــك نظــام وظائف دولي واحــد لجميع المناصــب الميدانية في أطباء 

بال حدود )ســواًء كان يشــغله موظف دولي أو موظف محلي(

نظــام الوظائف مســتقل عن نظام الرواتب 

إال أن هنالــك عالقــة مباشــرة بين نظــام الوظائف ونظام الرواتب؛ 
فمســتوى راتــب عمل ما يعتمد على مســتواه الوظيفي

 راتبك وامتيازاتك في أطباء بال حدود
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ما هو نظام 
الوظائف 

وما هي صلته 
براتبك؟ 

في أطباء بال حدود، يتم حســاب مســتوى كل أنواع المناصب 
الميدانيــة – مــن الحــارس إلى رئيس البعثة – باســتخدام معايير 

موحــدة ووضــع كل منصــب ضمن نظام وظائــف عملية دولي )يعرف 
ن  باســم النظــام المرجعــي الدولي للوظائــف الميدانية IRFFG(. تمكِّ

هــذه العمليــة أطباء بال حدود من أن تحدد بشــفافية مســتوى 
المســؤولية والمهــارات والخبرة المطلوبــة لكل عمل. 

ينطبق نظام الوظائف الميدانية على جميع المناصب الميدانية، وسواًء 
كان يشغلها موظف دولي أو محلي. 

من المهم إدراك أن نظام الوظائف مستقل عن نظام الرواتب في أطباء 
بال حدود. إال أن كال النظامين يرتبطان بعالقة مباشرة؛ فمستوى راتب 

عمل ما يعتمد على مستواه الوظيفي كما هو مبيَّن في الجدول أدناه. 

المنسقون

نظام الرواتب 
نظام الوظائف المرجعي )IRFFG(العالمي

المجموعة المهنية

ُتصنَّف الوظائف ضمن أربع مجموعات عمل:  

المستوى الوظيفي مستوى الراتب

7
6

5

3

2

4

1

15
14

13

12

11

10
9

8

7
6
*5

مدراء األنشطة 
والمختصون السريريون  

المختصون والمشرفون 

المناصب المهارية

العمليات الموارد البشرية والماليةالطبية وشبه الطبية  اللوجستية والتوريد

* يتم توظيف الكوادر الميدانية الدولية عادة في المستوى الخامس وما فوق حسب النظام المرجعي الدولي للوظائف الميدانية.
/http://irffg.msf.org شاهد أونالين القائمة الكاملة لكل الدرجات ومستوياتها
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Marta Soszynska/MSF ©

ما الــذي تحتاج معرفته:
تقــدم أطبــاء بــال حدود امتيازات شــاملة، وتعتبر جزءاً مهماً من 

ــة التي تتقاضاها  الباقة الكلي

تحــدد سياســة الرواتــب الدوليــة التي تتبعهــا أطباء بال حدود حداً أدنى من 
المزايــا الملموســة للجميــع. وإضافة إلى ذلك، تتفــاوت العناصر المقدمة 

مــن نظــم الضمــان االجتماعــي المحلية تبعاً للقســم الذي تعاقدت معه

هنــاك باقــات خاصة متاحة للكــوادر الذين يلتزمون 
لفترات طويلة من الزمن

هنــاك بعــض المزايا لتســهيل ذهاب الكوادر في مهمــات برفقة عائالتهم، 
ومزايــا للموظفيــن الذيــن لديهم عائالت فــي بلدانهم األصلية

امتيازاتك

 راتبك وامتيازاتك في أطباء بال حدود
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13 أي: مكتب أطباء بال حدود الذي أصدر عقدك.

Borja Ruiz Rodriguez/MSF ©

امتيازاتك
تعتبــر المزايــا جــزءاً مهماً من الباقــة اإلجمالية خاصتك، وهــي مصممة لرعاية 

احتياجاتك قبــل وأثنــاء وبعد عملــك مع أطباء بال حدود.

فيما يلي مخطط مختصر عن االمتيازات التي تقدمها أطباء بال حدود لجميع موظفيها 
الميدانيين الدوليين. وتشكل هذه االمتيازات الحد األدنى المتاح للجميع. وعلى أية حال، 

تتفاوت العناصر المقدمة من نظم الضمان االجتماعي المحلية تبعاً للقسم الذي تعاقدت معه. 
تحدث مع القسم الذي تعاقدت 13 معه لتعرف التفاصيل الخاصة بعقدك. 
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التأمينات
تأمين طبي شامل	 
العجز قصير األمد وطويل األمد	 
تأمين على الحياة	 
الوفاة الَعَرضية أو فقدان األطراف الَعَرضي	 
األمتعة/األغراض المفقودة والمسروقة	 
اإلجالء/اإلعادة إلى الوطن ألسباب صحية	 
تأمين ضد المسؤولية المهنية	 

المزايا االجتماعية واإلجازات
إجازة سنوية: وفقاً لنوع عقدك )انظر أدناه(	 
العطالت الرسمية واإلجازات العرضية: تختلف تبعاً للقسم الذي 	 

تعاقدت معه أو البعثة
إجازة األمومة: إجازة مدفوعة الراتب مدتها 14 أسبوعاً كحد 	 

أدنى )أو أكثر، تبعاً للقسم الذي تعاقدت معه(
التقاعد: تبعاً للقسم الذي تعاقدت معه، يتم منح هذه الميزة على 	 

شكل مساهمة في برامج التقاعد الوطنية، أو برامج التقاعد 
الخاصة، أو استثناًء، كدفعة نقدية 

أثناء مهمتك
البدل اليومي: مقدار شهري ُيدفع بعملة البلد المحلية، والهدف 	 

منه المساهمة في مصاريفك الشخصية األساسية )وليس 
تغطيتها بالكامل( أثناء مهمتك. يختلف المبلغ تبعاً لبلد البعثة، 

لكن جميع أفراد الطاقم الدولي العاملين في البلد يحصلون 
على المبلغ نفسه )ال يختلف المبلغ تبعاً للمنصب(

السكن: تقدم أطباء بال حدود مسكناً آمناً ويضم االحتياجات 	 
األساسية. وغالباً ما يكون المسكن مشَتَركاً مع باقي زمالء 

المنظمة؛ إال أن هذه الترتيبات راجعة للبعثة. وبما أن السكن 
المشترك قد يكون صعباً على المدى الطويل، فقد يتم تأمين 

سكن فردي للمنسقين الذاهبين في مهام طويلة، وذلك 
في بعض البعثات.

المواصالت بين السكن الميداني ومكان العمل	 
تدبير شؤون المنزل في معظم البعثات	 

المزايا العالمية 
ومزايا البلد األصلي

مزايا البلد المضيف 
)الميدان( 

تؤمِّن أطباء بال حدود أيضاً تكاليف سفرك ورفاهك من خالل:

فحص طبي قبل السفر واللقاحات الالزمة للسفر إلى البلد المحدد	 
التأشيرات وأذون العمل الالزمة	 
النقل ذهاباً وإياباً إلى/من الميدان	 
إحاطات قبل التوجه إلى الميدان	 
الدعم النفسي أثناء وبعد المهمة	 
استخالص المعلومات وإمكانية الحصول على فرصة تخطيط 	 

مسارك المهني والتدريب إلعدادك لمهام مستقبلية 
مع أطباء بال حدود.

إذا سمحت الظروف األمنية، فقد تتيح أطباء بال حدود إمكانية 
اصطحاب الموظف الميداني الدولي أفراد عائلته معه في البعثة. 
وعادة يكون هذا للموظف الذاهب في مهمة طويلة أو للمناصب 

القيادية، وهو أمر خاضع لموافقة مراكز العمليات.

إذا وافقت أطباء بال حدود على دعم اصطحابك لعائلتك في 
الميدان، ستحصل على مزايا معينة تساعدك في ذلك، وتشمل:

بدل يومي للزوج/الزوجة )50 في المئة من البدل 	 
اليومي للموظف، لكل فرد(

سكن خاص، إن أمكن	 
 مساهمة في الرسوم الدراسية أو رعاية األطفال 	 

)مزيد من التفاصيل على اإلنترنت( 14
 تأمين يشمل الرعاية الطبية واإلجالء 	 

)مزيد من التفاصيل على اإلنترنت( 15
تأشيرات، تذاكر عودة، ولقاحات	 
تذاكر عودة إضافية لزيارة بلد اإلقامة والعودة إلى بلد 	 

المهمة، تبعاً لمدة المهمة.

مخصصات أخرى
إمكانية اصطحاب 

العائلة

http://oops.msf.org/irp2-Expat-site/#./english/benefits/ 14  
harmonized-field-benefits/index.html

.ibid 15  
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باقات خاصة 
م للكوادر الذين يلتزمون مع أطباء بال حدود لفترات أطول. بعضها تتطلب وجود خبرة مع أطباء بال حدود. لذلك،  هناك حزم مزايا خاصة ُتقدَّ

ث مع مدير المسار الوظيفي خاصتك أو مسؤول الموارد البشرية إذا كنت مهتماً بهذا الجانب. تَحدَّ

الباقة االعتيادية

الحزمات الخاصة 

)بعثات تفصل بينها فترات راحة(
يكون االلتزام لكل مهمة على حدة )لمدة أقل من 12 شهراً(

إجازة مدفوعة الراتب:  
25 يوم عمل في السنة 16

وزن األمتعة المســموح:  
20 كيلوجرام

إجــازة مدفوعة الراتب:17 
 المهام طويلة األمد التزام: لمدة 12 – 23 شهراً: 30 يوماً في السنةـ تناسبية،• 

 مثالً 45 يوم إجازة لفترة 18 شهراً(
المهام طويلة األمد التزام لمدة 24 شهراً وما فوق: 35 يوماً في السنة )تناسبية، مثالً 70 يوم إجازة • 

لفترة التزام 24 شهراً، و .87.5 يوم إجازة لفترة التزام 30 شهراً(

وزن األمتعة المســموح:  
40 كيلوجرام

مخصصات رعاية األطفال في البلد األصلي:
الدعم المالي لألطفال الذين يعيلهم الموظف والباقين في بلد اإلقامة، ُيدَفع شهرياً مع راتبك. 16

تذكرة إضافية للعودة إلى بلدك:
 تذكرة إضافية للعودة إلى الوطن إذا مددت عقدك إلى 12 شهراً أو أطول. )للعقود التي تقل عن 12 شهرا

ً ال توجد تذاكر عودة إلى الوطن خالل هذه الفترة(. 

المهام طويلة األمد:
للموظفين الذين يتقدمون بالتزام أولي لمدة 12 شهراً أو أكثر للمهمة الواحدة 

باقة تمديد البعثة: 

تذكــرة إضافيــة للعودة إلى بلدك:  
تذكرة إضافية للعودة إلى الوطن إذا مددت عقدك إلى 12 شهراً أو أطول. )للعقود التي تقل عن 12 شهراً ال توجد تذاكر عودة إلى الوطن خالل 

هذه الفترة(. 

ل أن   16 بما أن ظروف كل مهمة تختلف عن األخرى، فإن لكل بعثة سياستها الخاصة تجاه متى وأين يمكن ألفراد الطاقم أخذ إجازة. إن أمكن، ُيفضَّ
يأخذ أفراد الطاقم الدولي إجازة لمدة أسبوع على األقل كل ثالثة أشهر.

إضافة إلى مزايا عالمية ومزايا البلد األصلي ومزايا البلد المضيف

إضافة إلى مزايا عالمية ومزايا البلد األصلي ومزايا البلد المضيف

 راتبك وامتيازاتك في أطباء بال حدود

16



المحترفون:
ألفراد الكادر الذين يتقدمون بالتزام أولي لمدة ثالث إلى خمس سنوات )بناء على دعوة( )بعثات متعددة(

إجــازة مدفوعة الراتب:  
45 يوم عمل سنوياً 19

وزن األمتعة المســموح:  
40 كيلوجرام

مخصصــات رعاية األطفال فــي البلد األصلي:  
الدعم المالي لألطفال الذين يعيلهم الموظف والباقين في بلد اإلقامة، ُيدَفع شهرياً مع راتبك.

تذكــرة إضافيــة للعودة إلى بلدك: 
رحلة عودة إلى بلدك كل ستة أشهر عندما تكون في مهمة ال يرافقك فيها أطفالك أو زوجك/زوجتك في الميدان. إذا كان لدى الموظف 

المحترف أطفاالً دون السن الثامنة عشرة في بلد إقامته، فهم مخولون بتذكرة عودة كل ثالثة أشهر من المهمة. 

عــالوة إكمال المهمة: 
عالوة نقدية ُتدفع بعد إكمال العقد )راتب 4.5 أشهر بعد إكمال ثالث سنوات؛ وراتب ثالثة أشهر إضافية بعد إكمال سنتين إضافيتين(.

إجــازة مدفوعة الراتب: 
45 يوم عمل سنوياً 20

وزن األمتعة المســموح:  
20 كيلوجرام 

مخصصــات رعاية األطفال فــي البلد األصلي: 
الدعم المالي لألطفال الذين يعيلهم الموظف والباقين في بلد اإلقامة، ُيدَفع شهرياً مع راتبك.

تذكــرة إضافيــة للعودة إلى بلدك:  
رحلة عودة واحدة على األقل إلى بلدك خالل مدة االثني عشر شهراً )ويمكن أن تكون ضمن مدة أقل من ذلك تبعاً لطول كل مهمة، 

واحتياجات الميدان، معوقات التأشيرات، بلد إقامة الشخص، وغيرها(.

عــالوة إكمال المهمة: 
عالوة نقدية ُتدفع بعد إكمال العقد )راتب شهر ونصف الشهر( تدفع بعد إكمال مدة العقد ذي االثني عشر شهراً. 

فريق الطوارئ: 
اتفاقية لمدة 12 شهراً على األقل للموظفين الذين سيتم إرسالهم إلى مناطق طوارئ متعددة )بناًء على تقديم الطلب( 

باقات خاصة 
الحزمات الخاصة 

الحزمات الخاصة 

إضافة إلى مزايا عالمية ومزايا البلد األصلي ومزايا البلد المضيف

إضافة إلى مزايا عالمية ومزايا البلد األصلي ومزايا البلد المضيف

      .ibid 17

http://oops.msf.org/irp2-Expat-site/#./english/benefits/ :18 تطبق الشروط فيما يخص كل مركز عمليات. انظر الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات

 specific-package-benefits/index.html
.ibid 19

20 تكون المشاريع الطارئة كثيفة جداً في بدايتها. وكمثل باقي البعثات، لهذه المشاريع أيضاً سياستها الخاصة حيال متى وأين يمكن ألفراد الطاقم أخذ إجازة، لكن بما أن البعثات 

الطارئة تكون قصيرة عموماً )أو أقصر من غيرها(، تكون فرص اإلجازات والسفر أقل للكادر الدولي في هذه المشاريع. وغالباً ما يأخذ فريق الطوارئ اإلجازات مدفوعة الراتب 
فيما بين البعثات.
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ما زال عندك أسئلة؟
ستجد المزيد من المعلومات على موقعنا على اإلنترنت:

األسئلة األكثر شيوعاً ذات الصلة بهذه المطبوعة:• 
rewards.msf.org/faq

المزيد من الشرح حول الرواتب والمزايا التي تقدمها أطباء بال حدود:• 
rewards.msf.org

النظام المرجعي الدولي للوظائف الميدانية:• 
irffg.msf.org

حول حالتك الخاصة:
اتصل بالقسم الذي تعاقدت معه أو مركز العمليات لتعرف من تسأل.

 راتبك وامتيازاتك في أطباء بال حدود
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كليمــون ســيذهب قريبــاً فــي مهمــة لمدة عام مع أطباء بال حدود كمدير للشــؤون اإلدارية 
للموظفين، وســيكون مســؤوالً عن جميــع المســائل اإلدارية والقانونيــة الخاصة بالموارد 

البشــرية في بلد البعثة التي ســيلتحق بها.

لدى كليمون خبرة مهنية عمرها 5 سنوات في القطاع الخاص، إال أن ثالث سنوات منها فقط كانت في 
منصب موارد بشرية ’مماثل‘ )وقبل ذلك كان يعمل في مجال التوظيف، وهو جزء بسيط جداً مما 

سيتضمنه عمله في أطباء بال حدود(. كما عمل أيضاً لثمانية أشهر في منصب دولي في مشروع ميداني 
لمنظمة غير حكومية أخرى، وكان يؤدي ذات العمل الذي سيؤديه ألطباء بال حدود.

 دراسة حاالت: 
 كيف يتم احتساب خبرتك السابقة

انظــر الصفحــات 9 مــن هذا الدليل لمزيد مــن التفصيل. 

درجة البداية ضمن مستوى الراتب:
بعد انقضاء فترة التعويض، سيدخل كليمون مستوى الراتب خاصته )المستوى 2( بدرجة بداية وسطى، بناًء على خبرته في 

القيام بعمل مماثل وفيما يلي تفصيلها:

فترة التعويض:

نــوع الخبــرة: خبرة ميدانية مع منظمــة غير حكومية

نــوع الخبــرة: الخبرة المهنية فــي العمل ’المماثل‘

12 شــهراً )فترة التعويض القصوى( – 4 أشــهر= فترة تعويض لثمانية أشــهر

خبرة معَتبرة مدتها اإلجمالية 30 شــهراً = درجة بداية وســطى على مســتوى الراتب

المدة بنسبة ُتحَسب  الخبــرة المعَتبرة
8 أشــهر خارجية X 50% 4 أشهر

المدة بنسبة ُتحَسب  الخبــرة المعتبرة
8 أشــهر في أطباء بال حدود، ذات العمل x 100% 8 أشهر

8 أشــهر خــارج أطبــاء بال حــدود في منظمة غيــر حكومية، نفس العمل x 50% 4 أشهر
36 شهراً x 50% 18 شهراً

خبرتها السابقة سوف تحسب بالطريقة االتية:

 راتبك وامتيازاتك في أطباء بال حدود
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 ســو طبيبة عامة، ولديها خبرة خمس ســنوات كطبيبة ممارســة في أحد المستشــفيات.
 ولــم تعمــل مــن قبل لدى منظمة غيــر حكومية أخرى. 

ستذهب سو قريباً في مهمة لمدة عام مع أطباء بال حدود كمديرة لألنشطة الطبية، حيث ستكون 
مسؤولة عن خدمات الرعاية الصحية األساسية ألحد المشاريع. وبالرغم من أنها ستقوم بتقديم بعض 

االستشارات كجزء من عملها، إال أن مسؤولياتها الرئيسية ستتمثل في تحديد وتنسيق واإلشراف 
على األنشطة الطبية للرعاية الصحية األساسية في أحد مشاريع أطباء بال حدود. وسيكون دورها 

مختلفاً تماماً عن العمل السريري الخالص الذي كانت تضطلع به حتى اآلن. 

نــوع الخبــرة: خبرة ميدانية مع منظمــة غير حكومية

نــوع الخبــرة: الخبرة المهنية فــي العمل ’المماثل‘ 

= فترة تعويض الثني عشــر شــهراً

خبــرة معَتبــرة مدتهــا اإلجماليــة 12 شــهراً = درجة بداية أولية على مســتوى الراتب

المدة بنسبة ُتحَسب  الخبــرة المعَتبرة
ال يوجد -  0

المدة بنسبة ُتحَسب  الخبــرة المعتبرة
12 شــهراً في أطباء بال حدود، ذات العمل x 100% 12 شهراً

درجة البداية ضمن مستوى الراتب:

فترة التعويض:

خبرتها السابقة سوف تحسب بالطريقة االتية:
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 دراسة حاالت:
 كيف تزيد الخبرة والوالء الراتب

انظــر الصفحــات 10-9 مــن هــذا الدليــل لمزيد من التفصيل عــن الخبرة والوالء. مالحظة: 

إن مبالغ الراتب األساسي العالمي في األشكال التوضيحية أدناه مصدرها نظام الرواتب العالمي لعام 2017. 
ويمكنك االطالع على نظام الرواتب العالمي الحالي على موقعنا الخاص بالرواتب. 21

مبالغ عالوة البلد األصلي المستخدمة هي معدل العالوة المرصودة في جميع الدول التي ينطبق عليها هذا المعيار.

تفترض هذه األمثلة أن الموظف بدأ بالدرجة األولية على مستوى الراتب، مع ذلك يمكن أن تعني الخبرة السابقة 
أن يبدأ الموظف بالدرجة الوسطى.

http://oops.msf.org/irp2-Expat-site/#./english/salaries/base-salary-construction/index.html 21

تعمل مروى كمنسقة لوجستية ولديها خبرة 
في العمل لعام واحد. خبرتها الميدانية 

الدولية مع أطباء بال حدود عمرها ست 
سنوات )لكن خمساً من هذه السنوات كانت 

في مناصب أخرى(.

يعمل ويلفرد كمنسق لوجستي، ولديه 
خبرة خمس سنوات في العمل. خبرته 

الميدانية الدولية مع أطباء بال حدود تمتد 
على 10 سنوات )لكن خمساً من تلك 
السنوات كانت في منصب مختلف(. 

 28,402
يورو

 34,398
يورو

 6202
يورو

 6,202
يورو 

 3,013
يورو 

 5,680
يورو 

الراتب اإلجمالي = 46,281 يورو الراتب اإلجمالي = 38,013 يورو 

عام واحد 
خبرة عام واحد في عمل مماثل )تحدد الدرجة ضمن مستوى الراتب(

خمس سنوات
خبرة خمس سنوات من القيام بعمل مماثل 

ست سنوات
كموظفة ميدانية دولية في أطباء بال حدود )تحدد عالوة الوالء(

عشر سنوات
خبرة عشر سنوات من العمل الميداني الدولي مع أطباء بال حدود

الراتب السنوي:الراتب السنوي:

الخبرة:الخبرة:

*مبالغ العالوة المستخدمة هي متوسط العالوات لجميع الدول.

الراتب 
األساسي 
العالمي 

الدرجة األولية من 
المستوى الخامس 
في الراتب ضمن 

نظام 

الراتب 
األساسي 
العالمي 

الدرجة األولية من 
المستوى الخامس 
في الراتب ضمن 

نظام 

الوالء 
 x 2% 6 سنوات

)الدرجة األولية من 
المستوى الخامس 
للراتب + عالوة 

البلد األصلي(  

الوالء 
 x 2% 10 سنوات
)الدرجة األولية من 

المستوى الخامس 
للراتب + عالوة 
البلد األصلي(   

عالوة البلد 
األصلي*   

عالوة البلد 
األصلي*   

 راتبك وامتيازاتك في أطباء بال حدود
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يعمل كارلوس مديراً لألنشطة التمريضية، 
ولديه خبرة عام ونصف العام في العمل. 

خبرته الميدانية الدولية مع أطباء بال 
حدود تمتد على سنتين. 

تعمل بريا مديرًة لألنشطة التمريضية، 
ولديها خبرة ثالث سنوات في العمل. 
خبرتها الميدانية الدولية مع أطباء بال 

حدود تمتد على خمسة أعوام )لكن عامين 
منها كانا في منصب مختلف(. 

 17,808
يورو 

 19,787
يورو

 6,202
يورو 

 6,202
يورو 

 960
يورو 

 2,599
يورو

الراتب اإلجمالي = 28,588 يورو الراتب اإلجمالي = 24,970 يورو 

عامين
خبرة عامين من العمل الميداني الدولي مع أطباء بال حدود

5 أعوام
خبرة 5 أعوام من العمل الميداني الدولي مع أطباء بال حدود

عام ونصف
خبرة عام ونصف من القيام بعمل مماثل

ثالث أعوام 
خبرة ثالث أعوام من القيام بعمل مماثل

الراتب السنوي:الراتب السنوي:

الخبرة:الخبرة:

*مبالغ العالوة المستخدمة هي متوسط العالوات لجميع الدول.

الراتب 
األساسي 
العالمي 

الدرجة األولية من 
المستوى الثاني في 
الراتب ضمن نظام 

الراتب 
األساسي 
العالمي 

الدرجة الوسطى من 
المستوى الثاني في 
الراتب ضمن نظام 

الوالء 
 x 2% سنتان

)الدرجة األولية من 
المستوى الثاني 

للراتب + عالوة 
البلد األصلي(   

الوالء 
 x 2% 5 سنوات

)الدرجة األولية من 
المستوى الثاني 

للراتب + عالوة 
البلد األصلي(    

عالوة البلد 
األصلي*   

عالوة البلد 
األصلي*   
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