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إن كنت تعرف رجالً  

يمارس أي عنف ذكوري،

   اتخذ اإلجراءات التالية:
       اطلب المشــورة من الموظفين المتخصصين.

       دع الرجل يعرف أنك تريد مســاعدته.

       اشــكر الرجل على الثقة ورافقه لطلب المســاعدة.

 
هــل تشك في أن رجالً تعرفه 

يمارس عنًفا ذكورًيا؟

هل يســتغل أي موقف لجعلها تبدو حمقاء ؟

هل يمنع  شــريكته أن تلتقي مع أشخاص آخرين؟

هل يتحكم في رســائل شريكته ؟

أتعتقد أنه يمكن أن يكون لديه ســلوك عنيف ؟
هل يتخطى غالًبا الحدود ويفقد الســيطرة؟

هل تريد أن تعرف كيف تســاعده؟



إذا شاهدت العنف ضد المرأة، 

فاتخذ اإلجراءات التالية:   

طلب المشــورة من الموظفين المتخصصين. ا 

ســتمع إلى المرأة وال تشّك في ما تشرح لك. ا 

احترم وقتها وُاْشــكُرها على ثقتها.  

دع المرأة تعرف أنها ال تســتحق ما يحدث لها وأنك تريد أن تســاعدها.   

 

 

 

هــل تشك في أن امرأة تعرفها 
تعاني من عنف الذكوري؟

هل يشــعر أي شــخص من حولك بالضغط من قبل شريكه؟

عندما تســألها كيف تسير عالقتها ، هل تغير الموضوع؟

هل تراها حزينة أم تغيرت شــخصيتها؟

هــل تدرك أنها تتفاعل بـالخوف؟

هل تســمعه يهددها أم تخبرك كيف يهددها؟

هل تريد أن تعرف كيف تســاعدها؟



الخط الساخن
ضد العنف الذكوري:

900 900 120

في حالة االعتداء الجنسي:
إذا كان عمرك أكثر من 16 عاًما

Servei d’Urgències 
خدمة الطوارئ في

l’Hospital Clínic 
de Barcelona



Dones
النساء

خدمة الرعاية و الشــفاء و االستضافة
(SARA) 

C. Marie Curie, 16
Tel. 900 922 357 

مكاتــب اإلعالم و الرعاية للمرأة
(PIAD) 

Pas de Fructuós Gelabert, 2
الهاتــف لحجز موعد 357 922 900

 )عبــر الهاتــف ، من االثنين إلى الجمعة ، من 9
 صباًحا حتى 2 مســاًء ومن االثنين إلى الخميس ،

من 4 مســاًء حتى 7 مساًء(

خدمة رعاية الصحة الجنســية و اإلنجابية
(ASSIR)

Doctor Carles Ribas 
C. Foc, 112
Tel. 93 223 28 88

Les Hortes 
C. Nou de la Rambla, 117
Tel. 93 324 91 00

Manso
C. Manso, 19
Tel. 93 551 72 83

Numància
C. Numància, 23
Tel. 93 495 58 86 

Homes
الرجال

خدمة رعاية الرجال
(SAH) 

Marquès d’Argentera, 22
Tel. 93 349 16 10

Homes i dones
الرجال و النساء

مراكــز رعاية الصحة األولية
(CAP)

Bordeta-Magòria
C. Corral, 41
Tel. 93 431 65 70

Doctor Carles Ribas
C. Foc, 112
Tel. 93 223 28 88

La Marina 
C. Amnistia Internacional, 8-14
Tel. 93 298 88 50

Les Hortes 
C. Nou de la Rambla, 117
Tel. 93 324 91 00

Manso 
C. Manso, 19
Tel. 93 551 72 83

Numància
C. Numància, 23
Tel. 93 495 58 86

Roger
C. Roger, 48-64
Tel. 93 431 00 39

Sants
Pg. del Vapor Vell, 44-46
Tel. 93 491 51 97

مراكز الخدمات االجتماعية
Tel. 900 922 357 

Cotxeres de Sants 
Pas de Fructuós Gelabert, 2

La Marina 
Pg. Zona Franca, 185

Numància
C. Numància, 7

Poble-sec
C. Roser, 15



Districte de
Sants-Montjuïc 

@bcn_santsmont
@bcn_santsmont
Santsmontjuic

barcelona.cat/sants-montjuic


