الخدمات املقدمة
لالجئني وطالبي اللجوء
يف مرص
خالل فرتة جائحة كورونا
نوفمرب 2020

كيف تتواصل مع املفوضية
خط املعلومات
اإلسكندرية ومحافظات الساحل الشامىل
01289976699 | 01272960630
01271556940
حاالت الحامية الطارئة (العنف القائم عىل النوع -
حامية الطفل  -حاالت اإلحتجاز)01289911819 :

القاهرة الكربى
01202873414 | 01202873434
01224186980 | 01202873179
01202873011 | 01202873184
01202872744 | 01202873215
01202873306
ساعات العمل:
األحد  -األربعاء9:00 :ص – 3:00م
الخميس9:00 :ص – 12:00م

ساعات العمل:
األحد  -الخميس9:00 :ص 3:00 -م

الربيد اإللكرتوين
إحاالت حاالت العنف القائم عىل النوع
إحاالت حامية الطفل
إحاالت الحامية ،املشورة واإلستقبال
التسجيل املبديئ للقادمني الجدد

اإلسكندرية ومحافظات الساحل الشاميل القاهرة الكربى
arealgbv@unhcr.org
arealcp@unhcr.org
arealpro@unhcr.org
arealregt@unhcr.org

arecagbv@unhcr.org
arecacp@unhcr.org
arecapro@unhcr.org
arecareg@unhcr.org

وسائل التواصل اإلجتامعي
صفحة الفيسبوك باللغة العربية:

www.fb.com/RefugeesEgyptAR

املوقع اإللكرتوين
املوقع الرئييسwww.unhcr.org/eg :
األسئلة األكرث شيوعاًhelp.unhcr.org/egypt :

صفحة الفيسبوك باللغة اإلنجليزية واللغات االخرى:
www.fb.com/RefugeesEgypt

خدمات االحتياجات األساسية
كاريتاس
الشكاوى  /التفويضات  /طلبات إعادة النظر يف املساعدات النقدية والغذائية
اإلسكندرية/01151889882 /01157088411 :
القاهرة/01288064703 /01129880899 :
/034875197 /01151890999 /01207726877
/01129880060 /01129880111 /01129880800
034838245 /034875198
01129880886
واتساب01151890999 :
واتساب01102839648 / 01102839635 :
يومياً عدا الجمعة واألحد3:30-8:30 :
االثنني  -الجمعة3.30 - 8.30 :
دمياط/ 01156624557 / 01016684787:
0572432404 /01156625440
األحد  -الخميس9:00 :ص 4:00 -م
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن واملساعدات الطارئة
اإلسكندرية01118897564 :
القاهرة/01279760318 /01279760329 :
يومياً عدا الجمعة واألحد3:30-8:30 :
01102843159
واتساب01102843159 :
دمياط01288209128 :
االثنني  -الجمعة3.30 - 8.30 :
األحد  -الخميس9:00 :ص 4:00 -م
واتساب اإلسكندرية ودمياط01118897564 :

تري دي زوم
املساعدات النقدية للحاالت الصحية الطارئة واإلحتياجات األساسية لألطفال
الهرم01027146888 /01000178411 :
مدينة نرص01068885278 :
أكتوبر01011228177 /01000177598 :
عني شمس01066396649 :
األحد  -الخميس9:00 :ص 5:00 -م
إدارة الحاالت الفردية
مدينة نرص01068885278 :
عني شمس01066396649 :

الهرم01027146888 /01000178411 :
أكتوبر01011228177 /01000177598 :
األحد  -الخميس9:00 :ص 5:00 -م

بستيك
تأمني مسكن آمن  /دفع اإليجار لألكرث تأثرا ً بأزمة كورونا

الخط الساخن01127777005 / 01100604002 :

خدمات الحامية
ساينت آندروز لخدمات الالجئني
األطفال الغري مصحوبني واملنفصلني عن ذويهم
العربية ،اإلنجليزية ،التجرينية01033348659 :
العربية ،اإلنجليزية ،الصومالية ،التجريني01064400281 :
يوجد إمكانية التواصل بلغة األورومو ،يتم إعادة اإلتصال حني يتوافر مرتجم اللغة
املشورة القانونية ملن تم جدولة موعد لتحديد الوضع عن بُعد
العربية ،اإلنجليزية ،الصومالية ،األمهرية ،األورومو01029842820 :

أطباء بال حدود
حاالت طوارئ العنف الجنيس

الخط الساخن (طوال اليوم)01117083502 :

املحامون املتحدون
01154526171
املقابالت وحاالت الطوارئ القانونية
األحد  -الخميس10:00 :ص 6:00 -م
عقار  ،114الدور الثالث ،شقة  ،8شارع  ،105حدائق املعادي

كري
العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي
القاهرة واإلسكندرية (من األحد للخميس  5:00 -مساءا ً
القاهرة01028859777 /01028859666 :
إىل  9:00صباحاً /طوال اليوم أيام الجمعة والسبت):
01120486354/
01028062178
اإلسكندرية01146077273 /01144470800 :
األحد  -الخميس9:00 :ص 5:00 -م

كاريتاس
حامية الطفل  /املساعدات وتسكني األطفال غري
املصحوبني بذويهم

القاهرة27964441 ,27961771 :
واتساب01102843103 :
االثنني  -الجمعة3.30 - 8.30 :

العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي

اإلسكندرية01272474234 :

هيئة إنقاذ الطفولة
حامية الطفل (تقييم املصلحة الفضىل لألطفال الغري مصحوبني واملنفصلني عن ذويهم واألطفال املعرضني للخطر)
عريب01029802524 /01029803454 :
أورومو وأمهري01067752252 :

تجريني/01099845733 /01010002785 :
01029802524 /01143772690
صومايل01067894466 :

املبادرة املرصية لحقوق الالجئني
01272020938 - 0225751118
املقابالت وحاالت الطوارئ القانونية
 2ش حسني املعمر ،تقاطع محمود بسيوين ،الدور الثالث ،وسط البلد ،القاهرة

خدمات التعليم
ساينت آندروز لخدمات الالجئني
التعليم املبكر

01033315544

تعليم الكبار

01090686538

هيئة اإلغاثة الكاثوليكية
املنح التعليمية
إحاالت واستفسارات خدمات التعليم
االرشاد الرتبوي

01285003114
األحد  -الخميس8:30 :ص 4:00 -م
عقار  ،33شارع  ،106حدائق املعادي
01000564747 /01285003114
0106934111
األحد  -الخميس9:00 :ص 4:00 -م

خدمات نفسية واجتامعية
كاريتاس

التمكني املجتمعي

اإلسكندرية01120076669 :
يومياً عدا الجمعة واألحد3:30-8:30 :
دمياط01153727700 :
األحد  -الخميس4:00 - 9:00 :

تري دي زوم
خدمات املشورة النفسية االجتامعية

مدينة نرص01068885278 :
عني شمس01066396649 :
خدمات الصحة العقلية

الهرم01027146888 /01000178411 :
أكتوبر01011228177 /01000177598 :
األحد  -الخميس9:00 :ص 5:00 -م
01023320268 /01033680393
األحد  -الخميس9:00 :ص 5:00 -م

فعاليات الدعم النفيس االجتامعي
مدينة نرص01068885278 :
عني شمس01066396649 :

الهرم01027146888 /01000178411 :
أكتوبر01011228177 /01000177598 :
األحد  -الخميس9:00 :ص 5:00 -م

دعم القادة املجتمعيني
القاهرة والعارش من رمضان01099011409 :
 6أكتوبر01098287444 /01099249936 :
الجيزة/01023013331 /01007637999 :
01065628613
األحد  -الخميس9:00 :ص 5:00 -م

أطباء بال حدود
خدمات الصحة العقلية

الخط الساخن01117083502 :

بستيك
الصحة العقلية ،الدعم النفيس االجتامعي ،مركز املشورة ،الخط الساخن (طوال اليوم)/ 01100604002 :
01127777005
خط التوعية املجتمعية
دورات تدريبية لألوالد من سن ( 20-14بناء أسلوب غري
عداىئ ،التوعية بالصحة العقلية ،العمل الجامعي)

01127777006

كري
الدعم النفيس االجتامعي ،العالج النفيس الجامعي ،جلسات التوعية

القاهرة واإلسكندرية (من األحد للخميس  5:00 -مساءا ً القاهرة01028859777 /01028859666 :
01120486354/
إىل  9:00صباحاً /طوال اليوم أيام الجمعة والسبت):
اإلسكندرية01146077273 /01144470800 :
01028062178
األحد  -الخميس9:00 :ص 5:00 -م

أطباء العامل
استشارات الصحة العقلية
االستشارات النفسية وجلسات التوعية بالصحة العقلية
متاحة بإثنى عرش وحدة صحية مختلفة

الخط الساخن01062866107 :
باللغة العربية ،اإلنجليزية ،األورومو ،األمهرية ،التجرينية،
الصومالية
مدينة نرص :الهجانة /الحي السابع
املعادي :صقر قريش /الخبريى
أكتوبر :الحرصى /الحي السادس /الشيخ زايد
الجيزة :العمرانية /ميت عقبة /غرب املطار /الطالبية/
كفر نصار

الصحة
كاريتاس
خدمات الصحة األولية ورصف األدوية الشهرية
السادس من أكتوبر01129884420 :
واتساب01102839648 :
فيال  ،8/48املنطقة الثامنة ،الحي الثاين
يومياً عدا الجمعة واألحد8:30 :ص 3:30 -م
جاردن سيتي ومدينة نرص/01129880884 :
01129880223
واتساب01102839635 :
جاردن سيتي 8 :شارع عبد اللطيف بلطية ،خلف فندق
فور سيزونز
مدينة نرص 15 :شارع محمد يوسف موىس
يومياً عدا الجمعة واألحد8:30 :ص 3:30 -م
اإلسكندرية01120077088 /0127726477 :
واتساب01129703003 /0127726477 :
 10شارع طلعت نعامن ،محطة الرمل
يومياً عدا الجمعة واألحد8:30 :ص 3:30 -م

العجمي01207726577 :
واتساب01207726577 :
الكيلو  ،21خلف مستشفى العصافرة غرب
اإلثنني  -األربعاء3:30- 8:30 :
دمياط01207937255 /01122000782 :
واتساب01122000782 :
عقار  ،21/81الحي األول ،املنطقة األوىل ،بجوار مسجد
الرشيدي
األحد  -الخميس8:30 :ص 3:30 -م
املنصورة01010280088 :
شارع اإلمام محمد عبده ،متفرع من شارع قناة السويس
اإلثنني8:30 :ص 3:30 -م
مطروح01016684787 :
مركز عرص اإلسالم الطبي ،شارع الثانوية ،بجوار مسجد
الدفراوي
االثنني8:30 :ص 3:30 -م

مرص امللجأ
الصحة العامة واإلنجابية ،الكشف عىل أمراض املناعة والسل
الزمالك01203339126 :
مدينة نرص01211970028 :
حاالت طوارئ العنف الجنيس/ 01282112011 :
حاالت طوارئ العنف الجنيس01211970013 :
010642622
االثنني  -الخميس9:00 :ص 4:00 -م

هيئة إنقاذ الطفولة
األسئلة والشكاوى املتعلقة بخدمات الصحة األولية
اإلسكندرية ودمياط0106554275 :
القاهرة الكربى01212039953 :
األحد  -الخميس9:00 :ص 5:00 -م
خدمات الصحة الثانوية
القاهرة الكربى01097748440 :
اإلسكندرية ودمياط0106716774 :
أرقام الطوارئ01064833320 /01280769456 /01280770146 :
األحد  -الخميس9:00 :ص 5:00 -م
رسائل واستفسارات التوعية الصحية
اإلسكندرية/01014630006 /01014620007 :
01014666922 /01010002483 /01014650004

القاهرة الكربى/01019663668 /01068188110 :
/01066232234 /01066166828 /01066205866
/01019588995 /01019755855 /01066245668
/01068311711 /01019633966 /01019688388
دمياط01012641119 /01011165822 :
01014541590 /01066236607
األحد  -الخميس9:00 :ص 5:00 -م

أطباء بال حدود
العيادات الصحية

الخط الساخن (عىل مدار اليوم)01117083502 :

بستيك
املساعدة يف الوصول للخدمات الصحية  /املساعدة يف
الوصول للرعاية الصحية الطارئة باملستشفيات

الخط الساخن (عىل مدار اليوم)01100782000 :

خدمات سبل كسب الرزق
هيئة اإلغاثة الكاثوليكية
إحاالت سبل املعيشة واملتابعة التليفونية

الخط الساخن01022282706 :

كاريتاس
اإلسكندرية01148411166 :
يوميا عدا الجمعة واألحد8:30 :ص 3:30 -م

دمياط01148411166 :
األحد  -الخميس9:00 :ص 4:00 -م

مرص امللجأ
جلسات التدريب املهني ،تقديم طلبات التوظيف

كنيسة جميع القديسني ،خلف فندق املاريوت ،الزمالك

يوميا عدا الجمعة واألحد10:00 :ص 1:00 -م

خطوط املعلومات
كاريتاس
01288064703 / 01129880800
هيئة انقاذ الطفولة
الخط الساخن01015933433 :
ساينت آندروز لخدمات الالجئني
عريب ،إنجليزي ،أورومو ،أمهري 01033316644
عريب ،إنجليزي ،صوماىل01033316655 :
عريب ،إنجليزي ،تجريني01033316677 :
جميع اللغات01050227388 :

منظامت األمم املتحدة الرشيكة
املنظمة الدولية للهجرة
توفري مواد التعقيم للمهاجرين املعرضني لخطر فريوس
كورونا
فحص املهاجرين األكرث ضعفاً املؤهلني للحصول عىل
املساعدات املبارشة

01032046064

مساعدة رحالت العودة الطوعية وإعادة االندماج
خدمات مركز دعم إعادة التوطني

19472

دعم الجهات املانحة للمفوضية يف مرص 2020
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شكرا ً لجميع الدول واملنظامت املانحة عىل مساهامتهم السخية

جميع خدمات املفوضية ورشكائها مجانية

الرجاء إبالغ املفوضية فورا ً عن أى إشتباه ىف حالة احتيال أو غش أو سوء سلوك عن طريق:
 استخدام صندوق الشكاوى املوجود بساحة اإلستقبال باملفوضية إرسال بريد إلكرتوين عىل: ARECAFRD@UNHCR.ORGأو INSPECTOR@UNHCR.ORG

