
مساعدة عامة ومجانية ألي شخ ص

ضحية جريمة

ALMERÍA
Ciudad de la Justicia
Ctra. de Ronda, nº 120, bl. A, 2ª planta
04005 – Almería
Tlf.: 600 15 93 11 / 310 - 600 15 9055/56/57
Fax: 950 20 40 02
almeria.sava.iuse@juntadeandalucia.es

EL EJIDO
C/ Océano Atlántico 8, bajo
04700 El Ejido (Almería)
Tlf.: 600 15 93 11/310 - Fax: 950 20 40 02
almeria.sava.iuse@juntadeandalucia.es

CÁDIZ
C/ Cuesta de las Calesas, s/n, 1ª Planta
Audiencia Provincial - 11071 – Cádiz
Tlf.: 662 97 85 32/33 - Fax: 956 01 16 12
cadiz.sava.iuse@juntadeandalucia.es

CAMPO DE GIBRALTAR
Plaza de la Constitución, s/n
Palacio de Justicia - 11202  Algeciras (Cádiz)
Tlf.: 662 97 86 05 - Fax: 956 02 76 07
algeciras.sava.iuse@juntadeandalucia.es
 

CÓRDOBA
Ciudad de la Justicia
C/ Isla de Mallorca, s/n - 14011 Córdoba
Tlf.: 957 74 40 12 /15 - 600 15 63 93/94
Fax: 957 00 24 64
cordoba.sava.iuse@juntadeandalucia.es

GRANADA
Edificio Judicial “La Caleta”
Avda. del Sur, nº 1, planta 1
18071  Granada
Tlf.: 662 97 91 67 /77 /76
Fax: 958 02 87 58
granada.sava.iuse@juntadeandalucia.es

HUELVA
Palacio de Justicia
Alameda Sundeim, nº 28. 21071  Huelva
Tlf.: 959 10 68 81 /88
       662 97 57 19 /69 /68 /20
Fax: 959 01 38 69 
huelva.sava.iuse@juntadeandalucia.es

JAÉN
Juzgado de Violencia de Género
C/ Las Minas, s/n - 23071  Jaén
Tlf.: 953 33 13 75 /76 - Fax: 953 01 07 53
jaen.sava.iuse@juntadeandalucia.es

ÚBEDA
Ofi cina Itinerante
Juzgados Plaza Vázquez de Molina, 4
23400 Úbeda
Tlf.: 600 15 59 90 - Fax: 953 01 07 53
jaen.sava.iuse@juntadeandalucia.es

MÁLAGA
Ciudad de la Justicia
C/Fiscal Luis Portero García, s/n
29071  Málaga
Tlf.: 951 93 90 05 /205 - 951 93 80 18/19
951 93 80 26 Coord. - Fax: 951 93 91 05
malaga.sava.iuse@juntadeandalucia.es

SEVILLA
Edif. Audiencia Provincial ·Jdo. Guardia
de Detenidos · Prado de San Sebastián
41071  Sevilla
Tlf.: 955 54 50 82 - 955 54 52 19
Juzgado VG: 955 51 43 49
sevilla.sava.iuse@juntadeandalucia.es 

”سافا“

 https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/asistencia-victimas/servicio.html

النص هذا  طريق  عن  اإلعالم   يتم 
الُمرَفق النص  بأن  بالرسوم   التخطيطي 
وبأن القراءة،  سهلة  بلغة  تحريره   تم 
نفس هي  النص  في  الواردة   المعلومات 

 المعلومات الواردة في النسخة األصلية، غير أنها على
يمكن وصور  ُمَبّسَطة  وتعبيرات  قصيرة  عبارات   نمط 
 فهمها بسهولة. للقيام بتكييف النص على القراءة السهلة
 تم التعاون من طرف أشخاص يعانون من صعوبة الفهم
.في القراءة

يكون ضحية جريمة
ص 

شخ
ي 

أل

خدمة 
عامة 

جانّية
وم

“سافا“ هي خدمة لمساعدة الضحايا في مقاطعة األندلس



هي خدمة لمساعدة الضحايا في األندلس
-على المستوى العام: تقوم الهيئة العامة لوزارة العدل ووزارة الداخلية التابعتين لحكومة مقاطعة األندلس بتنسيق وتوجيه هذه الخدمة

.على مستوى األندلس: تم تجهيز هذه الخدمة بـ 9 مكاتب للقيام بالخدمات، مكتب في كل عاصمة إقليمية ومكتب في منطقة كامبو جبل طارق
 .على مستوى دولي: يمكن لجميع األشخاص الذين يعانون من عواقب الجرائم أن يستفادوا من هذه الخدمة

.المجانية: ال يجب على المستفادين من هذه الخدمة دفع أي مبالغ مالية
.الجريمة: هي كل فعل خارج عّما ال يسمح به القانون الجنائي

.الخدمة عن طريق المرسوم رقم 2011/375، والمؤّرخ في 30 ديسمبر، وهو المرسوم الذي ُينّظم عناية وخدمة الضحايا في مقاطعة األندلس

:“خدمة “سافا         
.ـ تقوم هذه الخدمة بإعالم الضحايا و األشخاص المتضّررين بحقوقهم. كما ُتعلِمُهم بجميع ُطُرق المساعدات التي يمكنهم التماسها

.ـ تقوم بإعالم الضحايا عن الخطوات الالزم اتخاذها عندما يتعرضون للجريمة
.ـ تقوم بمساعدة جميع األشخاص الذين تعّرضوا لضرر الجريمة

.“هناك مجموعة من المهنيين الذين يقومون على رعاية ومساعدة الضحايا في جميع مكاتب خدمة “سافا
.هذه المجموعة من المهنيين تتكّون من: المتخصصون في فقه القانون، وأخّصاء علم النفس، و أخصائي الخدمات العامة

.المتخصصون في فقه القانون: هم المهنيين الذين قاموا بدراسة علم وفقه القوانين
 .أخّصاء وأخصائيات علم النفس: هم المهنيين الذين يساعدون اآلخرين على حل المشاكل الناتجة عن حالتهم النفسية

.أخصائي الخدمات العامة: هم المهنيين الذين يقومون بإبالغ اآلخرين عن المساعدات التي يمكنهم التماسها

 المحامي او المحامية التابعة للدائرة القاضائية: هو الشخص الذي يلّم بعلوم القانون ويقوم بمساعدة األشخاص الذين ليس لديهم موارد دخل مادي لدفع أجر
.المحامي أو المحامية

.المّدعي العام أو المّدعية العامة للمحكمة: هم المحامون الذين يدافعون عن القانون وعن الضحايا أثناء المحاكمة
.التدابير الواقية: هي اإلجراءات التي يأمر القاضي بالقيام بها لحكماية حقوق ضحايا الجرائم

.خدمات الرعاية النفسية: هو القيام برعاية األشخاص وحمايتهم من أفكارهم وأحاسيسهم

 :خدمات عامة
 ـ     اإلبالغ عن الحقوق التي

.يمكن للضحايا أن يستمتعوا بها
 ـ     دراسة وتشخيص

 اإلحتياجات للمتضررين من
 الجرائم قبل بدء المحاكمة وأثناء

 .فترة المحاكمة
.ـ    مرافقة الضحايا

 ـ     التعاون مع الخدمات
 األخرى التي تقوم برعاية

.الضحايا

:الخدمات اإلجتماعية
 ـ      إجراء المقابالت لمعرفة

 االحتياجات الالزمة لألشخاص المتضررين
 .من الجريمة

 ـ      اإلعالم عن المساعدات التي
.يستحقها الضحايا

 ـ      مرافقة الضحايا للقيام بالتدابير
.الالزمة أمام الهيئات األخرى

 ـ      إرشاد الضحايا للبحث عن
.العمل

كيف تقوم “سافا” بمساعدة الضحايا؟

ما هي الخدمات التي تقدمها “سافا” للضحايا؟

ما هي “سافا”؟

:خدمات الرعاية النفسية
 ـ      رعاية وخدمة الضحايا قبل وأثناء
.المحاكمة حتى يشعروا بالراحة النفسية

 ـ      رعاية وخدمة الضحايا حتى يستردوا
 حالتهم الطبيعية بعد التعرض للجريمة وأن يشعروا

.بالتحّسن
 ـ      إجراء المقاباالت لمعرفة شعور

 .وأحاسيس الضحية بعد المعاناة من الجريمة
 ـ      اإلعالم عن خدمات الرعاية النفسية

 األخرى والتي يمكن للضحية اللجوء إليها إذا احتاج
 .األمر

:الخدمات التي تقدمها في نطاق القانون
ـ     إعالم الضحايا في حاالت المحاك

 ـ     اإلعالم عن كيفية القيام باإلجراءات
.أمام النيابة العامة و أمام القضاة

 ـ     مساعدة لطلب خدمات محامي أو
.محامية تابعين للدائرة القضائية

.ـ     مساعدة لطلب تدابير الحماية

من هم المهنيين الذين يقومون بالخدمة في “سافا”؟


