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الخدمات املقدمة 
لالجئني 

املسجلني لدى املفوضية

باإلسكندرية والساحل الشاميل

أكتوبر ٢٠١٩



الخدمــات املقدمــة لالجئــني املســجلني لدى املفوضية يف االســكندرية والســاحل الشــايل 2

مكتب املفوضية باإلسكندرية

ــة واملســاعدة لالجئــني  ــة والــركاء الحامي ــة االمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني بالتنســيق مــع الحكومــة املرصي  توفــر مفوضي

ــة حــاالت  ــل واحال ــة الطف ــني وحامي ــق ملتمــي اللجــوء والالجئ ــة تتضمــن تســجيل وتوثي ــي اللجــوء يف مــرص. الحامي وطالب

ــة. ــات القانوني ــس إىل الخدم ــم عــى الجن ــف القائ العن

ــالء  ــع إي ــة، م ــر وسياســات املفوضي ــاً ملعاي ــي اللجــوء وفق ــني وطالب ــن املســاعدات لالجئ ــرة م ــة كب ــة مجموع ــر املفوضي توف

ــامم خــاص للحــاالت املســتضعفة. اهت

يختص مكتب االسكندرية بالالجئني املقيمني يف املحافظات التالية:

اإلسكندرية، دمياط، البحرية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، وبور سعيد.

ميكــن لالجئــني املقيمــني خــارج املحافظــات املذكــورة أعــاله االتصــال بـــخط مســاعدة املفوضيــة ٠22٧2٨٥٦٩٩ لتجنــب القيــام 

برحــالت غــر رضوريــة. اذا كنــت تقيــم يف االســكندرية أو أي مــن محافظــات الســاحل الشــاميل املوضحــة أعــاله، يرجــى اإلتصــال 

بخــط املســاعدة للمفوضيــة : ٠22٥٩٩٠٨٠٠ أو إرســال رســالة خاصــة مــن خــالل صفحتنــا عــى الفيــس بــوك:  املفوضيــة الســامية 

لشــؤون الالجئــني/ معلومــات هامــة لالجئــني يف مــرص

@RefugeesEgyptAR

حقائق مفيدة لالجئني
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كيف تتصل باملفوضية؟

        ٠8٠٠ ٢5٩٩ ٠٢                                                          األحد - الخميس

              ٩ صباحاً - 3 عرصاً                      

يجب تحديد موعد مسبق لجميع الخدمات

الخدمات املتاحة عن طريق تحديد موعد مسبق

األحد - الخميس

٨:3٠ صباحاً - 1:٠٠ ظهراً

تسجيل جديد*  •

إضافة أفراد أو مواليد جدد لألرسة )إحضار صورتني(  •

تغير عنوان أو بيانات أخرى  •

تغير مقدم الطلب الرئيي أو نقله إىل ملف أخر  •

الخطابات املوجهة إىل السلطات واملدارس ورخص القيادة  •

إغالق ملفكم أو إعادة فتحه  •

الحصول عى رقم إغالق ملف من وزارة الخارجية  •

*يف حالة التسجيل الجديد، يجب حضور كل أفراد األرسة. من فضلك ال تنَس إحضار الوثائق التالية عند القدوم إىل مركز 

التسجيل باالسكندرية:

 

األصل وصورةاألصل

• بطاقات املفوضية الصفراء

• جوازات السفر، مبا يف ذلك جواز السفر منتهي الصالحية

• شهادات امليالد

• جميع الوثائق املتعلقة بتسجيل سابق يف بلد آخر.

• دفرت األرسة

• شهادة امليالد

• شهادة الزواج/الطالق/الوفاة

• بطاقات تحقيق الشخصية

• دفرت الخدمة العسكرية والبطاقة العسكرية

• أوراق إثبات اإلعاقة

• رخصة القيادة
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ملاذا متسح املفوضية قزحية العني؟

لكل شخص منا قزحية فريدة وبصامت يد مختلفة عن اآلخرين. ميكن للمفوضية عن طريق مسح القزحية تجنب تسجيل 

الشخص أكرث من مرة ومن ثم ميكن حامية هويتك.

ملاذا يجب عيل الحصول عىل ترصيح إقامة؟

مبجرد تلقيك بطاقتك من املفوضية، يتوجب عليك الحصول عى ترصيح إقامة قانوين )الصق( من أجل إضفاء الرعية عى 

إقامتك يف مرص.

كيف ميكنني إغالق امللف الخاص يب مع املفوضية؟

إذا كنت مسجالً لدى املفوضية وترغب يف إغالق ملفك، يجب عليك التواصل مع مكتب املفوضية بكفر عبده، االسكندرية من 

خالل خط املساعدة ٠22٥٩٩٠٨٠٠ لالتفاق عى موعد إلغالق ملفك مع إبداء أسباب واضحة.

هل ميكن التقديم عىل إعادة التوطني؟

إعادة التوطني ليست حقاً، سوف تتم إعادة توطني عدد قليل من الالجئني ممن لديهم حاجة ماسة لذلك.

•    تتخذ دول إعادة التوطني وحدها القرار النهايئ بشأن من ميكنه الحصول عى إعادة توطني.

•    ينحرص دور املفوضية يف تزكية الالجئ إلعادة التوطني وفقاً ملعاير هذه الدول.

•    ال ميكن لالجئني اختيار بلد إعادة التوطني.

•    ال ميكن لالجئني التقدم بطلب للحصول عى إعادة التوطني .

•    إذا كانت ظروف الالجئ تتناسب مع معاير إعادة التوطني، سيتم االتصال به/بها من قبل املفوضية.

•     ليس هناك أي مقابل مادي إلعادة التوطني. ال تصدق أي شخص يقول لك أنه يستطيع مساعدتك نظر عائد مادى حيث أن 

ذلك يعترب احتياالً. 

ملاذا التسجيل لدى املفوضية؟

يســمح التســجيل لــك ولعائلتــك لتكونــوا ملتمــي لجــوء معــرتف بكــم يف مــرص، حيــث ميكنــك أن تتلقــى شــهادة ملتمــس لجــوء 

)البطاقــة الصفــراء(، وهــي وثيقــة مــن شــأنها أن تســاعدك يف تعاملــك اليومــي مــع الســلطات املرصيــة ومــع الــركاء. وســوف 

يســهل ذلــك الحصــول عــى اإلقامــة، كــام ســوف يســاعد عــى حاميتــك وحاميــة عائلتــك وذلــك بتقنــني وضعــك يف مــرص.
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بطاقة املفوضية الصفراء صالحة ملدة 1٨ شهرًا

ماذا يحدث إذا مل أجدد البطاقة الصفراء خالل 1٨ شهراً من تاريخ إصدارها؟

•  لن يحق لك ولعائلتك الحصول عى الخدمات واملساعدات من املفوضية ورشكائها أو املساعدات الغذائية التي يقدمها 

برنامج األغذية العاملي.

• سوف يتم إبطال ملفك حتى اللحظة التي تزور فيها املفوضية مرة أخرى طالباً التجديد. 
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إجراءات الحصول عىل ترصيح اإلقامة لالجئني وطالبي اللجوء يف مرص

ابتداًء من شهر يوليو ٢٠١٩، قامت وزارة الداخلية بنقل مقر اإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من مجمع التحرير إىل 

منطقة العباسية وبناء عليه يرجى من جميع الالجئني وملتميس اللجوء املسجلني باملفوضية الراغبني يف الحصول عىل ترصيح 

اإلقامة أو تجديده أو إستكامل اإلجراءات التوجه للمقر الجديد.

 ملاذا أحتاج إىل ترصيح إقامة ساٍر؟ 

كيف ميكنني الحصول عىل ترصيح إقامة يف مرص؟

يلتزم كل أجنبي، مبا يف ذلك الالجئني وطالبي اللجوء بجمهورية مرص العربية، بالحصول عىل ترصيح إقامة ساٍر. سوف يتم اعتبار إقامة الوافد األجنبي 

يف البالد غري قانونية يف حال عدم حصوله عىل ترصيح إقامة ساٍر.مام قد يعرضه/يعرضها للمساءلة القانونية طبقاً للقوانني املرصية وقد يتم اتخاذ 

إجراءات قانونية بشأنهم، كاالعتقال أو االحتجاز إذا ما تبني أن إقامتهم يف مرص غري قانونية. وبالتايل، يُنصح ليس فقط بالحصول عىل ترصيح اإلقامة 

بعد التسجيل مع املفوضية، ولكن أيضا ينصح بتجديد ترصيح اإلقامة عند انتهاء صالحيته وبصورة دورية طوال مدة إقامتك يف مرص

 ١. عليك التوجه إىل وزارة الخارجية الكائنة يف كورنيش النيل بعد ٢١ يوما ً من استالم بطاقة تسجيل املفوضية الخاصة بك. عند الوصول إىل مبنى 

الوزارة، يرجى التوجه إىل إدارة شؤون الالجئني و التي تقع عند البوابة الخلفية للوزارة، حيث سيتم تزويدكم برقم مرجعي

٢. يجب عليك التوجه إىل مكتب االتصال - وحدة اإلقامة بإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية  والكائنه يف العباسية ىف خالل ٢١ يوما من تاريخ 

إستالمك الرقم املرجعي من وزارة الخارجيه )الخطوة السابقة(.  يجب أن تقدم الرقم املرجعي الصادر من الوزارة إىل مكتب اإلتصال وبناء عليه سيتم 

تزويدكم بتاريخ للتقديم.

٣. يف ميعاد التقديم املحدد لك يرجى التوجه إىل وحدة اإلقامة بالعباسية، وهناك سوف يطلب منك أن تقدم جميع الوثائق الرضورية، مبا يف ذلك 

استامرة طلب تقديم اإلقامة املكونة من صفحة واحدة وختم هذه االستامرة 

٤. خالل ١٠ - ١٥ يوما، أو وفقاً ملا ينصح به املسؤولون يف إدارة اإلقامة، يجب عليك العودة إىل مكتب التنفيذ - إدارة اإلقامة التابعة إلدارة الهجرة  

والجوازات بالعباسية، حيث سيمكنك الحصول عىل ملصق ترصيح اإلقامة عىل بطاقة املفوضية الخاصة بك 

 ٥. يصدر ترصيح اإلقامة فقط يف مقر اإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية. يجب عليك التوجه بشخصك إىل هناك إلنهاء كافة 

اإلجراءات، بغض النظر عن محل إقامتك يف مرص

هل يجب عىل دفع أي رسوم من أجل الحصول عىل ترصيح اإلقامة؟

ينبغي عليك فقط أن تقوم بسداد مبلغ عرشون جنيهاً يف فرع البنك املوجود باملبنى. أما منوذج طلب ترصيح اإلقامة، فهو متاح يف إدارة الهجرة 

بالعباسية مجاناً. 

ما هي املستندات املطلوبة من قبل اإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؟

١. جميع بطاقات التسجيل الصادرة من املفوضية ألفراد األرسة واألشخاص الذين تعولهم املسجلني معك ىف مرص.

٢. جوازات السفر األصليه الخاصه بأفراد األرسة واألشخاص الذين تعولهم املسجلني معك يف مرص.

٣.  نسخ من جواز/جوازات السفر الخاصة بك، باإلضافة إىل بطاقات التسجيل الصادرة من املفوضية.

٤. الرقم املرجعي الذي حصلت عليه من وزارة الخارجية.

٥. عدد )٢( صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر. يرجى مالحظة أنه ليست هناك حاجة لصور األشخاص الذين تعولهم ما مل يكونوا قد بلغوا ١١ 

سنة فام فوق، وصدرت لهم بطاقة منفصلة من املفوضية خاصة بهم.
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كيف أجدد ترصيح اإلقامة؟

ملحوظات هامة

 ينبغي اتباع الخطوات واإلجراءات نفسها لتجديد ترصيح اإلقامة. يف هذه الحالة، سيكون عليك إحضار نسخة/نسخ من جواز/جوازات السفر، وبطاقة/

بطاقات التسجيل التابعة للمفوضية، عىل أن تكون بطاقة التسجيل باملفوضية سارية ملدة ال تقل عن ٦ أشهر، وصورة شخصية بحجم صورة جواز 

السفر ونسخة من ترصيح اإلقامة السابق.

من املهم أن يكون مقدم/مقدمة الطلب الرئييس والزوج/الزوجة 

متواجدين يف وزارة الخارجية. يرجى العلم إنه ليس عىل األطفال القرص 

)أقل من ١٨ سنه( الحضور يف أي من اإلجراءات املتعلقة بالإلقامة. عىل 

األطفال غري املصحوبني بذويهم أن يتقدموا بنفس اإلجراءات املطلوبة، يف 

حال تعرثهم يرجى التواصل مع املفوضية.

يف حالة دخولك إىل البالد بطريقة غري إعتيادية قد تستغرق اإلجراءات 

وقت أطول. يف حال ضياع جواز السفر، سيتوجب عليك تقديم محرض 

فقد الجواز.  

ينصح بشدة بالبدء يف تجديد ترصيح اإلقامة قبل أربعة أسابيع من تاريخ 

انتهاء الترصيح السابق حتى تتفادى أي تأخريات إجرائية.

ما نوع ترصيح اإلقامة الذي سيتم إصداره يل؟

سيتم منحك ترصيح إقامة مؤقت )ليس للسياحة( لفرتة أولية مدتها ٦ أشهر وسوف تكون هذه الفرتة قابلة للتجديد عىل كارت التسجيل ما دمت 

تعترب من األشخاص موضع اهتامم املفوضية يف مرص. 

كيف ميكنني الوصول للمقر الجديد لإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؟

يقع املقر الجديد لإلدارة يف ٤١٧ شارع رمسيس مبنطقة العباسية يف وسط القاهرة مام يسهل عملية الوصول إليه عن طريق وسائل النقل العامة  

وإليكم اإلرشادات: )ميكنكم أيضا مراجعة خريطة مرتو األنفاق أدناه(

لالجئني املقيمني يف القاهرة الكربى:

مرتو األنفاق: أقرب محطة للمقر الجديد هي محطة العباسية )خط املرتو األخرض؛ إمبابة - املطار( ويقع املقر عىل بعد 10 دقائق سريا عىل األقدام 

من املحطة.

لالجئني املقيمني يف املحافظات األخرى:

محطة قطارات رمسيس: ميكنكم استقالل القطار/ وسائل املواصالت العامة من أي محافظة إىل محطة رمسيس وعند الوصول للمحطة، توجه إىل 

محطة مرتو الشهداء وقم بالنزول يف محطة مرتو العتبة حيث ستقوم بالتغيري لخط املرتو األخرض )إمبابة - املطار( والنزول يف محطة العباسية
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ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بخط معلومات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

القاهرة الكربى: 022728569 

اإلسكندرية ومحافظات الساحل الشاميل األخرى: 0225990800

            باللغة العربية عىل:   

@RefugeesEgyptAR
باللغة اإلنجليزية وغريها من اللغات عىل:

@RefugeesEgypt

الخدمات التعليمية لالجئني يف جمهورية مرص العربية

كيف ميكنني تسجيل طفيل يف املدرسة يف مرص؟

ما املستندات التي يجب احضارها ؟

هل تقدم املفوضية الدعم املايل للتعليم؟

ما نوع املدارس التي ميكن تسجيل طفيل فيها؟

 توجه إيل اإلدارة العامة لشؤون الطالب باملنطقة التعليمية

التابع لها منطقة سكنك

 - وثيقة تسجيل باملفوضية او جواز سفر و ترصيح إقامة ساري املفعول 

- شهادة معرتف بها من املدرسة التي كان ينتسب إليها طفلك قبل وصوله إىل مرص

 إذا مل تكن لديك هذه الشهادة، يجب تقديم نتيجة إمتحان تحديد املستوي، وهي مجانية 

للطالب األجانب من جميع الجنسيات

 نعم، تقدم املفوضية منح تعليمية من خالل هيئة اإلغاثة الكاثوليكية. ميكنك التقدم لهذه املنح إذا إلتحق طفلك

  باملدرسة برشط تسجيل الطفل لدى املفوضية. اخر موعد للتقديم 31 ديسمرب من كل عام

1- قم بتقديم اوراق ابنك/ابنتك لهيئة اإلغاثة الكاثولية.

ستكوم باستالم شيك مببلغ املنحة

2- توجه القرب مكتب بريد لرصف املنحة

يف امليعاد املحدد

ميكنك تسجيل طفلك يف املدارس الحكومية أو الخاصة

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بخط معلومات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

القاهرة الكربى: 022728569 

اإلسكندرية ومحافظات الساحل الشاميل األخرى: 0225990800

            باللغة العربية عىل:   

@RefugeesEgyptAR
باللغة اإلنجليزية وغريها من اللغات عىل:

@RefugeesEgypt

الخدمات التعليمية لالجئني يف جمهورية مرص العربية

كيف ميكنني تسجيل طفيل يف املدرسة يف مرص؟

ما املستندات التي يجب احضارها ؟

هل تقدم املفوضية الدعم املايل للتعليم؟

ما نوع املدارس التي ميكن تسجيل طفيل فيها؟

 توجه إيل اإلدارة العامة لشؤون الطالب باملنطقة التعليمية

التابع لها منطقة سكنك

 - وثيقة تسجيل باملفوضية او جواز سفر و ترصيح إقامة ساري املفعول 

- شهادة معرتف بها من املدرسة التي كان ينتسب إليها طفلك قبل وصوله إىل مرص

 إذا مل تكن لديك هذه الشهادة، يجب تقديم نتيجة إمتحان تحديد املستوي، وهي مجانية 

للطالب األجانب من جميع الجنسيات

 نعم، تقدم املفوضية منح تعليمية من خالل هيئة اإلغاثة الكاثوليكية. ميكنك التقدم لهذه املنح إذا إلتحق طفلك

  باملدرسة برشط تسجيل الطفل لدى املفوضية. اخر موعد للتقديم 31 ديسمرب من كل عام

1- قم بتقديم اوراق ابنك/ابنتك لهيئة اإلغاثة الكاثولية.

ستكوم باستالم شيك مببلغ املنحة

2- توجه القرب مكتب بريد لرصف املنحة

يف امليعاد املحدد

ميكنك تسجيل طفلك يف املدارس الحكومية أو الخاصة
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وزارة الرتبية والتعليم - إدارة الطالب الوافدين

تختص باالشرتاك يف وضع سياسات لقبول الطالب الوافدين بالجامعات واملعاهد ومتابعة

تنفيذها يف ضوء السياسات العامة للدولة وإجراء االتصاالت الالزمة للتنسيق بكل ما يتعلق

بالطالب الوافدين.

                         قرية 1٠ ابيس - أمام مجمع املدارس 

األحد - الخميس

٨:3٠ صباحا - 2:٠٠ عرصاً
          ٠343٠٦4٥3

هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

األحد - الخميس

٩:٠٠ صباحا - 3:3٠عرصاً
 CATHOLIC RELIEF
SERVICES EGYPT

٠12٨٥٠٠3114

يدعم برنامج أكادميية ألربت أينشتاين األملانية للطالب الالجئني عدًدا من املنح لالجئني املؤهلني 

ملتابعة التعليم العايل. تغطي املنح الدراسية يف الجامعات املرصية تكاليف التعليم، مبا يف ذلك 

الرسوم الجامعية، والنقل، والرواتب الشهرية، والكتب.

 ألي استفسارات، ميكن للمستفيدين االتصال ب CRS عى ٠1٠1٠٠٨33٨٦ أو ٠1٠٩٠334442

املنح والخدمات التعليمية

القاهرة

33 شارع 1٠٦، حدائق املعادي ، محطة مرتو حدائق املعادي

األسكندرية

تقدم املفوضية منًحا تعليمية للطالب الالجئني املسجلني باملدارس يف مرص من خالل هيئة 

اإلغاثة الكاثوليكية. وتحدد قيمة كل منحة وفقاً لطبيعة املدرسة املسجل بها الالجئ 

)حكومية، خاصة، أو مجتمعية(، وجنسية الالجئ ولوائح وزارة الرتبية والتعليم التي تحكم 

امكانية دخوله املدارس الحكومية املرصية. كام تقدم منح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 

واألطفال الغر مصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم، واالطفال املهددون بالترسب من التعليم، 

وخدمات تعليمية مثل التدريب املهني.

وتقوم املفوضية برصف املنح من خالل مكتب الربيد املرصي. 

٠12٨٥٠٠3114
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هو مسح یتم بصفة مستمرة من أجل فهم أفضل للظروف املعيشية ملجتمع الالجئني يف مرص. تجري منظمة كاریتاس مقابالت 

لین من خالل الزیارات املنزلیة أو يف مقر كاريتاس. وسوف تقوم كاریتاس باالتصال بك من أجل  لعينة من الالجئین املسجَّ

تحديد موعد. ونحن نقدر مشاركتك ونعتمد عى تعاونك. إذا ما كنت بحاجة إىل تغير أو إلغاء موعدك، يرجى االتصال باألرقام 

التالية قبل يومني عى األقل من املوعد املتفق عليه :

للحصول عىل معلومات عامة وتحديث رقم هاتفك، يرجى االتصال بـ:

      خط مساعدة املفوضية: ٠22٥٩٩٠٨٠٠

 

األحد - الخميس 

٩ صباحاً - 3 عرصاً

إلعادة تحديد ميعاد ، يرجى االتصال بكاريتاس:

األسكندرية: ٠11٥1٨٩٠٩٩٩

دمياط: ٠1٠1٦٦٨4٧٨٧

القاهرة الكربى: ٠112٩٨٨٠٨٩٩ - ٠12٨٨٠٦4٧٠3

العناوين:

مكتب القاهرة: 3٠ شارع السيباويه مع تقاطع شارع أنور املفتى - أمام حلواين ال بوار - خلف جامع رابعة - مدينة نرص

مكتب األسكندرية: 1٠ شارع طلعت نعامن - محطة الرمل

مكتب دمياط: املجاورة األوىل - الحى األول - جانب مبنى الرشيدى - مبنى٨1/21 

بحث أوضاع الالجئني يف مرص

خدمات سبل دعم املعيشة

10 شارع طلعت نعامن - محطة الرمل

٩ صباحاً - 3:3٠ عرصاً

 ٠12٠٦٥٠3٠٥٠

تقدم املفوضية خدمات سبل دعم العيش من خالل كاريتاس وذلك عن طريق توفر منح 

وتدريب مهني لالجئني الراغبني والقادرين عى اقامة مشاريع تجارية خاصة بهم.

األسكندرية
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الخدمــات املقدمــة لالجئــني املســجلني لدى املفوضية يف االســكندرية والســاحل الشــايل 14

لمزيد من المعلومات، ولالستفسار عن شركاء المفوضية للرعاية الصحية في محافظتك، الرجاء 
االتصال بخط المساعدة: ٠٢٢٥٩٩٠٨٠٠

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بخط معلومات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

القاهرة الكربى: 022728569 

اإلسكندرية ومحافظات الساحل الشاميل األخرى: 0225990800

            باللغة العربية عىل:    

@RefugeesEgyptAR
باللغة اإلنجليزية وغريها من اللغات عىل:

@RefugeesEgypt

الخدمات الصحية املقدمة لالجئني يف مرص

هل لالجئني الحق يف الحصول عىل الرعاية األولية يف مرص ؟

ماذا عن الالجئني املصابني بأمراض مزمنة؟

ماذا يجب ان أفعل يف حالة الطوارئ؟

هل لالجئني الحق يف الرعاية الصحية املتخصصة ؟

 نعم، توفر وزارة الصحة الخدمات الصحية الوقائية و 

 العالجية مبا فيها التطعيامت و متابعة الحمل بنفس الرسوم

 املطبقة عىل املرصيني و ذلك عن طريق العيادات و املراكز

الطبية و مراكز طب األرسة التابعة للوزارة

 بجانب الرعاية الصحية األولية، توفر املفوضية لالجئني املصابني بأمراض 

مزمنة العالج الالزم عن طريق الرشكاء نظري رسوم مدعمة

 قم باإلتصال بخط اإلسعاف التابع لوزارة الصحة عيل 123 أو 137 وسوف 

 تصلك عربة مجهزة لتقوم بتوصيلك ألقرب مستشفى حكومي متوفر به

 غرفة عناية مركزة. بعد ذلك، قم باإلتصال بخط الطوارئ الخاص برشيك

 املفوضية يف محافظتك . سوف يقوم ممثل الرشيك بزيارتك و تحديد

املوقف و إتخاذ اإلجراءات الالزمة

 نعم، تدعم املفوضية عن طريق رشكائها الرعاية الصحية 

املتخصصة  وفقا ملعايري محددة
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الرعاية الصحية

تقدم كل من وزارة الصحة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني الرعاية الصحية األولية والرعاية الصحية املتخصصة من 

خالل مجموعة متنوعة من عيادات الرعاية األولية، واإلحالة إىل املستشفيات املتخصصة.

الخدمات املتوفرة ىف مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة

نوع الخدمات منشآت الرعاية الصحية األولية التابعة
 لوزارة الصحة

طب األرسة واملراكز الصحية

مكاتب الصحة

رعاية األمومة وصحة الطفل
•  رعاية ما قبل الوالدة )زيارة جديدة وزيارات متكررة(.

• رعاية ما بعد الوالدة )زيارة جديدة وزيارات متكررة(

• تنظيم األرسة

• التطعيم الروتيني لألطفال

• إدارة أمراض الطفولة

إستشارات األمراض الحادة واملزمنة
• خدمات معامل التحاليل

• العناية باألسنان

• عالج األمراض املزمنة

• خدمات الطوارئ البسيطة

التسجيل وإصدار الشهادات
• تسجيل املواليد

• شهادات امليالد

• شهادات الوفاة
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تقدم كاريتاس الرعاية الصحية األولية والصحة النفسية لالجئني، كام تقدم كاريتاس 

الخدمات الطبية للذين يتم احتجازهم يف االسكندرية والساحل الشاميل.

عيادة العجمي

عيادة األسكندرية

الكيلو 21، خلف مستشفى مربة العصافرة غرب

1٠ شارع طلعت نعامن - محطة الرمل

االثنني، الثالثاء، االربعاء

١٠ صباحاً - ١:٠٠ ظهراً

جميع ايام االسبوع ماعدا الجمعة 

واألحد

٩:٠٠ صباحاً - 3:3٠ عرصاً

السبت:   

3:٠٠ عرصاً - ٩:٠٠مساًء

٠١٢٠٧٧٢٦5٧٧

٠١١٢٠٠٧٧٠88

٠١٢٠٧٧٢٦٤٧٧

الرعاية الصحية األولية

الرعاية الصحية االولية

الصحة النفسية

الخميس

 ٩:٠٠ صباحاً - ٤:٠٠ مساًء

الصحة النفسية



 02 2599 0800 1٧خط املســاعدة: @UNHCREgyptAR

عيادة مطروح

عيادة املنصورة

مركز عرص االسالم الطبي، شارع الثانوية )شارع التهريب( بجوار مسجد الدفراوي ومديرية صحة 

مطروح

شارع اإلمام محمد عبده متفرع من شارع قناة السويس بجوار محطة بنزين جديلة 

االثنني

١٢:٠٠ صباحاً - ٤:٠٠مساًء

االثنني

 ١١:٠٠ صباحاً - 3:٠٠ مساًء

٠١٠٦88٢١٢١٦ 

٠١٠١٠٢8٠٠88 

الرعاية الصحية األولية

الرعاية الصحية األولية

صندوق الشكاوى مبكاتب 

كاريتاس
رسائل الواتس أب: 

011 2970 3003

cms@caritasalex.org :الربيد االلكرتوين

عيادة دمياط

 21/٨1 الحي األول، املجاورة األوىل، بجوار مسجد الرشيدي

االحد - الخميس

٩:٠٠ صباحاً - ٤:٠٠ مساًء

االحد 

٩:٠٠ صباحاً - ٤:٠٠ مساًء

٠١٠١٦٦8٤٧8٧

الرعاية الصحية األولية

الصحة النفسية
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دمياط

املنطقة االوىل، الحي الثاين، منطقة القصور، بلوك ٩2/11، دمياط الجديدة

8:٠٠ صباحاً - ٤:٠٠ مساًء

٠3 5٢ ٤٢8٤8

هيئة انقاذ الطفولة

تعمل هيئة إنقاذ الطفولة مع وزارة الصحة والسكان لضامن وصول الالجئني للخدمات

الصحية الالزمة. يف حالة الطوارئ كالحوادث أو الحروق أو اإلصابات الخطرة أو الوالدات

املتعرثة يرجى اإلتصال عى رقم أرقام الطوارئ ٧ أيام/ 24 ساعة.

٠1٠٦4٨3332٠ - ٠12٨٠٧٧٠14٠ - ٦1٠٦٨12444٠ - ٥12٨٠٧٦٩4٥٦

يف حالة عدم وجود ظرف طارئ يستدعي تدخل طبي يف خالل 48 ساعة عى األكرث يرجى 

اإلتصال باألرقام الخاصة بالرعاية الصحية اإلختيارية. ييتضمن ذلك رعاية األمراض املزمنة 

الحرجة، وعالج الرسطان والحاجة ألجهزة تعويضية. 

ملحوظة: املرىض بأمراض مزمنة يجب أن يتم تحويلهم من أحد رشكاء املفوضية أو من 

وحدات الرعاية الصحية األولية.

االسكندرية

13 ش سكينة بنت الحسني، الدور الثاين، كفر عبده، االسكندرية

رقم الشكاوى )واتس أب( 

٠١٠٢٩٩58١5٦

٩:٠٠ صباحاً - 5:٠٠ مساًء
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هيئة انقاذ األطفال سوف تستمر يف إدارة األرقام أعاله و ما تم استحداثه من رقم حاص باإلسكندرية و دمياط

أو االتصال ب بستك: 01100782000

إعالن هام بخصوص

الخدمات الطبية الطارئة

 ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بخط معلومات مفوضية األمم

املتحدة لشؤون الالجئني القاهرة الكربى: 022728569

اإلسكندرية ومحافظات الساحل الشاميل األخرى: 0225990800

            باللغة العربية عىل:    

@RefugeesEgyptAR
باللغة اإلنجليزية وغريها من اللغات عىل:

@RefugeesEgypt

يف حالة الطوارئ فقط يرجي االتصال باإلسعاف عيل رقم 123 او 137

ملزيد من املعلومات عن خدمات الطوارئ فقط و للدعم و املتابعة

01280440146 - 01280769456

01064833320

القاهرة

اإلسكندرية و دمياط
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عناوين و ارقام الحاالت الطبية الغري طارئة
الرجاء االتصال تلفونياً لحجز موعد، حيث ان لن يتم استقبال مريض دون موعد مسبق 

مواعيد العمل من األحد إيل الخميس، من الساعة 9 صباًحا حتي 5 مساءً:

 2/1 - املحور املركزي، الطابق 3، الطابق اإلداري، مول داميوند - جانب السينام - برج أ، 6 أكتوبر، الجيزة

0236596080

7 شارع الجولف، شقة رقم 2، الدور األول - رسايات املعادي - 01011049146

الحي األول، الحي 2، حي القصور - بلوك 92/11، دمياط الجديدة - 01063181661

رقم 13 ش عبد الوهاب، سكينة بنت الحسني سابقا - كفر عبده - سيدي جابر - اإلسكندرية - 035422848

 ملحوظة هامة: كل األمراض املزمنة الغري حرجة كمرض السكري و إرتفاع الضغط و التي يتم متابعتها من خالل
خدمات الرعاية الصحية

 األولية املتاحة بني مراكز وزارة الصحة و جمعية مصطفي مجمود و جمعية كاريتاس سيتم متابعتها
من خالل هذه املراكز

إعالن هام بخصوص

الخدمات الطبية لألمراض املزمنة الحرجة





 ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بخط معلومات مفوضية األمم

املتحدة لشؤون الالجئني القاهرة الكربى: 022728569

اإلسكندرية ومحافظات الساحل الشاميل األخرى: 0225990800

            باللغة العربية عىل:    

@RefugeesEgyptAR
باللغة اإلنجليزية وغريها من اللغات عىل:

@RefugeesEgypt

خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة املتاحــة بــني مراكــز وزارة الصحــة وجمعيــة مصطفــي محمــود وجمعيــة كاريتــاس 

سيتم متابعتها من خالل هذه املراكز.
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 ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بخط معلومات املفوضية 

 القاهرة الكربى: ٠٢٢٧٢٨٥٦٩ 

 اإلسكندرية ومحافظات الساحل الشاميل األخرى: ٠٢٢٥٩٩٠٨٠٠

            باللغة العربية عىل:

@RefugeesEgyptAR
باللغة اإلنجليزية وغريها من اللغات عىل:

@RefugeesEgypt

 مراكز دعم حاالت الوالدة لالجئات

تقوم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني برصف الدعم املايل لحاالت الوالدة لالجئات 

املستحقات من خالل رشكائها: مرص امللجأ بالقاهرة الكربى وكاريتاس باإلسكندرية ومدن الساحل 

الشاميل

لتلقي الجزء األول من الدعم، يجب إحضار تقارير متابعة الحمل خالل الشهر األخري من الحمل.

من تاريخ الوالدة: ولالستفادة من الجزء الثاين من الدعم، يرجى إحضار املستندات التالية يف خالل ٦٠ يوماً

املحافظات

القاهرة

الجيزة/ 6 أكتوبر

مرص امللجأ

8- 11 صاإلثنني
01285473017

01282444047

01207063685

01211970013

01129923208

01000197739

01129923208

01207726477

01120077088

01129923208

01016684787

01153722911

01129923208

01010280088

0502478850

01227024044

8- 11 ص

8- 11 ص

٩ ص - ٣ م

٩ ص - ٣ م

الثالثاء

اإلثنني

 إجازة الجمعة 

واألحد

 إجازة الجمعة

والسبت

 مرص امللجأ، ٥ ش ميشيل لطف الله، 

كنيسة جميع القديسني، الزمالك

10 ش محمد طلعت نعامن

محطة الرمل 

 ش ضياء الحق، التبة، آخر مصطفى

النحاس، مدينة نرص

 21/81 الحي األول، املجاورة األوىل، 

بجوار مسجد الرشيدي

 املحور املركزي، برج 8، قطعة 49/3،

بجوار مدينة الثقافة والعلوم

الدور الرابع 

 مركز عرص االسالم الطبي، شارع

 الثانوية )شارع التهريب( بجوار مسجد

الدفراوي

 عيادات األرسة، شارع اإلمام محمد

 عبده متفرع من شارع قناة السويس

 بجوار محطة بنزين جديلة

 برجاء االتصال برقم الهاتف

ملعرفة املواعيد

 كاريتاس

اإلسكندرية

اإلسكندرية

مرىس مطروح

املنصورة

دمياط

املواعيد لالستعالمأيام العملالعنوانالرشيك

شهادة امليالد أو إخطار الوالدة.

إيصال من املستشفى الحكومي.

بطاقة تسجيل املفوضية السارية.

•  

•
•

.
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الخدمات النفسية واالجتامعية

معهد التدريب والخدمات النفسية واالجتامعية بالقاهرة

لــدى املعهــد، تحــت مظلــة منظمــة “تــر دي زوم”، فريــق مــدرب مــن العــامل النفســيني 

ــي  ــاالت الت ــاعدة يف الح ــي، واملس ــي االجتامع ــم النف ــدم الدع ــد يق ــني. املعه االجتامعي

تحتــاج اىل ســكن مؤقــت، واالســتجاية لحــاالت الطــوارىء لجميــع الالجئــني وطالبــي اللجــوء 

يف الساحل الشاميل.

ــاً واحتياجــاً  ــرث ضعف ــي اللجــوء األك ــني وطالب ــت لحــاالت الالجئ ــد ســكن مؤق ــر املعه يوف

ــاحل  ــزة يف الس ــاالت املحتج ــي للح ــي اجتامع ــم نف ــاً دع ــد ايض ــدم املعه ــة. يق للحامي

الشاميل.

دعم الطواريء متوفر 24 ساعة من خالل االتصال برقم الطواريء. 

011 2605 5598 للمشاكل املتعلقة باالحتجاز يف 

الساحل الشاميل

011 2777 7018 خط الطوارئ 2٤ ساعة يومياً

كري مرص

تقدم منظمة كر الدعم لالجئني الذين كانوا أو ال زالوا يعانون من العنف القائم عى أساس 

النوع أو الجنس من خالل االستجابة وإدارة حاالت الناجني بشكل فردي. من خالل ادارة 

الحاالت يتم تقييم احتياجات الناجني من العنف وذلك لتوفر الدعم النفي واالجتامعي، 

والرعاية الطبية، املأوى، والدعم القانوين بالتنسيق مع املفوضية ورشكاء آخرين. 

األحد - الخميس

٩ صباحاً - 5 مساًء
خط الطوارئ: ٠١١٤٦٠٧٧٢٧3

٩21 شارع جامل عبد النارص، دوران جيهان - برج الكناري - الدور الثالث - ميامي

االسكندرية
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فيال 3٥، شارع رقم ٧، شاطىء النخيل )بامل بيتش(، بالعجمى.

املجاورة األوىل، الحى األول، بجانب مبنى الرشيدى - مبنى ٨1\21

خدمات الرعاية الصحية األولية:

كل يوم من ٩:٠٠ صباحاً - ٩:٠٠ مساًء

األحد - الخميس

٩:٠٠ صباحاً - ٦:٠٠ مساًء

٠١٢8٩٩١٩53٦

٠١٠١٦٦8٤٧8٧

٠5٧٢٤3٢٤٠٤

مراكز مجتمعية تديرها كاريتاس

مركز دمياط االجتامعي

مركز العجمى االجتامعى



الخدمــات املقدمــة لالجئــني املســجلني لدى املفوضية يف االســكندرية والســاحل الشــايل 24

تقــوم منظمــة الصحــة العامليــة بــدور أســايس وهــو توجيــه وتنســيق الرعايــة الصحيــة العامليــة 

ضمــن منظومــة األمــم املتحــدة. وتشــمل مجــاالت العمــل الرئيســية: النظــم الصحيــة، والدعم 

ــب، واملراقبــة، واالســتجابة. كــام  الصحــي، واألمــراض املعديــة وغــري املعديــة،  وخدمــات التأهُّ

تدعــم املنظمــة الــدول يف تنســيقها لجهــود القطاعــات العديــدة التابــع منهــا للحكومــات أو 

ــدين،  ــع امل ــا، واملؤسســات، ومنظــامت املجتم ــع أنواعه ــات بحمي ــك الهيئ ــا يف ذل ــركاء، مب ال

والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تحقيــق أهــداف هــذه الهيئــات يف مجــال الصحــة ودعــم 

السياســات واالســرتاتيجيات الوطنيــة يف مجــال الصحــة.

منظمة الصحة العاملية

املنظمة الدولية للهجرة

تعمل املنظمة عىل املســاعدة يف تأمني اإلدارة املنظَّمة واإلنســانية لعملية الهجرة وتعزيز

التعــاون الــدويل فيام يتصل بقضايا الهجرة، واملســاعدة يف البحث عن حلول عملية 

للمشــكالت املتعلقة بالهجرة، وتقديم املســاعدة اإلنســانية للمهاجرين املحتاجني، مبا يف

ذلــك الالجئني والنازحني داخلياً .

كــام تتضمن األنشــطة املتعددة للمنظمة مركــزاً لدعم إعادة التوطني يف منطقة الرق 

األوســط وشــامل أفريقيا، يهدف لإلعداد لعملية إعادة التوطني مجاناً .

ميكنك االتصال باملوقع اإللكرتوين ملركز دعم إعادة التوطني مبنطقة الرق األوســط وشــامل 

www.jordan.iom.int/refinfo أفريقيا يف مرص

او عىل الخط الســاخن: ١٩٤٧٢

ic@iom.int :أو عــن طريق الربيد اإللكرتوين

ألي استفســارات اخرى يرجى االتصال عىل: ١٤٠ ٠٢٢٧3٦5

 رشكاؤنا من األمم املتحدة واملنظامت الدولية

https://www.facebook.com/

WFPassistancetorefugees

يقدم الربنامج قسائم غذاء لالجئني املسجلني لدى املفوضية األكرث ضعفاً واحتياجاً إىل الغذاء.

يرسل برنامج األغذية العاملي رسائل نصية إىل الهواتف املحمولة لالجئني املتلقني للقسائم

تتضمن مواعيد وأماكن التوزيع.

برنامج الغذاء العاملي

٠22٥2٩٩٨3٠ 

٠1٠23٦4٦٧٠٦

األحد - الخميس

٨:3٠ صباحاً - 

3:4٥ عرصاً
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ــة  ــة الصحي ــري الرعاي ــا لتوف ــة يف جهوده ــا وزارة الصح ــيف ورشكاؤه ــة اليونيس ــم منظم تدع

املجانيــة واملدعومــة لالجئــني يف مــرص، خاصــًة النســاء واألطفــال األكــر ضعفــاً. تتلقــى 

اليونيســيف آراء وتعليقــات األشــخاص املســتفيدين لضــامن التحســني املســتمر يف الخدمــات 

املتاحــة. أمــا يف مجــال التعليــم، فتدعــم اليونيســيف وزارة التعليــم يف تعزيــز قــدرة املــدارس 

ــة الجــودة. ــة عالي ــات تعليمي ــني يف بيئ ــال الالجئ ــة عــىل اســتيعاب األطف الحكومي

يونيسيف

صندوق األمم املتحدة للسكان

     هيئة بالن العاملية 

ــم  ــرص- الدع ــر م ــع ك ــاون م ــات -بالتع ــكان لالجئ ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــدم صن يق

االجتامعــي والنفــي ضمــن أماكــن آمنــة، مبــا يف ذلــك التقييــم والدعــم العاطفــي، وتقديــم 

ــات،  ــض النزاع ــي، وف ــع املح ــة املجتم ــة، وتعبئ ــخاص ذوي اإلعاق ــم لألش ــورة والدع املش

ــة. ــة املختلف ــطة املجتمعي ــة إىل األنش ــن، باإلضاف ــكان اآلم ــم اإلس ــة، ودع واإلحال

منظمــة تــر دي زوم تقــدم خدمــات نفســية اجتامعيــة: إدارة الحــاالت وتشــمل ادارة 

الحــاالت، برامــج الرتبيــة االيجابيــة للنــشء واالنشــطة الرتفيهيــة مــن خــالل مراكــز الخدمات 

املجتمعيــة القامئــة عــى الحاميــة.

تقــدم هيئــة بــالن العامليــة خدمــات مختلفــة يف التعليــم، طــرق كســب املعيشــة، 

ومشــاركة الشــباب التــي تســتهدف الالجئــني وطالبــي اللجــوء، وكذلــك املجتمــع املضيــف 

يف اإلســكندرية. هيئــة بــالن توفــر املنــح التعليميــة والتدريبــات وجلســات التوعيــة واملــواد 

ــج  ــة؛ وبرام ــة املالي ــادة األعــامل والتوعي ــى ري ــات ع ــة والتدريب ــح التجاري ــة؛ املن التعليمي

ــدرات للشــباب. ــاء الق بن

القاهرة

دمياط

11 شارع إبراهيم نوار - مدينة نرص

شارع مبارك ٧٠ - خلف املكتبة املرصىة

األحد - الخميس

 ٩:٠٠ صباحاً - 5:٠٠ مساًء

األحد - الخميس

١٠ صباحاً - ٦ مساًء

٠١٠٠٢١8٦١3٧

٠١٠٢٤١8١٦3٧

تري دي زوم مرص
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العنوان:

13 شارع نوردن - كفر عبده - األسكندرية - مرص

arealcom@unhcr.org
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الرجــاء إبالغ املفوضية فــوراً إذا طلب منك أي مبالغ مالية 
 نظــ  خدمــات تقدمها املفوضية أو أي من رشكائها 

إبــالغ املفوضية يكون عن طريق

التحــدث إىل أحد موظفي املفوضية

أو 

اســتخدام صندوق الشكاوى املوجود بســاحة االستقبال باملفوضية

أو

 إرسال بريد إلكرتو  عىل

arecafrd@UNHCR.orgarecafrd@UNHCR.org

inspector@UNHCR.org

خدمات املفوضية مجانية
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األحد - الخميس

 ٩:٠٠ صباحاً - 3:٠٠ مساء

االسكندرية ٠8٠٠ ٢5٩٩ ٠٢

مفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني

 13 شارع نوردن، كفر عبده، االسكندرية

كيفية الوصول إلينا

@UNHCREgyptAR

@RefugeesEgypt

Website: www.unhcr.org/eg

Donor Support to UNHCR Egypt 2019

THANK YOU
لجميع البلـدان والمنـظمات والجـهات المـانحة 

على ما قـدموه من مسـاعدات سـخية

شــكراً
TO ALL COUNTRIES, ORGANIZATIONS AND PRIVATE DONORS  

FOR THEIR GENEROUS CONTRIBUTIONS

United States of America

Denmark France Ireland

European Union Italy Netherlands

Norway Sweden Switzerland


