
 دليل خدمات المفوضية السامية
ل�مم المتحدة لشؤون الالجئين

هذا الدليل ساري المفعول من كانون ثاني  2018



 وإلى جانب الحقوق، هناك أيض� واجبات تلزم الالجئين باحترام قانون ا�ردن. وفي
 حال مخالفة القانون ا�ردني، يجب على الالجئين التماس دعم المفوضية

 والشركاء المعنيين بتقديم المساعدة القانونية. علم� بأن جميع هذه الخدمات
 مجانية. ويجب دائم� ا»بالغ عن أية حاالت استغالل واحتيال فيما يتعلق بالحصول

 على هذه الخدمات (يرجى الرجوع إلى الصفحات ا�خيرة في الدليل لمزيد من
التفاصيل

الخدمات التي تقدمها المفوضية السامية ل�مم المتحدة لشؤون الالجئين

خط المعلومات/خط المساعدة      
المكاتب، ومكاتب المساعدة ولجان الدعم المجتمعي 
التسجيل 
تحديد صفة اللجوء 
إعادة التوطين 
الخدمات القانونية 
الخدمات االجتماعية المقدمة للنساء وا�طفال 
الخدمات الصحية 
الخدمات التعليمية 
(فرص العمل في ا�ردن (للمواطنين السوريين فقط 
االجراءات التكميلية 
ا»بالغ عن ا»ساءات 
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 يرجى العلم بأّن جميع الخدمات التي تقدمها المفوضية السامية ل�مم
 المتحدة لشؤون الالجئين مجانية، بما في ذلك التسجيل. ويرجى إبالغ أحد

 موظفي المفوضية إذا توجه إليك أي شخص وطلب منك دفع رسوم مقابل
 .الخدمات المقدمة
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السياق

 يمكن لطالبي اللجوء والالجئين المسجلين لدى المفوضية السامية ل�مم
 المتحدة لشؤون الالجئين في ا�ردن االستفادة من خدمات  معينة تقدمها

 المفوضية وشركاؤها، با»ضافة إلى حكومة ا�ردن. حيث يغطي هذا الدليل هذه
الخدمات، وكذلك الحقوق والواجبات الخاصة بالالجئين وطالبي اللجوء في ا�ردن

 بالرجوع إلى فهرس هذا الدليل، يمكنك العثور مباشرة على الخدمات المتاحة
التي تلبي حقوقك كالجئ

     

عالوة على ذلك
ستجد معلومات عن البرامج التي تقدمها المفوضية 

وستجد معلومات عن البرامج التي تقدمها السفارات

 الحق في أن تكون مسجًال لدى المفوضية السامية ل�مم المتحدة 
لشؤون الالجئين

  الحق في الحصول على إذن ا»قامة في ا�ردن (شهادة المفوضية
والهوية ا�منية الصادرة عن وزارة الداخلية

 الحق في الحصول على الوثائق المدنية (شهادة الميالد وعقد الزواج
وشهادة الوفاة ووثيقة الطالق

الحق في عدم التعرض لالعتقال أو الترحيل �سباب غير قانونية
الحق في الحماية من االعتداءات (الجسدية والقانونية والجنسية

الحق في الحصول على الرعاية الصحية
الحق في التعليم (المرحلة االبتدائية والثانوية والتدريب المهني
الحق في الحصول على فرص عمل (للمواطنين السوريين فقط

الحق في الحصول على الخدمات المجانية لدى المفوضية
 الحق في ا»بالغ عن ا»ساءات المرتكبة من قبل الالجئين أو سوء تصرف

المفوضية والمنظمات الشريكة

إعادة التوطين

الطلبات الخاصة
لم شمل العائلة
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مكاتب المفوضية السامية ل�مم المتحدة لشؤون
الالجئين ومكاتب المساعدة

المكاتب التابعة للمفوضية في أرجاء ا�ردن
مكتب فرع عمان – يخدم سكان محافظات الوسط والجنوب

خلدا، شارع وصفي التل319، ناصية شارع جورج موسى فرام
عمان- ا�ردن

  هاتف المكتب: 962-6-5302000+
 فاكس المكتب: 0096265516742   962-6-5516742+

البريد االلكتروني للمكتب
العنوان البريدي:  17101                      عمان 11195 ا�ردن

ساعات الدوام: من ا�حد إلى الخميس، من الساعة 8صباًحا  وحتى الساعة 3:45  مساًء

 joram@unhcr.org 
 P.O. Box 

:
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 خط المساعدة الخاص بالمفوضية السامية ل�مم المتحدة لشؤون الالجئين

 يعتبر خط المساعدة الخاص بالمفوضية (064008000) خدمة مكالمات هاتفية
 تقدمها المفوضية، حيث يمكن لالجئين استخدامه لطرح أية أسئلة أو تقديم

 شكاوى تتعلق بوجودهم في ا�ردن كالجئين. وتقدم هذه الخدمة معلومات
 عن جميع أنشطة المفوضية وآخر التحديثات المتعلقة با»جراءات. ويمكن

 لالجئين من جميع الجنسيات االتصال بخط المساعدة الخاص بالمفوضية
والمقدم  باللغتين: العربية وا»نجليزية

 يعمل خط المساعدة الخاص بالمفوضية من ا�حد إلى الخميس، من الساعة 8
 صباًحا وحتى الساعة 4 مساًء. وسيتم الرد عليك من خالل نظام الرد الصوتي

 التفاعلي وا»جابة على أسئلتك مع فترة انتظار قصيرة. سيطلب منك النظام رقم
 الملف وسنة ميالد مقدم الطلب الرئيسي في عائلتك وذلك للمضي قدًما في

 قوائم خط المساعدة. وقد يقوم موظف خط المساعدة بسؤالك ثانية عن هذه
 المعلومات للتحقق من هويتك عبر الهاتف. وستظل جميع المعلومات التي تتم

 مشاركتها أثناء المكالمة الهاتفية سرية. وسيتم على الفور تحويل المكالمات
 الطارئة أو المستعجلة، مثل تلك المتعلقة بقضايا التوقيف أو الحماية، إلى أحد

 موظفي المفوضية. ويوفر خط المساعدة أيًضا خدمة البريد الصوتي لتلقي
المكالمات بعد ساعات العمل وأيام العطل الرسمية

 يمكنك االتصال مجاًنا بخط المساعدة الخاص بالمفوضية باستخدام شريحة
 الهاتف الخاصة بالمفوضية والمقدمة منها ومن شركة (زين). إذ أّن صالحية الخط
 ال تنتهي وال تحتاج إلى إعادة شحنه ليبقى فعاًلا. وإذا لم تكن قد استلمت شريحة

الهاتف الخاصة بك حتى اÐن، يرجى التوجه إلى أقرب مكتب تابع لشركة (زين
 خط المساعدة الخاص بالمفوضية هو: 064008000. وفي حال أرادت المفوضية

 التواصل معك، فلن يتم استخدام سوى رقم شريحة الهاتف الخاصة بالمفوضية
 لالتصال بك. ويمكنك تحديد تلقي مكالمة أو رسالة نصية من المفوضية من

.خالل الرقم:  4007000  06
  

 يعمل خط المساعدة الخاص بالمفوضية كقناة لالتصال المتبادل للتعامل مع
 أسئلة الالجئين واحتياجاتهم ومخاوفهم. فهو ال يستقبل المكالمات الهاتفية

فحسب، بل يوفر أيًضا خاصية ا»رسال اÐلي للرسائل النصية

خط المساعدة الخاص بالمفوضية السامية ل�مم المتحدة
 لشؤون الالجئين - 8000 06-400 

03



www.unhcr.org/jo

 6000

مكتب المفرق الميداني – يخدم سكان محافظة المفرق

حي ا»سكان، شارع الترخيص، مقابل مديرية الزراعة
المفرق – ا�ردن

هاتف المكتب:            962-2-629+
مكتب مخيم الزعتري

حي االسكان، شارع الترخيص، مقابل مديرية الزراعة
المفرق – ا�ردن

المكتب الفرعي لمخيم ا
زرق

طريق ا�زرق ، المخيم الرئيسي
ا�زرق – ا�ردن
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  jorir@unhcr.org  
 P.O. Box 

مكتب اربد الميداني – يخدم سكان محافظات اربد وجرش وعجلون

زبدة فركوح
اربد – ا�ردن

       هاتف المكتب:          962-2-720+
 فاكس المكتب:   0096227249429                 962-2-724+

البريد االلكتروني للمكتب
العنوان البريدي: 3771                     اربد 21110 ا�ردن

ساعات الدوام: من ا�حد إلى الخميس، من الساعة 8:30 صباًحا  وحتى الساعة 4:15 مساًء

 P11،

1900
9429

 L701،

:
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العقبة

الهالل ا�حمر ا�ردني
العنوان: العقبة البلدة القديمة

أوقات العمل: يوم االثنين (مرة كل شهر
إصدار مواعيد تسجيل/تجديد وخدمات استشارية وخدمات حماية

وادي ا�ردن

مركز ا�ميرة بسمة
أوقات العمل: يوم الخميس (مرة كل شهر

إصدار مواعيد تسجيل/تجديد وخدمات استشارية وخدمات حماية

سحاب

مركز االميرة بسمة - سحاب، الحي الغربي
 أوقات العمل: كل يوم خميس

إصدار مواعيد تسجيل/تجديد وخدمات استشارية وخدمات حماية

الرمثا

لجنة ا»نقاذ الدولية
 العنوان: الرمثا/ دوار المستحي/ شارع الوحدة – مسافة 50 متر عن الدوار فوق مطعم

الحارة
أوقات العمل: يوم الثالثاء (مرة كل شهر

إصدار مواعيد تسجيل/تجديد وخدمات استشارية وخدمات حماية

عجلون

الهالل ا�حمر ا�ردني
العنوان: الوهادنة، شارع فراس العجلوني

أوقات العمل: ا�ربعاء ا�ول والثالث من كل شهر
إصدار مواعيد تسجيل/تجديد وخدمات استشارية وخدمات حماية

www.unhcr.org/jo

(

(

(

08



 مكاتب المساعدة التابعة للمفوضية في جميع أرجاء
ا�ردن

الزرقاء

جمعية الشباب للتنمية الذاتية
العنوان: الزرقاء الجديدة، شارع سمير الرفاعي، عمارة رقم 51

أوقات العمل: كل يوم أحد وأربعاء
إصدار مواعيد تسجيل/تجديد وخدمات استشارية وخدمات حماية

 
مادبا

مركز ا�ميرة بسمة، مقابل إدارة حماية ا�سرة
أوقات العمل: كل يوم ثالثاء

إصدار مواعيد تسجيل/تجديد وخدمات استشارية وخدمات حماية

السلط

جمعية موسى الساكت
العنوان: قرب مكتب الدفاع الجوي

أوقات العمل: كل ثاني ورابع يوم ثالثاء من كل شهر
إصدار مواعيد تسجيل/تجديد وخدمات استشارية وخدمات حماية

معان

مبنى محافظة معان - داخل كارافانات المفوضية
أوقات العمل: يوم االثنين (مرتين كل شهر

إصدار مواعيد تسجيل/تجديد وخدمات استشارية وخدمات حماية

الكرك

مراكز ا�ميرة بسمة
العنوان: المزار ومدينة الكرك، خلف منتزه الظاهر بيبرس

أوقات العمل: كل يوم إثنين
إصدار مواعيد تسجيل/تجديد وخدمات استشارية وخدمات حماية

www.unhcr.org/jo
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عمان – الهاشمي

جمعية نوارس الرحمن الخيرية
العنوان: الهاشمي الشمالي، شارع حسين مطير

الفئة المعنية: العراقيين

عمان – رأس العين

جمعية زهر البساتين الخيرية
العنوان: شارع الليداوي، بجانب مكتب بلدية عمان، عمارة رقم 166

الفئة المعنية: السودانيين والصوماليين واليمنيين

عمان – ماركا

جمعية شرق عمان الخيرية
العنوان: شارع صالح حسن حمالن، نادي السباق،  مقابل دوار اليونيسف

الفئة المعنية: العراقيين

عمان – صويلح

جمعية بيلسان الخيرية
العنوان: شارع فائق سويدان

الفئة المعنية: العراقيين

الزرقاء – المدينة

جمعية الشباب للتنمية الذاتية
العنوان: الزرقاء الجديدة، شارع سمير الرفاعي، عمارة رقم 51

الفئة المعنية: السوريين
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جرش

المجلس النرويجي لالجئين
 العنوان: جرش - وسط البلد ( فوق مطعم أبو أحمد

أوقات العمل: ا�ربعاء ا�ول والثالث من كل شهر
إصدار مواعيد تسجيل/تجديد وخدمات استشارية وخدمات حماية

مكتب استعالمات لدى مركز التسجيل - إربد

العنوان: مكتب إربد – زبدة فركوح
 أوقات العمل: أيام ا�حد والثالثاء والخميس أسبوعي� من الساعة 08:30 صباح� وحتى الساعة

03:00 مساءا

 مراكز الدعم المجتمعي التابعة للمفوضية في جميع
أرجاء ا�ردن

 
عمان – سحاب

مركز ا�ميرة بسمة
العنوان: سحاب، الحي الغربي

الفئة المعنية: السوريين

عمان – النزهة

مركز ا�ميرة بسمة
العنوان: جبل النزهة، خلف االستقالل مول

الفئة المعنية: جميع الجنسيات

عمان – النصر

جمعية المالحة الخيرية
العنوان: وادي الرمم، شارع عدن

الفئة المعنية: العراقيين

(
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البلقاء

 مركز موسى الساكت الثقافي
العنوان: السلط، شارع ا�مير حمزة

الفئة المعنية: السوريين

مادبا

مركز ا�ميرة بسمة
العنوان: مدينة مادبا، مقابل إدارة حماية ا�سرة

الفئة المعنية: السوريين

الكرك

مركز ا�ميرة بسمة
العنوان: مدينة الكرك، خلف منتزه الظاهر بيبرس

الفئة المعنية: السوريين

معان

جمعية أيتام معان الخيرية
العنوان: حي السطح، قرب اتحاد المنظمات

الفئة المعنية: السوريين

الطفيلة

مركز الملكة علياء
العنوان: مدينة الطفيلة، شارع المنصورة، قرب مخازن التموين الكبرى

الفئة المعنية: السوريين

عجلون

الهالل ا�حمر ا�ردني
العنوان: الوهادنة، شارع فراس العجلوني

الفئة المعنية: السوريين
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إربد

مركز ا�ميرة بسمة
العنوان: إيدون، بجانب مستشفى ا�مير راشد العسكري

الفئة المعنية: السوريين

إربد

نادي ا�مير علي بن الحسين للصم
العنوان: ايدون، قرب مستشفى الروم الكاثوليك

الفئة المعنية: العراقيين

المفرق

مركز ا�ميرة بسمة
العنوان: الدفيانة، قرب مدرسة البنات الثانوية

الفئة المعنية: السوريين

المفرق

مركز ا�ميرة بسمة
العنوان: مدينة المفرق، قرب البلدية

الفئة المعنية: السوريين

البلقاء

 مركز ا�ميرة بسمة
العنوان: الشونة الجنوبية، الجوفة، شارع الجمعيات

الفئة المعنية: السوريين
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التسجيل

منطقة  االستقبال /الفلترة

 إذا كنت في ا�ردن وترغب في طلب الحصول على الحماية الدولية من المفوضية
 أو لديك سؤال حول المساعدة والخدمات التي تقدمها بالتعاون مع شركائها،

 يمكنك التوجه إلى المفوضية في أي من مواقعها (عمان والمفرق وإربد) وطلب
  الدخول إلى منطقة االستقبال/ الفلترة. حيث أن ساعات العمل من 8 صباًحا

 وحتى الساعة 2:45 بعد الظهر، وذلك من ا�حد إلى الخميس. وسيتم استقبالك
 في منطقة ااالستقبال من قبل أحد موظفي المفوضية الذي سيحدد ما تحتاج

إليه وإحالتك إلى القسم الذي يمكن أن يساعدك في ا»جابة

 إذا كنت ال تعيش بالقرب من مكتب المفوضية، فيمكنك مراجعتها عبر  أحد
 مكاتب المساعدة لدينا، والتي سيكون بمقدورها مساعدتك على إيجاد إجابة

 لسؤالك. ويمكنك أيًضا مراجعة أحد شركائنا أو مراكز الخدمة المجتمعية وفي
حال لم يتمكنوا من ا»جابة عن سؤالك، فسيحيلون سؤالك إلى المفوضية

 

 يمكنك أيًضا االتصال بخط المساعدة الخاص بالمفوضية على الرقم 06 400
8000 ، حيث يتم تقديم المساعدة ما بين الساعة 8 صباًحا  والساعة 4 مساًء

.

.
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مركز ا�ميرة بسمة

العنوان: الكتة، شارع مركز الرازي الطبي
الفئة المعنية: السوريين

العقبة

الهالل ا�حمر ا�ردني
العنوان: وسط البلد، شارع الهالوي

الفئة المعنية: السوريين

ا�زرق

جمعية سيدات ا�زرق الجنوبي
العنوان: ا�زرق الجنوبي

الفئة المعنية: السوريين

ا�زرق

العنوان: ا�زرق الشمالي
الفئة المعنية: السوريين
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بمشاركة هذه المعلومات مع قسم التسجيل. الرجاء توضيح سبب 
عدم إمكانية قدومك أنت أو أحد أفراد عائلتك إلى المكتب »جراء مقابلة

ال تحتاج إلى إحضار أفراد عائلتك عندما تأتي لطلب موعد، ولكن عليك 
إحضار جميع أفراد العائلة للتسجيل وإحضار جميع الوثائق الخاصة بك، بما في

ذلك

يرجى العلم أنه إذا كان لديك وثيقة واحدة أو اثنتين من تلك المذكورة أعاله،
 فال توجد مشكلة ؛ فقط احضر ما لديك. ويمكنك التسجيل لدى المفوضية

حتى إذا لم يكن لديك أية وثائق. حيث سيتم سؤالك عن سبب عدم وجود أي
مستندات، ومن ثم ستستمر إجراءات التسجيل. يرجى إبالغ مكتب االستقبال

في هذه الحالة

بمجرد وصولك من أجل اجراء عملية التسجيل، ستحتاج إلى تعبئة 
نموذج التسجيل. ويتعين على الزوجين وأفراد ا�سرة البالغين (فوق 18 سنة)

 تعبئة نماذج منفصلة. حيث سيتضمن أسئلة تتعلق باسمك وتاريخ ميالدك
وجنسيتك ومكان ميالدك وأفراد عائلتك وكذلك أسباب مغادرة بلدك

من المهم جًدا أثناء التسجيل أن تقدم معلومات كاملة وصحيحة 
وعلى قدر علمك. فإذا كنت قد دخلت مستخدم� هوية بديلة أو لديك أي

معلومات للكشف عنها لكنك تخشى أن تؤثر سلًبا على ملفك لدى
المفوضية، فيرجى ا�خذ بعين االعتبار أننا نعتبر هذه المعلومات سرية ولن

يتم مشاركتها إال عند الحاجة وبعد الحصول على موافقتك. وسُيطلب منك
التوقيع على وثيقة لتأكيد صحة بياناتك وتقديم رقم هاتف أو عنوان يمكننا

من خالله التواصل معك

وثائق الهوية: جواز السفر، الهوية الوطنية، رخصة القيادة، الهوية 
ا�منية الصادرة عن وزارة الداخلية (للسوريين فقط

عقد الزواج 
شهادات ميالد  ا�طفال 
الشهادات الدراسية وشهادات التوظيف 
تصريح العمل في ا�ردن 
التقارير الطبية 

www.unhcr.org/jo

:

.

(

.

.

.

16



التسجيل

 التسجيل هو الخطوة ا�ولى لبدء التواصل بين طالبي اللجوء والمفوضية. فإذا لم
 تستطع العودة إلى بلدك ا�صل �نك تخشى على حياتك، وترغب في طلب توفير

 الحماية الدولية من المفوضية، فيجب عليك أوًال القيام باجراءات التسجيل، حيث
 سيقوم المكتب بتسجيل المعلومات المتعلقة بك وبأسرتك، وا�سباب التي

دعتك إلى مغادرة بلدك ا�صل
 ولغايات استكمال إجراءات التسجيل، يجب التوجه إلى المفوضية خالل أيام

 العمل (من ا�حد إلى الخميس)، من الساعة 8 صباًحا إلى 2 مساًء وسيتم منحك
موعًدا للتسجيل

يرجى العلم أنه

 إذا كنت تحمل الجنسية السورية، فيمكنك التقديم للحصول على 
 موعد في أي من مكاتبنا في المناطق الحضرية: عمان، المفرق أو إربد. ومع

 ذلك، إذا لم تكن حامًال للجنسية السورية، فيمكنك التسجيل في عمان فقط،
 وبالتالي عليك التوجه إلى مركز تسجيل المفوضية في عمان للحصول على

موعد

 وإذا كنت من سكان محافظات الجنوب (الكرك أو معان أو الطفيلة أو 
 العقبة)، فيرجى عدم القدوم إلى عمان أو اربد للحصول على موعد. ويرجى

 التوجه إلى مكاتب المساعدة المتوفرة في هذه المواقع وطلب تحديد موعد
 مع بعثة التسجيل المتنقلة. توجد قائمة بتفاصيل مكاتب المساعدة في

الصفحة رقم 3

 يرجى إبالغ مكتب االستقبال أو  الموظف  في مكتب المساعدة أو 
 خط المساعدة إذا كنت بحاجة إلى إجراء المقابلة مع شخص يتحدث لغة أو

لهجة معينة

 إذا كان أحد أفراد العائلة في المستشفى، أو غير قادر على مغادرة 
 المنزل بسبب إعاقة ما، أو إن كانت سيدة حامل وموعد والدتها قريب، أو إن

  كان شخص كبير في السن أو يعاني من ظرف صحي ما، فيمكنك  مراجعة
 مراكز استقبال المفوضية في عمان، أو إربد أو المفرق أو أي من مكاتب

 المساعدة وطلب إجراء زيارة إلى المنزل أو المستشفى. ويمكنك أيًضا طلب
 إجراء زيارة منزلية عن طريق االتصال بخط المساعدة، حيث سيقومون
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ما يمكن توقعه خالل مقابلة التسجيل

 قبل بدء مقابلة التسجيل، يقوم موظف المفوضية بتوضيح الهدف 
منها أو طبيعة ا�سئلة التي سيتم طرحها والخطوات التي ينبغي اتباعها

 با»ضافة إلى ذلك، إذا كنت تفضل أن يكون الشخص الذي يجري 
المقابلة أو المترجم من جنس معين، فيجب عليك طلب ذلك مع بيان السبب

 سيتم خالل المقابلة تحديد رقم ملف لك ولعائلتك، با»ضافة إلى 
 رقم فردي لكل فرد من أفراد العائلة. وسيتم ربط هذه ا�رقام بسجلك لدى

 المفوضية والتي ستكون بمثابة مرجعية ضمن المفوضية وكذلك مع جهات
خارجية. وسيتم تسجيل كال الرقمين على شهادة طالب اللجوء

 سيقوم موظف التسجيل خالل المقابلة بجمع معلومات عنك وعن 
 جميع أفراد عائلتك. وهذا يعني أن هذا الشخص سيحتاج إلى التحدث معك،
 ومع كل فرد في عائلتك، بما في ذلك أطفالك وزوجتك. وسيتم أخذ صورة

 شخصية لكل أفراد عائلتك وجمع  البيانات البيومترية للعين (مسح بصمة
 العين) لكل شخص يبلغ من العمر 5 سنوات فما فوق. وسيتم تصوير جميع

الوثائق التي قدمتها في المقابالت وإرفاقها بملفك؛ وإرجاع النسخ ا�صلية لك

 تستمر مقابلة التسجيل عادة ما بين 45 دقيقة إلى ساعتين، لكن 
 العملية تعتمد على العديد من العوامل وقد تستمر بعض المقابالت لفترة

 أطول. وعلى الرغم من وجود محالت صغيرة تبيع الوجبات الخفيفة في
 المركز، إال أننا نشجعك على إحضار الطعام معك لك ولعائلتك، حيث أن

 الوقت الذي ستقضيه في المركز قد يستغرق أكثر من ساعتين. وبالنسبة إلى
 المياه فهي متاحة مجان� داخل الخزانات. وهناك ركن مخصص للرضاعة

الطبيعية  ل�مهات وأطفالهن

 يتم تزويدك في نهاية المقابلة بشهادة طالب اللجوء لدى المفوضية والتي
 تتضمن معلومات عنك وعن جميع أفراد العائلة، وتؤكد أنك أصبحت اÐن من "

 ا�شخاص المشمولين برعاية المفوضية " وتحت مظلة الحماية الدولية
 للمفوضية السامية ل�مم المتحدة لشؤون الالجئين في ا�ردن. ويرجى

إحضارها دائًما معك
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 يتيح تزويد المفوضية بأحدث بيانات أرقام االتصال الخاصة بك فرصة 
 للبقاء على تواصل معك وإطالعك على التغييرات التي تطرأ على ملفك. وإذا

 لم يكن لديك رقم هاتف، فالرجاء تزويدنا برقم هاتف صديق أو قريب يمكنه
 مساعدتنا في االتصال بك. ويرجى الحرص على تحديث رقم هاتفك في

سجالت المفوضية

 لغايات ضمان حمايتك في ا�ردن، يجوز للمفوضية أن تشارك مع 
 السلطات ا�ردنية أسماء طالبي اللجوء والالجئين وتاريخ تسجيلهم وتاريخ

 وصولهم ونقطة دخولهم إلى ا�ردن. وفي الوقت نفسه، تبقى جميع
 المعلومات ا�خرى المقدمة إلى المفوضية سرية - وال تتم مشاركة أية
 معلومات مع أي طرف ثالث فيما يتعلق بملفك أو أسباب مغادرتك دون
 الحصول على إذن خطي منك، بما في ذلك السلطات ا�ردنية. وال ُيسمح

 للمفوضية في أي وقت من ا�وقات بمشاركة معلومات عنك مع بلدك ا�صل.
 وإذا لم توافق على مشاركة معلوماتك الشخصية مع السلطات ا�ردنية،

فيرجى إبالغ موظف المفوضية الذي يجري المقابلة معك
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تحديد صفة اللجوء

 بعد إتمام عملية التسجيل، قد يتم تحديد موعد »جراء مقابلة تحديد صفة
 اللجوء، وذلك استنادÛ إلى االحتياجات المحددة في ملفك. وستتم جدولة

المقابلة وفًقا  لجدول المقابالت، مع ا�خذ بعين االعتبار ظروفك الخاصة

 ولغايات طلب موعد جديد أو موعد مستعجل، يمكنك التوجه إلى شباك الفلترة
 من يوم ا�حد إلى الخميس، وذلك من الساعة 8 صباًحا إلى 3 مساًء حتى يتم

 تقييم احتياجاتك؛ حيث سيقوم قسم تحديد صفة اللجوء بتحديد المواعيد أو
 تعجيلها بناًء على جوانب الضعف المشار إليها في ملفك. فإذا كنت ترى أن لديك

مشكلة ولم  ينتبه المكتب إليها، فيرجى إبالغ المفوضية بذلك

 يرجى العلم أن طالبي اللجوء والالجئين (حاملي شهادات طالب اللجوء
 وشهادات الالجئين) يحق لهم الحصول على نفس القدر من الحماية واالستفادة

 من خدمات الصحة العامة والتسجيل في المدارس. كما أن أهليتك للحصول على
المساعدة المالية ليست مشروطة بصفة الالجئ

 إن الهدف من مقابلة تحديد صفة اللجوء هو تمكين المفوضية من الوصول إلى
قرار فيما إذا كنت الجًئا بناًء على المعايير التالية

 إذا كنت خارج البلد الذي تحمل جنسيته أو مكان إقامتك المعتاد، ولديك خوف"
 مبرر من التعرض لالضطهاد �سباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية ا»نتماء

 لفئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي أو �سباب ناتجة عن حالة من العنف العام أو
أحداث تحدث خلًال في النظام العام وأن بلدك ال يريد أو ال يستطيع حمايتك

 حتى عندما تستوفي المعايير المذكورة أعاله، فقد ال تزال غير مؤهل للحصول
 على الحماية الدولية إذا كان هناك ما يدعو إلى اعتبار أنك قد ارتكبت جرائم

خطيرة

 خالل المقابلة، سيتم طرح عدة أسئلة تتعلق بك وبعائلتك وأية مشاكل قد
 تتعرض أو تخشى التعرض لها في المستقبل في بلدك ا�صل. ومن المهم أن

 تتعاون مع موظف المفوضية خالل مقابلة تحديد صفة اللجوء وأن تقدم
 معلومات صادقة وكاملة. فأي معلومات غير صحيحة قد يكون لها تأثير سلبي

على ملفك
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 تعتبر وثيقة المفوضية السامية ل�مم المتحدة لشؤون الالجئين مهمة، حيث
 أنها تمكنك من تسجيل أطفالك في المدارس العامة دون دفع الرسوم.

 ويمكنك أيًضا تقديمها إلى الشرطة أو المسؤولين الحكوميين اÐخرين لتأكيد
تسجيلك لدى المفوضية. إال أنها ال تحل محل بطاقة ا»قامة أو تصريح العمل

 يجب تجديد شهادة طالب اللجوء الصادرة عن المفوضية كل عام حتى تبقى
 سارية المفعول. ولغايات تجديد الوثيقة،  عليك طلب موعد مع المفوضية قبل

 شهر واحد على ا�قل من تاريخ انتهاء الوثيقة. وبالنسبة إلى مقابلة التجديد،
فيجب أن تأتي مع عائلتك بأكملها وتحضر جميع المستندات التي لديك

 إذا كان لديك أية أسئلة أخرى حول خدمات المفوضية، أو إن كنت ترغب في
 معرفة بعض المعلومات حول المساعدات أو الخدمات، فيرجى أن تطلب من

 الشخص الذي يجري المقابلة أن يحولك إلى المعنيين بالفلترة، حيث سيتم
 استقبالك من قبل أحد موظفي المفوضية، وإحالتك إلى القسم الذي يمكنه

 .ا»جابة على سؤالك. ولن تحتاج إلى العودة في يوم آخر لطرح سؤالك
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إعادة التوطين

س: كيف أتقدم بطلب ±عادة التوطين؟

 ج: ال يمكنك التقدم بطلب »عادة التوطين. إذ تقوم المفوضية السامية ل�مم
 المتحدة لشؤون الالجئين بتحديد الالجئين ا�كثر عرضة للخطر فقط ليتم

 أخذهم بعين ا»عتبار لغايات إعادة التوطين. ويتم النظر في كل حالة على أساس
 الوقائع الموضوعية الخاصة بها وال يتعلق ا�مر بتاريخ التسجيل لدى المفوضية.

 وتؤخذ بعين االعتبار المعلومات المقدمة وقت التسجيل عند تقييم مدى ا�هلية
 »عادة التوطين. فيمكنك تزويد المفوضية بآخر المستجدات التي تطرأ على

 ظروفك عن طريق الرسائل أو البريد ا»لكتروني أو خط المساعدة الخاص
 بالمفوضية أو خالل موعد التجديد القادم. إّن إعادة التوطين ليس حق�.

والمفوضية غير ملزمة بإحالة ملفك لغايات إعادة التوطين

س: ما هي المعايير المعتمدة الختيار الملفات لغايات إعادة التوطين؟

 ج: يتم النظر في كل حالة على أساس الوقائع الموضوعية الخاصة بها وال يتعلق
 ا�مر بتاريخ التسجيل لدى المفوضية. حيث أن الالجئين ا�كثر عرضة للخطر هم
 فقط من يتم أخذهم بعين ا»عتبار من قبل المفوضية لغايات إعادة التوطين

وذلك عن طريق وسائل تحديد الحاالت الخاصة بها

س: من يتخذ القرار؟

 ج: في الوقت الذي تحدد فيه المفوضية الالجئين للنظر في إعادة توطينهم
 ومقابلتهم لتقييم مدى أهليتهم، فإّن إتخاذ القرار النهائي بقبول الجئ ما

»عادة توطينه يقع على عاتق دول إعادة التوطين وليس المفوضية

 س: تلقيت مكالمة من قسم إعادة التوطين يسألني إذا كنت أرغب في
 إعادة التوطين. قلت لهم أنني ال أرغب بذلك. واºن غيرت رأيي. كيف

يمكنني إبالغ المفوضية بهذا؟

 ج: إذا كنت ترغب في ا»بالغ عن مستجدات تتعلق برغبتك في إعادة التوطين،
فيرجى االتصال بخط المساعدة الخاص بمكتب المفوضية
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 من المهم أيًضا العلم أّن أية معلومات تقدمها خالل مقابالت تحديد صفة
 اللجوء تبقى سرية ولن تتم مشاركة أية تفاصيل حول طلبك مع أي طرف ثالث

 دون الحصول على إذن منك وموافقتك الصريحة. ويمكنك التوجه إلى
 المكتب في أي وقت إذا كنت ترغب في تصحيح أو إضافة أية معلومات إلى
 ملفك، أو إذا كنت ترغب في طلب أية نسخ من المستندات التي قدمتها إلى

المكتب سابقا

 يرجى إحضار جميع الوثائق الخاصة بك عند إجراء مقابلة تحديد صفة اللجوء،
 مثل وثائق السفر وأوراق الهوية وشهادات التوظيف والوثائق ا�خرى التي

 ستساعد في إثبات مطالبتك المتعلقة بالحصول على صفة اللجوء. إذا لم
 يكن لديك أي من المستندات المذكورة أعاله، فال يزال بإمكانك التقدم بطلب

 للحصول على صفة اللجوء. وإذا كان لديك ممثل قانوني يساعدك في تقديم
طلبك إلى المفوضية، فيمكنك تقديم طلب  موافقة  للمكتب

 سيتم إبالغك بالقرار، أّما إذا توصلت المفوضية إلى قرار  عدم استيفائك لمعايير
 اللجوء ورفض طلب الحصول على صفة اللجوء، فإنه يحق لك طلب استئناف

 في حالة اعتراضك على القرار. وفي بعض الحاالت، حتى لو لم تكن مؤهًال
 للحصول على صفة اللجوء بناء على الوقائع الخاصة بك، فقد تكون مؤهًال

 للحصول على صفة اللجوء االشتقاقية وذلك إذا كنت فرًدا من العائلة أو معاًلا
من قبل الالجئ

 

،بالنسبة 
ية استفسارات تتعلق بإجراءات تحديد صفة اللجوء
 يمكنك التوجه إلى المكتب يوم االثنين من الساعة 8 صباًحا إلى

الساعة 3 مساًء للتحدث إلى أحد موظفي المفوضية
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 س: إذا رفضت إعادة توطيني إلى بلد ما، فهل سأبقى مؤهًال ±عادة
التوطين في مكان آخر؟

 ج:أثناء تقييم ملفك، يأخذ قسم إعادة التوطين بعين االعتبار جميع الظروف
 المتعلقة باختيار دولة إعادة التوطين، بما في ذلك توفر فرصة إعادة التوطين. وإذا

 كنت مؤهًال »عادة التوطين في بلد معين ورفضت االستمرار في ا»جراءات،
 فسيتم إغالق ملف إعادة التوطين الخاص بك. ولديك الحق في سحب ملف إعادة
 التوطين الخاص بك؛ إال أنه لن يتم النظر تلقائًيا في إعادة تقديمه إلى بلد آخر، وقد

يؤدي إلى إيقاف اجراءات إعادة التوطين الخاصة بك

 س: تم رفض ملفي من قبل بلد إعادة التوطين. متى سيتم إعادة تقديم
طلبي؟

 ج: إعادة التقديم ليست تلقائية ويتم تقييم كل ملف على حدة. وستقرر
 المفوضية ما إذا كان سيتم إعادة تقديم ملفك وفًقا لمعايير المفوضية

 وحصص التوطين المتوفرة في دول إعادة التوطين. إذا كان لديك كتاب رفض من
 بلد إعادة التوطين، يرجى وضع نسخة من خطاب الرفض في ظرف موجه إلى

 قسم إعادة التوطين في المفوضية مع رقم الملف الخاص بك ووضعه في
الصندوق المخصص عند بوابة أحد مكاتب المفوضية في ا�ردن

س: هل يمكنني التقدم بطلب إعادة التوطين مباشرة عن طريق السفارة؟

 تختلف إجراءات التأشيرة الخاصة عن طريق السفارات عن تلك المتعلقة بإعادة
 التوطين. فالمفوضية ليست معنية بإجراءات التأشيرة الخاصة.  حيث أن الذهاب

إلى السفارات مباشرة لطلب إعادة التوطين يعتبر أمًرا غير مجد
 وكما هو مبين أعاله، إّن الالجئين ا�كثر عرضة للخطر هم فقط من يتم أخذهم
 بعين ا»عتبار من قبل المفوضية لغايات إعادة التوطين  من خالل أساليب التحديد
 الخاصة. إال أنه يمكنك استشارة مواقع الهجرة على ا»نترنت للبلد الذي ترغب في

 تقديم طلب إليه لمعرفة ما إذا كنت مؤهًال للهجرة  إليه والتحقق من كيفية
التقدم بطلب الحصول على الهجرة
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س: متى سأتلقى رًدا بخصوص ملفي الذي تم تقديمه؟

 ج: إذا تم إبالغك من قبل المفوضية بأنه تم تقديم ملفك إلى بلد إعادة التوطين،
 فيمكنك أن تتوقع أن يتم االتصال بك »جراء مقابلة مع بعثة الفرز التابعة لدولة

 إعادة التوطين، أو سيقوم أحد موظفي قسم إعادة التوطين باالتصال بك
لتقديم المشورة لك بشأن وضع ملفك

 س: اتصلت بي المفوضية وأخبرتني أنه لم يتم النظر في ملفي لغايات
إعادة التوطين؟

 ج: تقدم المفوضية المشورة بشكل دوري  فيما يتعلق بطلبات إعادة التوطين
 وذلك بخصوص وضع ملفهم ونتائج طلبات إعادة التوطين. وإذا كنت قد تلقيت
 مكالمة من المفوضية تفيد بأن ملفك ال ُينظر فيه لغايات إعادة التوطين، فهذا

يعني أن ملفك ليس قيد الدراسة لغايات إعادة التوطين
 يرجى إبقاء المفوضية على علم بأية تغييرات تطرأ على حالتك أثناء المقابالت مع

قسم التسجيل عند تجديد شهادتك
 وهذا ال يؤثر على وضعك في ا�ردن فيما يتعلق بحماية المفوضية أو أي مساعدة

قد تتلقاها منها

س: هل يمكنني تغيير بلد إعادة التوطين؟

 ج: تم إطالعك خالل مقابلة إعادة التوطين على ا»جراءات المتعلقة با�مر وكانت
 لديك فرصة لتقديم التفاصيل الالزمة حول ملفك. وقد أخذت المفوضية بعين

 االعتبار جميع العوامل ذات الصلة قبل اتخاذ القرار بشأن بلد إعادة التوطين الذي
 سيتم توطينك إليه، بما في ذلك حصص التوطين المتاحة في بلدان إعادة

التوطين

 ويحق لك سحب ملف إعادة التوطين الخاص بك؛ إال أنه لن يتم النظر تلقائًيا في
 إعادة تقديمه إلى بلد آخر، وقد يؤدي إلى إيقاف اجراءات إعادة التوطين الخاصة

 بملفك. حيث يتم تقييم الطلبات المعاد تقديمها على أساس كل حالة على حدا
وذلك وفق� �سباب سحب الملف
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 خدمات االستجابة المتعلقة بالناجين من العنف الجنسي و العنف
 القائم على النوع االجتماعي (بما في ذلك العنف ا�سري) وا�طفال

المعرضين للخطر

.إذا تعرضت �ي أذى، فإن المفوضية وشركاؤها متواجدون لدعمك
يمنكنك مراجعة أي من مكاتب المفوضية مباشرة أو االتصال على ا�رقام التالية

 الخط الساخن لمكاتب المفوضية في عمان والزرقاء والبلقاء والجنوب:
0795546383

الخط الساخن لمكتب المفوضية في المفرق: 0791420249
الخط الساخن لمكاتب المفوضية في إربد وجرش وعجلون: 0796139584

الخط الساخن لمكتب المفوضية في مخيم الزعتري: 0791420249

مؤسسة نهر ا�ردن

 الدعم االجتماعي الفردي لحاالت حماية الطفل و حاالت العنف الجنسي والعنف
القائم على النوع االجتماعي وذلك من خالل خدمات إدارة الحالة

عمان - ماركا الجنوبية، نادي السباق، حديقة الندوة، عمارة رقم 40
أيام العمل من ا�حد – الجمعة، من الساعة 9:00 صباًحا - 7:00 مساًء

الخط الساخن المجاني: 110

مؤسسة نور الحسين

 الخدمات النفسية واالجتماعية، والخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع
االجتماعي وحماية الطفل (استشارة فردية

 عمان – صويلح، الحي الشرقي، معهد العناية بصحة ا�سرة ، بجانب مركز شرطة
شمال عمان

أيام العمل من ا�حد – الخميس، من الساعة 8:00 صباًحا - 3:30 مساًء
 الخط الساخن:                     06

الهيئة الطبية الدولية                 (حماية الطفل

الخدمات االجتماعية الشاملة والفردية ل�طفال المعرضين للخطر
          الخط الساخن متاح على مدار الساعة:                        079

 (IMC) 

:
.

:

):

)

534 4190

:
 578 5095

26



المساعدة القانونية

 الرقم الخاص بقضايا االحتجاز التابع للمفوضية السامية ل�مم المتحدة لشؤون
الالجئين: 0796742200

أيام العمل من ا�حد إلى الخميس من الساعة 9 صباًحا وحتى الساعة 3:30 مساًء

فروع العون القانوني/                 وأرقام خطوط االتصال
   رقم الطوارئ: 0777387221

على مدار الساعة، سبعة أيام في ا�سبوع
لجميع الحاالت الطارئة ( بما في ذلك حاالت االحتجاز

فرع عمان: 7477

أيام العمل من ا�حد - الخميس 9:00 صباًحا – 5:00 مساًء
العنوان: 8، شارع خليل مردم، الدوار الثالث

 فرع الزرقاء:   4647
أيام العمل من ا�حد - الخميس 9:00 صباًحا – 5:00 مساًء

العنوان: شارع الجيش، مقابل أسواق خالد

فرع إربد: 6634

أيام العمل من ا�حد - الخميس 9:00 صباًحا – 5:00  مساًء
العنوان: دوار زبدة، زبدة

فرع الكرك: 6634

أيام العمل من ا�حد - الخميس 9:00 صباًحا – 5:00 مساًء
العنوان: منشية أبو حمور، مقابل مستشفى ا�مير علي العسكري

 فرع المفرق: 6634

 أيام العمل من ا�حد - الخميس 9:00 صباًحا – 5:00 مساًء
 العنوان: الشويكة، قرب دوار عبد الحميد نعيمي، بجانب مدرسة عبداß بن رواحة

ا�ساسية

ARDD
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مؤسسة انقاذ الطفل - ا�ردن

خط المساعدة المجاني للخدمات االجتماعية والحماية داخل المدارس
 عمان، جبل النزهة، شارع سعد الدين علي، عمارة رقم 83، خلف االستقالل مول |

من الساعة 8:30 صباًحا  إلى 4:00 مساًء
 من ا�حد إلى الخميس | الخط الساخن: 0776702426 | استفسارات عامة: 080000111

.((زين) و 080022766 (أورانج

28
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خدمات ا�من

إدارة حماية ا�سرة التابعة لمديرية ا�من العام

توفير السالمة وا�من للناجين من العنف ا�سري وكذلك العنف الجنسي
(للنساء والرجال والفتيان والفتيات)

 إذا أردت تقديم شكوى وإبالغ الشرطة عن مخاوفك، فيمكنك التواصل مع إدارة
:حماية ا�سرة للحصول على الخدمات التالية

عمان/الرونق، الدوار السابع، خلف كوزمو
الخط ا�رضي: 065815846 | موبايل: 0790193193 و 0777696740

الزرقاء، قرب مجمع الدواعير | الخط ا�رضي: 053854095
المفرق/الشويكة، مزة | الخط ا�رضي: 026235511

 إربد/إيدون، مركز ا�ميرة بسمة، بجانب مستشفى مليزان | الخط ا�رضي:
027252531 و 026520467

الرمثا، بعد إشارة بترا الضوئية، الشارع الثاني على اليمين | الخط ا�رضي: 027022347
الكرك، إشارة جامعة مؤتة الضوئية | الخط ا�رضي: 032386264

البلقاء: 053533681
العقبة: 032050317

مادبا: 053246901
جرش: 026350372

شرق عمان: 064902153
الرصيفة: 052386264

شمال عمان: 065154839
معان: 032130667

الطفيلة: 032250341
مخيم الزعتري: 026235511
مخيم ا�زرق: 053854095

www.unhcr.org/jo
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 اربد، الرمثا، عجلون، جرش | مقابل البوابة الجنوبية لمدينة الحسن الرياضية، الطابق
الثاني | من الساعة 8:30 صباًحا وحتى 5:30 مساًء

يعمل من يوم ا�حد وحتى الخميس | موبايل: 0787275399

المفرق ومخيم الزعتري | من الساعة 8:30 صباًحا  وحتى 05:30 مساًء
يعمل من يوم ا�حد وحتى الخميس | موبايل: 0787925245

 مخيم ا�زرق | القرية رقم 6، بجانب عيادة           | من الساعة 9:30 صباًحا وحتى 3:00
مساًء

يعمل أيام ا�حد والثالثاء والخميس | موبايل: 0780481016

www.unhcr.org/jo 30



خدمات اجتماعية أخرى

مؤسسة نور الحسين – معهد العناية بصحة ا�سرة

 العالج الطبيعي، تقييم الذكاء، تقييم الكالم واللغة، التعليم الخاص، تقييم
 ومتابعة جميع الحاالت، متابعة الحالة النفسية ل�شخاص ذوي ا»عاقات

(الحركية، العقلية، الحسية، والمزدوجة
 عمان، صويلح، الحي الشرقي، الطريق الرئيسي، شارع فندق ريو ا�ردن | من الساعة

8:00 صباًحا إلى 3:30 مساًء
من ا�حد إلى الخميس | الخط الساخن المجاني: 064908310

معهد الملكة زين الشرف التنموي

 تقديم الخدمات لالجئين من جميع الفئات العمرية، بما في ذلك كبار السن ومن
يعانون من أية إعاقات

عمان، الهاشمي الشمالي | المفرق وإربد | عيادات متنقلة في كافة المحافظات
الخط الساخن المجاني لجميع المراكز: 065052431 و 065055693

منظمة هانديكاب الدولية

 تقديم خدمات ل�شخاص ذوي االحتياجات الخاصة، ومن يعانون من أية إصابات،
وأمراض مزمنة

 عمان، المحطة، مركز ترابط المجتمعي، عمارة رقم 42، الطابق الثاني | من الساعة
9:30 صباًحا وحتى 3:00 مساًء

يعمل يوم الخميس | موبايل: 0780481016

 عمان، سحاب، مركز ا�ميرة بسمة، خلف مدارس بالط الشهداء | من الساعة 9:30
صباًحا وحتى 3:00 مساًء

يعمل أيام ا�حد، الثالثاء وا�ربعاء | موبايل: 0780481016

 الزرقاء/ مخيم الزرقاء، فرب مدارس االنروا،             ، بجانب لجان التنمية المجتمعية |
من الساعة 9:30 صباًحا وحتى 3:00 مساًء

يعمل من االثنين وحتى الخميس | موبايل: 0780481016

 CBR
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خدمات الرعاية الصحية ا�ولية 

 تتوفر خدمات الرعاية الصحية ا�ولية لجميع الالجئين السوريين المسجلين
 لدى المفوضية با�سعار المخفضة الجديدة في المراكز الصحية العامة

 والمستشفيات الحكومية، وذلك في حال كانوا يحملون وثيقة طلب اللجوء
 الصادرة من المفوضية ووثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية سارية

الصالحية
 وتتوفر الخدمات الصحية ا�ولية في العيادات التي تدعمها المفوضية والتي

يمكن الوصول إليها استناًدا إلى معايير ا�هلية الخاصة بالمفوضية

خدمات الوالدة 

 تتوفر خدمات الوالدة با�سعار المخفضة الجديدة في المستشفيات
 الحكومية للسوريين الذين يحملون شهادة التسجيل الصادرة من المفوضية

ووثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية سارية الصالحية
 وعلى ا�خوات السوريات الحوامل الالتي سينتهي تسجيلهن قبل موعد

 الوالدة مراجعة أي مكتب تسجيل للمفوضية لتنسيق إجراءات التجديد
 المستعجل حيث تأسف المفوضية عن عدم استطاعتها تغطية تكاليف
 الوالدة في حال كان تسجيل المفوضية منتهي منذ أكثر من شهر واحد

قبل موعد الوالدة
 وستقوم المفوضية بتغطية تكاليف الوالدات للمنتفعات عن طريق التنسيق

التابعة لجمعية العون الصحي ا�ردنية                أو  المسبق مع العيادات
 كاريتاس                  ولن يعود من الممكن  تغطيتها عبر تبليغ العيادات بعد

حدوث الوالدة

الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ 

 تتوفر خدمات الطوارئ با�سعار المخفضة الجديدة في المستشفيات
 الحكومية للسوريين الذين يحملون شهادة التسجيل الصادرة من المفوضية
 ووثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية سارية الصالحية. حيث أنه في حال

 تعرضت لظرف صحي طارئ يستدعي اجراء ادخال مستعجل لك �حد
 المستشفيات  الحكومية وكانت شهادة التسجيل منتهية الصالحية،

 فعليك إبالغ أقرب عيادة تابعة لجمعية العون الصحي ا�ردنية              أو
كاريتاس                  في غضون 48 ساعة
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الصحة

الالجئين السوريين

 تتوفر خدمات الرعاية الصحية ا�ولية والثانوية والثالثية لجميع السوريين
 المسجلين لدى المفوضية السامية ل�مم المتحدة لشؤون الالجئين  وذلك

 بأسعار جديدة مخفضة في المراكز الصحية العامة والمستشفيات الحكومية
(يتم معاملتهم معاملة ا�جنبي ص منه بنسبة 20%

 وتتوفر الخدمات الصحية الحكومية في مراكز الرعاية الصحية العامة
 والمستشفيات الحكومية المنتشرة في جميع محافظات المملكة، حيث يمكنك

 معرفة الخدمات المتوفرة قرب مكان سكنك من خالل سؤال جيرانك. ال يوجد
 مستشفيات حكومية في محافظة العقبة والطفيلة، ولكن يمكن الحصول

 على خدمات مستشفيات الخدمات الطبية الملكية في تلك المحافظات
(مستشفى ا�مير هاشم بالعقبة ومستشفى ا�مير زيد بالطفيلة

 للحصول على الخدمات العالجية با�سعار الجديدة المخفضة، يجب على المريض
 إبراز شهادة تسجيل سارية الصالحية وصادرة عن المفوضية ووثيقة الخدمة

 الخاصة بالجالية السورية. وفي حال كانت شهادة التسجيل منتهية الصالحية،
 فإن الالجئ سيدفع تكاليف العالج وفق� للنسبة المخصصة ل�جانب ولن يتمكن

من الحصول على النسبة المخفضة الجديدة

 تتوفر الخدمات الصحية المدعومة من قبل المفوضية لجميع الفئات
 المستضعفة من الالجئين. ويتم تحديد مواطن الضعف حسب إطار تقييم

 مواطن الضعف                  الخاص بالمفوضية. للتعرف على  مواطن ضعفك، يرجى
  زيارة أقرب عيادة تابعة لجمعية العون الصحي ا�ردنية                  أو كاريتاس

لمعرفة ما إذا كنت مؤهًال للحصول على تلك الخدمات

 تقوم المفوضية بتغطية تكاليف عالج المرضى من خالل العيادات التابعة
 لجمعية العون الصحي ا�ردنية                   أو كاريتاس                       وذلك في حال

 عدم تمكن المريض من الحصول على النسبة المخفضة الجديدة لتكاليف العالج
 في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية (إذا كان يحمل وثيقة طلب اللجوء

 الصادرة من المفوضية ومنتهية الصالحية منذ أقل من شهر أو وثيقة الخدمة
الخاصة بالجالية السورية غير سارية الصالحية
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 (JHAS) (Caritas)
(VAF) 

 (JHAS)(Caritas)



الالجئين غير السوريين

الخدمات الصحية ا�ولية 

 تتوفرخدمات الرعاية الصحية ا�ولية مجان� لجميع الالجئين في العيادات
  المدرجة أدناه. واعتمادأ على العيادة، فقد تشمل الرعاية الصحية ا�ولية

 ما يلي: االستشارة الطبية وتقديم العالج، التوعية والتثقيف الصحي، أدوية
 لعالج ا�مراض المزمنة، خدمات طب ا�سنان، رعاية ما قبل الوالدة، رعاية ما

 بعد الوالدة، تنظيم االسرة، تغذية الرضع وا�طفال الصغار وغيرها من
خدمات التغذية

الرعاية الصحية الثانوية والثالثية 

 سيتم معاملة الالجئين غير السوريين معاملة ا�جنبي بالنسبة إلى
 تكاليف العالج في مستشفيات وزارة الصحة. حيث تقوم المفوضية

 بتغطية تكلفة العالج المتعلقة بخدمات المستشفى الثانوية والثالثية
 لالجئين الذين يتم إحالتهم عن طريق جمعية العون الصحي ا�ردنية

         
الخاصة با»حالة  

 وفي حال احتياجك أنت أو أحد أفراد عائلتك لخدمات صحية غير طارئة،
   فيرجى زيارة عيادة جمعية العون الصحي ا�ردنية                   أو كاريتاس

   
 وفي حال احتياجك أنت أو أحد أفراد عائلتك لخدمات صحية ثانوية

 (كالتحويل إلى طبيب أخصائي، أو صور أشعة، أو فحوصات مخبرية)،
 سيتم تحويلك من جمعية العون الصحي ا�ردنية                       (جميع
 الجنسيات) أو كاريتاس                       إلى أحد المشافي المعتمدة لدى

المفوضية

 أما إذا اخترت الذهاب إلى مستشفى خاص، فلن تتمكن المفوضية ل�سف
من تغطية تكاليف العالج
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(Caritas)

(Caritas)حيث يتم تطبيق إجراءات ا»حالة المتداولة

(Caritas) 

أو كاريتاس                       وفي حال استيفائها لمعايير المفوضية



 أّما بالنسبة للحاالت الطارئة – بما في ذلك الوالدة - في محافظتي العقبة
 والطفيلة فقط، فيمكنك التوجه إلى مستشفيات الخدمات الطبية
 الملكية كونها الوحيدة المتوفرة في تلك المحافظات. وعليك إبالغ

 الوحدة الطبية المتنقلة التابعة لـ كاريتاس                      في غضون 48 ساعة
 من تاريخ دخولك المستشفى وذلك عن طريق االتصال على الخط الساخن

لـ كاريتاس                       077-6736487

 وبالنسبة إلى  الحاالت غير الطارئة، يجب عليك زيارة المركز الصحي
 الحكومي واتباع نظام ا»حالة االعتيادي المعمول به هناك. أّما في حال

 كانت هناك مشكلة لها عالقة بوثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية،
الرجاء التواصل مع العون القانوني-هاتف رقم 06-4617474

الرعاية الصحية الثالثية (لالجئين المسجلين 

 يتطلب العالج االمقدم للحاالت الثالثية عالية التكاليف موافقة مسبقة
 من لجنة حاالت الرعاية االستثنائية التابعة للمفوضية والتي تعقد شهري�.

 ويمكنك معرفة ما إذا كنت مؤهًال للحصول على هذه الخدمات عن
 طريق أية عيادة تابعة لجمعية العون الصحي ا�ردنية                  أو كاريتاس

(Caritas)

خدمات الصحة النفسية 

 تتوفر خدمات الصحة النفسية للسوريين المسجلين لدى المفوضية عن
طريق عيادات الهيئة الطبية الدولية المدرجة أدناه (انظر الصفحة التالية

خدمات دعم التغذية 

 تتوفر خدمات دعم التغذية ل�طفال اللذين يعانون من سوء التغذية
مجان� في جميع عيادات جمعية العون الصحي ا�ردنية                    أو

كاريتاس                      المدرجة أدناه (انظر الصفحة التالية 

مالحظة هامة جًدا
 توصي المفوضية ا�خوة السوريين بالمحافظة على سريان صالحية

 وثائقهم (وثيقة التسجيل الصادرة من المفوضية ووثيقة الخدمة الخاصة
 بالجالية السورية) وذلك ليتمكنوا من االستفادة من الخدمات الصحية

بأسعار مخفضة من خالل مرافق وزارة الصحة
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(Caritas) 

(Caritas)

(Caritas) 



خدمات الصحة النفسية 

تتوفر خدمات الصحة النفسية عن طريق عيادات الهيئة الطبية الدولية

التطعيم

 تتوفر خدمات التطعيم الروتيني مجاًنا في جميع المراكز الصحية التابعة
 لوزارة الصحة. يرجى التواصل مع المفوضية عن طريق خط المساعدة في

 حال توجهت إلى مركز الصحة العامة ولم يتم تقديم المطعوم
المناسب �طفالك
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 وفي حال احتجت أنت أو أحد أفراد عائلتك إلى إجراء عملية جراحية،
 فعليك تقديم تقاريرك الطبية التي حصلت عليها من المستشفى إلى

  عيادات جمعية العون الصحي ا�ردنية

 يتطلب عالج حاالت الرعاية الصحية الثالثية عالية التكاليف موافقة مسبقة
 من لجنة حاالت الرعاية االستثنائية التابعة للمفوضية. حيث ينبغي تقديم

 جميع الطلبات للجنة عن طريق إحدى عيادات جمعية العون الصحي
 ا�ردنية                                                                . وستقوم العيادة بموافاتك بالنتائج

 بعد مراجعة التقارير الطبية من قبل اللجنة. علم� بأن الموافقة سارية
 لمدة شهر واحد فقط.  ولذا احرص على أن يكون رقمك متاًحا خالل هذا
 الشهر. فقد يتضمن قرار اللجنة الموافقة، أو التعليق، أو الرفض. حيث أن

 التعليق يعني أن الحالة بحاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات التخاذ القرار.
 ليس هنالك حاجة لتسليم تقاريرك الطبية إلى المفوضية. فهي تستقبل
 التقارير الطبية فقط عن طريق جمعية العون الصحي ا�ردنية                   أو

 كاريتاس

 هناك بعض التدخالت الجراحية والطبية التي ال يمكن تغطيتها عن طريق
 المفوضية، كزراعة ا�عضاء، والثالسيميا المتقدمة، والجراحات التجميلية،

 والعالج عالي التكلفة، وا�دوية ا�جنبية في حال توفر أدوية محلية بديلة/
المعالجة البيولوجية

الخدمات المتعلقة بالحمل والوالدة ومضاعفاتها

 إذا احتجت أنت أو أحد افراد أسرتك إلى خدمات طبية غير طارئة متعلقة
 بالحمل أو الوالدة، فيرجى التنسيق مسبًقا مع جمعية العون الصحي

 ا�ردنية                   أو كاريتاس                     ، والتي ستعمل على تزويدك بالخدمة
والنصيحة الالزمة

 أّما في حاالت التوليد الطارئة، فيرجى التوجه إلى أقرب مستشفى
 حكومي أو معتمد وإبالغ أقرب عيادة تابعة لجمعية العون الصحي

 ا�ردنية                   أو كاريتاس                     خالل مدة اقصاها (48) ساعة من
تاريخ الدخول
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خدمات الصحة المقدمة لجميع الالجئين بدعم من المفوضية السامية لÅمم المتحدة لشؤون الالجئين

رقم االتصال

064651771
064651772

0775006025

026232329
0775007012

0770418210

027011146

053936066
053936135

Centre: 032356444
Hotline: 0776736487

0797643895

0797528492

0791047093

0799495313

0790218861

0798376559

0798301287

0790218805

0791600986

0790224038

0791600987

0797105729

0797105729

خدمات الصحة المتاحة

 خدمات الصحة ا�ولية
 والثانوية والثالثية

وا»نجابية

 خدمات الرعاية الصحية
ا�ولية والثانوية والثالثية

 خدمات الصحة النفسية
وإدارة الحالة

ساعات الدوام

  من الساعة 9:00 صباًحا
وحتى الساعة 4:00 مساًء

 من يوم السبت وحتى
 الخميس

  من الساعة 9:00 صباًحا
 وحتى الساعة 4:00 مساًء

 يومي السبت واالثنين
وحتى الخميس

  من الساعة 9:00 صباًحا
 وحتى الساعة 4:00

ً مساًء
من ا�حد إلى الخميس
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خدمات الصحة المقدمة لجميع الالجئين بدعم من المفوضية السامية لÅمم المتحدة لشؤون الالجئين

JHAS 

اسم المركز

عيادات
 جمعية العون 

 الصحي
 ا�ردنية

 عيادة
 الكاريتاس

(Caritas)

 الهيئة الطبية
الدولية

(IMC)  

 

العنوان

 عيادة              المدينة، عمان وسط البلد، خلف مجمع المحطة،
قرب بنك ا�ردن

 عيادة المفرق، أول شارع البلدية، مقابل صيدلية هديل، الطابق
الثالث

الوحدة الطبية المتنقلة
إقليم الشمال بما في ذلك الرمثا

عيادة إربد، مركز الحصن، شارع البلدية، خلف كنيسة الالتين 

عيادة الزرقاء، شارع ا�مير حسن، قرب شمال دير الالتين

 الوحدة الطبية المتنقلة، مركز الكرك، شارع جامع العمري،
مدخل دير الالتين

عمان، عيادة تالع العلي- مركز أم الحسين للصحة ا�ولية

عمان، جبل عمان، مركز الصحة ا�ولية

عيادة السلط، مركز البقعة للصحة الشاملة

عيادة الزرقاء، مركز ا�مير حمزة للصحة ا�ولية

عيادة المفرق، مركز المفرق للصحة ا�ولية

عيادة إربد، مركز الصريح للصحة الشاملة

عيادة إربد، مركز الحكمة للصحة الشاملة

عيادة الرمثا، مركز الرمثا للصحة الشاملة

عيادة عجلون، مركز اشتفينا للصحة ا�ولية

عيادة جرش، مركز جرش للصحة الشاملة

عيادة الكرك، مركز المزار الجنوبي للصحة الشاملة

عيادة الطفيلة، مركز الطفيلة للصحة الشاملة

عيادة معان، مركز غرب معان للصحة ا�ولية
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رقم االتصال

064651771
064651772

0775006025

026232329
0775007012

0770418210

027011146

053936066
053936135

Centre: 032356444
Hotline: 0776736487

0797643895

0797528492

0791047093

0799495313

0790218861

0798376559

0798301287

0790218805

0791600986

0790224038

0791600987

0797105729

0797105729

خدمات الصحة المتاحة

 خدمات الصحة ا�ولية
 والثانوية والثالثية

وا»نجابية

 خدمات الرعاية الصحية
ا�ولية والثانوية والثالثية

 خدمات الصحة النفسية
وإدارة الحالة

ساعات الدوام

  من الساعة 9:00 صباًحا
وحتى الساعة 4:00 مساًء

 من يوم السبت وحتى
 الخميس

  من الساعة 9:00 صباًحا
 وحتى الساعة 4:00 مساًء

 يومي السبت واالثنين
وحتى الخميس

  من الساعة 9:00 صباًحا
 وحتى الساعة 4:00

ً مساًء
من ا�حد إلى الخميس
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اسم المركز

عيادات
 جمعية العون 

 الصحي
 ا�ردنية

 عيادة
 الكاريتاس

(Caritas)

 الهيئة الطبية
الدولية

(IMC)  

 

العنوان

 عيادة              المدينة، عمان وسط البلد، خلف مجمع المحطة،
قرب بنك ا�ردن

 عيادة المفرق، أول شارع البلدية، مقابل صيدلية هديل، الطابق
الثالث

الوحدة الطبية المتنقلة
إقليم الشمال بما في ذلك الرمثا

عيادة إربد، مركز الحصن، شارع البلدية، خلف كنيسة الالتين 

عيادة الزرقاء، شارع ا�مير حسن، قرب شمال دير الالتين

 الوحدة الطبية المتنقلة، مركز الكرك، شارع جامع العمري،
مدخل دير الالتين

عمان، عيادة تالع العلي- مركز أم الحسين للصحة ا�ولية

عمان، جبل عمان، مركز الصحة ا�ولية

عيادة السلط، مركز البقعة للصحة الشاملة

عيادة الزرقاء، مركز ا�مير حمزة للصحة ا�ولية

عيادة المفرق، مركز المفرق للصحة ا�ولية

عيادة إربد، مركز الصريح للصحة الشاملة

عيادة إربد، مركز الحكمة للصحة الشاملة

عيادة الرمثا، مركز الرمثا للصحة الشاملة

عيادة عجلون، مركز اشتفينا للصحة ا�ولية

عيادة جرش، مركز جرش للصحة الشاملة

عيادة الكرك، مركز المزار الجنوبي للصحة الشاملة

عيادة الطفيلة، مركز الطفيلة للصحة الشاملة

عيادة معان، مركز غرب معان للصحة ا�ولية

www.unhcr.org/jo 39



 لمزيد من المعلومات أو المساعدة، يرجى االتصال بمكتب الخدمات العامة
 التابع لوزارة التعليم (065607181، الفرعي 2100)، أو الخط الساخن لمنظمة

 ا�مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 065509677 أو مكاتب الخدمات العامة
لمنظمة إنقاذ الطفل 065662012
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التعليم

 يعتير التعليم حق لجميع ا�طفال. لذلك، نحن ندعو جميع ا�طفال في المملكة
للتقدم بطلب االلتحاق في أقرب مدرسة حكومية

 ال ينبغي أن تكون الهوية الشخصية من متطلبات التسجيل في المدارس
 الحكومية وال يتطلب القبول في المدارس تقديم شهادات مدرسية سابقة. غير

 أنه  يجب تقديم آخر شهادة مدرسية مصدقة في حالة النقل من مدرسة إلى
أخرى

 القبول: يمكن للطالب التقدم بطلب االلتحاق في أقرب مدرسة خالل العطلة
 الصيفية وذلك أيام ا�حد والثالثاء في كل من المدارس الثانوية أو االبتدائية أو

 التوجه إلى المديرية في أي يوم من أيام ا�سبوع. فقد تم تأسيس فصول الفترة
المسائية الستيعاب الطالب غير ا�ردنيين في 207 مدرسة حكومية

 يتم إصدار شهادة مدرسية من قبل وزارة التربية والتعليم لجميع الطالب
 المسجلين ضمن كل من التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي (البرامج

االستدراكية  وبرامج المتسربين

 قم بتسجيل أطفالك من ذوي ا»عاقة في المدرسة. حيث تستقبل بعض
المدارس الحكومية ا�طفال ذوي ا»عاقة الخفيفة والمتوسطة

 إذا لم تستطع التسجيل في إحدى المدارس، فيرجى الذهاب إلى مديرية التعليم
  أواالتصال بمكتب الخدمات العامة بالوزارة (065607181). حيث يقتصر التسجيل
 بالمدارس ورياض ا�طفال على أولئك الذين بلغوا سن الخامسة بحلول شهر
 كانون ا�ول من نفس سنة التسجيل، و يتوقف ا�مر على القدرة االستيعابية
 للمدرسة، وال سيما في المدارس التي تستقبل طالب الفترة المسائية. ويتم

 تسجيل الطالب بالصف ا�ول إذا كان قد بلغ السادسة من عمره ولم يتجاوز
التاسعة في نهاية شهر كانون أول من سنة التسجيل

 يمكن تسجيل ا�طفال المنقطعين عن الدراسة في المدارس الحكومية شريطة
 أال يكون عمر الطفل أكبر بثالث سنوات مقارنة بمتوسط أعمار الطالب في الصف

 الذي سيتم تسجيله فيه، وذلك بناًء على سنة ميالد أقرانه/أقرانها، والتي تتراوح
من 1 كانون ثاني إلى -31كانون أول  وفًقا لمعايير التسجيل ا�ساسية
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 للحصول على معلومات حول البرامج أدناه، يرجى االتصال بالمفوضية السامية
 ل�مم المتحدة لشؤون الالجئين من خالل خط المساعدة أو التوجه إلى أحد

مكاتبنا أو مكاتب المساعدة لدينا

التعليم غير الرسمي المعتمد: برامج المتسربين والبرامج االستدراكية
مراكز البرامج االستدراكية

المدارس التي تقدم خدمات التعليم الشامل
مدارس  نظام الفترتين
رياض ا�طفال العاملة

"خدمات دعم التعلم أو مراكز "مكاني
تعريف الخدمات التعليمية
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التعليم

 يعتير التعليم حق لجميع ا�طفال. لذلك، نحن ندعو جميع ا�طفال في المملكة
للتقدم بطلب االلتحاق في أقرب مدرسة حكومية

 ال ينبغي أن تكون الهوية الشخصية من متطلبات التسجيل في المدارس
 الحكومية وال يتطلب القبول في المدارس تقديم شهادات مدرسية سابقة. غير

 أنه  يجب تقديم آخر شهادة مدرسية مصدقة في حالة النقل من مدرسة إلى
أخرى

 القبول: يمكن للطالب التقدم بطلب االلتحاق في أقرب مدرسة خالل العطلة
 الصيفية وذلك أيام ا�حد والثالثاء في كل من المدارس الثانوية أو االبتدائية أو

 التوجه إلى المديرية في أي يوم من أيام ا�سبوع. فقد تم تأسيس فصول الفترة
المسائية الستيعاب الطالب غير ا�ردنيين في 207 مدرسة حكومية

 يتم إصدار شهادة مدرسية من قبل وزارة التربية والتعليم لجميع الطالب
 المسجلين ضمن كل من التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي (البرامج

االستدراكية  وبرامج المتسربين

 قم بتسجيل أطفالك من ذوي ا»عاقة في المدرسة. حيث تستقبل بعض
المدارس الحكومية ا�طفال ذوي ا»عاقة الخفيفة والمتوسطة

 إذا لم تستطع التسجيل في إحدى المدارس، فيرجى الذهاب إلى مديرية التعليم
  أواالتصال بمكتب الخدمات العامة بالوزارة (065607181). حيث يقتصر التسجيل
 بالمدارس ورياض ا�طفال على أولئك الذين بلغوا سن الخامسة بحلول شهر
 كانون ا�ول من نفس سنة التسجيل، و يتوقف ا�مر على القدرة االستيعابية
 للمدرسة، وال سيما في المدارس التي تستقبل طالب الفترة المسائية. ويتم

 تسجيل الطالب بالصف ا�ول إذا كان قد بلغ السادسة من عمره ولم يتجاوز
التاسعة في نهاية شهر كانون أول من سنة التسجيل

 يمكن تسجيل ا�طفال المنقطعين عن الدراسة في المدارس الحكومية شريطة
 أال يكون عمر الطفل أكبر بثالث سنوات مقارنة بمتوسط أعمار الطالب في الصف

 الذي سيتم تسجيله فيه، وذلك بناًء على سنة ميالد أقرانه/أقرانها، والتي تتراوح
من 1 كانون ثاني إلى -31كانون أول  وفًقا لمعايير التسجيل ا�ساسية

البرنامج االستدراكي ل�طفال السوريين

يتم تطبيق ومراقبة البرنامج االستدراكي من قبل وزارة التربية والتعليم

 ُيسمح ل�طفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاًما و لم يلتحقوا بالتعليم الرسمي
 (ممن ال يمتلكون مهارات القراءة أو الكتابة أو الحساب) أو الذين  لم يلتحقوا

بالمدرسة �كثر من ثالث سنوات التسجيل في البرنامج االستدراكي

 يوفر البرنامج االستدراكي فرصة تعويضية مقسمة إلى ثالثة مستويات من التعلم
 السريع المخصص للصفوف ا�ساسية الست ا�ولى (من الصف ا�ول وحتى الصف
 السادس)، مع إمكانية دمجهما بالنظام الرسمي عند اتمام الصف إن كان الطفل

مستعًدا لذلك

 يتم قبول الطفل بعد خضوعه الختبارات التقييم لتحديد المستوى من أجل تسجيله
في البرنامج االستدراكي

 تم افتتاح حوالى (110) مراكز للبرامج االستدراكية في مدارس الفترة المسائية في
معظم محافظات المملكة ومديريات التربية والتعليم

 يرجى التواصل مع الموجه التربوي في مدرستك لمساعدتك في حل مشاكلك.
حيث يوجد موجه تربوي في جميع مدارس الفترة المسائية

لمزيد من المعلومات والمساعدة، يرجى االتصال با�رقام التالية
الخط الساخن لمديرية التربية والتعليم بوزارة التربية والتعليم (0656800081 

حاالت التنمر في المدرسة: 065680081 - 080022775 
الخط الساخن لمنظمة ا�مم المتحدة للطفولة (اليونيسف): 065509677 

منظمة إنقاذ ا�طفال 065662012  
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العمل في ا�ردن (للسوريين فقط

 بموجب القانون ا�ردني، فإّن أرباب العمل الذين يوظفون عماًال غير أردنيين ملزمين قانوًنا
 بالحصول على تصريح عمل من مديرية العمل التابعة لوزارة العمل. حيث يحصل الالجئون

السوريون على تصاريح عمل في مهن مختارة

المستندات المطلوبة من الالجئين السوريين الراغبين في الحصول على تصريح عمل

للباحثين عن عمل في قطاعي الزراعة والبناء (غير خاص بأرباب العمل

 تصاريح العمل لالجئين السوريين مجانية. يتم دفع رسوم ا»جراءات فقط. كما سيحتاج
 السوريون الذين يتقدمون بطلب الحصول على تصريح عمل في قطاع البناء تغطية

تكلفة التأمين ا»لزامي

 لن يكون هناك أي تغيير على وضع السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية ل�مم
 المتحدة لشؤون الالجئين بمجرد حصولك على تصريح العمل الخاص بك. حيث تلتزم

 المفوضية والمنظمات الشريكة بمواصلة تقديم المساعدة بناًء على االحتياجات ومواطن
الضعف

 ما زال من الممكن النظر في ملفات الالجئين السوريين الذين يحملون تصاريح عمل »عادة 
توطينهم إلى بلد ثالث عن طريق المفوضية

 يعتبر االشتراك بالضمان االجتماعي إلزامًيا ل�شخاص باستثناء العاملين في المنازل
والعمال الزراعيين غير المهرة
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وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية سارية الصالحية؛

صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر؛

يتم دفع رسوم خاصة با»جراءات والتأمين الخاص (البناء

بالنسبة ل�نشطة الزراعية: يجب طلب تصاريح العمل من خالل الجمعيات التعاونية
الزراعية؛

بالنسبة لقطاع ا»نشاءات: يجب طلب تصاريح العمل من خالل االتحاد العام لنقابات
العمال ا�ردنية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة بتيسير إصدار تصاريح أعمال البناء غير

المقيدة بصاحب العمل
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التعليم العالي

 تعمل المفوضية على تعزيز إتاحة فرصة التعليم العالي من خالل دعم برامج المنح
الدراسية

 تتعاون المفوضية مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم فرص التعليم العالي لالجئين
وا�شخاص المشمولين برعاية المفوضية عند توفرها

 ويمكن االطالع على أي منحة دراسية للحصول على درجة البكالوريوس، والدبلوم،
 والتدريب المهني، والشهادات، وبناء المهارات وبرامج التعليم عبر ا»نترنت من خالل زيارة

 مكاتب المفوضية، ومكاتب المساعدة، أو االتصال بخط المساعدة أو زيارة قنوات ا»عالم
االجتماعي الرسمية الخاصة بنا

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بخط المساعدة التابع للمفوضية:          06-400

          UNHCRJordan

          UNHCRJordan

          UNHCRJordan

          www.unhcr.org/jo

 منحة مبادرة آلبرت أينشتاين                   - مبادرة آلبرت آينشتاين ا�كاديمية ا�لمانية
 لالجئين - والتي تمولها الحكومة ا�لمانية والجهات المانحة الخاصة وذلك لتغطية

 تكاليف الدراسة على مستوى البكالوريوس، حيث يتم ا»عالن عنها من شهر تموز
وحتى أيلول من كل عام

 تقدم المنح الدراسية على مستوى الماجستير من قبل منحة                      ويمولها
 الصندوق االئتماني ا»قليمي لالتحاد ا�وروبي                             بالشراكة مع المفوضية

 السامية ل�مم المتحدة لشؤون الالجئين / مبادرة آلبرت آينشتاين ا�كاديمية ا�لمانية
لالجئين

www.unhcr.org/jo
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 يوجد لدى وزارة العمل خط ساخن مجاني لتلقي المكالمات المتعلقة بقضايا قانون
 العمل ويلتزم بتحسين حقوق جميع العاملين في ا�ردن: الخط المجاني: 080022208 ،

 شبكة زين: 0796580666 ، شبكة أورانج: 0777580666، شبكة أمنية: 0785602666 أو عبر
                                                                     :تطبيق الواتساب: 0790955557 والبريد ا»لكتروني

 ويوفر الخط الساخن خدمة الرد اÐلي  لتلقي الشكاوى بعد الساعة 3:30 مساًء. القضايا.
 القانونية: للحصول على المشورة القانونية و/أو الوساطة، يرجى االتصال على العون

 القانوني - المساعدة القانونية 064617477 وذلك من ا�حد إلى الخميس من الساعة 9
 صباًحا وحتى الساعة 6 مساًء؛ أو االتصال بالوحدة القانونية في مكتب المفوضية السامية

ل�مم المتحدة ا لشؤون الالجئين في عمان (خلدا

hotline@mol.gov.jo

. )
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 يمكن لمقيمي مخيمات الالجئين الحصول على تصريح عمل للعمل في جميع أنحاء البالد
 في مهن مفتوحة لغير ا�ردنيين. وسيتمكن حاملو تصريح العمل من العمل خارج

 المخيمات  حيث يعتبر تصريح العمل بمثابة تصريح إجازة لمدة شهر واحد، يسّهل التنقل
داخل وخارج المخيم. ويتم دفع رسوم ا»جراءات المذكورة أعاله

 تعمل المفوضية  على الدفاع عن الحق في العمل ليكون متاًحا لالجئين من جميع
 الجنسيات. ويمكن لالجئين غير السوريين العمل استثنائًيا بصورة رسمية؛ حيث تنطبق

 إجراءات تصاريح العمل المطبقة على العمال المهاجرين ا�جانب. يرجى التحقق مع أقرب
مكتب للمفوضية أو الخدمات القانونية

www.unhcr.org/jo
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موظفي التشغيل والتوعية

نور العجارمة
غيث العبادي

وسن خريس

مرسي أبو دميس

بنان العتوم

عبير قبيالت

نهال الصرايرة

نيفين الفنجيري

عمر ا�عور
ايمان مصطفى

محمد الزبون
أحمد الخوالدة

محمد العزام
خالد السرحان

مقلد شوباصي
مازن كريمة

مأمون القاضي
محمد العون

رقم  الهاتف الجوال

0795271089
0791981909

0798792528

0789211077

0797475485

0796579947

0795912874

0796042453

0798001573
0797475485

0792819267
0796082028

0792972180
0796674692
0772256316

0797753624
0788886873

0795115451
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مراكز التوظيف

 مركز تشغيل سحاب- مديرية
تشغيل عمان

 مركز تشغيل إربد- مديرية تشغيل
إربد

 مركز تشغيل مدينة الحسن
 الصناعية - مديرية عمل الحسن

الصناعية

 مركز تشغيل جرش- مديرية
تشغيل جرش

 مركز تشغيل مادبا- مديرية
تشغيل مأدبا

 مركز تشغيل الكرك- مديرية
تشغيل الكرك

 مركز تشغيل الزرقاء- مديرية
تشغيل الزرقاء

 مركز تشغيل الضليل- مديرية
تشغيل الضليل

 مركز تشغيل المفرق- مركز
مساواة لتنمية المجتمع المدني

(ZOE) مكتب تشغيل الزعتري

مركز تشغيل مخيم ا�زرق

العنوان

 سحاب، مدينة الملك عبداß الثاني بن
الحسين

إربد، شارع السينما، مبنى ا�حوال المدنية

إربد، مدينة الحسن الصناعية

،ßجرش، وسط المدينة، شارع الملك عبدا 
عمارة دندن

مادبا، االتصاالت، مجمع نيبو التجاري

 الكرك، منطقة مرج، شارع المحافظة،
قرب الضمان االجتماعي

مديرية تشغيل الزرقاء

مجمع الضليل الصناعي العقاري

 المفرق، شارع البلدية، عمارة باب البركة،
 الطابق الثاني، مكتب رقم 12، قرب بنك

االسكان للتجارة والتمويل

منطقة الخدمات

بوابة الزوار

 مراكز توظيف ا�ردنيين والسوريين من قبل منظمة العمل الدولية
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مراكز التشغيل الخاصة في مجال ا»نشاءات لتقديم طلبات الحصول على تصريح عمل

www.unhcr.org/jo

موظفي التشغيل والتوعية

خالد هباهبة

حاتم الحروب

عودة عليمات

رقم  الهاتف الجوال

0796091915

0785349520

0777761177

52



مراكز التشغيل الخاصة في مجال ا»نشاءات لتقديم طلبات الحصول على تصريح عمل
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مراكز التوظيف

 مركز تشغيل عمان – مكتب إتحاد
غرف التجارة

 مركز تشغيل إربد – معهد مرج بني
عامر

مركز تشغيل المفرق

العنوان

الشميساني، قرب إشارة وهبة تعمري
 

 إربد، شارع فلسطين، قرب موقع حور
العين

 المفرق،الحي الجنوبي، قرب سوبر ماركت
علي
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موظفي التشغيل والتوعية

إسماعيل الحناوي

محمد صياح العون

غسان الحراحشة

إرشود حسن ا�ندري

عايدة الشرفات

منصور الفواز

فارس سميرات

مخلد خلف السردية

منصور الفواز

خالد مجحم الفواز

طالل خزاعلة

رقم  الهاتف الجوال

0777963770

0795115451

0798774107

0795485756

0797438195

0795324840

0785446821

0772563770 

0795324840

0776873710

0799652518
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الجمعيات التعاونية

جمعية جوهرة سوداء

جمعية الحقول الزراعية

جمعية العسكريين المتقاعدين

جمعية أنوار البادية

جمعية أيادي البادية

جمعية إئتالف البادية الشرفية

جمعية برقة التعاونية

جمعية بيت المقدس التعاونية

جمعية شرق المفرق التعاونية

جمعية شمس البادية

جمعية سكا التعاونية

العنوان

المفرق، أم الجمال، قرب مخيم الزعتري

المفرق، صبحة، واسط

 المفرق، مغاير السرحان، قرب سوبر ماركت
الضامن

 المفرق، البادية الشمالية، صالحية، خلف
مركزالدفاع المدني

المفرق، المكيفتة، الطريق الرئيسي

المفرق، صبحا، منطقة الوسط

المفرق، مغاير السرحان، الطريق الرئيسي

المفرق، البادية الشمالية، صالحية

المفرق، صبحة، واسط

 المفرق، صبحا، قرب المؤسسة االستهالكية
العسكرية

المفرق، حي ا�مير حمزة، قرب مسجد إحسان

الجمعيات التعاونية الزراعية  لتقديم طلبات الحصول على تصريح عمل زراعي
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موظفي التشغيل والتوعية

سامر خزاعلة

عبد الرزاق غرايبة

ملكة الرواشدة

حاتم الحروب

عبد الحميد السوايع

محمد الناصر

رائد أبو غزال

محمد الداوود

أكرم كساسبة

عصام أناكره

أحمد خير عبابنة

رقم  الهاتف الجوال

0777351963

0795107800

0785129195

0785349520

0772342485

0788067004

0777512030

0796079404

0772061045

0795394441

0779202532
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الجمعيات التعاونية

جمعية ديجانية التعاونية

جمعية فأس التعاونية

جمعية ربيع ا�ردن التعاونية

جمعية مرج بني عامر التعاونية

جمعية عين سليخات

جمعية تيماء التعاونية

جمعية كفر سوم التعاونية

جمعية شباب الرمثا

جمعية برقش التعاونية

جمعية السرو التعاونية

جمعية سال التعاونية

العنوان

 ديجانية، طريق إربد-الزرقاء، قرب مسجد معاذ
بن جبل

إربد، مغاير، قرب محطة الوقود

إربد، قرب ملعب بلدي

إربد، شارع فلسطين، قرب موقع حور العين

إربد، ا�غوار الشمالية، سليخات

إربد، الرمثا، غرب الدوار الرئيسي

 إربد، بني كنانة، كفر سوم، قرب مدرسة ابن
سيناء

إربد، الرمثا، المدخل الرئيسي للرمثا، دوار 500

إربد، الكورة، كفرأبيل

إربد، بني كنانة، سما الروسان

 إربد، سال، وسط البلد، قرب مدرسة سال
ا�ساسية
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 من أجل البحث عن ا�سر، (ICRC)التواصل مع اللجنة الدولية للصليب ا�حمر
 وفيما يتعلق بالالجئين الذين ال يحملون وثائق سفر، وذلك »صدار وثائق سفر

باتجاه واحد وإلى بلد ثالث  عن طريق اللجنة الدولية للصليب ا�حمر ؛

التواصل مع سفارات البلد الثالث للحصول على تأشيرات الدخول؛

 التواصل مع السلطات ا�ردنية فيما يتعلق بدخول ا�شخاص المشمولين برعاية
 المفوضية �غراض العبور أو لم شملهم في ا�ردن، وكذلك فيما يتعلق

 بمغادرة ا�شخاص المشمولين برعاية المفوضية لبلد ثالث لغايات لم شمل
ا�سرة هناك؛

طلب إعفاء ا�فراد المسجلين لدى المفوضية من دفع غرامات المغادرة

توفير ُمرافق إلى المطار أو االتصال بمنظمة الهجرة الدولية لهذا الغرض

 ترتيب إجراءات الخروج للعائالت وا�فراد التي يقبلها البلد على أساس لم شمل
ا�سرة أو إجراءات تكميلية أخرى

 تقوم المفوضية السامية ل�مم المتحدة لشؤون الالجئين في ا�ردن بدور فاعل
 في مجال دعم لم شمل ا�سرة كوسيلة لحماية حاالت الفئات المستضعفة

 والتي لديها روابط عائلية تؤهلهم للم الشمل في بلد ثالث، وذلك إما من خالل
 حصص إعادة التوطين القائمة أو إجراءات بديلة، بما في ذلك االلتماسات المتعلقة

بلم شمل ا�سرة وغيرها من أشكال الرعاية الخاصة

 ويتلقى قسم إعادة التوطين ا»حاالت المتعلقة با�سر المستضعفة  التي يمكن
 إعادة توطينها بموجب معايير لم شمل ا�سرة وذلك من ا�قسام العاملة

 والتابعة للمفوضية (مثل حماية الطفل) والشركاء الخارجيين. ويتم تسجيل هذه
ا»حاالت لفرصة لم شمل ا�سرة، ومتابعتها عن كثب
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طرق تكميلية

 تقديم المشورة ل�شخاص المسجلين لدى المفوضية في ا�ردن فيما يتعلق
بالتوجه إلى سفارات بلدان ثالثة ذات صلة؛

 تحديد ا�فراد المستضعفين، بما فيهم المعرضون للخطر نتيجة االنفصال،
 وإحالتهم إلى الجهات المعنية وسلطات البلد الثالث للحصول على الدعم

والنظر في أمرهم؛

 المساعدة في تعبئة النماذج  الخاصة بحاالت الفئات المستضعفة ومن هم
في حاجة؛

 التنسيق والتشاور مع مكاتب المفوضية وسلطات البلد الثالث فيما يتعلق
بحاالت القبول بصورة قانونية ولم الشمل؛

 النظر في حاالت المنفصلين من أفراد ا�سرة وممن يكونون مستضعفين أو
 معالين وذلك لتقديمها لبلد إعادة التوطين بعد إجراءات لم شمل ا�سرة أو

بالتزامن معها؛

 التحقق من الهوية وتكوين ا�سرة والوثائق والحالة القانونية من خالل البيانات
 البيومترية المتاحة وا�دوات المبتكرة ا�خرى التي تم تطويرها في مكتب

 ا�ردن (مثل التحقق من جوازات السفر، والتحقق من الهوية قبل إجراء مقابلة
 مع السفارة وجمع البيانات البيومترية، والتحقق من الهوية في المطار قبل

 المغادرة ) وفي مراحل مختلفة من العملية (أي من بداية تحديد الهوية إلى
وقت المغادرة)؛

 المساعدة في القضايا القانونية المدنية وتلك العالقة  في المحكمة  والتي
تلزم المغادرة بصفة قانونية؛

 ال تقدم المفوضية في ا�ردن حالي� مساعدة منتظمة فيما يتعلق بلم شمل
 ا�سرة. ويتم توفير الدعم والخدمات عن طريق مكتب المفوضية السامية ل�مم
 المتحدة لشؤون الالجئين  في ا�ردن فيما يتعلق بلم شمل ا�سرة حتى اÐن على

أساس كل حالة على حدة وعلى النحو المذكور أدناه
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الجهات المانحة

 تعرب المفوضية السامية ل�مم المتحدة لشؤون الالجئين في ا�ردن عن امتنانها
 للجهات المانحة التي قدمت الدعم على نحو واسع لبرامج المفوضية في جميع

 أنحاء العالم وكذلك المانحين التاليين الذين قدموا دعمهم لبرامج المفوضية
 ا»غاثية في ا�ردن: أستراليا | النمسا | بلجيكا | كندا | قبرص | جمهورية التشيك |

 االتحاد ا�وروبي | استونيا | فرنسا | ألمانيا | إيطاليا | اليابان | الكويت | لوكسمبورغ |
 ماليزيا | هولندا | النروج | قطر | المملكة العربية السعودية | إسبانيا | السويد |

سويسرا | المملكة المتحدة | الواليات المتحدة ا�مريكية | والمانحين
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التبليغ عن حاالت إساءة المعاملة

 يرجى العلم أن جميع خدمات المفوضية السامية لÅمم المتحدة لشؤون
 الالجئين  مجانية، بما في ذلك التسجيل. ويرجى إبالغ أحد موظفي
 المفوضية في حال قيام أي شخص بطلب رسوم مقابل الخدمات

المقدمة

معلومات هامة 
جميع خدمات المفوضية السامية لÅمم المتحدة لشؤون الالجئين مجانية

يرجى توخي الحذر من حاالت االحتيال

 إن جميع خدمات المفوضية مجانية، بما ذلك تلك المتعلقة بإعادة التوطين.
 فقيام أي شخص بتقديم أي خدمات من المفوضية مقابل المال، بما في ذلك

موظفي المفوضية، يعد مخالف� للقانون وقد توجه له تهمة ارتكاب جريمة

 يمكنك طلب إبراز بطاقة هوية المفوضية الرسمية من أي شخص يقدم لك
مساعدة متعلقة بخدمات بالمفوضية

تأكد من أن جميع مستنداتك أصلية

 إذا اتصل بك أي شخص يطلب المال مقابل تقديم خدمات المفوضية، أو إن كنت
Ûقد دفعت مقابل الحصول على تلك الخدمات، فعليك التبليغ عن الحادثة فور 

وعن طريق الوسائل التالية

 إذا قمت بتغيير رقم هاتفك، يرجى إعالم المفوضية في أقرب وقت ممكن،
فهذه هي الوسيلة الوحيدة لالتصال بك

التوجه إلى أحد موظفي الحماية لدى المفوضية في أقرب مكتب لها
االتصال بخط المساعدة الخاص بالمفوضية على رقم 064008000

استخدام أقرب صندوق شكاوى للمفوضية
 إرسال رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي

.

.

.

:

inspector@UNHCR.org 
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