ھذه اسماء بعض المنظمات التي يمكنھا تقديم المساعدة لك .وھي مذكورة حسب موقعھا في ايطاليا من
الشمال الي الجنوب  .وإذا كنت تتصل من بلد أخر فإن الرمز الكود الدولي إليطاليا ھو .0039
الدعم في اإلنترنت في جميع أنحاء إيطاليا:
األجانب في إيطاليا
خط النصح  )166105612 :يعمل من االثنين إلى الجمعة من 10ص إلى 7م (
الموقع أإللكترونيwww.stranieriinitlia.it:
ھو موقع في اإلنترنت لطالبي اللجوء والالجئين حيث تجد به مواد تتضمن معلومات مفيدة عن نظام
اللجوء أإليطالي بتسع لغات اإليطاليه ,اإلنجليزية ,الفرنسية,أألسبانية,التركية ,أأللبانية,الروسية ,ألعربية
والفارسية .إذھب إالى الموقع أإللكتروني وإضغط على :
vademecum Rifugiati

‘

 :موقع إلجراءات اللجوء في إيطاليا
http//www.cir-on.org/images//PDF/20DUBLINO/inglese.pdf
ھو مصدر إلجراءات الجو في إيطاليا.
إدارة برونو-إيطاليا:
كما يمكنك إيجاد المزيد من المعلومات في
http//www.refgeelegalaidinformation.org/Italy-pro-bono-directory
مدينة جينوفا )شمال غرب إيطاليا(:
جمعية القديس سانت ايديجو جينوفا
العنوانPizza della Nunziata 4, 16124 Genova :
البريد االلكتروني s.egidiogenova@gmail.com:
التلفون 00390102468712:
إقليم يودين )شمال شرق إيطاليا(:

مركز دي اكوجلند بالدوشي
العنوان Pizza della Chiesa 1,33050 Zugliano-Pozzulo de Friui (Udine):
التلفون 0039.0432560699:
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البريد اإللكترونيSegreteria@centrobalducci.org :
الموقع علي االنترنتHttp//www.centrobalducci.org/:
.مركز كاثوليكي يقدم المأوى والدعم لطالبي اللجوء والالجئين
تريستي:

مركز سيريزي
العنوان Via del Sal 4a,34121 Trieste:
التلفون040313486 :
فاكس040313497 :
.يقدم المساعدة االجتماعية و القانونية لطالبي اللجوء والالجئين

تريفيسو:
كارتياس تريفسو
العنوان ViaVenier ,50 Treviso (ingress davant al Park Dal Negro) :
التلفون 0039(0)422546585:
فاكس 0030(0)22412011:
البريد االلكتروني caritas@diocesitv.it:
لدى كاريتاس مكاتب في كل االقاليم .تتنوع الخدمات التي يقدمونھا لطالبي اللجوء قد تتضمن النصح
 .القانوني و المساعدات االخرى
مواعيد العمل  :االثنين –الجمعة 12.30-8

ميـالنـو:
مؤسسة فرانكو فيرجا
العنوانVia Anfitreatro 14,20121 Milano:
التلفون(02) 8693194:
فاكس (02) 879 095:
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الموقع على االنترنت أاللكتروني http://fondazioneverga.org/contatti:
.تقدم مساعدات قانونية واجتماعيه لطالبي اللجوء والالجئين في إيطاليا

كاريتاس ميالنو
العنوانVia San Bernardino,4, 20122 Milano, Italy :
التلفون+39 02760371 :
مواعيد العمل :من  9ص إلي  1ظھراً ـــ  2:30إلي 5.00
البريد االلكترونيcaritas@caritasambrosiana.it :
الموقع علي االنترنتwww.caritasitaliana.it :

برينو –بريسكيا:
موسسة كي باكس االجتماعية
ھي ھيئة إلدارة الخدمات اإليطالية لطالبي اللجوء والالجئين  .حيث تعمل مباشرة مع الخدمات العامة
المحلية  .تفدم كي باكس العديد من الخدمات االجتماعية تتضمن استضافة ليلية ونھارية ومساعدات
بالسكن واللغات وغيرھا .كما تقدم خدمات قانونية مجانية تتضمن محاميون متخصصين وخدمات طبية
.من خالل الخدمات الصحية المحلية بما في ذلك ضحايا التعذيب

بـولـوقـونا:
مؤسسة ال جي بي تي االيطالية
العنوان Via Don Minzoni 18th 40 ,121 Bologona. Italy :
التلفون1(+39) 051095 724:
او خط الطوارىء348/7669298 :
فاكس(+39) 05 10957243 :
البريد االلكترونيmigra@arcigay.it:
الموقع علي االنترنتwww.acrigay.it:
منظمة ضخمة تعمل في كل إنحاء إيطاليا داعمة لحقوق الالجئين في البالد  .قد يقدمون مساعدة باألمور
.االجتماعية بما في ذلك الصحة ,السكن والمجموعات الداعمة وامور اللجوء

3

تـوسـكانـا
جمعية دي سانت إيجيديو ,فيرينز
العنوان Via della Pergola, 8-50121, Firenize:
التلفون –الفاكس + 39.0552342712
الموقع االلكتروني www.santegidio Firenze@hotmail.com:

جمعية دى سانت ايجيديو  ,ليفيرونو-بيسا
العنوان Via Carraia, 2-57123,Livorno
التلفون +39.0552342712:
فاكس +39.05 86069959 :
البريد االلكترونيsantegidiolivorono@gmail.com:
ماركي )وسط ايطليا –حوالي ثالث ساعات شمال روما(

جمعية دي كابوداركو
العنوان 63900 Capodarco di Fermo,Via Vallescura 47:
التلفون 073468391:
البريد االلكترونيinfo@comunitadicapodarco .it:
الموقع علي االنترنتhttp://www.comunitadicapodarco.it :

رومـا:
جمعية سانت ايجيديو روما
العنوان Piazza S.Egidio3/a,00153 Rome:
التلفون+39.06.8992234:
فاكس+39.06.5883625/+39.06.5800197:
البريد االلكتروني Info@santegidio.org:
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.تقدم مساعدات قانونية واجتماعية لطالبي اللجوء في روما
:اتحاد الكنائس اإلنجيلي لخدمة الالجئين والمھاجرين
العنوان Via Firenze,38, 00184 Rome:
التلفون 06/48.90.51.01:
فاكس06/4891.59 :
البريد اإللكترونيsrm@fcei.it :
 .يعمل كمركز مساعدة لطالبي اللجوء والالجئين في روما
مواعيد العمل االثنين –االربعاء ساعات العمل12.30.-10 :
كاريتاس –روما
العنوانVia Casilina vecchia, 19,00182-Roma :
تلفون كاريتاس روما06.69.86.424 :
او 06.69.886 :
أو 06888.150 :
البريد االلكترونيdirezione@caritasroma.it:
الموقع على أالنترنتwww.caritasroma.it:
يقدم مركز كاريتاس لالجئين وطالبي اللجوء مساعدات ودعم عملي لالجئين وطالبي اللجوء في روما.
كما تھدف ايضا إلى تقديم المعلومات للمھاجرين غير الموثقين والتأييد ورفع الوعى .و تقدم نصح
.قانوني ومساعدات اساسية مثل الرعاية الصحية  ,السكن والطعام
المجلس االيطالي لالجئين
العنوانVia del Velabro5/a, 00186 Roma :
تلفون (06) 6900114 :
فاكس(06)6900116 :
البريد االلكتروني cir@cir-onlus.org:
الموقع على االنترنتwww.cir-onlus.org:
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 .يقدم دعم ونصح لالجئين وطالبي اللجوء

.المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
العنوان Via Caroncini 19, 00197 Roma :
تلفون +39 0680 2121 :
الرقم المجاني 800.298.000:
البريد االلكتروني itaro@unhcr.org :
ھي منظمة تابعة لألمم المتحدة تعمل لمساعدة الالجئين وطالبي اللجوء .قد ال تستطيع مساعدتك مباشرة
.و لكن فد تقدم لك معلومات مفيدة تتعلق بحقوقك اإلنسانية

منظمة العفو الدولية:
العنوان Via Magenta 5. 00185 Roma :
تلفون 0644901:
فاكس06449022:
البريد االلكترونيinfo@amnesty.it
منظمة حقوق إنسان و تعمل ايضا من اجل الدفاع عن حقوق الالجئين وطالبي اللجوء  .قد ال تساعدك
.مباشرة ولكن قد تعطيك معلومات مفيدة تتعلق بحقوقك اإلنسانية

منظمة الھجرة الدولية-إيطاليا
العنوانVia Nomentana 62,00161 Roma:
تلفون (6)44231428/ 44231434/44231439:
فاكس(906) 4402533:
البريد االلكترونيMRFRome@iom.intjr]l :
تقدم النصح والمساعدة لألشخاص الذين يريدون العودة إلى أوطانھم األصلية أو يريدون الذھاب إ لى بلد
.أخر

خدمات جسيت لالجئين –ايطاليا –مركز ھيئة استالى
العنوانAssociazione Centro Astalli 14/A1-00186Roma Italy :
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تلفون +39.0669700306 :
او +39066781246
فاكس+39-066796783:
تقدم جي ار اس –ايطاليا تقدم الطعام ومرافق الغسيل والمساعدات والرعاية الصحية واإلرشاد النفسى
لطالبى اللجوء والالجئين بما فى ذلك المساعدات القانونية و التعليم  ,التدريب ومساعدات بالسكن
والرعاية اإلجتماعية االساسية األخرى لتنمية الفرد.
مقر سا مي فو في روما ويقدمون أيضا سكن مؤقت لطالبي اللجوء والالجئين مع وجود مراكز
.متخصصة للقصر غير المرافقين ألھاليھم واالسر واألفراد

منظمة كمبانيونا لخدمات الھجرة
العنوان Via del Buon Consigilio,19,00184 Roma,Italy:
تلفون+39066791669:

نـابـولـي:
جمعية سانت ايجيدوا
العنوان Via Luigi Palmieri,nr.19-80133, Napoli:
فاكس/تلفون +39.0815801905-Segr:
تلفون +39.0815511177:

سـيــســلي:
جمعية الحدود -سيسلي
العنوانVia Ritiro n.24, 97015 Modica (RG):
تلفون :موبايل+39312048044
البريد االلكترونيBorderline-sicilia@libero.it:
الموقع علي االنترنتwww.siciliamigrant.blogspot.it:

جمعية الحدود األوربية
العنوانC.so V,Emanuele 3590133 Palermo:
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+39 3409802196:تلفون موبايل
ig@borderline.de:البريد اإللكتروني
www.borderline-europe.de:الموقع علي اإلنترنت
.ھي منظمة تعنى بمراقبة امور الھجرة في سيسلي وتقدم المعونة للفئات الضعيفة في معسكرات اللجوء
وقد يوفرون مساعدات قانونية اجتماعيه وطبية لطالبي اللجوء والقصر غير المرافين ألھلھم داخل
وخارج معسكرات اللجوء.
Many thanks to the following organisations and individuals within them for collaborating on the
preparation and research of this document. And thank you also to Shaza Swareldhab for the
translation into Arabic.
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