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ما هو “دليل إحالة الناجيات من العنف في مصر”؟ ولماذا  .1

التي تشتبك القضايا  أهم  والعام من  الخاص  المجالين  النساء في  العنف ضد   تعد قضية 
 معها الحركة النسوية في مصر والعالم. على مدار السنوات الماضية حققت الحركة النسوية
أمرا مطروحا على لتصبح مناهضته  النساء  العنف ضد  نجاحات في تسييد قضية   المصرية 
 أجندة الدولة وبعض الجهات الحكومية المختصة والمجتمع المدني. إن مناهضة العنف ضد
 النساء ال تعني فقط القضاء على الظاهرة أو الحد منها، بل تعني أيضا وبشكل أساسي،
الناجيات. الحتياجات  تستجيب  شاملة  منظومة  وتطوير  العنف  من  للناجيات  خدمات   توفير 
 فغالبا ما تحتاج الناجيات من العنف إلى عدة خدمات منها على سبيل المثال وليس الحصر:
 الخدمات الطبية، والدعم القانوني والنفسي، وبيوت آمنة إلعادة تأهيل الناجيات وتمكينهن،
الشرطة أقسام  مثل  الناجية  معها  تتعامل  التي  المختلفة  الحكومية  الهيئات  من   وتعاون 
 والنيابة والطب الشرعي، إلخ. بالتالي، االستجابة الحتياجات الناجيات من العنف تتطلب وجود
 نظام شامل يتضمن جميع الخدمات التي قد تلجأ إليها الناجية. فبالتأكيد، ال يمكن لجهة واحدة
 تقديم جميع الخدمات التي تحتاجها الناجيات، وبالتالي تتطلب االستجابة الحتياجاتهن الربط
 بين مقدمي الخدمات المختلفة لضمان االستجابة والفاعلية، ومن هنا تأتي أهمية مفهوم

اإلحالة

؟
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 اإلحالة هي العملية التي يتم خاللها تحديد احتياجات الناجية من العنف ومساعدتها للوصول 
تلجأ األحيان  أغلب  في  المختلفة.  الخدمات  مقدمي  من  إليها  تحتاج  التي  الدعم   ألشكال 
إليها، وفي حال  الناجية إلى إحدى المؤسسات أو الجهات المعنية بتقديم إحدى الخدمات 

وجود نظام إحالة مفعل تقوم هذه الجهة بتحديد احتياجات الناجية والتواصل
مع الشركاء في شبكة اإلحالة لتقديم الدعم الشامل إليها 

 على مدى السنوات القليلة الماضية، تم تطوير بعض الخدمات الخاصة بالناجيات من العنف،
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أجل وجود هذه النسوية من  والمجموعات  المنظمات  الضغط من قبل   خاصة مع استمرار 
المجلس أطلقها  والتي  النساء،  ضد  العنف  لمكافحة  وطنية  استراتيجية  وتبني   الخدمات 
 القومي للمرأة في مايو 2015. فمثال تم إنجاز بروتوكول طبي أو دليل إرشادي للتعامل
 (UNFPA) مع الناجيات من العنف بالتعاون بين وزارة الصحة وصندوق األمم المتحدة للسكان
 ووزارة العدل، وتدريب عدد من األطباء والطبيبات عليه، كما تطور أسلوب عمل مصلحة الطب
 الشرعي حيث تم مؤخرا إنشاء »وحدة للعنف ضد المرأة والطفل« تعمل على مدار الساعة
 طوال أيام األسبوع وتغطي القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة، وتقع بجانب مشرحة زينهم وتم
 إبالغ األقسام بوجودها لتحويل الحاالت إليها، باإلضافة إلنشاء إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد
 المرأة تابعة لوزارة الداخلية في 2013. بالرغم من هذه الخطوات الهامة، إال أنه في الكثير
 من األحيان ال تكون هذه الخدمات مرتبطة ببعضها البعض وقد ال يكون مقدمي الخدمات
 المختلفة على دراية بوجود جميع الخدمات األخرى أو على علم بطرق التواصل معها. ذلك
 أيضا بالرغم من أن الكثير من المنظمات والجهات الموجودة تتبع نظم إحالة فيما بينها، إال أن
 البيانات الخاصة بمقدمي الخدمات على اختالف أنواعهم في األماكن الجغرافية المختلفة،
 غير مجمعة بالضرورة في مساحة واحدة متاحة للجميع. فوجود دليل إحالة يحصر الجهات التي
 تقدم خدمات للناجيات من العنف على المستوى القومي ويوفر معلومات عنها قد يساهم
 في وصول الناجية إلى الخدمات التي تحتاجها بشكل أفضل وقد يسهل عملية اإلحالة على
الهيئات أيضا خطوة تساعد  إحالة  أن يكون وجود دليل  نأمل  المختصة.   المنظمات والجهات 
 المعنية (باألخص المجلس القومي للمرأة) في تطوير نظام إحالة شامل وفعال، خاصة أن
 تطوير نظم اإلحالة هو ضمن أهداف المحور الثاني (الحماية) في االستراتيجية الوطنية ومن

المفترض تحقيقه بين 2017-2015
 



5

على العنف  من  للناجيات  الخدمات  تقديم  أماكن  بيانات  تجميع  إلى  الدليل  هذا   يسعى 
المعنية، الجهات  أسماء  متضمنا  حكومية،  غير  أو  حكومية  كانت  سواء  القومي   المستوى 
 وعناوينها، وطرق التواصل معها، وأنواع الخدمات المقدمة، وفي بعض األحيان أسماء بعض
الدليل هو توفير  األشخاص المتخصصين في مكان تقديم الخدمة. الهدف األساسي من 
الناجيات تستقبل  التي  والجهات  المنظمات  على  اإلحالة  عملية  لتسهيل  المعلومات   هذه 
 من العنف، وأيضا توفير هذه المعلومات إلى الناجيات أنفسهن في حال قررن اللجوء إلى
 خدمة بعينها. ال يشكل هذا الدليل نظام إحالة في حد ذاته، لكنه فقط يوفر البيانات الالزمة

لتسهيل عملية اإلحالة على المعنيين بها
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ما هي الجهات الذي يتضمنها هذا الدليل  ؟2 .
 منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات للناجيات وتشمل: الدعم الطبي والنفسي 
 والقانوني وإدارة البيوت اآلمنة للناجيات والخطوط الساخنة (لتلقي شكاوى العنف بمختلف

أنواعه
 وحدات مكافحة العنف ضد المرأة التابعة إلدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة ضمن قطاع 
جميع في  العنف  لمكافحة  وحدات  وجود  المفترض  ومن  الداخلية:  بوزارة  اإلنسان   حقوق 

(المديريات على مستوى الجمهورية (هناك 27 مديرية أمن على مستوى الجمهورية

مكاتب الشكاوى التابعة للمجلس القومي للمرأة  

 مصلحة الطب الشرعي: اإلدارات الفرعية ألقسام الطب الشرعي الموجودة على مستوى 
الجمهورية

مستوى  على   9 منها  ويوجد  االستضافة):  بمراكز  رسميا  مايسمى  (أو  اآلمنة   البيوت 
 الجمهورية، 8 تابعين لوزارة التضامن االجتماعي، وبيت واحد تابع إلحدى منظمات المجتمع

المدني

 محاكم األسرة وهي المحاكم المختصة بقضايا األحوال الشخصية والتي قد تتضمن حاالت 
 العنف األسري في قضايا الطالق للضرر، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم األسرة،

وهو القانون رقم 10 لسنة 2004

.(

.(

-

-

-

-
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 مكاتب تسوية المنازعات األسرية بدائرة كل محكمة جزئية، وتتشكل هذه المكاتب من ذوي
 الخبرة من القانونيين واألخصائيين االجتماعيين واألخصائيين النفسيين، وينبغي اللجوء إلى

مكاتب التسوية قبل التمكن من رفع الدعاوى القانونية في محكمة األسرة

 كان من المفترض أن يتضمن الدليل  المستشفيات التي تم تغطيتها في تدريب البروتوكول   -
 الطبي للتعامل مع الناجيات من العنف: وتم إنجاز هذا الدليل بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة
 شارك في عمل الدليل عدة وزارات وتم .(UNFPA) العدل وصندوق األمم المتحدة للسكان
 تدريب عدد من األطباء لجمع األدلة في حاالت االغتصاب واالعتداء الجنسي خاصة مع الوضع
الدليل الشرعي.  للطب  ُترفع  تقارير  الشرعي،]1[ وكتابة  الطب  أطباء  االعتبار قلة عدد   في 
 يضم طرق مفصلة لضمان حفظ األدلة وتوثيق حالة الناجيات من العنف وكيفية التعامل معهن
 نفسيا وجسديا، وضمان حفظ السرية والخصوصية. حتى اآلن تم تغطية 172 مستشفى
للمستشفيات االنتقال  ثم  مستشفى   400 في  أطباء  تدريب  هو  المقبل  والهدف   عام 
 الخاص والتعليمي. كان من المفترض أن يتضمن الدليل بيانات ال172 مستشفى التي تم
 تغطيتها، ولكن تعذر ذلك بسبب عدم توفر المعلومات الخاصة بهذه المستشفيات بشكل

 علني

-

-

ال يتم لوم الناجية أو التشكيك في روايتها أو رفض مساعدتها

 في بعض الحاالت االستثنائية قد تكون الناجية في حالة نفسية أو جسدية ال تسمح لها باتخاذ القرارات، أو تكون

 حياتها في خطر، أو عرضة لالنتحار. قد يعطي ذلك في بعض األحيان مبررا إلتمام عملية اإلحالة عن طريق أحد أفراد

العائلة أو إحدى المنظمات المختصة

*
**
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3 . بعض أوجه القصور الخاصة بأماكن الخدمة التي يتضمنها

 يتضمن الدليل عدة جهات حكومية وغير حكومية تقدم خدمات مختلفة للناجيات من العنف.
 بالطبع، هناك العديد من أوجه القصور التي تعاني منها هذه الخدمات التي ينبغي أن تكون

متلقيات الخدمة على دراية بها. من ضمن اإلشكاليات وأوجه القصور

 بطء االستجابة أو الفاعلية: تعاني العديد من الخدمات التي يتضمنها الدليل من بطء أو عدم
 االستجابة الحتياجات الناجية، وقد يتضمن ذلك الصعوبة في الوصول إلى الخدمة وعدم الرد
 من قبل مقدمي الخدمة بشكل سريع، أو عدم االستجابة خالل مواعيد العمل الرسمية، إلخ.

ويتضمن الدليل مالحظة خاصة بدرجة االستجابة إلى جانب كل خدمة

الالزمة المعايير  إلى  الحكومية  خاصة  الخدمات  بعض  تفتقد  الخصوصية:  في  الحق   انتهاك 
 للحفاظ على خصوصية الناجيات. فعلى سبيل المثال ال توجد أماكن مخصصة لشكاوى العنف
وأمام مرة  من  أكثر  الواقعة  رواية  إلى  الناجية  يضطر  مما  والنيابات  الشرطة  أقسام   في 
 أكثر من طرف (وكالء النيابة – الضباط - متهمين أو شاكين متواجدين بالقسم أو النيابة).
إلى تلجأن  الالتي  العنف  من  الناجيات  بيانات  تسرب  يمنع  ما  يوجد  ال  ذلك،  إلى   باإلضافة 
 السبل القانونية إلى الجناة أو الصحافة حيث أن من حق محامي المتهم اإلطالع على محضر
القومي والعنوان) وقد تسبب ذلك (االسم والرقم  الناجية  بيانات   القضية كامال متضمنا 
 في وقائع انتقام تتبع فيها الجاني الناجية أو محاوالت للضغط على الناجية من قبل الجاني

وعائلته للتنازل عن القضية، وذلك في ظل غياب قانون يحمي الشهود والمبلغين

:

-

-
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 تعسف شروط تقديم الخدمة: توجد بعض الشروط المتعسفة الرسمية وغير الرسمية في
 بعض أماكن تقديم الخدمة التي قد تمنع الناجيات من الحصول على الخدمة المطلوبة. على
 سبيل المثال، البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التضامن االجتماعي ال تعتمد تعريف محدد للعنف
 في الالئحة المكتوبة وبالتالي يتبع العاملون في البيوت اآلمنة المختلفة تعريف العنف طبقا
 لمفاهيمهم هم وحسب إدارة كل جمعية والتي تكون في الكثير متعسفة ويعتمد على

رؤية آثار جسدية للعنف

 مقدمي الخدمة: في الكثير من األحيان ينقص مقدمي الخدمة في المستشفيات والطب
 الشرعي واألقسام والنيابات وغيرها من الخدمات التدريب الالزم للتعامل مع الناجيات من

العنف وإدراك حالتهن واحتياجاتهن النفسية والجسدية لهن

 اإلشكاليات القانونية: تؤثر إشكاليات القانون المصري في التعامل مع جرائم العنف المبني
 على أساس النوع على الخدمات القانونية بشكل واضح ولكن يمتد هذا التأثير على خدمات
مثال، ال قانونا.  عليها  غير منصوص  أنه  حيث  جرائم  العنف  أشكال  بعض  اعتبار  لعدم   أخرى 
 يوجد قانون يجرم العنف األسري أو االغتصاب الزوجي، كما أن تعريف االغتصاب في المادة
 267 من قانون العقوبات مقتصر على إيالج العضو الذكري في مهبل الناجية وال يتضمن

االغتصاب الفموي والشرجي وباألصابع واآلالت

-

-

-
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من يمكنه استخدام هذا الدليل

منهجية كتابة الدليل

. 4

. 5

؟
 يستهدف هذا الدليل باألساس جميع أماكن تقديم الخدمات والدعم للناجيات، سواء كانت
 خدمات طبية أو نفسية أو قانونية  أو مراكز استضافة، وسواء كانت هذه األماكن حكومية
أن تقوم النساء، على  العنف ضد  التي تعمل على مناهضة   أو غير حكومية، والمنظمات 
 هذه األماكن والمنظمات بنشر الدليل في نطاقها الجغرافي ودوائر عملها.  كذلك يمكن أن
 يستخدم الدليل من قبل الناجيات من العنف أنفسهن لمساعدتهن في اللجوء إلى أي من

الخدمات التي قد يحتجن إليها

المعلومات البحث عن  أوال، مرحلة  البيانات على عدة مراحل.  الدليل وتجميع  كتابة هذا   تم 
 المتوفرة إليكترونيا وتجميع البيانات المتاحة للجمهور عن أماكن تقديم الخدمات. ثانيا، عقد
 مائدة مستديرة أولى لمنظمات المجتمع المدني التي تشتبك مع قضية العنف ضد النساء
 في المجالين الخاص والعام للتشاور حول الدليل واستخداماته والتأكد من البيانات الموجودة
 واستكمالها. تم تعديل الدليل بناءا على نتائج هذه المائدة األولية وتلى ذلك تنظيم مائدة
لتحديث تشاركية  طريقة  على  االعتماد  وتم  للدليل.  المحدثة  النسخة  حول  للتشاور   ثانية 

البيانات بين المنظمات النسوية المهتمة بالدليل



11

6 . تحديات وإشكاليات كتابة الدليل

تواجه كتابة هذا الدليل عدة تحديات مرتبطة بتوافر المعلومات وإمكانية تحديثها. أوال، فيما 
يخص الجهات الحكومية، هناك نقص شديد في الشفافية الخاصة بالخدمات المقدمة للناجيات 

وتطويرها. بالرغم من تبني بعض السياسات التي من شأنها مناهضة العنف ضد النساء 
إال أن هذه السياسات ال يتم اإلعالن عنها بشكل منظم وال توجد آلية لمتابعتها أو مراقبتها 
حتى في إطار “االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة” على سبيل المثال بالرغم 

من إصدار الدليل الطبي للتعامل مع الناجيات من العنف والذي يعتبر خطوة هامة للغاية 
لتحسين الخدمات المقدمة للناجيات من العتف، ال يوجد سبل كثيرة للعلم بوجوده أو وجود 

المستشفيات واألطباء/ الطبيبات المدربين/ ات عليه إال عن طريق الصدفة، ذلك بالرغم من 
كون هذا الدليل جزء من االستراتيجية الوطنية. فبالرغم من كون الدليل نفسه منشور إال أن 
أسماء المستشفيات واألطباء/ الممرضات الحاصلين المدربين/ ات على الدليل غير منشورة 

أو متاحة وهو ما منع تضمينها في هذ الدليل.
كما أنه ال يوجد سبيل لمتابعة استمرارية وفعالية الخدمات الموجودة بالفعل والتي أعلنت 

عنها الجهات الحكومية  مثل وحدات مكافحة العنف في وزارة الداخلية، فال توجد طريقة واضحة 
للتأكد من وجود وفاعلية هذه الوحدات في ال27 مديرية الموجودين على مستوى الجمهورية 

سوى البحث الميداني. بالتالي، يتضمن الدليل معلومات أو بيانات عن الجهات الرسمية التي 
تقدم خدمات للناجيات بالقدر الذي تمكنا منه إال أن ذلك ال يضمن الدقة الكاملة
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من ناحية أخرى، فاستهداف منظمات المجتمع المدني يجعل التحدى أكثر صعوبة على 
صعيدين. أوال، يجعل هذا االستهداف التعاون من قبل مؤسسات الدولة والجهات 

الحكومية للتأكد من وجود الخدمات المقدمة منهم أكثر صعوبة. كما أن استهداف بعض 
المنظمات قد يجعل المعلومات التي يحتويها الدليل عن مقدمي الخدمات من المنظمات 

غير الحكومية متغيرة وغير صالحة لفترات طويلة بعد إنجاز الدليل. فعلى سبيل المثال، 
اختلفت المعلومات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية منذ بداية العمل على الدليل وحتى 

إطالقه، حيث اضطرت بعض المنظمات أو مكاتب المساندة إلى التوقف عن العمل أو الحد 
من نطاق عملها
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مفاهيم وتعريفات . 7

العنف  القضاء على  المتحدة بشأن  العامة لألمم  الجمعية  النساء: طبقا إلعالن  العنف ضد 
ضد المرأة عام 1993 (2)   فالعنف ضد النساء يتضمن أي ضرر أو أذى جسدي أو جنسي أو 
نفسي أو لفظي تتعرض له النساء على أساس نوعهن. كمجموعة نسويات، نرى أن العنف 
ضد النساء هو تجلي للبنية والثقافة األبوية التي تخلق عالقات قوى غير متكافئة بين الرجال 
والنساء وتميز النساء بطرق عدة منها العنف الجسدي والجنسي. ال يمكن فصل العنف ضد 
الطرق  بكافة  النساء  والتمييز ضد  للنساء  الدونية  النظرة  األبوي وعن  المنطق  النساء عن 

األخرى (3).

الناجيات من العنف: النساء الالتي تعرضن إلى أي نوع من أنواع العنف المذكورة أعاله بسبب 
نوعهن. يفضل استخدام مصطلح “ناجيات” بدال من “ضحايا”، حيث أنه أكثر مراعاة لتمكين 

الناجية ومساعدتها على إعادة االندماج في المجتمع كناجية من العنف، ال فقط كضحية.

الحكومية  وغير  الحكومية  والجهات  والمنظمات  األماكن  جميع  للناجيات:  الخدمات  مقدمي 
التي تقدم أي شكل من أشكال الدعم والمساندة للناجية.

(2)

(3)

www.danner.dk/help-counseling/facts-violence/numbers-on-violence/enquiries-residents-wom-
ens-shelter-denmark/?lang=en

 في (Shelters) نظرة للدراسات النسوية. “الناجيات من العنف إلى أين يذهبن: إشكاليات البيوت اآلمنة للنساء
مصر والفجوات الخاصة باالستجابة الحتياجات الناجيات”. 19 مايو 2016

www.danner.dk/help-counseling/facts-violence/numbers-on-violence/enquiries
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اإلحالة: هي العملية التي يتم خاللها تحديد احتياجات الناجية من العنف ومساعدتها للوصول 
ألشكال الدعم التي تحتاجها من مقدمي الخدمات للناجيات

دليل اإلحالة: دليل يحتوي على بيانات مقدمي الخدمات للناجيات على مستوى محدد (قومي/
إقليمي/محلي)

 
نظام اإلحالة: هو اإلطار المؤسسي الحاضن لجميع الجهات التي تقدم الدعم للناجيات من 
الناجية ومساندتها في عملية  لحماية  بينهم  والتعاون فيما  التواصل  والذي يضمن  العنف 
إعادة تأهيلها وتمكينها. فالهدف األساسي لنظام اإلحالة هو خلق آلية فعالة لوصول الناجية 
إلى الخدمات المختلفة التي تحتاجها بالتنسيق بين مقدمي هذه الخدمات. يجب أن تتضمن 
نظم اإلحالة جهات حكومية ومنظمات غير حكومية وفي األغلب يشمل نظام اإلحالة الجهات 
التالية: المستشفيات العامة التي تستقبل الناجيات من العنف، والبيوت اآلمنة للناجيات من 
العنف سواء كانت تابعة لجهات حكومية أو غير حكومية، والطب الشرعي، وأقسام الشرطة 
أو الجهة المختصة بتلقي البالغات الخاصة بالناجيات من العنف، ومنظمات المجتمع المدني، 
وبعض نظم اإلحالة تتضمن أيضا جهات دولية. تعمل نظم اإلحالة على مستويات مختلفة، 
فيمكن تأسيس نظام اإلحالة على المستوى القومي أو المحلي أو حتى اإلقليمي. وحتى 
تكون نظم اإلحالة فعالة، ينبغي أن تحدد آليات وخطوات إحالة واضحة ومحددة، كما ينبغي 
أن تخضع لبروتوكول أو الئحة عمل تتبعها جميع المنظمات الموجودة بشبكة اإلحالة. وفي 
أحيان كثيرة يكون نظام اإلحالة مرتبط بنظام مراقبة على الخدمات المختلفة التي يتم إحالة 

الناجيات إليها
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المجلس القومي للمرأة: 15115 
 خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي لألمومة والطفولة: 16000  

    خط ساخن لإلبالغ عن العنف ضد المرأة ، قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلیة: 
01126977444 - 01126977222 - 01126977333

الخط الساخن لمكافحة األتجار بالبشر 16021

نظرة للدراسات النسویة : 0101910917 
مركز الندیم لمناهضة العنف والتعذیب : 01006664894  

 أطباء بال حدود(خدمة خاصة بالالجئات والمهاجرات) :  01117083502

 الخطوط الساخنة لتلقى الشكاوى ودعم الناجیات من
العنف

.8

 جهات حكومیة

منظمات غیر حكومیة
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منظمــــــــــــــات غير حكومــــــــــــــــية

 ش المهندس عبد الهادى راضى             
(ترعة المجنونة سابقا بوالق الدكرور، - الجيزة)

 يوجد مترجمين

0237010067 / 0237010882 /  0237010578
01122554516 / 01119017817 / 01144416332

1

w w w.cewla.org

nnashat .cewla@gmail .com 

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

نوع الدعم المقدم :
وحدة االستماع واإلرشاد النفسي

مشروع مناهضة ختان اإلناث
 مشروع مناهضة العنف ضد المرأة 

 مشروع دعم مكاتب االستشارات 
األسرية

مكتب مساندة جمعية المروج
ع ابراهيم ج الجديدة - مدينة األمل -شار  المر

حنفى اعلى مسجد الخلفاء الراشدين

01100077057  /  0228722411

 ايام العمل ) السبت و األثنين و األربعاء
من 10:30 صباحا الى 3 عصرا

(

www.cewla.org
mailto:nnashat.cewla@gmail.com
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 مكتب مساندة جمعية ديار االمان
 للتنمية الشاملة

 جمعية تنمية المجتمع المحلى
 بالكوم االحمر

الكوم االحمر - اوسيم -جيزة

01005400211

مواعيد العمل : طوال ايام االسبوع
 من 10 صباحا الى 1 ظهرا 

ج  ع الفن و الحياة - سيجال - المر 3 شار

01001374091 / 01114085275

  ايام العمل : السبت و االثنين و االربعاء
 مواعيد العمل :10 صباحا الى 2 ظهرا
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 مكتب مساندة قانونية ونفسية
 لقضايا المرأة

 مكتب مساندة كوم اشفين

 شبين القناطر - قرية منشأة الكزام
 بجوار مكتب بريد منشأة الكرام 

 القليبوبية - قليوب - قرية كوم اشفين داخل
 جمعية تنمية المجتمع المحلى بكوم اشفين

0132774186

01286070330

  مواعيد العمل : المحامى : السبت و االثنين واالربعاء
  االخصائى : االحد و الثالثاء و الخميس

 من 10 صباحا الى 2 ظهرا

 مواعيد العمل طوال ايام االسبوع
 ما عدا الجمعة و السبت من الساعة 9 صباحا الى 2 ظهرا

 مكتب مساندة منية شبين
 الوحدة المحلية - بجوار مكتب بريد منية شبين

0132720857

 مواعيد العمل : المحامى : السبت و االثنين
  واالربعاء

  االخصائى : االحد و الثالثاء و الخميس
 من 10 صباحا الى 2 ظهرا
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 مؤسسة حلوان للنمية االجتماعية
 )بشاير

نوع الدعم المقدم :
دعم قانوني

 مؤسسة الشهاب للتطوير
والتنمية الشاملة

 يقدم مشروع الحد من العنف
ضد المرأة الدعم النفسى

 و الطبى و القانونى للناجيات 
 من العنف خاصة فى مناطق

 العشوائيات

 مبادرة محاميات مصريات

نوع الدعم المقدم :
 دعم قانونى

(

 االرقام المذكورة للمكان ال تعمل

0225560420

bashayerhelwan@yahoo.com

01288221212

0222386730

Hebaadel80@gmail .com 

w w w.alshehabinst itut ion.org

alshehabcenter@hotmail .com

mailto:bashayerhelwan@yahoo.com
mailto:Hebaadel80@gmail.com
www.alshehabinstitution.org
mailto:alshehabcenter@hotmail.com
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نوع الدعم المقدم :
دعم قانوني

 المركز المصرى لحقوق المرأة

ج 2 ، الدور 20 شقة 3 كورنيش  ابراج المهندسين ، بر
النيل، المعادي القاهرة - المكتب الرئيسى

 ش مصر حلوان الزراعي -- خلف المحكمة الدستورية 135
العليا - المعادي - مصر

 w w w.ecwronl ine.org
w w w.ecwrarabic .org

e c w r @ l i n k . n e t

www.ecwronline.org
www.ecwrarabic.org
mailto:ecwr@link.net
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نوع الدعم المقدم :
 بيت استضافة )بيت حواء(-جلسات

استماع-المساعدة القانونية

جمعيــــة نهـــوض و تنميـــــة المـــــرأة

ع متحف المنيل- الدور الثاني والخامس  حح شار
  المركز الرئيسى

ع جامع عمرو   فر
ع جامع عمرو- أمام مسجد جامع عمرو   شار

ع الجيارة  فر
ع حسن االنور ) الجيارة ( - مصر القديمة   119 شار

8/10

023644324 / 025325578 / 025322949

023431800

023637959 

025321050 

ع منشية ناصر فر
ع شرق السكة الحديد- أعلى قهوة محسوب  34  شار

ع حلوان   فر
ع سالمة موسي - عرب الوالدة - حلوان  شار

023431800

1

ع الملك الصالح   فر
ع سعد ابن ابى وقاص - الملك الصالح - مصر القديمة 8 شار
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 مركز النديم لمناهضة العنف
 والتعديب

نوع الدعم المقدم :
 دعم قانونى وطبى ونفسى

01006662404 / 01006664894

info@elnadeem.org

ش النيل - الكيت كات - جيزة - مصر 

01210009192

334

w w w.ccd-eg.org /ar/

ccd.eg2010@gmail .com

 مؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق
اإلنسان

نوع الدعم المقدم :
 دعم قانونى خاصة فى قضايا العنف

 االسرى

لها فرعين فى دمياط وبورسعيد

رئيس مجلس االداره:0121730757
024989279

naglaa7733@yahoo.com

جمعية بريق لمناهضة العنف
ضد المرأة 

نوع الدعم المقدم :
دعم قانوني

ش احمد عصمت عين شمس القاهرة 8

mailto:info@elnadeem.org
www.ccd-eg.org/ar
mailto:ccd.eg2010@gmail.com
mailto:naglaa7733@yahoo.com
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 أصوات واعدة

نوع الدعم المقدم :
دعم قانوني

0111 149 0442

w w w.promising-voices.org /

nfo@promising-voices.org

 الجمعية المصرية لتنمية االسرة

 نظرة للدراسات النسوية

نوع الدعم المقدم :
دعم قانوني

نوع الدعم المقدم :
 دعم نفسى  وقانونى  وطبى

للناجيات من العنف وخط ساخن

ع السالم – الكيت كات – إمبابة – الجيزة   شار
مصر

 امريكا الالتينية - جاردن سيتى

0233125911 / 0233114713 

الخط الساخن : 01011910917

37

1

w w w.eg family.org /

w w w.nazra.org 

info@imprint-mov.org

info@nazra.org 

www.promising-voices.org
promising-voices.org
www.egfamily.org
www.nazra.org
imprint-mov.org
mailto:info@nazra.org
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فيال 176 الياسمين 2 - التجمع االول - القاهرة الجديدة

 التواصل معهم ضرورى لعملهم على تحسين“
 نظام االحالة للناجيات من العنف القائم على

 النوع االجتماعىد.راندا فخر الدينمدير عام البرامج
 باالتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة

011112527503

w w w.banatkamla.net /

fgm9ngo@gmail .com

 ائتالف الجمعيات األهلية
لمناهضة ختان االناث

نوع الدعم المقدم :
 تقوم الجمعيات الشريكة بتنظيم

 قوافل طبية لدعم إحتياجات مناطق

.التدخل الصحية والتوعوية

 وعى - الجمعية المصرية للصحة
 النفسية

نوع الدعم المقدم :
دعم نفسي

ع         المعادى - القاهرة  شار

01008995878\ 01006823800
0225283952

mail@wa3y.org
 contactus@ephase.org

23103

www.banatkamla.net
mailto:fgm9ngo@gmail.com
mailto:mail@wa3y.org
mailto:contactus@ephase.org
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نوع الدعم المقدم :
 طبى ونفسى وقانونى ومراكز

 استضافة للفتيات

)مؤسسة بنات الغد ) بناتى

خط ساخن : 01117083502

أطباء بال حدود

نوع الدعم المقدم :
 دعم طبي- باألخص فحص فيروز

 نقص المناعة البشرية  مجانا )خدمة

 طبية مقدمة فقط للمهاجرات

)والالجئات

 المؤسسة المصرية للنهوض
بأوضاع الطفولة

نوع الدعم المقدم :
دعم نفسي

ع اإلمام البخاري-الحي السابع-مدينة نصر شار

0223852757

36

للقصر فقط!

 يوجد ثالثة مراكز لبناتى - الملك الصالح - امبابة
ومدينة 6 اكتوبر -للقصر فقط

 0120 003 1800

w w w.banatifoundation.org /

banatelghad@hotmail .com 

www.banatifoundation.org
mailto:banatelghad@hotmail.com
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نوع الدعم المقدم :
دعم نفسي وايواء

 جمعية قرية األمل للتأهيل
النفسي وحماية أطفال الشوارع

 تمتلك الجمعية عدد 4 وحدات خدمة متنقلة
ع-للقصر فقط تخدم اطفال الشوار

023524563 / 023524905 / 023524670 / 
023524228

w w w.egyhopevil lage.com/

www.egyhopevillage.com
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المجلس القومى للمرأة

 المجالس القومية والخطوط الساخنة
       

ع عبد الرازق السنهورى  11 شار
 مكرم عبيد خلف حديقة الطفل مدينة نصر

ع الهرم الرئيسى - الكوم االخضر 122 شار
ح الزعيم   بعدى مسر

ع رقم 8 امام منطقة الفيالت شار
 مدرسة الفتح - فيال المجلس القومى ببنها 

1515 / 23490056 / 23490057

0233845542 / 0233870595

0133226004 / 0133226012

w w w.ncwegypt.com/

القاهرة

الجيزة

القليوبيه

 القاهرة الكبرى

www.ncwegypt.com
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وزارة الداخلــــــــــــــــــــــــــية

  وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
 وزارة الداخلية

01126977333 / 01126977444 / 01126977222

 القاهرة الكبرى
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 جمعية قرية األمل للتأهيل
النفسي وحماية أطفال الشوارع

نوع الدعم المقدم :
دعم نفسي وايواء

   مراكز استضافة / بيوت أمنة
    

 امبابة ومدينة 6 اكتوبر

  للقاصرات فقط

 0120 003 1800

w w w.banatifoundation.org /

banatelghad@hotmail .com 

) مؤسسة بنات الغد ) بناتى

 تمتلك الجمعية عدد 4 وحدات خدمة متنقلة
ع-للقصر فقط تخدم اطفال الشوار

023524563 / 023524905/  023524670 
 023524228

w w w.egyhopevil lage.com/

 القاهرة الكبرى

www.banatifoundation.org
mailto:banatelghad@hotmail.com
www.egyhopevillage.com
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 يمكن الوصول الى اماكن االستضافة عن طريق
 المقر الرئيسى للجمعية

023644324 / 025325578 / 025322949

w w w.adew.org

adew@adew.org 
news@adew.org

جمعيــــة نهـــوض و تنميـــــة المـــــرأة

ع متحف المنيل- الدور الثاني والخامس   8/10 شار
المركز الرئيسى 

 محافظة القاهرة عدد  )1( مركز بجمعية عمر بن
 عبد العزيز بأرض الجولف  -  مصر الجديدة – 7

ع أسماء فهمي   شار

 محافظة الجيزة  عدد )1( مركز بجمعية       ·
 تنظيم األسرة  بمدينة 6 أكتوبر الحي السادس

 المجاورة األولى – محطة دولسى

 محافظة القليوبية عدد )1( مركز مجمع الخدمات
 المتكاملة للمرأة بجوار مبنى المديرية –

بالقليوبية

 يوجد ثالثة اماكن استضافة فى القاهرة الكبرى

0227952022 / 16439

w w w.moss.gov.eg /misa /ar-eg

وزارة التضامن األجتماعى

نوع الدعم المقدم :
 اماكن استضافة

القاهرة الكبرى: مراكز استضافة / بيوت أمنة  
 

www.adew.org
mailto:adew@adew.org
mailto:news@adew.org
www.moss.gov.eg/misa/ar
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القليوبية

الطــــــــــــب الشرعـــــــــــــــــي

023655391 / 0223655478 

 forensicmedicine@yahoo.com

القاهرة

114ش بيرم التونسى –السيدة زينب - القاهرة

 بنها- محكمة األسرة الجديدة 

وزارة العدل

 القاهرة الكبرى

mailto:forensicmedicine@yahoo.com
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محكمة شمال القاهرة االبتدائية

محاكم األسرة

المبنى المستقل الملحق بمحكمة
ع الحجاز   مصر الجديدة الجزئية شار

ميدان المحطة

المبنى المستقل الملحق بمحكمة مدينة نصر
ع الدكتور  الجزئية ـ الحى السابع ـ شار

محمد أحمد سليم 

األميـــــــــرية

 المبنى المستقل بمحكمة زنانيرى
ج ع زنانيرى قسم روض الفر شار

 مصر 
الجديدة

شبرا

الزيتون

 روض
الفرج

 حدائق
القبة

بوالق

الوايلى 

األزبكية

 مدينة
نصر

القاهرة

وزارة العدل
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محكمة جنوب القاهرة االبتدائية

المبنى المستقل
الملحق بمحكمة عابدين 

ع رشدى  الجزئية شار
رقم 1 عابدين 

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة زنانيرى

ع زنانيرى  شار
ج قسم روض الفر

عابدين

 باب 
الشعرية

 السيدة 
زينب

الموسكى 

 حدائق
القبة

 مصر 
القديمة

الجمالية 

الخليفة

0225327431

القاهرة الكبرى  : محاكم األسرة
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تقسيم النصر-وادي حوف

المبنى المستقل الملحق بمحكمة
 جنوب القاهرة اإلبتدائية 

263 ميدان أحمد ماهر ـ باب الخلق

المبنى المستقل الملحق بمحكمة
ج  ع زنانيرى ـ قسم روض الفر زنانيرى شار

 الدرب 
األحمر

المعادى 

حلوان

0225327431

القاهرة الكبرى  : محاكم األسرة
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محكمة الكيت كاتمحكمة الجيزة االبتدائية

العجوزة

العمرانية 

 مركز 
الجيزة

 مركز 
إمبابه

الدقى 

 بندر 
إمبابه

 بوالق
الدكرور

 بندر
الجيزة

الجيزة

0225327431
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 المبنى المستقل الملحق بمحكمة الصف الجزئية
ع المحكمة شار

 المبنى المستقل الملحق بمحكمة الواحات البحرية
البويطى ـ بجوار مكتب بريد الواحات البحرية

ع المجمع اإلسالمى  العقار الكائن بشار
خلف مركز الشرطة

 المبنى المستقل الملحق بمحكمة العياط الجزئية
ع الجيش ـ أمام مركز شرطة العياط شار

البدرشين 

العياط

الصف 

 الواحات 
البحرية

0225327431

الجيزة
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بندر بنها 

كفر شكر 

مركز بنها

 شبين
القناطر

قليوب 

 القناطر 
الخيرية

 شبرا 
الخيمة

طوخ

الخانكة 

محكمة القليوبية االبتدائية

القليوبية

المبنى المستقل الملحق بعمارات
 المحافظة بمنطقة طراد النيل 

مدينة بنها ـ قليوبية

 المبنى المستقل الملحق بمحكمة قليوب
ع العاشر من رمضان ـ قليوب البلد  شار
 

 المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبرا
 الخيمة ـ مساكن حجازى ـ قسم أول شبرا

الخيمة

 المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر
ع كورنيش النيل ـ بجوار  شكر الجزئية ـ شار

الساحة الشعبية بكفر شكر

 المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبين
ع محطة السكة  القناطر الجزئية شار

الحديد بمدينة شبين القناطر

عمارة  ـ  بالقناطر  الشباب  إسكان  عمارات 
ع المحلج من الطريق  118 شقة 2 , 3 شار

الرئيسى ) القناطر الخيرية ـ القاهرة (

طوخ  بمحكمة  الملحق  المستقل  المبنى 
الطريق  بجوار  المحكمة  ع  شار الجزئية 

السريع ) مصر ـ إسكندرية (

 المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم
 الخانكة الجديد ـ أمام عمر أفندى بمدينة

الخانكة
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مكاتب تسوية المنازعات األسرية

50225779376 ش جزيرة بدران-شبرا-القاهرة

0227710142

0226176912

0223961540

القاهرة الجديدة-القاهرة

ش بورسعيد-باب الخلق-القاهرة

مدينة نصر-القاهرة

ش الحجاز-ميدان المحكمة
مصر الجديدة

9 ش رشدي-عابدين-القاهرة

طريق نصر -حدائق حلوان-القاهرة

القاهرة

وزارة العدل
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7 أ، المجاورة 11 الحي السادس 
السادس من أكتوبر

0238307216

0238037520

0238630227

0238608526

ش المحكمة –الصف-الجيزة

ش المجمع اإلسالمي-البدرشين
الجيزة

ش 23 يوليو-العياط-الجيزة

 ميدان الكيت كات-الكيت كاتف
 الجيزة

الجيزة
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 ش السكة الحديد-الخانك
القليوبية

0244696632

0242196688

0133226072

0132522809

0503940373

0242106216

0132475625

0132717553

0244470898

ش كورنيش النيل-كفر شكر
القليوبية

ش الحكمة-شربين-القليوبية

عمارات إسكان الشباب-ش المحلج
التقسيم السياحي-القناطر الخيرية 

القليوبية-

ش العاشر من رمضان-قليوب
القليوبية

ش السكة الحديد-شبين القناطر
القليوبية

ش دمنهور-شبرا الخيمة
القليوبية

7ش بنها -القليوبية

ش المحكمة-طوخ-القليوبية

القليوبية
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 مركز الضمير للقانون والحقوق
االنسانية

 مركز جسور للتدريب

منظمــــــــــــــات غير حكومــــــــــــــــية

الدلتا

مكاتب مســـــــاندة مؤسسة قضــــــايا المرأة المصــــرية
استشارات اجتماعية وقانونية-المساندة والدعم النفسي

الدقهلية

الدقهلية

 طوال ايام االسبوع ما عدا الجمعة و السبت من
 الساعة 10 صباحا الى 3 عصرا

 طوال ايام االسبوع ما عدا الجمعة و السبت من
 الساعة 10 صباحا الى 4عصرا

ع الجمهورية بجوار موقف جمصة - مدينة بلقاس  شار

ع عمر ابن الخطاب  1 شار
 خلف المعهد الفنى التجارى  الدقهلية 

01004869286 / 01221300426

01007032868
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 المؤسسة المصرية للنهوض
بأوضاع الطفولة

االسكندرية / الشرقية

للقصر فقط

ع من ش المشير-سيدي جابر ش بن شعلة المتفر

 جمعية المرأة و التنمية

نوع الدعم المقدم :
دعم قانوني

  األهداف/الرسالة/القضايا:

 رعاية وتنمية األسرة والطفولة
 والمرأة والشباب

االسكندرية

035566319

wda-egypt.com/ 

ع ملك حفني-أعلى كوفي  شوب ع 804 من شار  شار
السفينة، سيدى بشر بحرى السكة الحديد

  األهداف/الرسالة/القضايا:
النهوض بأوضاع الطفوله

الدلتا : منظمات غير حكومية

wda-egypt.com
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المجلس القومى للمرأة

المجالس القومية

االسكندرية

 البحيرة

 كفر
الشيخ

الغربية

247 طريق الحرية - سبورتنج 
 الدور األول علوى - شقة 8

ع عبد السالم الشاذلى امام المحافظة شار
ج اشرف حرب الدور األول علوى  بر

 مبنى مركز الدراسات الوطنية - الجناح االيسر
ع الجيش   نهاية شار

 بجوار معهد الخدمة االجتماعية 

ع الجيش الغربية - طنطا  امتداد شار
 امام االستاد الرياضى بجوار التنظيم و االدارة 

034282145 / 034282125

0453210094 /0453364072

0473038395/ 0453364072

0403341124 

 الدلتا
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ع محمد فريد  الحى الشرقى - شار
 يمين النقابة الزراعية - الدور الثانى علوى 

شبين الكوم 

ج فايد - المنصورة ع قناة السويس بر 155 شار

ع جمال عبد الناصر 13 شار
ع مدير االمن سابقا) الدور األول علوى  ) شار

 امام مدرسة السادات االعدادية بنين( 

0482174252 /0482174268

0502329330 / 0502329340 
0502308217

0502329330 / 0502329340 
0502308217

 الشرقية

الدقهلية

المنوفية

الدلتا : المجالس القومية
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نوع الدعم المقدم :
اماكن استضافة / بيوت آمنة

  وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
 وزارة الداخلية

وزارة الداخلـــــــــــــــــــية

مراكز استضافة / بيوت أمنة

01126977333 / 01126977444 
01126977222

 وزارة التضامن األجتماعى

 جمعية المواساة الخيرية اإلسالمية 
بالمنصورة

االسكندرية

الدقهلية

  مركز بجمعية مصطفى كامل
. وجمعية المنتزه والحرمين 

w w w.moss.gov.eg /misa /ar-eg

227952022 / 16439

الدلتا

www.moss.gov.eg/misa/ar
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محاكم األسرة

المبنى المستقل
 الملحق بالمحكمة 

اإلبتدائية القديمة

المبنى المستقل الملحق
بمحكمة مرسى مطروح 

ع شكرى القوتلى  الجزئية شار
 أمام مصيف بنك مصر 

 بجوار بنزينة التعاون
مرسى مطروح

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة الدخيلة الجزئيةـ 
ع محمد ناجى الدخيلة  شار

البحرية الدخيلة

االسكندرية

محكمة االسكندرية االبتدائية

محرم بك

 منيا 
البصل

الدخيلة 

كرموز 

 مرسى
مطروح

0334831279

وزارة العدل

الدلتا
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المبنى المستقل الملحق
 بمجمع محاكم السيد كريم

ع 26 يوليو ـ المنشية   64 شار
األسكندرية

المنشية

اللبان

الرمل 

العطارين 

الجمرك

المنتزه

باب شرق 

سيدى
جابر 

0334831279

الدلتا : محاكم األسرة
االسكندرية
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 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة دمنهور اإلبتدائية

ع أحمد عرابى أمام عمر  شار
أفندى ـ ميدان الساعة

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة كفر الدوارالجزئية
ع المحكمة بجوار مركز  شار

الشرطة

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة رشيد الجزئية 
ع البحر أمام كازينو شار

العشرى 

ع السنترال العقار الكائن بشار
بجوار خزان مياه الرحمانية 

المبنى المستقل الملحق
بمحكمة شبراخيت الجزئية 

ع صالح سالم أمام  شار
اإلدارة الزراعية 

المبنى المستقل الملحق
بمحكمة كوم حماده الجزئية 
ع الجيش بجوار مدرسة  شار

ناصر الثانوية 

البحيرة

محكمة دمنهور االبتدائية

بندر 
دمنهور 

 ندر كفر
الدوار

رشيد 

الرحمانية 

شبراخيت

كوم 
حماده 

 مركز 
دمنهور

 مركز كفر 
الدوار

0453234048

الدلتا : محاكم األسرة
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أبو حمص  

 حوش 
عيسى

 أبو 
المطامير

إدكو 

المحمودية 

إيتاى 
البارود 

 وادى 
النطرون

المبنى المستقل الملحق
ع ناصر بجوار  بمحكمة شار

مركز الشرطة 

المبنى المستقل الملحق
بمحكمة المحمودية الجزئية 

ع حى الزهور بالمحمودية  شار

العقار الكائن أمام مدرسة
جالل قريطم اإلعدادية 

ع الجالء  العقار الكائن بشار
عمارة التأمينات اإلجتماعية

داخل مجمع محاكم
أبو المطامير 

العقار الكائن خلف محكمة
 وادى النطرون الجزئية 
منطقة الرست هاوس

العقار الكائن خلف محكمة
 وادى النطرون الجزئية 
منطقة الرست هاوس

0453234048

الدلتا : محاكم األسرة
البحيرة
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محكمة كفر الشيخ االبتدائية

 المبنى المستقل الملحق
 بمجمع محاكم كفر الشيخ

ع صالح سالم ـ كفر  شار
الشيخ

 المبنى المستقل الملحق
ع  بمحكمة دسوق شار

 المحكمة  ـ تقسيم رجب ـ
دسوق

العقار الكائن بشار
 ع جمال عبد الناصر رقم 100

بلطيم

ع السنترال العقار الكائن بشار
بجوار خزان مياه الرحمانية 

العمارو رقم 2 عمارات بنك
اإلسكان والتعمير خلف 

محكمة مطوبس 

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة قلين الجزئية 

محطة قلين

المبنى المستقل الملحق
ع  بمحكمة فوه الجزئية شار

جمال عبد الناصرـ فوه 

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة بيال الجزئية 

ع الجمهورية ـ بيال شار

كفر
الشيخ 

 بندر كفر 
الشيخ

دسوق

سيدى
سالم 

مطوبس

قلين

فوه 

بيال

 مركز كفر
الشيخ

البرلس

0473234048

الدلتا : محاكم األسرة
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محكمة طنطا االبتدائية

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة طنطا اإلبتدائية

 أمام محطة السكة الحديد ـ
ع طه الحكيم بطنطا أول شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة المحلة الجزئية 

منشية الزهراء بالمحلة الكبرى

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة سمنود الجزئية 

ع الممر العلوى شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة زفتى الجزئية 

ع عبد العزيز الجندى شار

الغربية
 بندر قسم
أول طنطا

 مركز 
طنطا

 بندر ثان
المحلة

مركز
المحلة 

سمنود

زفتى 

 بندر قسم 
ثان طنطا

 بندر أول 
0403355545المحلة

الدلتا : محاكم األسرة
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المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة بسيون الجزئية 

ع 23 يوليو شار

ع على الفار العقار الكائن بشار
خلف محكمة السنطة الجزئية 

ع صادق  العقار الكائن بشار
 خليفه ـ خلف مركز شرطة

0403355545

بسيون 

قطور 

السنطة

ع البحر  العقار الكائن بشار
 ميدان الجامع الكبير

بجوار مجلس مدينة كفر الزيات

كفر 
الزيات 

الدلتا : محاكم األسرة
الغربية
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محكمة المنصورة االبتدائية

 المبنى المستقل الملحق
 بمجمع محاكم المنصورة

ع الجيش أمام  الجديد ـ شار
اإلستاد الرياضى

ع مدرسة العقار الكائن بشار
الزراعة الثانوية ـ ميت غمر 

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة المنزلة الجزئية 

ع وسط البندر شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة أجا الجزئية 

ع الجالء شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة السمبالوين الجزئية 

ع صبرى أبو علم شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة منية النصر الجزئية 

ع المستشفى العام شار

الدقهلية

قسم 
أول 

 مركز 
المنصورة

المركز

المنزلة

أجا 

السنبالوين

منية 
النصر 

قسم 
ثان 

 بندر أول 
المحلة

0502350758

الدلتا : محاكم األسرة
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ع محمد الكنانى  2 شار
طريق بلقاس ـ المعصرة

ع أحمد الحلبى  58 شار
تقسيم بهاء الشربينى

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة دكرنس الجزئية

ع العدالة شار

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة المطرية الجزئية

ع مدرسة التجارة شار

0502350758

بلقاس 

دكرنس 

المطرية 

طلخا

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة شربين الجزئية

ع المحكمة شار

شربين 

الدلتا : محاكم األسرة
الدقهلية
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محكمة الزقازيق االبتدائية

ع عمر  العقار الكائن بشار
 بن الخطاب ـ خلف مدرسة

المعمارية ـ الزقازيق

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة ديرب نجم الجزئية

ع 23 يوليو ـ أمام  شار
مدرسة الصنايع

ع أحمد عرابى ـ بجوار 26 أ شار
 محكمة ههيا الجزئية 

ع اللواء  العقار الكائن بشار
ع من عبد العزيز على المتفر

ع الحرية ـ بندر   شار
اإلبراهيمية

ع اإلمام العقار الكائن بشار
ع  ع من شار  مسلم المتفر

 اإلمام البخارى بحى المحكمة

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة كفر صقر الجزئية

ع النصر ـ بندر كفر صقر شار

ع مصطفى العقار الكائن بشار
 خليل أمام مسجد النور 

قسم ثان فاقوس ـ فاقوس

ع خالد بن العقار الكائن بشار
ع كامل  الوليد الشهير بشار

اللفاف ـ أمام السجل المدنى 
الجديد 

الشرقية

 بندر 
الزقازيق

ديرب نجم 

اإلبراهيمية 

أوالد 
صقر 

 كفر 
صقر

فاقوس

 مشتول 
السوق

 مركز
الزقازيق

ههيا 

0552386673

الدلتا : محاكم األسرة
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أبو كبير

منيا 
القمح 

الحسينية 

أبو حماد

بلبيس 

العاشر 
من رمضان 

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة أبو كبير الجزئية 

ع مصطفى كامل   شار
بندر أبو كبير 

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة أبو حماد الجزئية 

ع الشيخ أبو حماد  شار
بندر أبو حماد

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة منيا القمح الجزئية

ع البطل العقار الكائن بشار
ع  أحمد عبد العزيز المتفر

ع عبد المنعم رياض   من شار
بلبيس

0552386673

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة الحسينية الجزئية 

ع المحكمة القديمة  شار
بندر الحسينية

 التجمعات العمرانية
ع اإلمام مالك  عمارة 14 شار

المجاورة 14

الدلتا : محاكم األسرة
الشرقية
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محكمة شبين الكوم االبتدائية

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة شبين الكوم

ع  اإلبتدائية القديمة ـ شار
أنور السادات

ع مكىـ  بجوار مسجد  45 شار
أبو بكر الصديق 

البر الشرقى ـ بندر شبين

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة الباجور الجزئية 

ع بور سعيد ـ ميدان الباجور شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة أشمون الجزئية 

ع الزراعة  شار
بور سعيد سابقًا

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة الشهدا الجزئية

ع المدارس شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة قويسنا الجزئية 

ع الجيش شار

المنوفية

الباجور 

قويسنا

الشهدا

 مركز شبين 
الكوم

 بندر شبين
الكوم

أشمون

0482223518

الدلتا : محاكم األسرة



58

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة منوف الجزئية 

ع الجيش شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة تال الجزئية 

ع أحمد عبد العزيز شار

ع عبد العقار الكائن بشار
المنعم رياض أمام محكمة 

بركة السبع الجزئية 

منوف

تال

بركة 
السبع 

السادات

0482223518

 التجمعات العمرانية
ع جابر بن حيان  عمارة 46 شار

المنطقة السكنية الثامنة

الدلتا : محاكم األسرة
المنوفية
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 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة دمياط اإلبتدائية

ع سعد زغلول ـ دمياط شار

 لمبنى المستقل الملحق
 بمحكمة فارسكور الجزئية

ع المحطة شار

 لمبنى المستقل الملحق
 بمحكمة فارسكور الجزئية

ع المحطة شار

المبنى المستقل الملحق بمحكمة 
كفر سعد الجزئية 

8 ش خالد بن الوليد 

الملحق  المستقل  المبنى 
بمحكمة رأس البر الجزئية 

ع 101 ـ شار

ع طريق  العقار الكائن بشار
 الزرقا ـ دكرنس

أمام مضرب األرز

دمياط

0572203119محكمة دمياط االبتدائية

الزرقا

رأس 
البر 

مركز
دمياط 

فارسكور

بندر
دمياط 

 كفر 
سعد

الدلتا : محاكم األسرة
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مكاتب تسوية المنازعات األسرية

ش السيد محمد كريم-الدور 2- المنشية- االسكندرية

ش مسجد أبو ناجي ميدان الدخيلةالدخيلة-االسكندرية

ج العرب-االسكندرية الحي الثالث-بر

034806874

032207754

034598818

االسكندرية

وزارة العدل



61

 أبو المطامير البحير- داخل مجمع محاكم أبو المطامير
البحيرة

ش الكبير- أبو حمص- البحيرة

ش الجمهورية-الدلنجات-البحيرة

ش أحمد وهبان-حي الزهور-المحمودية- البحيرة

ع من ش بورسعيد-ادكو ش عزيز المصري متفر
البحيرة

ع من أحمد محمد- الرحمانية  ش السنترال متفر
البحيرة

045 2400993

0452564363

0453612947

0452500426

0452915300

0452915300

البحيرة

الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
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ش شبرا دمنهور البحيرة

ش صالح سالم-شبراخيت-البحيرة

حوش عيسى البحيرة

ش الجمهورية-ايتاي البرود-البحيرة

ش الجمهورية-ايتاي البرود-البحيرة

ش أحمد عرابي-كفر الدوار-البحيرة

0452704031

0453432738

0453432738

0453801100

0452212295

  الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية  
البحيرة
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طريق أفالقة-دمنهور-البحيرة

ش أحمد عرابي-كفر الدوار-البحيرة

ش الجيش-كوم حمادة-البحيرة

0453690362

452212295

ش مبارك-الحامول-كفر الشيخ

ش جمال عبد الناصر-بلطيم-كفر الشيخ

طريق ناجي شتلة-وسط البلد-كفر الشيخ

0473807572

0472517149

0473256186

  الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
البحيرة

كفر
الشيخ 
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ش الجمهورية-بيال-كفر الشيخ

 ش جمال عبد الناصر-فوه -كفر

ش المحكمة-سيدي سالم-كفر الشيخ

طريق ناجي شتلة- وسط البلد-كفر الشيخ

  ش الشركان-دسوق- كفر الشيخ

ش جمال عبد الناصر-قلين-كفر الشيخ

0473609989

0472980657

0472703486

0473256187

0472572816

0473406656

 الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية  
كفر الشيخ
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عمارات بنك اإلسكان والتعمير-مطوبس-كفر الشيخ

0472717003

منشية الزهراء-المحلة الكبرى-الغربية

السنطا-الغربية

ش 23 يوليو -بسيون-الغربية

ش عبد العزيز الجنيدي-زفتى-الغربية

0402229670

0405479798

0402741115

0405721840

الغربية

 الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية  
كفر الشيخ / الغربية 
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ميدان المحطة-كفر الزيات-الغربية

منشية الزهراء-المحلة الكبرى-الغربية

ش طه الحكيم-طنطا-الغربية

ش الجيش-قطور الغربية

0402751171

0402532899

0402229672

0403412076

ش طه الحكيم-طنطا-الغربية

0403412074

الطريق الرئيسي-سمنود-الغربية

الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية  
الغربية 
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ش صبري أبو علم-السنبالوين-الدقهلية

ش الجالء-أجا-الدقهلية

ش الجسر الواقي-المطرية-الدقهلية

0504690354

0504455744

0503750752

الدقهلية

 الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية  
الدقهلية 

طريق المعصرة-عزبة صبحي -بلقاس-الدقهلية

ش الجيش -المنصورة-الدقهلية

0502750018

0503700159

ش سامي شلباية المنزلة-الدقهلية
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ش العدالة-دكرنس-الدقهلية

ش أحمد الحلبي-تقسيم بهاء الشربيني-طلخا-الدقهلية

 ش الجيش- المنصورة-الدقهلية

0502750018

 الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية  
الدقهلية

ش شداد-دقادوس- ميت غمر الدقهلية

ش شداد - دقادوس- ميت غمر-الدقهلية

ش مجمع المحاكم -منيا النصر-الدقهلية

0503495830
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ش أبو حماد البلد- الزقازيق

ش مصطفى كامل-بندر أبو كبير- الشرقية

ش المحكمة القديم-بندر الحسينية-الحسينية-الشرقية

ش االمام مسلم- حي المحكمة أوالد صقر -الشرقية

ع من ش الحريةـ 13  ش اللواء عبد العزيز متفر
االبراهيمية-الشرقية

المجاورة -14العاشر من رمضان-الشرقية

0553413565

0553500581

0552771640

0553464982

0552599990

0554350482

 الشرقية

 الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية  
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ش مصطفى خليل-بندر فاقوس-الشرقية

ش المحكمة-حي النصر-كفر صقر -الشرقية

ش كمال اللفاف-مشتول السوق-الشرقية

ش النصر طريق ميت غمر-ديرب نجم-الشرقية

0553772560

0553982831

0553180684

0552579589

طريق االسماعيلية ميدان الزراعة الزقازق الشرقية

0552264391

0552866313

ش البحر أرض المستشار-مجمع المحاكم-بلبيس-الشرقية

  الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية  
الشرقية
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ميدان الباجور-الباجور-المنوفية

ش الزراعة-أشمون-المنوفية

ش جابر بن حيان- المنطقة الثامنة-مدينة السادات-المنوفية

ش المدارس-الشهداء-المنوفية

0483892201

0483449535

0482604040

0482758867

المنوفية

 الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية  
الشرقية / المنوفية

ش أحمد عرابي-مجمع المحامن-ههيا-الشرقية

ش السيد مرعي-بندر منيا القمح-منيا القمح-الشرقية

0553659461

0552552761
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ش الجيش-قويسنا-المنوفية

ش الجيش-منوف-المنوفية

 ش البطل أحمد عبد العزيز-تال-المنوفية

0483783874

0482581358

0483676878

ش أنور السادات-شبين الكوم-المنوفية

0482238319

0482912131

ميدان المحكمة بركة السبع المنوفية

 الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية  
المنوفية
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ش طريق بلقاس-الزرقا-دمياط

ش سعد زغلول دمياط-دمياط

ش المحكمة-كفر سعد-دمياط

ش شكري القواتلي-وسط البلد-مطروح

ش سعد زغلول-دمياط-دمياط

0573606703

0464935082

دمياط

 مرسى
مطروح

 الدلتا : مكاتب تسوية المنازعات األسرية  
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الطــــــــــــب الشرعـــــــــــــــــي

 ُمحـرم بك – ش المحكمة – ُمجمع المحاكـم

الزقازيـق – 5 ش أبو بكر الصديـق – أمام المعهد الفنى التجارى

دمنهـور – ميدان الساعة – ش الشهيد هانى كامل – عمارة أباظة

كفر الشيخ – ُمجمع محاكـم كفر الشيخ

طنطـا – 255 ش الجالء – عمارة مصر التأمين

 االسكندرية

الشرقية

البحيرة

 كفر الشيخ

الغربية

وزارة العدل

 المنصـورة – حى المختلط – ش فريدة حسـان - المنصـورة
 – المجـزر – مدينة الفردوس - ش العدالة - المنصـورة – حى

الدراسات – عمارات األوقاف

الدقهلية

 الدلتا  
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شبين الكـوم – ش حسين فكرى – جوار مدرسة طه حسين

دمياط الجديدة – الحى الرابع – 28 ) أ ( عمارات بنك اإلسكان

 المنوفية

 دمياط

الدلتا : الطب الشرعى
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منظمــــــــــــــات غير حكومــــــــــــــــية

مدن
  القناة 

البحر
األحمر
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  مدن القناة/ البحر األحمر

منظمات غير حكومية

 المجلس القومى للمرأة

االسماعيلية

بورسعيد

 شمال
سيناء

 نادى النخيل بحى الشيخ زايد
الجناح االيمن - اسماعيلية 

ح البحر - مبنى ديوان حى شرق ع طر  شار
 الدور السادس 

ع 23 يوليو - مول القصاص  شار
الدور رقم 4 

ع المدينة المنورة  القطعة 58 أول - شار
 المنشية القديمة - مبنى نقابة المحامين الفرعية 

 الدور األول علوى - مدينة طور سيناء 

0643376180 / 0643376183

0663246621 / 066326289

0683329633 / 0683329733 
068 3329833

0693775236 / 0693775237 
0693776498

 جنوب
 سيناء

w w w.ncwegypt.com/

 السويس

مبنى الكمسارية منطقة الزيتنات
ع صالح نسيم   شار

فيال المجلس القومى للمرأة

0623318694 / 0623318695

www.ncwegypt.com
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ع مكرم محمد احمد  فيال رقم 16 شار
 منطقة الهالل الطريق الرئيسى - الغردقة 

0653546006 / 0653548447

الغردقة

 وزارة الداخلــــــــــــــــــية

 مراكز استضافة / بيوت أمنة

  وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
 01126977444 / 01126977333 وزارة الداخلية

01126977222

ال يوجد

  مدن القناة/ البحر األحمر
منظمات غير حكومية

المجلس القومى للمرأة "تكملة"
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 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة السويس اإلبتدائية

 ـ ش عمر مكرم ـ مدينة
السويس

محاكم األسرة

السويس

السويس محكمة دمنهور االبتدائية

األربعين 
06233331101

  مدن القناة/ البحر األحمر
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االسماعيلية

محكمة االسماعيلية االبتدائية

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة اإلسماعيلية

ع شبين  اإلبتدائية ـ شار
الكوم

العقار الكائن إمتداد
ع أحمد عرابى   شار

التل الكبير

ع العقار الكائن بشار
السواحل أمام مبنى 

قوات حرس الحدود ـ فايد 

ع غرب العقار الكائن بشار
المعاهدة ـ القنطره غرب 

ع العريش  العقار الكائن بشار
القنطرة شرق

البندر 

التل 
الكبير 

فايد 

 القنطره
غرب

 القنطرة
شرق

المركز 

0643203293

  مدن القناة/ البحر األحمر
محاكم األسرة

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة بور سعيد اإلبتدائية
 ـ ميدان الشهدا ـ بور سعيد
ع عرابى ومحمد على  ـ شار

بور سعيد

محكمة بورسعيد االبتدائية

بور سعيد 

المينا 

الضواحى 

0663230614
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 جنوب
سيناء

رأس سدر محكمة جنوب سيناء االبتدائية

الطور 

المبنى المستقل بلوك 
26مساكن الشركة العامة

ع عثمان بن عفان   للبترول شار

المبنى المستقل الملحق
بمحكمة جنوب سيناء 

ع الشهيد  اإلبتدائية شار
أحمد حمدى 

0969206328

شمال
سيناء 

ع الفاتح  العقار الكائن بشار
 أمام مستشفى مبارك

العسكرى ـ العريش
شمال سيناء 

شمال سيناء
0683321128 العريش

  مدن القناة/ البحر األحمر
محاكم األسرة
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مكاتب تسوية المنازعات األسرية

عمارات األوقاف ش عرابي-التل الكبير-االسماعيلية

عمارة عادل حسني-ش العريش-قنطرة شرق-االسماعيلية

ع من ش  ش محمد متولي الشعراوي متفر
السواحل-فايد-االسماعيلية

ش شبين الكوم-الشيخ زايد-االسماعيلية

0643965757

0643721159

االسماعيلية

وزارة العدل

  مدن القناة/ البحر األحمر

امتداد ش عمر مكرم- حي السويس-السويس

0623336417

السويس
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ش عرابي-ميدان الشهداء-حي الشرق-بورسعيد

ش عرابي ميدان الشهداء حي الشرق بور سعيد

0663223854

0663223854

بورسعيد

خور رحمة-رأس غارب-البحر األحمر

0693402421

البحر
األحمر 

ش النصر-الدهار-الغردقة الغردقة

مدن القناة/ البحر األحمر
  مكاتب تسوية المنازعات
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ش الجيش ضاحية السالم العريش شمال سيناء شمال
سيناء 

ش الشهيد أحمد حمدي-طور-جنوب سيناء

رأس سدر-جنوب سيناء

0693771428
جنوب
سيناء 

مدن القناة/ البحر األحمر
  مكاتب تسوية المنازعات
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الطــــــــــــب الشرعـــــــــــــــــي

 السويـس – 46 ) أ ( مدينة األمـل . السويـس – حى الغريب – ُمجمع المصالح
الحكومية

 االسماعيلية – 10 ) أ ( مدينة المسـتقبل – جوار مجلس المدينة االسـماعيلية
– ُمجمـع المحاكـم

بور سعيد – 80 ) أ ( مساكن بالل بن رباح – حى الزهـور

الغردقـة – 25 ) أ ( ش اإلسكان والتعمير

السويس

اإلسماعيلية

بورسعيد

البحر األحمر

وزارة العدل

مدن القناة/ البحر األحمر
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منظمــــــــــــــات غير حكومــــــــــــــــية

ش اسالم بجوار مسجد نور االسالم 157
 عمارة د. محمد عبد العزيز 

0822348242

 جمعية الحياة االفضل للتنمية
 بني و التدريب

سويف

مكاتب مساندة مؤسسة قضايا المرأة المصرية : استشارات اجتماعية وقانونية

 مواعيد العمل : طوال ايام االسبوع
 من 9 الى 5

الصعيد

دحدورة هدى-مول سعفان-الدور الرابع
ميدان السواقي

01000350995

جمعية صالح الدين األيوبي

الفيوم
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الصعيد / منطمات غير حكومية

ع المطافى  ساقلتة - شار

ع المحافظة  شار

01289205597 / 0932513702

01004360885

 جمعية بدر الطوايل لتنمية
 المجتمع

 جمعية انا المصرى للتنمية
 و التدريب

 المؤسسة المصرية للنهوض
بأوضاع الطفولة

سوهاج

قنا

أسيوط

طوال ايام االسبوع عدا الجمعة
 من 8 صباحا الى 2 ظهرا 
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المجلس القومى للمرأة

المجالس القومية

بنى
سويف 

 المنيا

اسيوط

سوهاج

 الوادى
الجديد

ع كورنيش النيل  52 شار
 فيال الدكتور احمد عبد المنعم 

 المنيا الجديدة - ابو فلو
 بجوار مبنى االذاعة و التلفزيون 

ع االزهر خلف دار المناسبات  شار
ج طيبة - الدور االول علوى  بر

 طريق سوهاج - اخميم باالستاد الرياضى
فيال المجلس القومى للمرأة 

ع الدكتور الذهبي - الخارجة  شار
 مبنى مديرية االوقاف القديمة 

 فيال المجلس القومى للمرأة 

0822331626 / 0822331625

0862375616 / 0862375666

0882149134 / 0882149138

0934603310 / 0934601570 
0934612605

0927931381 / 092 7931382

الصعيد
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ع مصطفى كامل - بجوار نادى المعلمين  شار
 قنا 

 المركز الحضرى للمرأة بمنطقة معبد الكرنك

 كورنيش النيل - مبنى ثقافة العقاد الدور الثالث

0965320391 / 0965320392

0502329330 / 0502329340 
0502308217

0972454368 / 0972454860

اسوان

االقصر

 قنا

الصعيد / المجالس القومية



90

 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
 - وزارة الداخلية

وزارة الداخلـــــــــــــــــــية

01126977333 / 01126977444 
01126977222

نوع الدعم المقدم :
اماكن استضافة /بيوت آمنة

مراكز استضافة / بيوت أمنة

 وزارة التضامن االجتماعى
 مركز  بمبنى اإلدارة االجتماعية 
ع 23 يوليو – مقبل   شار

 بجمعية تنمية المجتمع المحلى
 بماقوسة  - المنيا

 بني
سويف

المنيا

 الصعيد

مركز بجمعية تنمية المجتمع
بندر ثالث – الحادقة 

الفيوم
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محكمة الفيوم االبتدائية

 المبنى المستقل
 الملحق بمحكمة الفيوم

ع بطل  اإلبتدائية ـ شار
السالم ـ الفيوم

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة سنورس الجزئية 

ع عبد السالم عارف  شار
بندر سنورس

المبنى المستقل الملحق
 بالمحكمة الشرعية بإبشواى 

ع الجمهورية  شار
بندر إبشواى

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة إطسا الجزئية 
ع عمر بن الخطاب  شار

بندر إطسا

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة طامية الجزئية 

ع المحكمة شار
خلف المساكن الشعبية 

الفيوم

بندر 
الفيوم 

إطسا 

طامية 

مركز 
الفيوم 

سنورس 

إبشواى
0846307673

محاكم األسرة

وزارة العدل

 الصعيد
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الصعيد : محاكم األسرة

محكمة بني سويف االبتدائية

 المبنى المستقل
 الملحق بمحكمة بنى

 سويف القديمة ـ ميدان
 المديرية ـ بندر بنى

 سويف

ع الشباب  العقار الكائن بشار
بجوار جامع النصر
المنطقة البحرية 

ع المنيرة العقار الكائن بشار
بجوار محكمة بندر الفشن 

 عمارة الشريف
 الساحة الشعبية

أمام حديقة مبارك

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة أهناسيا الجزئية 

ع مركز الشرطة  شار
مجمع محاكم أهناسيا

بني
سويف 

البندر

سمسطا 

أهناسيا 

المركز 

ببا 

الفشن 

0822323109

ع مركز العقار الكائن بشار
الشرطة الجديد 

ناصر

ع البطل يوسف صديق  43 شار
أمام شرطة المسطحات

الوسطى
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 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة المنيا اإلبتدائية ـ

ع عدلى  ميدان المحطة ـ شار
 يكن ـ ميدان عبد المنعم

الغربى

 المبنى المستقل الملحق
 بمجمع محاكم مالوى ـ

ع المحكمة شار

المبنى المستقل الملحق
 بمجمع محاكم العدوة 

ع المحكمة شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة بنى مزار الجزئية 

ع اإلبراهيمية  شار
طريق مصر أسوان السريع

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة مطاى الجزئية

ع بور سعيد شار

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة سمالوط الجزئية

ع من ع المحكمة المتفر شار
ع ناصر امام مركز الشرطة  شار

المنيا

محكمة المنيا االبتدائية

بندر 
المنيا 

بندر 
مالوى 

العدوة

بنى مزار 

مطاى

سمالوط 

مركز 
المنيا 

 مركز
مالوى

0862363906

الصعيد : محاكم األسرة
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المبنى المستقل
الملحق بالمحكمة الشرعية 

 بأبو قرقاص 

المبنى المستقل الملحق
 بالمحكمة الشرعية 

بأبو قرقاص
0862363906

 المبنى المستقل الملحق
 بمجمع محاكم مغاغة

ع الجمهورية بجوار شار
مركز الشرطة ومجلس 

المدينة 

 أبو
قرقاص

مغاغة 

 دير 
مواس

الصعيد : محاكم األسرة
المنيا
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ع تقسيم الحقوقيين 8  شار
 بجوار مستشفى السالمه

بأسيوط

ع رقم 11 تقسيم  شار
الحقوقيين بأسيوط

ع الشيخ العقار الكائن بشار
 محمد الراضى 

ع المحطة ع من شار المتفر
بمدينة القوصية 

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة أبنوب الجزئية

ع بور سعيد بمدينة أبنوب شار

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة منفلوط الجزئية ـ
ع المحطة أمام السكة  شار

ع  العقار الكائن بشار
ع من المستشفى المتفر

ع بور سعيد   شار

ع التحرير  شار
 أمام بنك التنمية

ساحل سليم أسيوط

أسيوط

محكمة أسيوط االبتدائية

بندر 
أول 

 مركز 
أسيوط

القوصية 

أبنوب 

منفلوط 

ديروط 

ساحل 
سليم 

بندر 
ثانى 

0882314451

الصعيد : محاكم األسرة
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المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة الخارجة الجزئية 

ع العدل بالوادى الجديد شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة صدفا الجزئية 

ع الجيش بمدينة صدفا شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة البدارى الجزئية 

ع الدواوين بمدينة البدارى شار

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة الداخلة الجزئية 

 موط ـ حى الجناين على
 الطريق الرئيسى الداخلة

والخارجه

0882314451

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة أبو تيج الجزئية ـ

ع الدكتور محمود هاشم   شار
الجالء سابقًا ( بمدينة أبو تيج

 المبنى المستقل الملحق 
 بمحكمة الغنايم الجزئية ـ

ع المركز أمام مركز شرطة  شار
الغنايم

الخارجة

صدفا 

أبو تيج 

الغنايم 

البدارى 

 الواحات 
الداخلة

الصعيد : محاكم األسرة
أسيوط
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ع السوهاجية أعلى النفق  شار
 القبلى بجوار البنك األهلى

الجديد

 المبنى المستقل الملحق
بمحكمة أخميم الجزئية

 المبنى المستقل الملحق
بمحكمة طما الجزئية

 المبنى المستقل الملحق
بمحكمة مراغة الجزئية

المبنى المستقل الملحق
بمحكمة طهطا الجزئية 

المبنى المستقل الملحق
بمحكمة البليانا الجزئية 

سوهاج

محكمة سوهاج االبتدائية

 بندر 
سوهاج

أخميم 

طما 

ساقلته 

المراغة 

طهطا 

البليانا

 مركز 
سوهاج

0932322083

الصعيد : محاكم األسرة

من  بالقرب  الحرية  ع  شار  27
محكمة ساقلته
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المبنى المستقل الملحق
بمحكمة المنشأة الجزئية 

ع ع قبلى البلد متفر شار
ع الجمهورية بجوار  من شار

مدرسة النصر اإلبتدائية الجديدة 

المبنى المستقل الملحق
بمحكمة جرجا الجزئية 

0932322083

ع المركز ـ بجوار مركز  شار
شرطة دار السالم

المنشأة 

جهينة

 دار 
السالم

جرجا 

الصعيد : محاكم األسرة
سوهاج
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 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة قنا اإلبتدائية ـ

 مجمع المحاكم ـ ش بور
 سعيد ـ حى المصالح بمدينة

قنا

 المبنى المستقل الملحق
 بمجمع محاكم األقصر ـ

 ش خالد بن الوليد بمدينة
األقصر

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة دشنا الجزئية ـ ش

المركز بدشنا

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة أبو تشت الجزئية

ع  بمجمع المحاكم بشار
المحطة بأبو تشت

المبنى المستقل الملحق
بمحكمة قوص الجزئية 

بمجمع المحاكم ـ ش جامع 
الحاج عبدهللا بقوص 

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة نقادة الجزئية 
ع حى الزهور بنقادة شار

قنا

محكمة قنا االبتدائية

بندر 
قنا 

 بندر 
األقصر

دشنا

أبو تشت 

قوص 

نقادة 

مركز 
قنا 

مركز 
األقصر 

0965328038

الصعيد : محاكم األسرة
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ع الثورة ـ بجوار بنك مصر شار

المبنى المستقل الملحق
بمحكمة أرمنت الجزئية بشار 

ع مجمع المحاكم
بأرمنت الوابورات 

ع بور سعيد  318 شار
بجوار مستشفى فرشوط العام

المبنى المستقل الملحق 
بمحكمة إسنا الجزئية بمجمع 

ع نهر النيل بإسنا  المحاكم بشار

0965328038

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة نجع حمادى الجزئية
ع 15  بمجمع المحاكم بشار

مايو ـ نجع حمادى

 المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة الغردقة الجزئية ـ

ع النصر الجديد ـ الغردقة شار

قفط

أرمنت 

نجع 
حمادى 

الغردقة 

فرشوط 

إسنا 
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ع شمال المدينة  شار
 مساكن التوطين

, الوحدات المستقلة أرقام 3
 بالبلكين 2 , 6 12 , 11 , 4 

سفاجا 

القصير 

 شالتين 
وحاليب

رأس 
غارب 

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة القصير 

ع شرق الفوسفات بالقصير شار

0965328038

الصعيد : محاكم األسرة
قنا
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محكمة أسوان االبتدائية

 مبنى الوحدة المحلية
ع كورنيش النيل  شار

مدينة أسوان

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة كوم أمبو الجزئية 

ع بور سعيد شار

المبنى المستقل الملحق
بمحكمة إدفو الجزئية 

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة نصر النوبة الجزئية 

ع الشيخ مرسى على شار

إدفو أسوان

 نصر 
النوبة

أسوان 

كوم
أمبو 

المبنى المستقل الملحق
 بمحكمة بندر ومركز أسوان 

ع كورنيش النيل شار

أبو سمبل 

ع بنك  العقار الكائن بشار
التنمية الزراعية

دراو 

 0972314024

الصعيد : محاكم األسرة
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مكاتب تسوية المنازعات األسرية

 ش المحكمة الشرعية، أبشواي الفيوم بجوار قسم شرطة
أبشواي-الفيوم

ش عمر بن الخطاب-أطسا-الفيوم

 ش بطل السالم مجمع المحاكم وسط
البلد -الفيوم

ش عبد السالم عارف-سنورس-الفيوم

0842720628

0842411086

0842314821

0842908596

الفيوم

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
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ش بطل السالم-مجمع المحاكم-وسط البلد-الفيوم

ش المحكمة-طامية-الفيوم

0842613695

084 2314824

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
الفيوم
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ع من ش الجيش- الفشن-بني سويف ش المنيرة-متفر

ع من  ش أحمد عرابي، الوسطي-  29 ش محمود صالح متفر
بني سويف 

ش المركز أهناسيا المدينة- بني سويف

ش الطحاوية - ببا-بني سويف

23 ش يوليو ميدان المديرية بني سويف- بني سويف

0824387140

0822519631

0825738185

0824406847

0822211472

بني
سويف 

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
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ش 23 يوليو ميدان المديرية-بني سويف

ع من ش جمال عبد الناصر-ناصر-بني  ش المركز الجديد متفر
سويف

ش 26 يوليو-حي الفالوجا-سمسطا-بني سويف

0823600510

0822211296

0825775056

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
بنى سويف
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ش بورسعيد- أبو قرقاص-المنيا

ش المحكمة- مجمع المحاكم-العدوة-المنيا

أبو فليو وسط البلد المنيا

ع محمد كريم-ملوي المنيا ش المحكمة تقاطع شار

ع من طريق مصر أسوان السريع -ش اإلبراهيمية متفر
-بني مزار المنيا

0862434070

0863463485

086 2330857

0862654166

0863834394

المنيا

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
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ع من ش ناصر-سمالوط-المنيا ش المحكمة-متفر

 أبو فليو- وسط البلد- المنيا

ع محمد كريم ملوي المنيا ش المحكمة تقاطع شار

ش بورسعيد-مطاي المنيا

ش الجمهورية-مغاغة-المنيا

ش الجيش-دير مواس-المنيا

0862017047

0863714568

0862330858

0862654167

0863913008

0863563474

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
المنيا
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ش الجمهورية-مجمع المحاكم- أبنوب- أسيوط

ش الجالء- ابو تيج أسيوط- داخل محكمة أبو تيج الجزئية

ش الدواوين-البداري-أسيوط

ش الفردوس-الغنايم-أسيوط

نزالي-القوصية-أسيوط

0882508294

0882488715

0882606722

0882652215

0884761355

أسيوط
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ع المعزل القديم-عزبة عبد الباقي-ديروط-أسيوط شار

ش التحرير-ساحل سليم أسيوط

ش الجيش-صدفا-أسيوط

ش الجمهورية-أسيوط-أسيوط

ش العشرين-منفلوط-أسيوط

ش الجمهورية أسيوط أسيوط

0882298863

0884785688

0882635477

0882671915

0882298861

0884708987

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
أسيوط
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طريق سوهاج-أخميم-أخميم-سوهاج

ش البحر األعظم-البلينا-سوهاج

ش المحكمة-المراغة-سوهاج

ع الرئيسي-المنشاه-سوهاج الشار

طريق سوهاج أسيوط -سوهاج-سوهاج

0932591730

0934812501

0932539422

0932412440

0932309131

سوهاج

ش شكري القواتلي مجمع المحاكم-جرجا-سوهاج

0934651096

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
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ش الجمهورية-جهينة -سوهاج

ش مجلس المدينة-دار السالم-سوهاج

ش الحرية-ساقتلة-سوهاج

ش المحكمة-طما-سوهاج

ش المحكمة-مجمع المحاكم -طهطا-سوهاج

طريق سوهاج أسيوط-سوهاج

0934709124

0934855825

0932515255

0932789888

0934765453

0482238354

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
سوهاج
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ش المحطة- أبو طشت -قنا

مساكن عثمان-مجمع المحاكم -أرض الكنوز-وسط البلد - قنا

ش المركز-دشنا-قنا

ش الجمهورية-فرشوط-قنا

ش الثورة-قفط-قنا

0962716420

0963226841

0962747163

0962507777

0962864434

قنا

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
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مساكن عثمان-مجمع المحاكم-أرض الكنوز-وسط البلد-قنا

ش 15 مايو-نجع حمادي-قنا

حي الزهور-نقادة-قنا

ش جسر الفراش-قوص-قنا

0962851651

0963226842

0962599733

0962606947

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
قنا
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ش الترعة-أرمنت-األقصر

ش نهر النيل-اسنا-األقصر

ش خالد بن الوليد األقصر األقصر

0952627577

0952519055

0952356872

األقصر

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية
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ش كورنيش النيل-الكورنيش أسوان

ش مجلس المدينة-ادفو-أسوان

ع عمارات مجلس المدينة-دروه-أسوان شار

ش بورسعيد-كوم أمبو-أسوان

ش الشيخ موسى-نصر النوبة-أسوان

0972322088

0974709121

0979114498

0973515998

أسوان

الصعيد : مكاتب تسوية المنازعات األسرية



117

الطــــــــــــب الشرعـــــــــــــــــي

الفيـوم – منشأة لطف هللا – ش أحمد شوقى

 قـنا – ش الهالل األحمـر – ُمجمع المحـاكـم . قـنا – ش الغابـة الُمسـتجدة .
ج اإلسكان قـنا – ميدان مديرية األمن – بر

 بنى سـويف – ش عبد السـالم عـارف

 سـوهاج – ش أسيوط – ُمجمع المحاكـم

أسـوان – حى المحمودية – 5 ) أ ( منطقة الشيخ هارون

المنيا – سـويقة أرض السـلطان 

 أسـيوط – 23 مساكن األسمنت – حى السـادات . أسـيوط – 11 ش :
فلسطين من ش رياض – ميدان أدول

الفيوم

قنا

بني سويف

سوهاج

أسوان

 المنيا

 أسيوط

وزارة العدل

 الصعيد
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