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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

ي يوليو 2022
ه �ف تم ن�ش

ر محر

 الرعاية الصحية. 	

 سوق العمل والتوظيف  . 	

 اإلسكان  . 	

ف اإلجتمايعي . 	  التأم�ي

 نظام التعليم . 	

 األطفال الرضع . 	

 معلومات اإلتصال وروابط مفيدة. 	

 نقاط هامة  . 	

المحتويات جدول 



 الرعاية الصحية۱۱ الرعاية الصحية
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ا معلومات عامة عن الرعاية الصحية
المرصي  الصحية  الرعاية  نظام  يتسم 
من  متنوعة  مجموعة  ويشمل  بالتعددية، 
ف العام  مقديمي الرعاية الصحية من القطاع�ي
والخاص. تضمن الحكومة التغطية الصحية 
الشاملة األساسية، وقد ُوجهت مؤخًرا جهود 

ف النظام. متعددة نحو تحس�ي
بكل  الطبية  والمرافق  األطباء  يتوفر  غالًبا، 
الريفية،  المناطق  ببعض  ذلك،  ومع  مكان. 
للخدمات  فقط  واحد  مركز  توفر  ُيحتمل 

الطبية.
ف  ي الهوية الوطنية والتأم�ي يلزم تقديم بطاق�ت

. ف ي حال امتالك المريض لبوليصة تأم�ي
�ف

توفر األدوية وتكاليفها: تتوفر جميع األدوية 
األساسية ببعض المستشفيات العامة. تتوفر 
والصيدليات  باألسواق  األساسية  األدوية 

الخاصة دون الحاجة إىل وصفات طبية.
بجميع  واسع  نحو  عىل  الصيدليات  تنت�ش 
وتعمل  العربية،  مرص  جمهورية  أنحاء 
صيدلية  مثل  ى  الك�ب الصيدليات  سالسل 
ي عىل مدار 24 ساعة كما تقدم معظم  العز�ب
الصيدليات خدمة التوصيل إىل المنازل ع�ب 

نت. مكالمة هاتفية أو ع�ب اإلن�ت

كوفيد- 19 
 

ً
بروتوكواًل والسكان  الصحة  وزارة  أقرت 

كوفيد19-  جائحة  مع  للتعامل  وطنًيا 
يشمل الكشف المبكر، والفحص، والوقاية، 
ي للحاالت اإليجابية، ويتوفر  والتدب�ي العال�ب
حمالت  طلقت 

ُ
ا كما  محدد،  ساخن  خط 

الجائحة:  لمكافحة  متعددة  ومنصات 
www.egcovac.mohp.gov.eg

لقاحات  والسكان  الصحة  وزارة  توفر   
كوفيد19- عىل نحو واسع، فبعد التسجيل 

رسالة  ع�ب  المريض  ُيخطر  نت،  اإلن�ت ع�ب 
نصية بتاريــــخ تلقيه اللقاح ومقصده لتلقيه. 
عليهم  المستعيصي  باألفراد  يتعلق  فيما 
نت، يستطيعوا التواصل  التسجيل ع�ب اإلن�ت
الكائنة  الصلة  ذات  الصحية  الوحدات  مع 

بمحل إقامتهم للتسجيل.
لمتابعة  ي 

و�ف إلك�ت موقع  يتوفر  كذلك، 
المتعلقة  التحديثات  وأخر  اإلحصاءات 
www.care.gov. كوفيد19-:  بجائحة 

ي أي 
eg.  كما ُخصص خطوط ساخنة لتل�ت

استفسار: 105 أو 15335 أو 15469.

الحمالت الرئاسية والحكومية
حملة تستهدف النساء للكشف المبكر 	 

عن رسطان الثدي والعالج مجانًيا.
طلقت حملة للكشف عن التهاب 	 

ُ
كما ا

( وعالجه  وس يسي ي يسي )ف�ي
الكبد الوبا�ئ

بعام 2018.
صحة« 	  مليون   100« حملة  طلقت 
ٌ
ا

للكشف عن األمراض المزمنة وعالجها 
السكري،  وداء  الدم،  ضغط  )فرط 

ول، إلخ(. وارتفاع الكوليس�ت

المؤسسات األهلية
تقديم  متعددة  المؤسسات  تستطيع 
عىل  مؤسسة  كل  لدى  الطبية.  المساعدة 
وطها، ومعاي�ي أهليتها؛  حدة متطلباتها، ورسش

وأشهرها:
ال�طان 	  لعالج   :57357 مستش�ف 

لألطفال )مجاًنا( وتقع بالقاهرة.
للقلب: 	  يعقوب  مجدي  مؤسسة 

المصحوبة  للحاالت  القلب  لجراحات 
بمضاعفات وتقع بأسوان.

مؤسسة مرسال: لجميع أنماط خدمات 	 

الرعاية الصحية مجاًنا.
تكاليف 	  لدفع  الدعم  تقدم  رسالة: 

العمليات الجراحية، وكذلك األجزاء أو 
األجهزة البديلة.

مستش�ف الدمرداش لألطفال.	 
ضحايا 	  لعالج  مرص:  أهل  مستش�ف 

الحروق.
غ�ي 	  مؤسسة   : الخ�ي مرص  مؤسسة 

والتعليم،  الصحة،  بمجاالت  ربحية 
  . ، والبحث العليمي والتكافل االجتمايعي

الدعم 	  تقدم  الحياة:  صناع  مؤسسة 
محددة  برامج  ع�ب  واالجتمايعي  ي  الط�ب

ف العائدين من الخارج. للمرصي�ي



سوق العمل والتوظيف  سوق العمل والتوظيف٢٢

معلومات عامة عن سوق العمل
بالقاهرة  الدولية  العمل  منظمة  أجرتها  لدراسة  وفًقا 
سن  ف  البالغ�ي  - ف المرصي�ي نسبة  تبلغ   ،)2018 )عام 
النسبة  تأثرت  كما  فقط.    40% ف  العامل�ي العمل- 
ة، ووفًقا  الُمشار إليها بجائحة كوفيد19- بدرجة كب�ي
ف  للدراسة الُمشار إليها، يعمل ما يتجاوز نصف العامل�ي

 . ف صيحي بدون عقد، أو معاش تقاعدي، أو تأم�ي
إيجاد عمل: أطلقت الحكومة مبادرة »نورت بلدك« 
ف العائدين من الخارج عىل إيجاد  لمساعدة المرصي�ي
جمع  ع�ب  المبادرة  تعمل  اإلمكان.  قدر  عمل  فرص 
ي إيجاد فرص 

ف �ف بيانات العائدين من الخارج الراغب�ي
https://  : ي

اآل�ت الموقع  باستخدام  بالتسجيل  عمل 
/nawartbaladk.gov.eg

يستطيع  متعددة  ونية  إلك�ت مواقع  ثمة  كذلك، 
المتاحة  الوظائف  ومتابعة  بها  التسجيل  ف  المرصي�ي
http://www.Job- مالءمتها: عند  إليها  	والتقدم 

zella.com
 	http://www.Wuzzuf.com
 	http://www.akhtaboot.com 
 	   http://www.wzayef.com 
 	  http://www.bayt.com
ع�ب 	  التسجيل  عمل  عن  ف  الباحث�ي يستطيع 

http://  : ي
اآل�ت الرابط  باستخدام  نت  اإلن�ت

mom.manpower.gov.eg/Personal/
Register

تقريًرا  العاملة  القوى  وزارة  تن�ش  ذلك،  إىل  إضافة 
شهرًيا بجميع فرص العمل المتاحة ومعلومات كيفية 
ع�ب  التقرير  عىل  االطالع  وتستطيع  عليها،  التقديم 
https://www.manpower.gov.  : ي

اآل�ت الرابط 
eg/NationalBulletin.html

للهجرة  الدولية  المنظمة  تساعد  الحاالت،  ببعض 
بناء عىل  إنشاء عمل تجاري صغ�ي  ي 

بعض األفراد �ف
أهليتهم والبلد العائدين منه.

إعانة البطالة
مرص  بجمهورية  بطالة  إعانة  أي  تتوفر  ال  حالًيا،   

العربية.
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اإلسكان٣ اإلسكان ٣
معلومات عامة عن اإلسكان

إيجاد  الخارج  من  العائدون  المرصيون  يستطيع 
كذلك،  إليها.  العائدين  المنطقة  عىل  بناء  مسكن 
 80 يبلغ  ي 

أد�ف بحد  للمنطقة  وفًقا  التكلفة  ستتباين 
يورو شهرًيا.

إيجاد أماكن لإلقامة
يستطيع المرصيون العائدون من الخارج االستناد إىل 

نت: الوكاالت العقارية أو البحث ع�ب اإلن�ت
 	Propertyfinder.eg
 	OLX.com.eg
 	Eg.Opensooq.com
 	 Aqarmap.com.eg

أمًرا  العربية  مرص  بجمهورية  عقار  اء  رسش ُيعد  قد   
ا، إذ ُيعد سعر العقارات مرتفع نسبًيا. ً عس�ي

الهمزه اإلسكان
المنح االجتماعية لإلسكان:

إلسكان  مشاريــــع  عدة  إقامة  ي 
�ف الحكومة  عت  رسش

الجمهورية  أنحاء  بجميع  متعددة  بمدن  الشباب 
شاملة:
وع »جنة«.	  م�ش
وع »مدينة بدر«.	  م�ش

إعانات سكنية إضافية للطبقة المتوسطة:
وع »سكن مرص«.	  م�ش
وع »دار مرص«.	  م�ش

ي حيازة مسكن التقدم 
ف �ف ف الراغب�ي يستطيع المواطن�ي

ي أحد مكاتب وزارة 
بالتسجيل �ف للحصول عىل شقة 

الكائنة  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان 
بجميع أنحاء البالد ودفع رسوم حجز قدرها 9,000 
جنيًها   123 قدرها  تسجيل  ورسوم  مرصًيا،  جنيًها 

مرصًيا.

الحكومة  تطلق  الشقق،  حيازة  صعوبة  إىل  نظًرا 
الدفع  لتيس�ي  إما  جديدة  ومبادرات  مشاريــــع  دائًما 
لتشييد  وإما  المنخفض  الدخل  ذوي  ف  للمواطن�ي
ف  المرصي�ي وعىل  للعامة،  وإتاحتها  جديدة  وحدات 
العائدين من الخارج دائًما متابعة المشاريــــع الجديدة 
الُمشار إليها نظًرا إىل ضيق مواعيدها النهائية عادة. 
بشعبية  إليها  الُمشار  الجديدة  المشاريــــع  تح�ف  إذ 

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.

الدفع  تيس�ي  يمكن  رسيًعا.   بالكامل  ُتباع  لذا  ة،  كب�ي
عىل أقساط تمتد إىل 30 عاًما.

ن العائدين من الخارج اإلتاحة للمرصي�ي
محددة  إعانة سكنية  تتوفر  ال  والمتطلبات:  األهلية 
الخارج،  من  العائدين  ف  للمرصي�ي تقديمها  يمكن 
باستثناء عند طلب مكتب المنظمة الدولية للهجرة 

ي البلد المضيف.  
�ف

المستندات الالزمة
وع عىل حدة متطلبات معينة  ُيحتمل تطلب كل م�ش

للتسجيل به.



ف اإلجتمايعي التأم�ي ٤
 . االجتمايعي الضمان  برامج  من  متنوعة  أنماط  تتوفر 
ف التسجيل بناء عىل وضعهم  يستطيع األفراد المعني�ي

ف بالقطاع الخاص أو العام. سواء موظف�ي
 للرد 

ً
 ساخنا

ً
خصصت وزارة التضامن االجتمايعي خطا

.16217 : ف ف المعني�ي عىل استفسارات المواطن�ي
تسجيل  الخاص  بالقطاع  العمل  أرباب  جميع  عىل 
االجتمايعي ويعرضوا لخطر  ف  التأم�ي بنظام  موظفيهم 

ي حال عدم امتثالهم إىل ذلك.
السجن لمدة شهر �ف

 - ي  نجدة وط�ف للمرأة خط  القويمي  المجلس  خصص 
إىل  الهادفة  والخدمات  المساعدات  يقدم   15115
ويقدم  ضدها،  العنف  عىل  والقضاء  المرأة  ف  تمك�ي
القانونية،  المساعدة  مثل:  متنوعة  حماية  خدمات 
إىل  وما  آمن،  مأوى  إىل  واإلحالة   ، ي

القانو�ف والتمثيل 
ذلك.

نظام المعاشات التقاعدية
 يستحق المواطنون الحصول عىل معاشات تقاعدية 
 120 مساهماتهم  بلوغ  عند  عاًما   60 بلوغهم  عند 
يرفع  جديد  قانون  ُسن  ذلك،  رغم   . أد�ف شهر كحد 
بسوق  ف  الملتحق�ي ف  للعامل�ي  65 إىل  التقاعد  سن 

العمل اعتباًرا من عام 2012.

المعاش التقاعدي األسايسي المبكر
لعمر  وفًقا  األسايسي  التقاعدي  المعاش  ُيخفض   
التقاعدي.  بالمعاش  المطالبة  بتاريــــخ  عليه  المؤمن 
ي حال عدم بلوغه 45 

تبلغ نسبة التخفيض %15 �ف
ي حال عدم بلوغه 

عاًما. تبلغ نسبة التخفيض %10 �ف
55 عاًما.  بلوغه  ي حال عدم 

50 عاًما و%5 فقط �ف
عمره  تجاوز  حال  ي 

�ف التقاعدي  المعاش  ُيخفض  ال 
55 عاًما.

تساوي اإليرادات األساسية المرجعية متوسط الدخل 
اإليرادات  متوسط  أو  ف  السابق�ي ف  بالعام�ي الشهري 
األساسية  اإليرادات  وتمثل  الشهرية،  األساسية 

ي تصل إىل 700 جنيه مرصي شهرًيا. اإليرادات ال�ت

المؤهالت
عامة، يستطيع األفراد االنتفاع من بوالصهم التأمينية 
عند بلوغهم 60 عاًما، وُتحسب المعاشات التقاعدية 
والمتألف  اكم  الم�ت االئتمان  من  مئوية  نسبة  بصفتها 
المعاش  سحب  ويمكن  والفوائد،  المساهمات  من 

سماح  حال  ي 
�ف التقاعد  سن  بلوغ  قبل  التقاعدي 

أنظمة صندوق المعاشات بذلك.

المساهمات
إيراداتهم  من   10% بنسبة  عليهم  المؤمن  يساهم 
الشهري  الدخل  من   3% إىل  باإلضافة  الشهرية، 

األسايسي الستحقاق المبلغ اإلجماىلي المقطوع. 
ألغراض  الشهرية  لإليرادات  األد�ف  الحد  يساوي 
رواتب  لجدول  األد�ف  الحد  واالنتفاع  المساهمة 

ي الخدمة المدنية. 
موظ�ف

إىل  تصل  ي  ال�ت اإليرادات  األساسية  اإليرادات  تمثل 
ة  المتغ�ي اإليرادات  تمثل  بينما  شهرًيا  جنيه   700
شهرًيا،  مرصي  جنيه   700 المتجاوزة  اإليرادات 
شاملة  األخرى  التعويض  أشكال  بعض  إىل  باإلضافة 
المكافآت، والحوافز، والعموالت، وحصص األرباح. 

من   15% بنسبة  الحرة  األعمال  أصحاب  يساهم 
العمل  أرباب  يساهم  بينما  المعلن  الشهري  الدخل 
المغطاة،  الشهرية  المرتبات  من   15% بنسبة 
األسايسي  الشهري  المرتب  من   2% إىل  باإلضافة 

الستحقاق المبلغ اإلجماىلي المقطوع. 
الشهرية  المرتبات  من   1% بنسبة  الحكومة  تساهم 

المغطاة.

مبادرة تكافل وكرامة
لتقديم  االجتمايعي  التضامن  وزارة  أطلقتها  مبادرة 
ي هذه 

ي ُتعد مؤهلة لتل�ت منح نقدية لبعض األرس ال�ت
نامج رقم الخط الساخن 19680  اإلعانة. ُخصص لل�ب
tk.grievance@  : ي

و�ف اإللك�ت يد  وال�ب الهاتف  ع�ب 
ي الشكاوى والرد عليها

moss.gov.eg  لتل�ت
ف العائدين من الخارج اإلتاحة للمرصي�ي

ف اإلجتمايعي٤ التأم�ي
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الوصول للعائدين
ف عام  االرشوط ومتطلبات األهلية: ال يتوفر برنامج تأم�ي
. رغم ذلك،  ف ف بجمهورية مرص العربية للمرصي�ي مع�ي
ف خاصة متعددة تقدم تغطية طبية  كات تأم�ي ثمة رسش
اوح  وت�ت ها؛  معاي�ي عىل  بناًء  متنوعة  امج  ب�ب كاملة 
مرصي  جنيه   3,000 إىل   1,500 من  أسعارها 
شهرًيا. كما يستند إىل عضوية الفرد بنقابة )اتحاد( 
من عدمه مما يسمح بتغطية تصل نسبتها إىل 90 
% من النفقات الطبية بناء عىل النقابة مقابل رسوم 

رمزية.

من  بالتأمني  التسجيل  إجراءات  تتباين  التسجيل:  رشوط 

رشكة تأمني إىل أخرى، وعضوية الفرد بنقابة من عدمها.

املستندات الالزمة: وفًقا لكل مؤسسة تغطي التأمني.



األطفال الرضع٦

معلومات عامة عن التعليم

أو  الحكومية  باملدارس  االلتحاق  ميكن  العربية،  مرص  بجمهورية 

الخاصة اعتباًرا من بلوغ 4 أعوام.

ذلك،  ومع  أخرى.  إىل  مدرسة  من  الخاص  التعليم  رسوم  تتباين 

تطلب املدارس العامة رسوم رمزية.

التعليم العايل	 

كذلك، تتوفر جامعات عامة أو خاصة يستطيع املرصيني االلتحاق 

بها.  تتباين رسوم االلتحاق وفًقا للكلية. كام تتباين وفًقا للجامعة 

الخاصة أو الحكومية.

التعليم االبتدايئ	 

يتبع برنامج التعليم االبتدايئ االلتحاق بروضة األطفال اعتبارا من 

بلوغ  اعتبارا من  االبتدائية  باملدارس  االلتحاق  الرابعة.  بلوغ سن 

سن السادسة ومتتد مدة التعليم لست سنوات.

)التعليم 	  املتوسط(  )التعليم  لالبتدايئ  التايل  التعليم 

اإلعدادي(

الحصول عىل شهادة إمتام التعليم األسايس بعد إمتام ثالث أعوام 

لتحديد  الطالب  قدرات  تُخترب  خاللها،  اإلعدادية  الدراسة  من 

مسارهم التعليمي الثانوي األفضل.

التعليم الثانوي	 

يتوفر تعليم الثانوي وميتد لثالثة أعوام وعىل وجه التحديد يتوفر 

تعليم ثانوي عام )3 أعوام(، وتعليم ثانوي فني )5 أعوام( وتعليم 

ثانوي مهني. أُسست املدارس الثانوية الفنية للقطاعات الصناعية 

والتجارية والزراعية.

التعليم املهني	 

يُقدم التعليم املهني األويل مبدارس منفصلة. بعدئذ، يجوز للطالب 

االلتحاق باملراكز املهنية أو سوق العمل.

التعليم الجامعي )التعليم األزهري(	 

والتعلم  العريب  لألدب  الرئييس  املركز  ميثل  األزهري  التعليم 

دينية  غري  مواد  أُضيفت  كام   .1961 عام  منذ  العامل  يف  اإلسالمي 

إضافية إىل مناهجه.

إن األزهر أقدم جامعة مرصية مانحة للدرجة العلمية وثاين أقدم 

جامعة مانحة للدرجة العلمية بالعامل. كام أنه ذائع الصيت بصفته 

باملرتبة  مكتبته  أهمية  تُصنف  اإلسالمي.  للتعليم  جامعة  أرقى 

الثانية بجمهورية مرص العربية.

من  وطنية  شبكة  عىل  األزهر  يرشف  العايل،  التعليم  إىل  إضافة 

املدارس تتضمن مليوين طالب تقريبًا.  

اعتامد الدبلومات األجنبية والتحقق منها

 يتوفر نظام معادلة يستطيع املتقدمني االستفادة منه. رغم ذلك، 

كل  فلدى  والدبلومات  الشهادات  لجميع  موحد  نظام  يتوفر  ال 

Photo: Unsplash 2020/ Priscilla Du Preezتخصص عىل حده إجراءاته وتكلفته.

نظام التعليم ٥

الحالة العامة لألطفال والرضع
القويمي  المجلس  يوجد  العربية  مرص  بجمهورية 
األطفال  قضايا  يتوىل  الذي  واألمومة  للطفولة 

واألمهات وحمايتهم.
ضمن  الضعيفة  للفئات  الحماية  المجلس  يوفر 
)تحديد  الحماية  مثل:  خدمات  ع�ب  اختصاصه 
المأوى عند الحاجة(، والمساعدة القانونية والتمثيل 
ي حاالت الحضانة، 

ي �ف
ي )مثل: التمثيل القانو�ف

القانو�ف
ي لألطفال، وما إىل ذلك(. كما يوفر 

والتمثيل القانو�ف
المجلس  خصص  لألطفال.  متنوعة  حماية  برامج 
مدار  عىل  األطفال  لمساعدة  وطنًيا  هاتفًيا  خًطا 

الساعة طوال أيام األسبوع: 16000.
عافية  مع  تتعامل  ي  ال�ت األهلية  الفاعلة  الجهات 

األطفال وحقوقهم:
مؤسسة أنقذوا األطفال	 
مستش�ف 57357: عالج ال�طان لألطفال.	 
المعرضات 	  والنساء  للفتيات   : ي

بنا�ت مؤسسة 
لخطر االعتداء الجنيسي والنفيسي

إن »جمعية وطنية« مؤسسة 	  جمعية وطنية: 
ف أحوال األطفال  أهلية مرصية مكرسة لتحس�ي

ي غياب الرعاية األبوية.
�ف
 إن مؤسسة »ك�ي مرص« جزء من مؤسسة ك�ي 	 

األهلية  المؤسسات  أك�ب  أحد  وتعد  الدولية، 
بالعالم. تعمل عىل معالجة األسباب األساسية 
وتطلعات  األساسية  بالقيم  شدة  مس�ت للفقر 

المجتمعات المحلية.
رعاية 	  إىل  ف  المحتاج�ي لألطفال  فيس  مؤسسة 

لحماية األيتام وأطفال الشوارع ومساعدتهم.

Photo: IOM 2021/ Ahmed Rady
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بيانات التواصل٧

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/

يمي  لقو ا لمجلس   ا
للطفولة واألمومة

مرص   ، لطفل ا ة  نجد  خط 
مرص جمهورية  قاهرة،  ال  القديمة، 
20  2 ية16000  //:http .+ العرب

www.nccm-egypt.org/

المجلس القويمي للمرأة
 تقديم الحماية للنساء المستضعفات مكرم
نرص مدينة  السادسة،  المنطقة   عبيد، 
20( 2 15115( http://ncw.gov.eg/
16563 الحياة:  .or cicunit صناع 

nccm@gmail.com
16140 : .مرص الخ�ي

 مستش�ف 57357: 19057 أو 500 531
20( 25(

 	dcicunit.nccm@gmail.com : ف مؤسسة صحة المراهق�ي
 	cicunit.nccm@gmail.com :وحدة مكافحة اإلتجار باألطفال
 	mbarsoum@stopviolence-eg.com :ناهضة العنف ضد النساء واألطفال
 	Info@msdegypt.com :حكمة األرسة
 	girlseducation@gmail.com :بادرة تعليم الفتيات
 	cicunit.nccm@gmail.com :مركز المعلومات
 	cicunit.nccm@gmail.com :كنولوجيا المعلومات
 	nohaAshary.nccm@gmail.com :تخفيف وطأة الفقر
 	nohaAshary.nccm@gmail.com :برامج ألطفال الشوارع
 	drugs.prevention.mofp@gmail.com :حماية الشباب من المخدرات
 	volunteers.mofp@gmail.com : ف وحدة تنسيق المتطوع�ي



Photo: Unsplash 2021/ Khaled Ghareb

نقاط هامة ٨

اإلجراءات الالزمة قبل العودة

ي
�ف المساعدة  إتمام  استغراق   ُيحتمل 
ف المرصي�ي عىل  شهرين.  اإلدماج   إعادة 

احتمالية مراعاة  الخارج  من   العائدين 
بالمطار المختصة  السلطات   استجواب 
عىل أمنية.  لدوايعي  عودتهم  عند   لهم 
البلد ي 

 مكتب المنظمة الدولية للهجرة �ف
 المضيف إعالم المنظمة الدولية للهجرة
المساعدة تقديم  لزوم  حال  ي 

�ف  بالقاهرة 
إذ ية،  الن�ث والمرصوفات  الوصول   عند 
ي
تل�ت إثبات  تقديم  يلزم  تلقائًيا.  ُتقدم   ال 

.اللقاح عند دخول جمهورية مرص العربية
قبل بألمانيا  مسبق  تعليم  ي 

تل�ت حال  ي 
 �ف

العربية، مرص  جمهورية  إىل   العودة 
ذلك، رغم  بذلك.  شهادة  تقديم   يلزم 
 سيعتمد اعتماد كل شهادة عىل حدة عىل
المتلقية والمؤسسة  الُمصدرة   المؤسسة 
.للمستند بناء عىل حالة كل فرد عىل حدة

اإلجراءات الالزمة بعد الوصول

ف العائدين من الخارج  عند الوصول، عىل المرصي�ي
للهجرة الدولية  المنظمة  مع   التواصل 
ي غضون شهر

العربية �ف  بجمهورية مرص 
تيب استالم  اعتبارا من تاريــــخ عودتهم ل�ت
امتالك يلزم  اإلدماج.  إعادة   مساعدة 

.بطاقة هوية سارية

ي اللقاحات من أجل 
 اللقاحات: يلزم تل�ت

العربية، مرص  جمهورية  إىل   الدخول 
 ويويصي المركز والشبكة القوميان للسفر
اللقاحات )NaTHNaC( الصيحي ي 

 بتل�ت
ي
 اآلتية: كوفيد 19-، والتهاب الكبد الوبا�ئ

والتيفود، ب،  ي 
الوبا�ئ الكبد  والتهاب   أ، 

والحيم الصفراء، والسعار، والكزاز




