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ة. توفر المنظمة الدولية للهجرة المعلومات  قامت المنظمة الدولية للهجرة بجمع المعلومات بعناية كب�ي
. ومع ذلك، ال تستطيع المنظمة الدولية للهجرة أن تكون مسؤولة عن صحة  األفضل وبكل ضم�ي

 المعلومات المقدمة. عالوة عىل ذلك، لن تكون المنظمة الدولية للهجرة مسؤولة عن أية استنتاجات يتم
ي يتم استخالصها من المعلومات المقدمة من قبل المنظمة الدولية للهجرة. التوصل إليها أو أية نتائج، وال�ت

ر محر
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المحتويات جدول 



 الرعاية الصحية۱۱ الرعاية الصحية

General information on health care

Presidential and Governmental mega 
Campaigns: Egypt always had different 
mega health campaigns through the past 
years e.g. HCV campaign for detection 
and treatment of HCV virus in 2018, 
also “100 million Siha” campaign which 
included vital signs monitoring, weight 
control and early detection of diseases 
in which all Egyptians are eligible to enrol 
in for free.

Availability of medical facilities and 
doctors

Doctors and medical facilities are 
mostly available, however, in some 
rural areas, there might be only one 
center for the medical services.

Admission to medical facilities

There is a wide network of govern-
mental hospitals and teaching hospitals 
that covers all areas of Egypt where 
medical services as consultations, out-
patient clinics, inpatient admissions, 
minor and major surgeries, laboratory 
and radiological services are present 
with a relatively affordable price for 
Egyptians. National ID and insurance 
card will be required if the patient has 
insurance.

Availability and costs of medication

All basic medications are available in 
some public hospitals, but mainly me-
dications are present in private market 
and pharmacies without the urgent 
need of prescriptions.

General information on COVID-19

MOHP in Egypt has established a full 
national protocol for dealing with 
Covid-19 starting from early detection, 
screening, prevention and manage-
ment of Covid-19, Specific hotline is 
present and multiple campaigns and 
platforms were initiated in the battle 
against the pandemic. The MOHP also 
received this week the first batch of 
the Chinese vaccine that’s ready to be 
distributed on the prioritized popu-
lation. The government has launched 
a website in order to follow statistics 
and most recent updates related to 
COVID-19: care.gov.eg.  It has also de-
dicated a hotline for any inquiries:  105 
15335 or 15469.
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ا معلومات عامة عن الرعاية الصحية
أغلب  يوجد  ورئاسية:  حكومية  حمالت 
الصحية  للرعاية  مختلفة  حمالت  الوقت 
السابقة، مثال حمالت  السنوات  ي 

 �ن
ً
خاصة

الكبد  التهاب  وس  ف�ي للكشف عن وعالج  
 حملة »100 مليون 

ً
ي 2018، وأيضا

ي �ن
الوبا�ئ

ات االحيوية، والتحكم  صحة«، لمتابعة الم�ئ
األمراض  عن  المبكر  والكشف  الوزن  ي 

�ن
السارية، وهذه الحمالت متوفرة لجميع 

ن بالمجان. المرصي�ي
ي 

�ن متوفرة  واألطباء:  الطبية   المرافق  توافر 
ي 

�ن قليلة  تكون  قد  لكن  المناطق،  أغلب 
المناطق الريفية، بوجود مركز واحد لتقديم 

الخدمات.

الدخول للمرافق الطبية
شبكة  العربية  مرص  جمهورية  ي 

�ن يوجد   
الحكومية  المستشفيات  من  واسعة 
المناطق  جميع  تغطي  ي  وال�ت والتعليمية، 
مصل:  النختلفة،  الخدمات  وتقدم 
الخارجية،  العيادات  الطبية،  االستشارات 
العمليات  اجراء   ، المستش�ن داخل  عالج 
ة، معامل  تحاليل  الجراحية البسيطة والكب�ي

. ن  للمرصي�ي
ً
وأشعات بأسعار معقولة نسبيا

وكارنيه  الشخصية،  البطاقة  تطلب  قد 
لديه  الشخص  ي حالة كان 

�ن الصحي  ن  التأم�ي
. ن صحي تأم�ي

توافر ال األدوية وأسعارها
بعض  ي 

�ن متوفرة  األساسية  األدوية  جميع   
بشكل  متوفرة  ولكنه  العامة،  المستشفيات 
ورية  ي الصيدليات بدون حاجة �ن

أساسي �ن
لتوفر وصفة طبية.  

كوفيد- 19 
ي مرص قامت بوصع 

وزارة الصحة والسكان �ن
التعامل  أجل  من  كامل  قومي  بروتوكول 
من  يبدأ   المستجد،  الكورونا  وس  ف�ي مع 
الوقاية  الكشف،  المبيكر،  االكتشاف 
اطالق  وتم  ساخن  خط  يوجد  واالدارة. 
الوباء  مع  للتعامل  عدة حمالت ومنصات  
بتخصيص  الوزارة   

ً
أيضا وقامت   . العالمي

وس  موقع للتسجيل للحصول عىل لقاح ف�ي
ي الحصول عىل  ، يمكن لراغ�ب

ً
الكورونا مجانا

https://eg� عىل: التسجيل   التطعيم 
 covac.mohp.gov.eg/#/home

كما تم تخصيص موقع لمتابعة االحصائيات 
وس  ف�ي بوضع  خاصة  تحديثات  واخر 
https://www.care. :الكورونا المستجد

gov.eg/ ، ويمكن طرح االستفسارات عىل 
الخط الساخن: 105، 15335، 15469

الوصول للعائدين
الرشوط واألهلية: ال يوجد نظام تأمني عام يف مرص. ولكن 

هناك عدة رشكات تأمني متوفرة، ويقدمون تغطية طبية 

مرصي  جنيه  و3000   1500 بني  األسعار  وترتاوح  كاملة، 

شهرياً. ويعتمد أيضاً اذا كان الشخص عضو يف نقابة، وهو 

الطبية مقابل  املصاريف  يتيح تغطية حتى %90 من  ما 

تكلفة بسيطة.

الصحي  التأمني  يف  للتسجيل  التقديم  التسجيل:  طريقة 

يختلق من رشكة آلخرة، واذا كان الشخص مسجل بالفعل 

يف نقابة.

املطلوبة  واملستندات  األوراق  تختلف  املطلوبة:  األوراق 

املستشفى عىل حسب  أو  الصحي،  التأمني  للتسجيل ف 

رشكة التأمني أو 



سوق العمل والتوظيف  سوق العمل والتوظيف٢٢

معلومات عامة عن سوق العمل
بالقاهرة،  الدولية  العمل  لمنظمة   

ً
وفقا

 40% أن   2018 ي 
�ن أجريت  دراسة  وجدت 

لديهم  العمل  سن  ي 
�ن ن  المرصي�ي من  فقط 

 بسبب 
ً
فرص عمل.  هذا الرقم قد يتأثر أيضا

الدراسة، أك�ث   لنفس 
ً
الكورونا. وفقا جائحة 

ن ليس لديهم عقد عمل،  من نصف العامل�ي
 . ن صحي معاش أو تأم�ي

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu�
blic/���africa/���ro�abidjan/���sro�cairo/do�

cuments/publication/wcms_663785.pdf

إيجاد فرص عمل
حملة  باطالق  المرصية  الحكومة  قامت 
ن  »نورت بلدن«، من أجل مساعدة المرصي�ي
أينما كان  عمل  فرص  للبحث عن  العائدين 
المواقع  بعض   

ً
أيضا هناك   . ممكناً ذلك 

ي يمكن التسجيل بها  ي مرص، وال�ت
المتاحة �ن

لليث عن فرص العمل المتاحة:
 	Jobzella.com
 	Wuzzuf.com
 	akhtaboot.com
 	wzayef.com
 	bayt.com

كما تقوم وزارة الهجرة والقوى العاملة  بن�ش 
وطرق  المتاحة،  بالوظائف  شهري  تقرير 

التقديم، يمكن إيجاد التقرير من خالل.
/https://www.manpower.gov.eg

NationalBulletin.html
ن عن فرص عمل التسجيل  كم يمكن للباحث�ي

: عىل الموقع التالي
http://mom.manpower.gov.eg

Personal/Register

المنظمة الدولية للهجرة
الدولية  للمنظمة  يمكن  األحيان  بعض  ي 

�ن
لبدء  العائدين  مساعدة  تقدم  أن  للهجرة 
وع صغ�ي بتقديم مساعدة عينية.  ولكن  م�ش
اذا كانوا  وما  العودة،  بلد  عىل  يعتمد  ذلك 

ن للحصول عىل المساعدة. مؤهل�ي

منحة بطالة
ال توجد خدمات متوفرة.
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السكن٣ السكن ٣

معلومات عامة عن اإلسكان
فرص  إيجاد  العائدين  ن  للمرصي�ي يمكن 
وتبدأ  العودة،  منطقة  حسب  عىل  ن  تسك�ي
عىل  وتزيد  يورو،   80 من  اإليجار  تكاليف 

حسب المنطقة، والمساحة.

إيجاد أماكن لإلقامة
عىل  ذلك  ي 

�ن االعتماد  للعائدين  يمكن 
المعارف  أحد  طريق  عن  أو  السمارسة، 
أحد  عىل  أونالين  البحث  أو  واألصدقاء 

المواقع التالية:
 	Propertyfinder.eg
 	OLX.com.eg
 	Eg.Opensooq.com
 	 Aqarmap.com.eg

 بعض 
ً
تملك وحدات سكنية قد يكون صعبا

ي ألسعار  ء، وذلك بسبب االرتفاع النس�ب ي
ال�ش

ي مرص.
العقارات �ن

المنحات االجتماعية لالسكان
من  مشاريــــع  عدة  باطالق  الحكوم  قامت 
محافظات،   عدة  ي 

�ن الشباب  ن  تسك�ي أجل 
من ضمن تلك المشاريــــع:

وع »جنة«	  م�ش
وع »بدر«	  م�ش

ي أحد 
ن التسجيل �ن يمكن لألشخاص المهتم�ي

ودفع  الجمهورية  أنحاء  ي 
�ن الوزارة  مكاتب 

جنيه  و123  للحجز،  مرصي  جنيه   9000
مرصي رسوم تسجيل.

الوصول للعائدين
االرشوط ومتطلبات األهلية: ال توجد رشوط محددة من 

عامة  مساعدات  يوجد  وال  مسكن،  رشاء  أو  تأجري  أجل 

االقامة،  مساعدة يف  للحصول عىل  الخارج  من  للعائدين 

البعثة  قبل  من  الطلب  تم  اذا  الحاالت  بعض  باستثناء 

الراسلة. ميكن أيضاً تقديم منحة اعادة االدماج يف صورة 

ايجار منزل عىل حسسب املنحة املتاحة للعائد.

رشوط التسجيل:  ميكن لألشخاص املهتمني  التسجيل يف 

أحد مكاتب الوزارة يف أنحاء الجمهورية ودفع 9000 جنيه 

مرصي للحجز، و123 جنيه مرصي رسوم تسجيل.

األوراق املطلوبة:  تختلف متطلبات، ورشوط، واملستندات 

املطلوبة للتقديم لكل مرشوع.
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ن اإلجتماعي التأم�ي ٤

ن االجتماعي التأم�ي
ي 

�ن االجتماعية  بالتأمينات  المعنية  الوزارة 
، وقامت  مرص هي وزارة التضامن االجتماعي
عن  لالجابة  ساخن  خط  بتخصيص  الوزارة 
16217  : ن االستفسارات الخاصة بالمواطن�ي

التأمينات  نظم  من  أنواع  عدة  هناك 
يمكنهم  ن  المعني�ي واألشخاص  االجتماعية، 
وعىل  ظروفهم،  حسب  عىل  التسجيل 
أو  الخاص  بالقطاع  اذا كان موظف  حسب 
الخاص يجب  القطاع  ي 

العام. جميع موظ�ن
 ، االجتماعي ن  بالتأم�ي ن  مسجل�ي يكونوا  أن  
لم  اذا  العمل  صاحب  عىل  عقوبة  وتفرض 
لتسجيل  المطلوبة  األوراق  بتقديم  يقم 

موظفيه.

نظام التقاعد
ن  للمرصي�ي يقدم  أن  يمكن  التقاعد  معاش 
لسن  عند وصولهم  النقابات  ي 

�ن ن  المسجل�ي
ال60 عام.

الوصول للعائدين
ً األشخاص األكرث ضعفا

يوجد املجلس القومي للمرأة والذي يدير خط املساعدة  

لتمكني  املوجهة  والخدمات  املساعدة  ويقدم   -15115-

املرأة واستبعاد العنف ضد املرأة. ويتم تقديم مساعدات 

القانوين،  التمثيل  القانونية/  كاملساعدة  املختلفة  الحامية 

واالحالة لنلجأ آمن،إلخ.

نظام التعليم٥

معلومات عامة عن التعليم
مرص  جمهورية  ي 

�ن المدارس  ي 
�ن التسجيل 

وتوجد  سنوات،   4 سن  من  يكون  العربية 
مدارس خاصة أو مدارس عامة )حكومية(:

ي	 
ابتدا�ئ

اعدادي	 
ثانوي	 

عن  خاصة  مدرسة  كل  مصاريف  تختلف 
المدارس  مصاريف  أن  ن  ح�ي ي 

�ن االخرى، 
الحكومية تكون رمزية إل حٍد ما.

التعليم العالي
وجامعات  خاصة  جامعات  كذلك  يوجد 

التسجيل  ن  للمرصي�ي يمكن  ي  وال�ت حكومية 
بها.  وتختلف رسوم التسجيل عىل حسب 

الجامعة، والكلية )التخصص(.

الدبلومات  من  والتحقق  المصادقة 
األجنبية

ي 
 يوجد نظام لمعادلة الشهادات األجنبية �ن

االستفادة  ن  للمتقدم�ي يمكن  والذي  مرص 
بالنسبة  موحد  نظام  يوجد  ال  ولكن  منه، 
أن  كما  والدبلومات،  الشهادات  لجميع 
م والجراءات تختف من جامعة آلخرى،  الررسن

 عىل حسب التخصص.
ً
وتختلف أيضا
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معلومات عامة عن وضع الرضع واألطفال   
ي مرص المجلس القومي لألمومة وال 

يوجد �ن
حاالت  مع  بالتعامل  ي  يع�ن والذي  طفولة، 

وحماية األطفال والألمهات.
يقوم المجل بتقديم الحماية للفئات األك�ث 
 للوائحه كتقديم ملجأ لألشخاص 

ً
 طبقا

ً
ضعفا

الدعم  تقديم  لذلك،  يحتاجون  الذين 
ي 

�ن المساعدة  كتقديم   ( ي 
القانو�ن والتمثيل 

األطفال،...إلخ(،  وتمثيل  الحضانة،  قضايا 
لحماية  مختلفة  مساعدات  تقديم  يتم  كما 
األطفال.  يوجد خط ساخن يعمل عىل مدار 

24 ساعة: 16000.

أطفال والرّضع ٦
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أمعلومات اإلتصال وروابط مفيدة٧

المنظمة الدولية للهجرة
 لما

ً
 لتقديم مساعدة اعادة االدماج طبقا

.تحدده البعثة الراسلة
ج شارع أبو الفدا، الزمالك 47

القاهرة 11211
+201032046064

iomegyptavrr@iom.int
https://egypt.iom.int/

عدالة األرسة�
 Info@msdegypt.com

 مبادرة تعليم الفتيات
girlseducation@gmail.com

مركز المعلومات
cicunit.nccm@gmail.com

المجلس القومي لألمومة والطفولة
خط نجدة الطفل

مرص القديمة
القاهرة

+2 02 16000

المجلس القومي للمرأة
ن تقديم الحماية للنساء المستضعف�ي

مكرم عبيد، المنطقة السادسة، مدينة نرص
+2 02 15115

http://ncw.gov.eg/

المعلومات  �ciتكنولوجيا 
cunit.nccm@gmail.com

التخفيف من حدة الفقر
 nohaAshary.nccm@gmail.com

برامج أطفال الشوارع
nohaAshary.nccm@gmail.com

 
حماية الشباب من المخدرات

drugs.prevention.mofp@gmail.com

ن   :وحدة تنسيق المتطوع�ي
Volunteers.mofp@gmail.com

http://www.nccm�egypt.org/

ن صحة البالغ�ي
dcicunit.nccm@gmail.com

وحدة مكافحة اإلتجار باألطفا
cicunit.nccm@gmail.com

مناهضة العنف ضد النساء واألطفال
mbarsoum@stopviolence�eg.com



Photo: Unsplash 2021/ Khaled Ghareb

نقاط هامة ٨

اإلجراءات الالزمة قبل العودة

الدبلومات/ إحضار  ير�ب  المستندات: 
 الشهادات والمستندات الرسمية األخرى
ي
�ن المدارس/الجامعات  من  الصلة   ذات 

ألمانيا وترجمتها إل اللغة العربية

صيدليات مرص  ي 
�ن توجد   األدوياء: 

مثل ة  الكب�ي السالسل  وبعض   عديدة 
تقدم خدمة 		 ساعة. ي  العز�ب  صيدلية 
 تقدم معظم الصيدليات خدمة التوصيل

إل البيت ويمكن ترتيبها ع�ب الهاتف

 اللقاحات: ير�ب مراجعة طبيبك لتعرف
 اذا كنت ستحتاج إل لقاح قبل العودة إل

مرص

اإلجراءات الالزمة بعد الوصول

وكيل عند  التسجيل  يمكن   السكن: 
شقة عن  للبحث  )سمسار(   عقارات 
يأخذ أن  المستأجر  عىل  ولكن   لإليجار، 
ن االعتبار أن سوق الشقق غ�ي منتظم بع�ي

ي
�ن التسجيل  العائدون  يستطيع   العمل: 

ي
�ن الدعم  ي 

لتل�ت بلدك«  »نورت   مبادرة 
الطلب نموذج  تجد  العمل.  عن   البحث 

ي
�ن والتوظيف«  العمل  »سوق  قسم  ي 

 �ن
هذا الكتيب




