
 

___    75001___ 

  

1- ESI Agora  
32 rue des Bourdonnais, 75001 Paris 
 یظل  المركز مفتوًحا مع   في الصباح  دون أخذ مواعید وتحدید موعد في فترة ما

 بعد الظهر. یقتصر الوصول على 30 شخًصا كحد أقصى مع التنظیم  في
 الشوارع. توزیع معدات النظافة  وإعطاء  معلومات عن المنظمات األخرى

 المفتوحة في باریس ، مثل مطاعم . الدعم ، إلخ
 

. 
 من االثنین إلى الثالثاء 9:00 صباًحا إلى 12:00 مساًء - 2:00 بعد الظهر

  ، حتى 4:30 مساًء
  ، األربعاء 9:00 صباًحا حتى 12:00 مساًء

 الخمیس 9:00 صباًحا إلى 12:00 ظهرا - 2:00 بعد الظهر إلى 4:30 مساًء
 الجمعة 9:00 صباًحا حتى 12:00 ظهرا - 2:00 بعد الظهر حتى 4:00مساًء

 للبالغین المعزولین وبال مأوي
 هاتف : 01.77.37.63.19

agora@emmaus.asso.frالبرید االلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/3 

 

 2- EACP (Equipes d’Action contre le 
Proxénétisme)  
14 Rue Mondétour, 75001 Paris, France 

 من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 10 صباًحا حتى 6 مساًء
 ضحایا الدعارة والمتحولین جنسیا

  هاتف :01.42.72.35.09
contact@eacp-asso.org : البرید األلكتروني  

3. Distribution alimentaire Carreau du Temple 

Église Saint-Eustache, Impasse Saint-Eustache, 75003 
Paris, France 

 سیكون المدخل في 4 شارع یوجین سبولر (الحي الثالث).

 الخدمات المتاحة :-

  # وجبات ساخنة بین الساعة ال12:00 ظهًرا  و ال 14:00 بعد منتصف النهار
  یومیا

  # وجبات باردة ألخذها بعیًدا أو تناولها في الموقع في غیر زمن االوجبات
   # مكان للراحة والمشاركه االجتماعیة

 باإلضافة للرعایة الصحیة :-
    # طبیب عمومي الثالثاء والجمعة ( Halte Femme جمعیة)
    # طبیب نفسي الثالثاء والجمعة   ( Halte Femme جمعیة)

EMEOS )   ممرض/ممرضة یوم االثنین واألربعاء والجمعة #    
( SamuSocial 

 ( Halte Femme  جمعیة ) ممرض/ممرضة یوم الجمعة#  
  

  # أخصائي عالج طبیعي وأختصاصي تقویم العمود الفقري وهشاشة العظام
  # إفتتاح خدمة الرعایة من قبل جمعیة  Fête des Voisines  لمساعدة

  النساء الالتي یعشن معزوالت أة مع أطفالهن في الشارع
  یومیاً من 9:00 صباحاً حتى 16:00مساًء

  
www.soliguide.fr/fiche/8062 

 
 

___    75002___ 

 
 

4. ESI familles Bonne Nouvelle 
9 Rue Thorel, Paris, France 
 

  تأوي وتستضیف فقط العائالت التي تعیش في الشوارع              
 أیواء دون شرط أو أخذ مواعید مسبقة في  أیام االثنین / الثالثاء / األربعاء / #
 الجمعة  من ا لساعة ال10:30 صباًحا  حتى  ال4:30 عصرا ,  والخمیس  من

 .الساعة ال10:30 صباًحا  حتى  الساعة ال1 ظهًرا
 بالنسبة للعائالت المستضافة والتي تحتاج إلى دعم عن بعد ، یمكنك االتصال #

 بمكتب اإلستقبال خالل ساعات العمل الیومیة المحددة  والتواصل للمساعدة
 اإلجتماعیة

 رقم الهاتف  : 01.43.38.80.60
bonnenouvelle@casp.asso.fr : البرید األلكتروني 

www.soliguide.fr/fiche/16 
 

___    75003___ 

 
 

5. La Maison Béranger 
12 Rue Béranger, Paris, France 

 
 مكتب االستقبال  یومان  / أسبوع:  الثالثاء والخمیس  من الساعة:10:00 صباًحا

 حتى 13:00 ظهًرا .
 یتم تقدیم وجبات العشاء في 3 أمسیات / أسبوع:  الثالثاء والخمیس واألحد  من

 الساعة 19:00مساءً  حتى الساعة 22:00مساءً .
 من االثنین إلى الجمعة 9:00 صباًحا حتى 1:00 مساًء - 2:00 مساًء حتى

 5:30 مساًء
 األشخاص المصابون بفیروس نقص المناعة البشریة

 
  رقم الهاتف :- 01.48.87.79.79

contact@basiliade.org  - : البرید األلكتروني  
 

 
 www.soliguide.fr/fiche/2444 

 
  

  6. Centre LGBTQI+ de Paris et d'Ile-de-France 
63 Rue Beaubourg, 75003 Paris, France 
 

 من االثنین إلى الجمعة من15:30 بعد الظهر حتى ال8:00  مساًء   
  یوم السبت من ال1:30 ظهراحتى ال19:00 مساًء.

جنسیا والمتحولین الجنسیة المیول ومزدوجي والمثلیین بالمثلیات المركز          یرحب
 وحاملي صفات الجنسین.

 
  رقم الهاتف :- 01.43.57.21.47

 contact@centrelgbtparis.org -: البرید األلكتروني   
 

www.soliguide.fr/fiche/2467 
 
 

 

mailto:agora@emmaus.asso.fr
http://www.soliguide.fr/fiche/3
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 ___    75004___ 

 

7. Accueil de jour Bastille Henri IV 
3 rue de Lesdiguières, Paris, France 
 

 ال یزال المكان مفتوًحا أثناء فترة الحجر الصحي نوفمبر من الساعة  9 صباًحا
 .حتى الساعة 5 مساًء

 من االثنین إلى األحد من 9:00 صباًحا حتى 6:00 مساًء
 األولویة للعائالت الضعیفة التي تطلب اللجوء أوًال في باریس ، وكذلك النساء

  غیر المتزوجات واألزواج ویكون ذلك مرهونًا بتوافر األماكن
 رقم الهاتف :- 01.40.09.23.43 

 
 www.soliguide.fr/fiche/5837 

 
 

8. Café de rue Châtelet 
 
 Tour Saint-Jacques, Square de la Tour Saint-Jacques, 
Paris, France 
 من اإلثنین الي السبت إبتداءا من الساعة ال7:30 مساًء أثناء الحجر الصحي  
 

www.soliguide.fr/fiche/6958 
 

 9. Accueil de jour Paris 4 
1 Boulevard du Palais, 75004 Paris, France 
 

 توزیع الوجبات الخفیفة والمشروبات الساخنة من  اإلثنین  إلى  الجمعة  من الساعة
 .9:00 صباًحا  حتى 16:00 مساًء

  المركز مفتوح ولكن مع بعض التقیید بسبب سعة المكان
 اتصل لمزید من المعلومات.

  إستئناف التحویل لديCAES عند التسجیل
  

  الدعم االجتماعي العالمي لالجئین عن طریق أخذ مواعید
 .دوام محدود بدون موعد یوم الثالثاء ، فقط لالجئین القانونیین .

 
 من االثنین إلى الجمعة 9:00 صباًحا حتى 16:00 مساًء

 البالغون ، والرجال فقط ، والوافدون الجدد غیر المتزوجون ، وطالبو اللجوء

 والالجئون. إمكانیة التوجیه الي منظمة
France terreDasile   

 رقم الهاتف :- 06.62.42.72.51
ajm_paris4@france-horizon.frالبرید االلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/3037 

  

___    75005___ 

  

10. Cœur du cinq 
24 Rue Daubenton, 75005 Paris, France 

 یتم تقدیم القهوة والشوكوالتة.
 یتم الحفاظ على كل شيء  االثنین والثالثاء واألربعاء .

 .لكن لن یكون لدینا استقبال  صباح السبت
 من االثنین إلى األربعاء 9:30 صباًحا حتى 12:00 مساًء - 2:00 مساًء حتى
 4:00 مساًء ، الجمعة 9:30 صباًحا حتى 12:00 مساًء ، السبت 10:00
 صباًحا حتى 12:00 مساًء

 لكل المعزولین والمشردین
 رقم الهاتف :- 01.43.36.48.30

coeurducinq@orange.fr -: البرید االلكتروني  
 
 

www.soliguide.fr/fiche/15 
  

___    75006___ 

  

11. Accueil Louise et Rosalie 
97 Rue de Sèvres, Paris, France 

 األحد من ال10:30 صباًحا وحتى ال2:00 بعد الظهر
 نساء فقط

 رقم الهاتف :-  01.77.45.89.45
 

contact@louiseetrosalie.com: البرید األلكتروني   
 

 www.soliguide.fr/fiche/10676 
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 ___    75010___ 

12. Itinérances 
61 Boulevard de Magenta, Paris, France 

 ارتداء الكمامة  إلزامي ، واإللتزام بقواعد التباعد االجتماعي وغسل الیدین
 .إلزامي

 من الخمیس  إلى  الجمعة من ال10:00 صباًحا  حتى  ال1:00 مساًء - 2:00
 مساًء  حتى 5:30 مساًء

 البالغون ، الصغار دون مأوي والذین تتراوح أعمارهم بین 18 و 30 عاًما مع أو
 بدون حیواناتهم

 رقم الهاتف :- 01.40.05.54.87
itinerances@aurore.asso.frالبرید األلكتروني   

www.soliguide.fr/fiche/13 
  

13. Le Kiosque 
218 rue du Faubourg- Saint-Martin, 75010 Paris 

 
 یفتح المكان أبوابه صباحا ، من الساعة 9:30 صباًحا حتى 12:30 ظهًرا ، من

 االثنین  إلى  الجمعة . ُیغلق المكان أمام الجمهور في فترة ما بعد الظهر.
   بعد الظهر فقط نستقبل المكالمات عبر الهاتف او عبر البرید اإللكتروني من

 الساعة ال14:00 بعد الظهر إلي ال
 مساء . 

 
   رقم الهاتف :-  0176621247  

   lekiosque@emmaus.asso.fr  -أ البرید اإللكتروني  
 االثنین 9:30 صباًحا إلى 12:30 مساًء - 2:00 بعد الظهر إلى 16:30 مساًء

  الثالثاء 9:30 صباًحا حتى 12:30 ظهرا
 األربعاء 9:30 صباًحا إلى 12:30 ظهرا -زك 14:00 مساًء إلى 16:30 

 مساًء  
 الجمعة 9:30 صباًحا حتى 12:30 مساًء - 14:00 مساًء حتى 16:00 مساًء  
   طالبي اللجوء في بدایة اإلجراءات وكذلك بصمة دوبلن DUBLIN ’ أو بدون

سكن ودون مشرفة إداریة وكذلك الموجودون في الشةارع في باریس الدائرة 19
 .رقم الهاتف :- 01.76.62.12.47

sasakiosque@france-terre-asile.org -: البرید األلكتروني 
 

 www.soliguide.fr/fiche/1233 
 

14. PASTT (Prévention Action Santé Travail pour             
les Transgenres) 

94 Rue la Fayette, Paris, France 
 تظل الجمعیة مفتوحة للمستفیدین منها وتقوم بتوزیع الطعام ألفراد مجتمع المثلیین  

  من االثنین إلى الجمعة: من 11 صباًحا حتى 8 مساًء
 رقم الهاتف :- 01.53.24.15.40

pasttparis@gmail.comالبرید األلكتروني  
 

 www.soliguide.fr/fiche/2439 
 

.15. Espace Femmes 
3 Boulevard de Magenta, 75010 Paris, France 

 مفتوح من  االثنین  إلى  الجمعة  من الساعة 9:30 صباًحا حتى 13:00 ظهًرا   
 

 یتم إستقبال الجمهور عن طریق المواعید الفردیة.
 مع اإلستمرار  في فترة بعد ظهر یوم  االثنین

 إمكانیة لقاء المعلمین // الممرضات // أخصائي اجتماعي ( االثنین  والخمیس  بعد
 الظهر ) // أخصائي  العظام ( االثنین ) وخبیر تجمیل  ( الجمعة )

 
 .یتم االفتتاح في أغسطس بصورة كاملة

 االثنین 9.15 صباًحا إلى 15:30 بعد الظهر ، الثالثاء 9.15 صباًحا إلى ، 
 12.30 ظهرا- من الساعة 13:30 مساًء إلى 16.30 مساًء ، األربعاء 9.15

 صباًحا إلى 12:30 ظهرا- 1.30 مساًء إلى 15.30 بعد الظهر، الخمیس
 9.15 صباًحا إلى 12:30 ظهرا ، الجمعة 9.15 صباًحا إلى 15:30 بعد

 .الظهر
في أو / و الدعارة حالة في أو و: المخدرات ومتعاطي ، فقط والنساء ،                البالغون  
 حالة العنف

 رقم الهاتف :- 01.46.07.80.79
espace.femmes@charonne.asso.frالبرید االلكتروني  

 www.soliguide.fr/fiche/2416 
 

16. Café de rue Gare du Nord 
97 Rue de Maubeuge, Paris, France 

 .یواصل المقهى أنشطته خالل شهر نوفمبر في األوقات المعتادة
 من االثنین إلى األربعاء 8:00 مساًء حتى 10:00 مساًء ، الجمعة 8:00 مساًء

 حتى 10:00 مساًء ، األحد 8:00 مساًء حتى 10:00 مساًء
 www.soliguide.fr/fiche/3794 

 

17. Entraide et partage avec les sans-logis             
(EPALSL) 
22 rue Sainte-Marthe, 75010 Paris 

 فطور الصباح :
 من  الثالثاء  إلى  الجمعة 9:30 صباًحا  حتى 10:30 صباًحا

 السبت من الساعة 12:00 ظهراً  حتى 13:00 ظهرًا
 األحد من الساعة 10:00 صباًحا  حتى الساعة 11:00 صباًحا.

 - تقدیم سلة  غذائیة / وجبة ساخنة:
  من  الثالثاء  إلى  الجمعة  الساعة 5:00 مساًء  إلي  السبت  الساعة 11:00 صباحا

   
 الثالثاء إلى الجمعة 9:30 صباًحا حتى 12:30 مساًء - 5:00 مساًء إلى 6:00
 مساًء ، السبت 12:00 مساًء حتى 1:00 مساًء ، األحد 10:00 صباًحا حتى
 11:00 صباًحا
 (البالغین ، كل الجماهیر (باستثناء القصر

 رقم الهاتف :- 01.42.41.30.13
epalsl7510@gmail.comالبرید األلكتروني  

www.soliguide.fr/fiche/10 
  

18. ESI Bichat 
35 rue Bichat, 75010 Paris 
 
 من االثنین إلى الثالثاء 7:15 صباًحا إلى 12:00 ظهرا- 1:00 ظهرا حتى
 16:00 مساًء ، األربعاء 7:15 صباًحا حتى 12:00 ظهرا ، الخمیس 7:15
 صباًحا حتى 12:00 ظهرا- 1:00 ظهراحتى 16:00 ظهرا، الجمعة 7:15
 صباًحا حتى 12:00 ظهرا- 1:00 ظهراحتى 15:00 بعد الظهر، السبت
 9:15 صباًحا حتى 12:00 ظهرا- 1:00 مساًء

  ترحب بالجمیع ودون أي شروط او مواعید مسبقة
 رقم الهاتف :- 01.40.18.04.41

bichat@emmaus.asso.frالبرید االلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/11 

  

19. ESI Chez monsieur Vincent 
10 Rue de Rocroy, 75010, Paris, France 

 مكتب االستقبال مفتوح من االثنین إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباًحا  حتى
 الساعة 12 ظهًرا.

 یتم توزیع القهوة في الشارع
 من االثنین إلى الجمعة 9:30 صباًحا حتى 11:30 صباًحا

 یتم الترحیب بالكل من دون شروط
 رقم الهاتف :- 01.42.80.98.73

paris10@captifs.frالبرید االلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/12 
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___    75011___ 

  

20. Le Refuge (association d'aide aux jeunes             
victimes d'homophobie) 
108 Rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris, France 

  أثناء فترة الحجر الصحي الملجا مغلق اإل بمواعید مسبقة
 من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 10:00 صباًحا حتى 18:00 مساًء
ضحایا من عاًما 25 و 18 بین أعمارهم تتراوح الذین واألشخاص ،    البالغون             
مجتمع من اللجوء وطالبي ، األسرة رهاب أو المثلیة رهاب LGBTQI + ،                 
 .وكذلك األشخاص الذین تم استبعادهم من منازلهم بسبب میولهم الجنسیة

 رقم الهاتف :- 06.31.59.69.50
www.soliguide.fr/fiche/1282 

  

___    75012___ 

  

21. La maison des Femmes de Paris 
163 Rue de Charenton, 75012 Paris, France 
 الثالثاء 1:00 مساًء حتى 6:00 مساًء ، الخمیس 1:00 مساًء حتى 6:00 مساًء
 ، الجمعة 1:00 مساًء حتى 5:00 مساًء
النساء - التشویه ضحایا واإلغتصاب العنف ضحایا النساء ، فقط النساء ،             الكبار  
 ضحایا الزواج القسري

 رقم الهاتف :- 01.43.43.41.13
maisondesfemmesdeparis@orange.frالبرید األلكتروني  

www.soliguide.fr/fiche/2429 
  

22. ESI Traversière 
17/19 Rue Traversière, 75012 Paris, France 

 یتم إستقبال 20 شخًصا كحد أقصى في نفس الوقت في المكان ، بمقدار ساعة  
 واحدة للشخص الواحد.

 یتم الحفاظ على الدعم االجتماعي عن طریق التعیین فقط.
 .یقتصر الوصول إلى الحمامات على حاالت الطوارئ

 من الثالثاء إلى السبت 10:00 صباًحا حتى 1:00 ظهرا- 14:00 ظهراحتى
 18:00 مساًء

 رقم الهاتف :- 01.77.37.07.62
www.soliguide.fr/fiche/9720 

  

23. Lieu d’accueil, d’hygiène et de soins dédié aux                 
femmes 

188 Rue de Charenton, 75012 Paris, France 
  نساء فقط"

 خمسة أشخاص كحد أقصي في الحمام لمدة 1 واحدة فقط 
  إرتداء أو لبس الكمامة إلزامي ’ سوف یتم توزیع الكمامات إذا لزم األمر

 من االثنین إلى الجمعة من 2:30 مساًء حتى 7:30 مساًء
 www.soliguide.fr/fiche/5612 

 
  

24. Halte Jeunes 18-25 
9-11 rue Henri-Desgrandes, 75012 Paris 

 
 ال ُیسمح بالدخول إلى المبنى إال لألشخاص الذین لدیهم موعد مع المرشد

 األجتماعي . یفضل ترتیب الموعد عن طریق الهاتف
  الوصول إلى الحمام وغرفة الغسیل أصبح غیر ممكنا .

 یتم توزیع الوجبات ، ومستلزمات النظافة ، وأكیاس النوم ، والبرید ... خارج
 المبنى

 من الخمیس إلى الجمعة 9:00 صباًحا حتى 1:00 مساًء - 2:30 مساًء حتى
 5:30 مساًء

 البالغون والشابات والشبان (18-25 سنة ) من دون مأوي
 رقم الهاتف :- 01.53.02.94.94

haltejeunes@aurore.asso.frالبرید األلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/22 

  

25. Antenne Montgallet 
12 Rue Montgallet, 75012 Paris, France 

 یتم الرد علي خطوط الهاتف في األوقات المعتادة لتحدید المواعید عبر الهاتف
 على 01 43 07 86 09 خالل ساعات العمل

 الجمعة 2:00 مساًء حتى 17:00 مساًء
 البالغون ، األشخاص المقیمون في الدوائر 1 و 2 و 3 و 4 و 9 و 11 و 12

 رقم الهاتف :- 01.43.07.86.09
antenne12@spf75.orgالبرید االلكتروني  

www.soliguide.fr/fiche/23 
  

___    75013___ 

  

26. Accueil de jour Mijaos 
140 Rue du Chevaleret, Paris, France 
 كجزء من إجراءات مكافحة وباء فیروس الكورونا  ، فإن مركز الرعایة النهاریة

 في المركز مفتوح ولكنه مقید  

 .الدوام من االثنین إلى الجمعة من الساعة 10 صباًحا حتى الساعة 17:00 مساًء
 للبالغین ، ألي شخص في وضع محفوف بالمخاطر أو یعاني من أي أمراض

  مزمنة
 رقم الهاتف :- 01.53.61.90.40

espaceriviere@aurore.asso.frالبرید األلكتوني  
www.soliguide.fr/fiche/2472 

  

27. Repère La Cloche au Resoquartier 
24 Rue Louise Weiss, Paris, France 

 .یظل المركزمفتوًحا خالل الحجر الصحي في شهرنوفمبر
 من الخمیس 15:30 بعد الظهرحتى 17:30 مساًء ، 

 رقم الهاتف :- 07.69.24.56.91
paris@lecarillon.orgالبرید األلكتروني  

www.soliguide.fr/fiche/3865 
  

28. ESI l'Arche d'Avenirs 
113 Rue Regnault, 75013 Paris, France 

 من األربعاء إلى السبت 8:30 صباًحا حتى 12:00 ظهرا- 1:45 ظهرا حتى
 17:00 مساًء

 .الكبار والبالغین واألزواج بدون أطفال
  .مغلق في أیام العطل الرسمیة 

 .إمكانیة ربط حیوانك في المكان المخصص
 رقم الهاتف :- 01.44.06.98.84

archedavenirs@miedepain.asso.frالبرید األلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/25 

  

29. Antenne Etudiants 
6 Rue Albert Bayet, Paris, France 

 یحتاج الطالب فقط إلى تحدید موعد عن طریق البرید اإللكتروني
(etudiants@spf75.org). 

 الجمعة 11:00 ص حتى 14:00 ظهرا ، 
  

 رقم الهاتف :- 01.43.29.29.30
etudiants@spf75.orgالبرید األلكتروني  

www.soliguide.fr/fiche/5 
  

___    75014___ 
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30. Busabri 
10 Boulevard Edgar Quinet, Paris, France 
 

Busabri . المركز مغلق 
 لكن مرحًبا بك في الخارج ، حیث نقدم القهوة / الشاي مرتین في األسبوع.
 باإلضافة إلى ذلك ، یمكن للمرشدین االجتماعیین والزمالء المساعدة في

 المبادرات االجتماعیة.
  هذا یجعل من الممكن تقدیم "بدیل مؤقت" إلغالق مركز الرعایة النهاریة

busabri الخاص بنا. 
 االستقبال الخارجي مفتوح: 

 - اإلثنین 10:30 صباحاً - 12:30 ظهرًا
 - الجمعة 2 مساًء - 4 مساًء

 lesenfantsducanal@orange.frالبرید األلكتروني  
 

www.soliguide.fr/fiche/30 
  

31. ESI Centre René Coty 
6 Avenue René Coty, 75014 Paris, France 

 البالغین ، الحیوانات األلیفة مسموح بها في صالة المدخل.
 فقط للسیدات یومي األربعاء والجمعة بعد الظهر.

 .LIMA 14 و ESI بالنسبة للعائالت ، یجب أن تسترشد بعائالت
 

 رقم الهاتف :- 01.43.27.54.15
www.soliguide.fr/fiche/32 

  

32. Afrique Partenaires 
3 Rue Wilfrid Laurier, 75014 Paris, France -  
 أیام اإلثنین والثالثاء واألربعاء والسبت من الساعة 11:00 صباًحا  حتى الساعة

 16:00 مساءً  أثناء فترة الحجز الصحي.
 نرحب بحاالت الطوارئ االجتماعیة أو الصحیة كل یوم

 رقم الهاتف :- 06.44.02.40.60
claudettebodin@icloud.comالبرید االلكتروني  

www.soliguide.fr/fiche/10673 
  

33. APASO Croix Rouge 
96 Rue Didot, 75014 Paris, France 

 عن طریق تحدید موعد: 01 56 88 01 83
 من االثنین إلى الخمیس 9:30 صباًحا حتى 16:00 مساًء
 .البالغین غیر المتزوجین المقیمین في الدائرة الرابعة عشرة

 رقم الهاتف :- 01.56.88.01.83
apaso.paris@croix-rouge.frالبرید االلكتروني  

  
www.soliguide.fr/fiche/31 

   

 75015___ 

 
34. Accueil Périchaux 
41 Rue des Périchaux, 75015 Paris, France 

 المركز مفتوح یومیا، ولكن الدخول یقتصر على أولئك الذین تعرفهم الجمعیة   
 بالفعل.

 .16  شخص كحد أقصى في غرفة اإلفطار في نفس الوقت
 أیام اإلثنین واألربعاء والجمعة من الساعة 9:30 صباًحا حتى 12:30 ظهًرا

 رقم الهاتف :- 06.48.66.83.74
info@depaulfrance.org البرید األلكتروني  

www.soliguide.fr/fiche/8039 
  

35. ESI Familles Georges Pitard Emmaüs           
Solidarité 
4 Rue Georges Pitard, 75015 Paris, France 
13:00 حتى صباًحا 10:00 الساعة من الصباح في كالمعتاد: المركز    یفتح          
اخذ طریق عن مساًء 18:00 إلى ظهرا 14:00 ومن ، موعد بدون     ظهرا             
 .موعد ، من  االثنین  إلى  الجمعة  ، ما عدا یوم  الثالثاء  الذي یفتح فقط في الصباح

 من األربعاء إلى الجمعة 10:00 صباًحا حتى 1:00 ظهرا- 14:00 ظهرا
 حتى 18:00 مساًء

 العائالت التي لدیها طفل (أطفال) بال مأوى وعائالت لدیها أطفال (أطفال) یتم
 .استیعابها بدون مرشد اجتماعي بدون موعد صباحا وبموعد بعد الظهر

 رقم الهاتف :- 01.44.19.83.12
www.soliguide.fr/fiche/37 

  

36. Accueil 15 
20 Allée des Frères Voisin, Paris, France 

 المطعم مفتوح  الثالثاء والخمیس والسبت .
   مسموح بتواجد 10 أشخاص فقط  كحد أقصى عند التسجیل

 من االثنین إلى الثالثاء من 10:00 صباًحا حتى 16:00 مساًء ، الخمیس من
 10:00 صباًحا حتى 16:00 مساًء ، السبت من 10:00 صباًحا حتى 16:00

 مساًء
عمل بعقد یعملون الذین أو , علیها للحصول المؤهلین أو RSA من              المستفیدین

  طویل
 رقم الهاتف  :- 01.40.60.67.50

  
www.soliguide.fr/fiche/38 

    

 75016___ 

 
37. Accueil Sainte Jeanne de Chantal (antenne             
Paris 16) 
1-3 Rue du Lieutenant-Colonel Déport, Paris, France 

 مع القیود المتعلقة بـ COVID 19  في الوقت الراهن،سوف یتم وضع قواعد
  للوصول إلى تناول الطعام  ، ونفضل استضافة الذین نلتقي بهم بإنتظام بانتظام

 من االثنین إلى الثالثاء 9:00 صباًحا إلى 12:30 ظهرا - 13:30 ظهرا حتى
 18:00 ظهرا ، األربعاء 9:00 صباًحا حتى 12:30 ظهرا ، الخمیس 9:00

 صباًحا حتى 12:30 ظهرا - 13:30 ظهراحتى 18:00 مساًء ، الجمعة
 -9:00 صباًحا حتى 12:30 ظهرا

 .أ شخاص بال مأوى
 رقم الهاتف :-  01.40.71.10.51

 
 www.soliguide.fr/fiche/7107 

 

38. Accueil Lazare 
197b Place Victor Hugo, 75016, Paris, France 

 یوجد خطوط ساخنة  عبر الهاتف ، االثنین من الساعة 16:00 مساًء حتى  
 الساعة  18:00 مساًء والخمیس من الساعة 14:00 بعد الظهر حتى الساعة

 .16:00 مساًء.  الثالثاء مغلق
 .األنشطة الجماعیة مغلقة في الوقت الحالي 

 هذا المكان مخصص فقط للرجال البالغین في حالة الدعارة ، أو المعرضین 
  لخطر أن یكونو كذلك في بورت دوفین شارع سورین

  Porte Dauphine / Route de Sursene 
 رقم الهاتف :- 01.40.72.67.77

www.soliguide.fr/fiche/334 
 
 

  

___    75116___ 
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39. ESI La Halle Saint-Didier 
23 Rue Mesnil, 75016, Paris, France 
التباعد بقواعد التقید ویجب ؛ مفتوًحا المركز یظل ، نوفمبر في الحجز              أثناء

 المجتمعي (خفض عدد األشخاص الذین تم إیو).
 من االثنین إلى الجمعة 8:30 صباًحا حتى 12:30 مساًء - 13:30 ظهرا حتى

 17:00 مساًء
 الجمهور البالغین دون مأوى ، وبدون أطفال ، 

 
 

 رقم الهاتف :- 01.53.70.48.88
www.soliguide.fr/fiche/41 

  

___    75017___ 

  

40. Accueil de jour des Apennins 
38 rue des Apennins, 75017 Paris 

  15 شخص كحد أقصي عند اإلستقبال , باإلمكان فقط تناول وجبة اإلفطار
  الوصول الي أجهزة الكومبیوتر لالعمال الورقیة فقط

ال الساعة والخمیسمن الثالثاء یومي فقط متاحة الخدمة كورونا فایروس            بسبب
 8:30 صباحا  إلي الساعة 10:45صباحا.

 رقم الهاتف :- 01.53.31.00.10
www.soliguide.fr/fiche/42 

  

41. Le Filon 
Épinettes, 75017 Paris, France 
 .فقط یومي االثنین والخمیس أثناء فترة الحجز. الحمام والغسیل مغلقان

 الكبار ، النساء فقط ، یفضل النساء القادمات للحصول على التوجیه. ومع ذلك ،
 .من الممكن االتصال لتحدید موعد ولكن السعة محدودة

 رقم الهاتف :- 06.45.16.60.40
bienvenue@le-filon.orgالبرید األلكتروني  

www.soliguide.fr/fiche/2197 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___    75018___ 

  

42. ADSF - Agir pour la santé des femmes 
18 Rue Bernard Dimey, 75018 Paris, France 

 

http://www.soliguide.fr/fiche/41
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 من  اإلثنین  إلى  الجمعة  من الساعة 10:00 صباًحا  حتى الساعة 17:00 مساًء  -
 فقط عن طریق مواعید یحددها طاقمنا

ADSF  معلومات حول   
 
  

 ➢ الدوریات الصحیة  لرعایة النساء المتجوالت: فریق طبي / نفسي  
 بعد ظهر كل یوم ، وتكون أیام العمل بالتناوب في مناطق

 ، Porte de la Chapelle ،  بورت الشابیل Gare du Nord  غار نورد
 ، Barbès باربیس  ، Eoleالمدرسة

 Gare du lyon، منطقة غار دي لیون -
- Gare St. Lazarre ، منطقة غار سانت الزار 

 أو عند اإلخطار بحالة
 

 توزیع المواد الغذائیة ومنتجات النظافة:
 و Rosny-sous-Bois) - التوزیع داخل الفنادق االجتماعیة في إیل دو فرانس

Le Coudray-Montceaux و Trappes) 
 مع العائالت التي ال تستطیع الوصول إلى مواقع التوزیع

 أو THB مخصص للجماهیر ، وال سیما ضحایا - IDF) - التوزیع لمرة واحدة
 عند تقییم

 .(العرض قریب
 من االثنین إلى الجمعة من 10:00 صباًحا حتى 5:30 مساًء
أو مع ، االجتماعي / اإلداري الوضع كان مهما ، النساء الجمهور: ، فقط               النساء  
 .بدون تعیین ، الحیوانات األلیفة مقبولة
01.78.10.79.25 
contact@adsfasso.org 
www.soliguide.fr/fiche/2782 
  

43. ESI Familles Georgette Agutte 
9-11 Rue Georgette Agutte, Paris, France 

 الجمعة إلى السبت 9:30 صباًحا حتى 16:30 مساًء
  نساء فقط

 رقم الهاتف :- 01.46.27.05.72
 البرید األلكترونيaccueil-esi@philanthropique.asso.frا

www.soliguide.fr/fiche/8025 
  

44. Espace Jacques Ribs (SPADA) 
4 Rue Doudeauville, 75018 Paris, France 

 كجزء من تدابیر مكافحة وباء الفیروس التاجي ، یوفر المركز مساحة استقبال
 محدوًدا للغایة بحد أقصى 10 مستخدمین في نفس الوقت  

 ألي سؤال أو إستفسار : 01 53 26 23 80
 من االثنین إلى الجمعة من الساعة 10:00 صباًحا حتى 15:30 مساًء

 البالغون والوافدون الجدد - البالغون العزاب أواألزواج بدون أطفال
 رقم الهاتف :- 01.53.26.23.80

sasadom@france-terre-asile.orgالبرید األلكتروني  
 

 www.soliguide.fr/fiche/2505 

 
 
45. Café Social Dejean 
1 Rue Dejean, 75018 Paris, France 

 یواصل المقهى بعض أنشطته:
 

 - الحفاظ على الدعم االجتماعي للحاالت العاجلة عند االستقبال الفردي لتجنب
 انتهاك الحقوق

 - تنسیق الزیارات المنزلیة لألشخاص المستضعفین ، وذوي اإلحتیاجات الخاصة
 ، والحاجة إلى دعم محدد من خالل نشر فریق مساعدة اجتماعي متنقل

 - الوحدة الصحیة للدعم الهاتفي والوقایة
 - الربط مع المتخصصین في الرعایة الصحیة لضمان استمراریة الرعایة

 من االثنین إلى الجمعة 9:30 صباًحا حتى 5:30 مساًء
 األشخاص الذین تزید أعمارهم عن 55 عاًما ، وخاصة المهاجرین الباریسیین

 رقم الهاتف :- 01.42.23.05.93
ayyem.zamen@gmail.comالبرید األلكتروني  

 www.soliguide.fr/fiche/114 
 

46. Re-paire Barbès 
70 Boulevard Barbès, 75018 Paris, France 

 الدوام یومیا من الساعة ال10:00  صباحًا حتى ال17:00 مساًء 
 - توزیع بعض الوجبات الخفیفة ، تذاكر خدمة، أدوات نظافة ، مالبس ،

 - تقییم الحالة الصحیة العامة (من خالل وجود طبیب أخصائي طوعي أو بأجر)
  بما في ذلك  التشخیص المعملي للكوفید

  إمكانیة أخذ قسط من الراحة في الموقع    
 - اإلرشاد والدعم للوصول إلى الرعایة / األدویة ،

 .- الحصول على بعض المواد الغذائیة من مؤسسة جیش السالم
 

 من االثنین إلى الجمعة من الساعة ال10 صباًحا حتى ال5 مساًء
 

  تذكیر : هذا حصریا للنساء فقط
 رقم الهاتف :- 01.78.10.79.25

contact@adsfasso.orgالبرید األلكتروني  
 www.soliguide.fr/fiche/10668 

 

47. Centre d'accueil et de distribution alimentaire             
Restos du Coeur 18ème Coustou 
4 Rue Coustou, 75018 Paris, France 

 صالة المعاطف تفتح  یومي  االثنین والخمیس  من الساعة 9:00 صباًحا  حتى
 الساعة 12:00 ظهًرا .

 
 التسجیل لفصل الشتاء سیكون من 16/11 ،  االثنین  ،  الثالثاء والخمیس  من
 الساعة 8:30 صباًحا  حتى الساعة 12:00 ظهًرا  ، ثم من 1:30 مساًء  إلى

 .16:30 مساًء
 الخمیس إلى الجمعة 8:30 صباًحا إلى 12:30 مساًء - 2:00 مساًء إلى

 16:30 مساًء ، السبت 8:30 صباًحا إلى 11:30 صباًحا
 األشخاص أو العائالت المعزولة. یمكن الوصول إلیها عند التسجیل مع إثبات

 . الدخل وإثبات الهویة في الحي السابع عشر والثامن عشر لباریس
 رقم الهاتف :- 09.86.46.66.78

p18@restosducoeur75.orgالبرید األلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/44 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___    75019___ 

  

48. CEDRE - Centre d'Entraide dédié aux             
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Demandeurs d'asile et aux Réfugiés 
23 Boulevard de la Commanderie, 75019 Paris, France 
"Café Papote" من  االثنین  إلى  الثالثاء والخمیس  من الساعة  14:00 ظهًرا 

 .حتى 17:00 مساًء
   الحجز یبداء  الساعة  9:00 صباًحا

 رقم الهاتف :- 06.22.12.23.85
www.soliguide.fr/fiche/2500 

  

49. Libres Terres des Femmes 
111 Boulevard Macdonald, 75019 Paris, France 
 أثناء فترة  الحجز الصحي ، نوفر استقباًال هاتفًیا یومًیا من الساعة 9:00 صباًحا

 حتى 12:00 ظهًرا   علي رقم الهاتف 01.40.35.36.67 وفي فترة ما بعد
  الظهر من الساعة 14:00 حتى الساعة 17:00 مساًء  علي رقم الهاتف

 06.26.66.95.70. یمكنك أیًضا ترك برید إلكتروني و في حالة الخطر ،
 .اتصل بـ 17

 االثنین 2:00 مساًء حتى 6:00 مساًء ، األربعاء 9:00 صباًحا حتى 13:00
 ظهرا، الخمیس 14:00 مساًء حتى 20:00 مساًء

 .النساء فقط ، النساء ضحایا العنف المنزلي
 رقم الهاتف :- 01.40.35.36.67

ltdf@orange.frالبرید األلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/276 

  

50. Centre d’Accueil et de Préparation à             
l’Intégration - CAPI 
69-71 Rue Archereau, Paris, France 

 CAPI Day  مفتوح حالًیا للجمهور عن طریق أخذ مواعید فقط  , مركز  
 لذلك نوفر خًطا عبر الهاتف لتلبیة احتیاجات المستفیدین من الحمایة الدولیة

 (تجدید الحقوق ، ونقص الموارد ، واالستئناف بشأن الحدود الزمنیة غیر المعلقة ،
 وما إلى ذلك). ال یزال الوصول إلى حقوق الالجئین یمثل أولویة بالنسبة لنا ، لذلك

 من الممكن االتصال بنا من االثنین إلى الخمیس من الساعة 9 صباًحا حتى 1
 .ظهًرا عبر الهاتف على 01.53.06.67.22

 من االثنین إلى الجمعة من 9 صباًحا إلى 12:30 مساًء ومن 14:00 بعد الظهر
 إلى 17:30 مساًء

 (المستفیدون من الحمایة الدولیة (وضعیة الالجئ أو الحمایة الفرعیة المؤقتة
 رقم الهاتف :- 01.53.06.64.20

capintegration@france-terre-asile.orgالبرید األلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/4925 

  

51. ESI La maison du partage 

32 rue Bouret, 75019 Paris 
 إغالق المستوصف والدروس الفرنسیة المحادثات الجماعیة التلفونیة.

 یتم صیانة الغسالة بمواعید ، كل یوم
 واالستحمام من الساعة 9:00 صباًحا  حتى 11:30 صباًحا  من  االثنین  إلى

 الجمعة
 مفتوح من االثنین إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباًحا حتى 15:30 بعد الظهر
 واألحد من الساعة 9:00 صباًحا حتى 13:00 ظهًرا ومن 14:00 ظهًرا حتى

 16:30 مساًء
  

 رقم الهاتف :- 01.53.38.41.30
mpartage@armeedusalut.frالبرید األلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/0 

  

52. Advocacy Paris 
5 place des Fêtes, 75019 Paris 

 . تواصل الجمعیة أنشطتها ألعضائها. یتم االستقبال   عن طریق أخذ مواعید
 من الثالثاء إلى الجمعة 11:00 صباًحا حتى 5:30 مساًء ، السبت 2:00 مساًء

 حتى 4:00 مساًء
 رقم الهاتف :- 01.46.07.18.18

siege@advocacy.frالبرید اإللكتروني  
  

www.soliguide.fr/fiche/1750 
 

53. Paris Ados Service 
3 Rue André Danjon, Paris, France 

 حالًیا (حالة ما بعد كوفید):
 یتم إغالق مكتب االستقبال النهاري في شارع دانجون في عطالت نهایة األسبوع

 ، لكن الملجأ اللیلي یظل مفتوًحا على مدار الساعة طوال أیام األسبوع.
 5 أشخاص كحد أقصى.

 أقنعة والمعقم الیدین ( الكحول ) إلزامي ، یتم توفیرها عند المدخل.
 

 من االثنین إلى األحد 9:00 صباًحا حتى 19:30 مساًء
 

 األطفال والقصر غیر المصحوبین
 
 

  أرقام الهواتف 
  من الساعة 8:00 صباحا الي ال19:30 مساء   : 01 42 40 20 42

 

 من ال19:30مساء   الي ال8:00 صباحا: 01 44 52 03 34
equipe.jour@sauvegarde-paris.frالبرید االلكتروني  

www.soliguide.fr/fiche/2446 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___    75020___ 

  

54. Repère La Cloche au Dorothy 
85 Rue de Ménilmontant, 75020 Paris, France 

 .یظل الملجأ مفتوًحا خالل فترة الحجز في نوفمبر
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 الخمیس 14:30 مساًء حتى 16:30 مساًء 
 رقم الهاتف :- 07.69.24.56.91

paris@lecarillon.org البرید األلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/3863 

  

55. PAJ (Permanence Accueil Jeunes) 
24 Rue Ramponeau, 75020 Paris, France 

 من االثنین إلى الجمعة: 9:00 صباًحا - 13:00 ظهرا/ 14:00 ظهرا-
 17:00 مساًء

 .النساء والرجال أقل من 25 عامًا دون مأوي
 رقم الهاتف :- 01.48.05.01.01

paj@anrs.asso.frالبرید األلكتروني  
 www.soliguide.fr/fiche/1 

 

56. ESI Halte aux Femmes Battues (HAFB) 
17 Rue Mendelssohn, 75020 Paris, France 

 االستحمام والغسیل  یكون فقط عن طریق أخذ مواعید . 
 ال توجد أي أنشطة جماعیة.

 
 یتم توفیر الخدمة الهاتفیة من الساعة 10:00 صباًحا  حتى الساعة  12:00 ظهًرا

 .ومن الساعة 14:00 ظهرا  حتى الساعة 17:00مساءً  في أیام االفتتاح
 الثالثاء إلى األربعاء 2:00 مساًء حتى 6:30 مساًء ، الجمعة 1:00 مساًء حتى

 5:30 مساًء
 فقط النساء والنساء ضحایا العنف المنزلي فقط

 رقم الهاتف 01.43.48.18.66
direction@hafb-asso.comالبرید األلكتروني 

www.soliguide.fr/fiche/2412 
  

57. Antenne Fougères 
3 Rue de Noisy le Sec, 75020 Paris, France 

 تم تعلیق دوام بعد ظهر األربعاء بسبب نقص عدد المتطوعین.
 الجمهورمدعوون لتحدید موعد عبر الهاتف (01.53.39.13.49) خالل

 .ساعات العمل
 االثنین 9:30 ص حتي 12:30 ظهرا، األربعاء 2:00 م حتي 17:00 م، ، 

 الخمیس 9:30 ص حتي 12:30 م
 الناس الذین یعیشون في الدائرتین 19 و 20 في باریس

 رقم الهاتف :- 01.53.39.13.49
www.soliguide.fr/fiche/52 

  

58. Accueil de la Voûte 
68 rue des Rigoles, 75020 Paris 
 .یظل االستقبال مفتوًحا في الساعات المعتادة خالل فترة اإلقامة في نوفمبر
 الثالثاء 9:30 صباًحا حتى 12:00 ظهرا- 13:00 ظهرا حتى 17:00 ، 
  ، مساًء
 الخمیس 9:30 صباًحا حتى 12:00ظهرا- 1:00 مساًء حتى 17:00 مساًء

 اشخاص بال مأوى
 رقم الهاتف :- 01.43.07.35.11

lavoute750@secours-catholique.org البرید األلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/49 

  

59. Le Passage 
24 rue Ramponeau, 75020 

 اإلفطار من االثنین إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباًحا  إلى الساعة  11:00
 صباًحا

 االثنین 10:00 ص حتى 19:00 م، الثالثاء 14:00 ظهرا حتي 19:00 م، ، 
 األربعاء 10:00 ص حتي 19:00 م، الجمعة 3:00 ظهرا حتي 19:00 م،

 السبت  14:00م حتي 18:30 م
 رقم الهاتف :- 01.43.48.88.87

accueil@lepassage.orgالبرید االلكتروني  
www.soliguide.fr/fiche/1706 
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